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kimuksen kohdeyrityksessä ei olla vielä selvitetty etätyöskentelyn vaikutuksia työssä suo-

riutumiseen tai työmotivaatioon. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu työssä suoriu-
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etänä suoritettavat työtehtävät ovat vaikuttaneet kohdeyrityksen henkilöstön työssä suoriu-

tumiseen ja työmotivaatioon. Lisäksi tarkoituksena on selvittää työympäristössä tapahtu-

neita suurimpia muutoksia etätyöskentelymuotoon siirryttäessä. 

Tutkielman empiirinen osio on toteutettu monimenetelmätutkimuksena, eli käyttäen sekä 
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tunnetta ja yhteistyötä kollegoiden kanssa, sekä aiheuttaneen fyysisten työolojen heikenty-

mistä. Tuotetun työn määrä ja tehokkuus koettiin positiivisina muutoksina, joskin työ koet-

tiin samalla entistä pakkotahtisemmaksi. Työn joustavuus oli myös yksi selkeästi havaittava 

muutos. Näillä edellä mainituilla tekijöillä voidaan nähdä olevan vaikutusta työmotivaatioon 

ja työssä suoriutumiseen. Tuloksia ei voida yhden tapauksen johdosta yleistää, mutta koh-

deyritys ja samankaltaisten ilmiöiden kanssa työskentelevät toimijat voivat hyödyntää tulok-

sia kehittäessään tulevaisuuden työskentelymuotoja. 
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This study examines the importance of the phenomenon of remote work during the Covid-

19 pandemic. This topic was chosen because the effects of remote work on job performance 

or work motivation have not yet been studied in the target company of the study. The theo-

retical framework of the study is based on descriptions of work performance, work motiva-

tion and work environment. The purpose of this study is to find out how remote work tasks 

have affected the work performance and work motivation of the target company’s personnel. 

In addition, the aim is to find out the biggest changes in the work environment during the 

transition to remote work. 

The empirical part of the study has been implemented as a mixed-methods study, i.e., using 

both quantitative and qualitative research methods. The study was conducted as a case study 

and the material was collected through a questionnaire from the personnel of the target com-

pany. The quantitative data was analyzed by statistical descriptive analysis and the qualita-

tive data was analyzed by using a phenomenographic method. 

The results show that transition to remote work has reduced the feeling of togetherness and 

cooperation with colleagues and caused reduction in physical working conditions. The in-

creased productivity and efficiency were positive changes, but at the same time, the cadence 

of the work had become more intense. The flexibility of the work was also one major positive 

change. These changes can be seen to have impact on work motivation and job performance. 

The results cannot be generalized due to a single case study, but the target company and 

other similar actors can use the results to develop future forms of work.
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1  Johdanto 

Etätyöskentely työn tekemisen muotona on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Yhtenä 

suurimpana syynä tähän on ollut maailmanlaajuisen Covid-19 pandemian alkaminen, joka 

on ohjannut ihmisiä ja yrityksiä muihin fyysisestä sijainnista riippumattomiin työskentely-

tapoihin (Keva 2021, 12). Lisäksi informaatio- ja kommunikaatioteknologian sekä viestin-

tämuotojen kehittyminen ovat vaikuttaneet etätyön yleistymiseen. Tällä hetkellä tehdään 

paljon tutkimusta siitä, mitä vaikutuksia etätyöskentelyllä on ollut muun muassa työn tuot-

tavuuteen, työmotivaatioon sekä työtyytyväisyyteen. 

Tämä tutkimus käsittelee etänä suoritettavien työtehtävien vaikutuksia henkilöstön työssä 

suoriutumiseen ja työmotivaatioon. Kyseinen tutkimusjoukko muodostuu yrityksen henki-

löarvioinnin, johtamisen kehittämisen sekä rekrytoinnin parissa työskentelevistä konsul-

teista ja assistenteista, jotka ovat työskennelleet yrityksessä ennen etätyöskentelyä käsittävää 

aikaa sekä sen aikana. Tutkimuksessa käytetään vertailupohjana perinteisiä toimistolla ta-

pahtuvia työtehtäviä. Covid-19-pandemian myötä työtehtäviä on suoritettu jo yli kaksi 

vuotta etänä, mutta valitulla yrityksellä ei ole vielä tietoa siitä, miten se on vaikuttanut orga-

nisaation henkilöstön työssä suoriutumiseen tai työmotivaatioon. Tätä aihetta on tärkeä tut-

kia juuri nyt, jotta yritys saa johdolle tietoa siitä, miten etätyöskentelytavat ovat vaikuttaneet 

henkilöstön työssä suoriutumiseen ja työmotivaatioon. Tutkimuksen kohteena olevasta yri-

tyksestä käytetään tässä tutkimuksessa nimeä Yritys X, sillä yrityksen anonymiteetti halu-

taan säilyttää. Kaikki yrityksen verkkosivulta saatava informaatio on merkitty tekstiin ni-

mikkeellä ”kohdeyrityksen verkkosivut”. 

Tutkimus on merkitykseltään tärkeä kyseiselle yritykselle, sillä sen kautta yrityksen johto 

saa tietoa siitä, miten henkilöstö on kokenut etätyössä suoriutumisen ja kuinka se on vaikut-

tanut työssä suoriutumiseen. Vaikkei tuloksia voida yleistää laajaan joukkoon, voivat muut-

kin samankaltaisissa työtehtävissä toimivat saada käsitystä siitä, kuinka etätyö on vaikutta-

nut työssä suoriutumiseen ja työmotivaatioon. Tutkimustuloksia voidaan myös hyödyntää 

henkilöstön työskentelytapojen kehittämiseen. 

Henkilöarvioinnin, johtamisen kehittämisen ja rekrytoinnin työtehtäviä käsitellään ja analy-

soidaan tässä tutkimuksessa etänä tapahtuvan tehtäväprosessin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, 
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että työskentely voi tapahtua fyysisesti joko kotoa tai toimistosta käsin, mutta asiakkaiden 

kohtaamiset tapahtuvat etänä fyysisestä sijainnista riippumatta. Käsitteen määrittelyssä käy-

tetään perinteistä etätyöstä löytyvää kirjallisuutta, sillä osa tutkimusjoukosta suorittaa etä-

työnsä kotona. Teoriaosassa määritellään lisäksi tarkemmin toimistolla tapahtuva etätyös-

kentelyprosessi. 

 

1.1  Aiempaa kirjallisuutta 

Sosiaalisella eristäytymisellä on ollut negatiivisia vaikutuksia etätyössä suoriutumiseen, 

joka on osaltaan vaikuttanut myös työtyytyväisyyteen (Toscano & Zappala 2020, 10). Mon-

teiron Straumen & Valenten (2019, 26) tutkimuksessa taas havaittiin, että kotiympäristössä 

tapahtuvalla etätyöllä on ollut selvä negatiivinen vaikutus yrityksen työn tuottavuuteen. On 

havaittu, että organisaatioiden siirtyminen etätyöjärjestelmään on vaikuttanut työntekijöiden 

tyytyväisyyteen sekä työn tuottavuuteen (Chatterjee et al. 2022, 3). Tämän tutkimuksen li-

säksi myös Dickens (2005) tutkimus on vahvistanut tätä tulosta. Basit, Hermina & Al Kaut-

sar (2018) tutkimuksessa havaittiin, että sisäisellä motivaatiolla on ollut vaikutusta työnte-

kijän kasvaneeseen tuottavuuteen, sekä päinvastoin. 

Tutkimukset Covid-19 pandemian alkuajoilta viittaavat siihen, että rakenteelliset tekijät 

(työnkuvan selkeys ja työn itsenäinen luonne) helpottavat työntekijöitä sopeutumaan etätyö-

oloihin. Yhteisöllisyyden ja tuen puuttuminen voivat johtaa tyytyväisyyden ja tehokkuuden 

vähenemiseen. Tämä taas voi johtaa heikompaan etätyöhön sopeutumiseen. (van Zoonen et 

al. 2021, 2.) Wang, Liu, Qian & Parker (2020, 6) havaitsivat tutkimuksessaan etätyön haas-

teiden, työn luonteen ja yksilöllisten tekijöiden olevan ratkaisevassa asemassa etätyöskente-

lijöiden suoriutumiselle ja hyvinvoinnille. 

Tutkimusta työssä suoriutumisesta, tuottavuudesta ja motivaatiosta on saatavilla, mutta lisää 

tietoa tarvitaan jatkuvasti ennakoimattomien muutosten myötä. Covid-19-pandemian aikana 

on tehty kohtuullisen paljon tutkimusta etätyöstä (Tilastokeskus 2021). Tutkimusta löytyy 

etenkin etätyön laajuudesta valtakunnallisesti, vaikutuksista työtyytyväisyyteen, työmoti-

vaatioon sekä tuottavuuteen. Alati jatkuvassa muutoksessa monet organisaatiot haluavat tut-

kimustietoa siitä, kuinka heidän yrityksensä on suoriutunut etätyöskentelyaikana. Tämä tut-

kimus haluttiin toteuttaa, sillä tutkimustietoa etätyön vaikutuksista motivaatioon ja työssä 
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suoriutumiseen ei olla vielä tutkittu kohdeyrityksessä. Tämän tutkimuksen avulla kohdeyri-

tys saa tietoa myös siitä, mitä mahdollisissa vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa tulisi ot-

taa huomioon. 

 

1.2  Tutkimuskysymykset 

Tavoitteena tutkimuksessa on selvittää etätyöskentelyn tuomia muutoksia työssä suoriutu-

miseen ja työmotivaatioon sekä saada tätä kautta tärkeää tietoa siitä, millä tavalla yritys voi 

kehittää henkilöstönsä työskentelytapoja tulevaisuudessa. Kuten edellä mainittiin, muun mu-

assa sosiaalinen eristäytyminen ja kotiympäristössä tapahtuva työ ovat vaikuttaneet etä-

työssä suoriutumiseen. Tutkimusongelmana on siis tarkastella konsulttien ja assistenttien 

ajatuksia ja mielipiteitä eri vaikutuksista etätyössä suoriutumiseen ja työmotivaatioon. Li-

säksi selvitetään, mitä muutoksia työympäristössä on tapahtunut ja selvitetään, mitkä niistä 

muodostuvat merkityksellisimmiksi. 

Päätutkimuskysymys on seuraava: 

Q1: Miten etätyöskentely on vaikuttanut työssä suoriutumiseen?  

Alatutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

Q2: Kuinka suuri vaikutus etätyöhön siirtymisellä on ollut työntekijöiden työskentelymoti-

vaatioon? 

Tämän alatutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään, mitkä erilaiset työmotivaati-

oon liitännäiset ilmiöt on koettu eniten muuttuneiksi etätyöhön siirryttäessä. Tätä ilmiötä 

tarkastellaan etsimällä aineistosta eniten muuttuneet ilmiöt sekä löytämään avoimista vas-

tauksista eniten toistuvat asiat. 

Q3: Mitä muutoksia työympäristössä on tapahtunut? 

Toisen alatutkimuskysymyksen kautta pyritään selvittämään suurimmat tapahtuneet muu-

tokset työympäristössä etätyön aikana. Tämä avulla on tarkoitus saada selville ne työympä-

ristötekijät, jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet tutkittaviin ilmiöihin eli työssä suoriutumi-

seen ja työmotivaatioon. Tämä alatutkimuskysymys täydentää siis päätutkimuskysymystä 

sekä ensimmäistä alatutkimuskysymystä. Työympäristön tutkimisena avulla saadaan selville 
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etätyöympäristön juurisyyt. Tarkoitus on tarkastella, löytyykö työympäristöä kuvaavista 

vastauksista sellaisia tekijöitä, jotka pystyisivät selittämään muuta aineistoa ja täydentämään 

sitä. 

1.3  Tutkimuksen rajoitukset 

Tutkimuksen yleistettävyyttä rajoittaa se, että tutkimus toteutetaan tietyn organisaation si-

sällä ja tuloksia voidaan käyttää vain kyseisen organisaation kehittämiseen.  Kyseessä on 

siis yksittäinen tapaustutkimus eikä tuloksia voida siten yleistää laajempaan joukkoon. 

Vaikka tämä rajoittaa yleistettävyyttä, voi tutkimuksen tuloksista olla kuitenkin hyötyä jat-

kotutkimuksen kannalta. Muut samalla alalla toimivat saavat näkökulmaa siihen, mitä vai-

kutuksia etätyöskentelyllä on ollut. 

Tutkimus rajataan niin, että tutkitaan ainoastaan etätyöskentelystä johtuvia muutoksia hen-

kilöstön työssä suoriutumiseen ja työmotivaatioon. Muita tekijöitä, kuten työntekijöiden 

henkilökohtaisia tekijöitä ei ole huomioitu. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että myös 

niillä voi olla vaikutusta henkilöstön kokemaan työssä suoriutumiseen ja työmotivaatioon. 

 

1.4  Tutkimuksen rakenne 

Tutkielma muodostuu viidestä eri pääluvusta. Ensimmäinen osio on johdanto, jossa käsitel-

lään tutkimuksen aihe, tavoitteet, tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen rajaukset ja ra-

kenne. Toisessa pääluvussa määritellään tutkimuksen teoreettinen tausta liittyen käsitteisiin 

henkilöarviointi, johtamisen kehittäminen, rekrytointi, etätyö, työssä suoriutuminen, työmo-

tivaatio sekä työympäristö. Kolmannessa pääluvussa kuvataan tutkimusmenetelmä ja -ai-

neisto sekä tutkimuksen kulku, jonka jälkeen neljännessä luvussa analysoidaan tutkielman 

tuloksia. Lopuksi määritellään vielä tutkielman johtopäätökset sekä esitetään aiheita jatko-

tutkimukselle ja arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta.  
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2  Teoreettinen viitekehys 

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan henkilöarviointia prosessina, johta-

misen kehittämistä, rekrytointia, etätyön käsitettä sekä työssä suoriutumista. Lisäksi käsitel-

lään työmotivaatiota ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä työympäristön muutosta. Teoriaosassa 

käydään ensimmäisen läpi tutkimuksessa käsiteltävien henkilöiden työnkuvat jaotellen hen-

kilöarviointiin, johtamisen kehittämiseen sekä rekrytointiin. Tämän jälkeen tarkastellaan 

varsinaisia tutkimuskohteita eli työssä suoriutumista, työmotivaatiota sekä työympäristöä 

aiemman teorian pohjalta. Alla on määritelty teoreettinen viitekehys kuvaajaksi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 
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2.1  Henkilöarviointi 

Henkilöarviointi on tärkeä osa organisaatioiden rekrytointiprosessia. Henkilöarvioinnin tar-

koituksena on pyrkiä löytämään soveltuvimmat hakijat kunkin tehtävän kannalta. Tyypilli-

sesti arviointeja käytetään rekrytointi- ja valintatilanteissa toteamaan hakijoiden toivottu 

osaaminen sekä riittävä valmius. Arviointeja voidaan käyttää myös nykyisen henkilöstön 

kehittämiseen ja koulutustarpeisiin. (Honkanen 2005, 7-8.) Maailmassa tapahtuvien muu-

tosten myötä organisaatiot joutuvat yhä enemmän joustamaan sekä olemaan tehokkaita. Tä-

män vuoksi myös työnhakijoita arvioidaan yhä enemmän sekä entistä järjestelmällisemmin. 

Arviointeja tehdään etenkin työhönoton yhteydessä, mutta myös erilaisia työuran aikana teh-

täviä arviointeja suoritetaan myös. (Niitamo 2003, 13.) Henkilöarviointi antaa runsaasti tie-

toa henkilön persoonallisuudesta, motivaatiotekijöistä, johtamistyylistä sekä työskentelyta-

voista (Kohdeyrityksen verkkosivut). 

Arviointiin kuuluu tyypillisesti haastattelu ja sen lisäksi mukana on yleensä erilaisia persoo-

nallisuus- ja kyvykkyystestejä sekä simulaatiotehtäviä. Niitamon (2003, 22) mukaan haas-

tattelu on selkeästi yleisin käytettävä menetelmä arviointiprosessissa ja se voidaankin nähdä 

eräänlaisena päämenetelmänä. Hänen mukaansa persoonallisuustestit mittaavat henkilön 

motiiveja, ajattelutapoja sekä käyttäytymispiirteitä, kun taas kyvykkyystestit mittaavat älyl-

lisiä, suorituspohjaisia sekä havaintomotorisia kykyjä. Kykytestejä voidaan sanoa myös eri 

lahjakkuuksien osa-alueita mittaaviksi testeiksi. Esimerkiksi päättelykyky ja ongelmanrat-

kaisu kuuluvat kykytesteillä mitattuihin ominaisuuksiin. (Niitamo 2003, 50.) 

Simulaatioissa taas pyritään luomaan mahdollisimman aidon kaltainen työelämän tilanne. 

Simulaatioilla nähdään olevan hyvä kyky mitata todellista työmenestystä. Henkilöarvioin-

nissa käytettävien menetelmien tulee olla kehitetyt juuri siihen käyttötarkoitukseen, johon 

niitä tarvitaan. Lisäksi arviointeja tehdään useimmiten käyttämällä yhtä tai useampaa mene-

telmää. (Honkanen 2005, 149;13.) Henkilöarviointeja käytetään yleisesti kaikilla organisaa-

tion tasoilla erilaisissa tehtävissä. Yritys voi kasvattaa henkilöarvioinneilla hyvien henkilös-

tövalintojen määrää ja pitkällä ajanjaksolla tällä voi olla vaikutusta myös kilpailukykyyn 

sekä yrityksen talouteen, kun virherekrytoinnit vähenevät. Yhtenä tärkeänä tarkoituksena 

henkilöarvioinnilla on saada tietoa henkilön ominaisuuksista, joista tehdään ennusteita ky-

seisen henkilön työmenestyksestään uudessa tehtävässään (Niitamo 2003, 15).  
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2.1.1  Etänä tapahtuva henkilöarviointi 

Tutkimukseen valitussa organisaatiossa on toteutettu henkilöarviointia etänä keväästä 2020 

lähtien. Etänä suoritettavaan työtapaan jouduttiin siirtymään suhteellisen nopeasti Covid-19-

pandemian takia. Yrityksessä löydettiin kuitenkin nopeasti sopivat tavat toimia ja työsken-

telytapoja kehitetään jatkuvasti ajan kuluessa. Etänä suoritettava arviointi tarkoittaa koh-

deyrityksessä sitä, että asiakkaiden kohtaamiset suoritetaan etätapaamisilla. Konsultit pys-

tyvät työskentelemään sekä kotona että toimistolla, mutta assistentit työskentelevät ainoas-

taan toimistotiloissa. Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin yhteisenä nimikkeenä etä-

työtä, vaikka osa työskenteleekin toimistolla. Etätyökäsite syntyy tämän työn merkityksessä 

lähinnä siitä, että asiakaskohtaamiset tapahtuvat virtuaalisessa ympäristössä. On siis tärkeää 

muistaa, että tutkimuksesta saatavia tuloksia analysoitaessa käsitellään etätyötä sekä kotona 

tapahtuvana työskentelynä että toimistolla tapahtuvana työskentelynä, jossa työtehtävät hoi-

detaan virtuaalisessa ympäristössä. 

 

2.2  Johtamisen kehittäminen 

Johtamisen kehittäminen tarkoittaa tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä asiakkaiden 

omien johtamiskuvien rakentamista sekä johtamiseen liittyvien kehitystoimien toteutta-

mista. Asiakasyrityksellä voi olla tarve kehittää strategiansa käyttöönottoa tai parantaa joh-

tamiskulttuurin käytäntöjä.  Hyvä johtaminen on yhä useammalle yritykselle tärkeä kilpai-

lutekijä. Kehittämistoimenpiteiden tuottavuutta mitataan jatkuvasti ja kehitetään menetelmiä 

tarpeen mukaan. (kohdeyrityksen verkkosivut.) Perinteinen tyyli johtamisessa on kiinnittää 

huomiota rakenteisiin ja niiden muuttamiseen. Johtamisessa on hyvä olla kiinnostunut, mil-

lainen yrityksen toimintatapa on yksikkö-, työjärjestys-, johtamisjärjestelmä- ja sääntöra-

kenteiden osalta. On olennaista myös huomioida, millaisilla rakenteilla verkostomaisen yh-

teistyön kehittymistä tuetaan. (Sitra 2018.) 
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2.3  Rekrytointi 

Työmarkkinoiden ollessa entistä kilpaillumpia organisaatioiden täytyy pystyä toimimaan 

yhä tehokkaammin ja kilpailukykyisemmin. Tämä vaatii tarpeeksi hyviä osaajia kuhunkin 

tehtävään, joten rekrytoinnin onnistuminen on erityisen tärkeää yritysten jatkuvuudelle ja 

kannattavuudelle. Organisaatioiden täytyy kyetä vastaamaan nopeasti muuttuvaan maail-

manlaajuiseen ympäristöön. Tarvitaan siis henkilöitä, jotka kykenevät toimimaan edellä 

mainitulla tavalla yrityksen parhaaksi, jonka vuoksi oikeiden henkilöiden valitsemisen mer-

kitystä ei tulisi aliarvioida. Rekrytoinnissa tehdään ennusteita kunkin henkilön käyttäytymi-

sestä tulevassa tehtävässä ja valitaan täten parhaiten työn vaatimuksiin soveltuva henkilö. 

(Newell 2005, 115-116.) Voidaan ajatella, että henkilöarvioinnissa ja rekrytoinnissa on tie-

tyllä tapaa samankaltaisuuksia, sillä molemmissa punnitaan henkilön ominaisuuksia tiettyyn 

tehtävään; henkilöarvioinnissa ihmisestä saa huomattavasti kattavamman kuvauksen ja siten 

henkilöarvioinnin avulla onkin tarkoitus vahvistaa rekrytointipäätöstä. 

Tutkimuksen kohteeksi valitussa yrityksessä ei itsessään kuitenkaan tehdä rekrytointeja, 

vaan Yritys X tarjoaa ammatillista ohjausta ja palveluja asiakkailleen rekrytoinnin osalta. 

Tarkoituksena on, että asiakasyrityksille löydetään oikeat ratkaisut rekrytointiin, mitkä hou-

kuttelisivat osaajia sekä kehittäisivät asiakasyritysten osaamista rekrytoinnin saralla.  

 

2.4  Etätyöskentely 

Tässä luvussa tarkastellaan vakiintuneita etätyön käsitettä. Alkuun määritellään mitä etätyö 

tarkoittaa, jonka jälkeen käsitellään etätyön mahdollisia vaikutuksia niin hyötyjen kuin hait-

tojen kannalta yleisellä tasolla, sekä tämän tutkimuksen tulosten ennusteena. Lisäksi tarkas-

tellaan etätyötä aikaisempien tutkimusten perusteella niin aikana ennen pandemiaa kuin sen 

jälkeen. Lopuksi analysoidaan vielä erilaisia etätyön yleistymiseen vaikuttavia tekijöitä. 

 

2.4.1  Etätyön määritelmä 

Voidaan ajatella, että etätyö on informaatioteknologian avustamana tehtyä työtä asianmu-

kaisessa ympäristössä. Etätyöhön on käsitteen alkutaipaleella, 1990-luvulla, liitetty usein 
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käsitteet tietotyö ja tietoyhteiskunta. Tietotyön käsite on kuitenkin saanut osakseen kritiikkiä 

sen takia, että kaikessa työssä voidaan nähdä oletettavan tietoa sekä harkintaa. (Pekkola & 

Uskelin 2005, 7.) 

Nykyään etätyö tarkoittaa käytännössä työtä, jota on mahdollista tehdä työpaikan ulkopuo-

lella käyttäen tieto- ja viestintätekniikoita. Varsinkin viime vuosina tieto- ja viestintätekno-

logian kehittyessä on etätyö tullut yhä yleisemmäksi työskentelytavaksi. Etätyöstä on ole-

massa monia erilaisia muotoja. Työtä voidaan tehdä joko koko- tai osa-aikaisesti etänä tai 

sitten täydentävänä etätyönä (Heinonen & Saarimaa 2009, 11). Aina etätyö ei kuitenkaan 

välttämättä ole mahdollista. Yritysten johtamiskulttuurilla, viestinnällä sekä työntekijän 

osaamisella ja motivaatiolla on vaikutusta etätyön soveltamismahdollisuuksiin. Lisäksi työn 

luonne myös vaikuttaa. Kokoaikainen etätyö ei välttämättä ole mahdollista, mutta osittainen 

etätyö usein voi onnistua. (Pekkola & Uskelin 2005.) 

Vaikka etätyö nähdään usein kotona suoritettavaksi työskentelyksi, on se kuitenkin miel-

leyhtymänä melko suppea. Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on kasvattanut työnteon siir-

tymistä myös laajempana ilmiönä toimistojen ulkopuolelle. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi 

matkustamisen yhteydessä tapahtuvaa liikkuvaa työtä.  (Pekkola & Uskelin 2005.) 

Tässä tutkimuksessa etätyön määritelmä kattaa kaksi asiaa; edellä kuvaillun etätyön määri-

telmän eli kun työtä tehdään jossain fyysisesti muualla kuin työpaikalla sekä työpaikalla 

tapahtuvan etänä suoritettavien työtehtävien suorittamisen. Etänä suoritettavat työtehtävät 

tarkoittavat, että henkilöarviointiin liittyvät tapaamiset asiakkaiden kanssa suoritetaan virtu-

aalisessa ympäristössä esimerkiksi Microsoft Teams -sovelluksen kautta. Lisäksi johtamisen 

kehittämiseen liittyvät valmennukset sekä rekrytoinnin palvelut suoritetaan pääosin virtuaa-

lisessa ympäristössä. 

 

2.4.2  Etätyön vaikutukset 

Etätyöhön liittyy niin työntekijän kuin työnantajan puolesta sekä hyötyjä että haittoja. Työn-

tekijän fyysinen sekä henkinen hyvinvointi voivat parantua. Lisäksi motivaatiota saattaa olla 

helpompi ylläpitää ja vapaa-ajan sekä työn yhteensovittaminen voi helpottua. Myös työ-

ajoissa joustaminen saattaa hoitua paremmin etätyön ansioista. Työmatkoihin ei kulu aikaa, 

joka vaikuttaa itse työhön keskittymiseen. Etätyön mahdollistaminen voi vähentää myös 
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ihmisten pakkautumista kasvukeskuksiin, jolloin myös asumisen kustannukset pienenevät. 

(Heinonen & Saarimaa 2009, 18.) Motivaation ja hyvinvoinnin ylläpitoa voisi selittää ko-

toisa työympäristö sekä perhettä lähellä olevan työpiste. Työntekijän voi olla helpompi jak-

sottaa työntekoaan esimerkiksi taukojen ja ruokailun puitteissa omassa kotiympäristössään. 

Toisaalta taas erilaiset häiriötekijät sekä ergonomia asettavat omat haasteensa etätyöhön. 

(Heinonen & Saarimaa 2009, 37-38) ovat tutkimuksessaan esitelleet myös lisää erilaisia hait-

toja etätyössä. Esimerkiksi tunne eristäytyneisyydestä ja uupuminen voivat ilmetä kielteisinä 

vaikutuksina. Lisäksi erilaiset teknologiaan ilmenevät haasteet voivat olla hankalammin rat-

kaistavissa, sillä saatavilla oleva tuki on kauempana ja etäyhteyden päässä. Tällaisissa tilan-

teissa tiedottamisen ja viestinnän merkitys kasvaa olennaisesti (Heinonen & Saarimaa 2009, 

41). Myös erilaisilla etäkokouksilla ja kuulumisten vaihdolla voidaan estää eristäytyneisyy-

den sekä syrjäytymisen tunteita. Heinosen ja Saarimaan (2009, 33) mukaan työnteon tehok-

kuudessa on kuitenkin havaittu paranemista etätyötä tekevillä ja lisäksi he ovat tehneet myös 

normaalia pidempää työpäivää. On silti erityisen tärkeää, että tällaisissa tilanteissa työnan-

taja pystyy havahtumaan tilanteeseen, ennen kuin työntekijä uupuu liiallisesti. Lisäksi vaa-

rana on työntekijän jatkuva tietoisuus työtehtävistä ja niistä voi olla hankala päästää irti ko-

tiympäristössä. 

 

2.4.3  Etätyö tilastojen valossa 

Maaliskuussa 2020 Maailman terveysjärjestö WHO julkisti Covid-19 viruksen maailman-

laajuiseksi pandemiaksi, jolloin monet toimijat siirtyivät etätyöhön. On arveltu, että noin 

miljoona suomalaista työntekijää siirtyi etätyöskentelyyn koronakriisin alettua (Työ- ja elin-

keinoministeriö 2020, 21). Organisaation tuki etätyön aikana on merkittävässä roolissa hen-

kilöstön työhyvinvoinnin kannalta (Mäkikangas, Juutinen, Oksanen & Melin 2020, 422). 

Etätyön yleisyys on kasvanut merkittävästi vuosikymmenien aikana, mutta sitä on kuitenkin 

esiintynyt jo jonkin verran ennen koronapandemiaa. Tilastokeskuksen työolotutkimuksen 

mukaan 1990-luvun lopussa vain 4 % teki etätyötä, kun taas vuonna 2008 melkein jo joka 

kymmenes palkansaaja suoritti työtänsä etänä. Tutkimusta on kuitenkin tehty kahdella tapaa 

ja edellä mainitut luvut on saatu suoralla kysymyksellä. Laskemalla taas palkansaajien 

osuus, jotka täyttävät kriteerit etätyöstä, on saatu suurempia osuuksia etätyöläisistä. (Sutela, 

Pärnänen & Keyriläinen 2019, 251). Esimerkiksi vuonna 1997 tehdyn työolobarometrin 
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mukaan luku oli jopa 12,5 % palkansaajista (Pekkola 2002, 21). Tulokseen vaikuttaa siis 

tutkimuksen tapa. Suoralla kysymyksellä siitä, että tekeekö henkilö etätyötä, ei välttämättä 

kerrytetä yhtä paljon ”kyllä”-vastauksia, kuin henkilöiden laskeminen tilastoista. Tähän 

saattaa vaikuttaa se, että henkilö, joka tekee hyvin vähän etätyötä kokonaistyömäärästään, ei 

välttämättä koe kuuluvansa etätyötä tekevien ryhmiin, vaikka työntekijä täyttäisikin etätyö-

käsitteen kriteerit. Näin voidaan saada poikkeavia tuloksia etätyötä tekevien määrästä, riip-

puen tutkimustavasta. Lukemat ennen vuosituhannen vaihdetta ovat kuitenkin hyvin pieniä 

verrattuna viimeisten vuosien tilanteeseen. Sutelan et al. (2019, 251) mukaan etätyöntekijöi-

den määrä kaksinkertaistui vuoteen 2013 mennessä ja vuonna 2018 luku oli edelleen kasva-

nut reippaasti. Seuraavassa luvussa käsitellään etätyötä viimeisimpinä vuosina sekä erityi-

sesti Covid-19-pandemian aikana. 

 

2.4.4  Etätyön yleistyminen 

Viimeisen kahden vuoden aikana etätyö on yleistynyt huomattavasti maailmanlaajuisen Co-

vid-19-pandemian myötä. Lisäksi jo pidemmän aikaa on vallinnut suuren teknologisen ke-

hityksen edistyminen, joka on omalta osaltaan lisännyt virtuaalisten viestintävälineiden 

suosioita työssä. Työolotutkimuksen mukaan muun muassa digitalisaatio on edistänyt etä-

työn yleistymistä (Sutela et al. 2019, 252). Etätyön yleistymiseen on vaikuttanut lisäksi etä-

työn käytännön kokemukset sekä muutokset asenteissa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020, 

23). Vuosina 2011-2015 toteutettiin Kansallinen etätyöpäivä -kampanja, jonka tarkoituksen 

oli kannustaa kokeilemaan etätyötä pienellä kynnyksellä. Tarkoituksena oli muuttaa asen-

teita sekä näkemyksiä liittyen etätyöhön sekä korostaa etätyön positiivisia puolia. (Ruoho-

mäki 2013, 58.) 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus (2021) osoittaa, että etätyön yleistyminen on kasvanut 

merkittävästi vuodesta 2019 vuoteen 2020. Määrä oli lähes kaksinkertaistunut. Vaihtelu toi-

mialojen välillä oli huomattavaa ja eroja esiintyi myös alueellisesti. Etätyö yleistymistä on 

esitetty kuvaajassa 2. Eniten yleistymistä on tapahtunut teollisuudessa, sähkö-, kaasu- ja 

lämpöalalla sekä vesihuollon alalla. Lisäksi informaatio ja viestintä -toimialalla, rahoitus- ja 

vakuutustoiminnassa sekä julkisessa hallinnossa etätyö yleistyi runsaasti. 
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Kuvaaja 2. Säännöllisesti kotona työskennelleiden osuus työllisistä toimialoittain 2019 ja 

2020, % (Tilastokeskus) 

Yllä olevasta kuvaajasta 2 nähdään selkeästi eri alojen väliset eroavaisuudet etätyön yleisty-

misessä. Kuvaajasta voidaan todeta, että hyvin monella alalla etätyön määrä on jopa kaksin-

kertaistunut vuoden aikana. 

 

2.5  Työssä suoriutuminen 

Käsitellään seuraavaksi työsuoriutumisen käsitettä sekä työmotivaatiota eli asioita, joita 

tässä tutkimuksessa pääasiallisesti halutaan selvittää. Työntekijöiden työssä suoriutuminen 

on hyvin tärkeää, kun ajatellaan organisaation menestyksekästä toimintaa. Suoriutumista 

työssä on tärkeää tutkia ja tulosten pohjalta kehittää työntekijöitä muun muassa koulutuksen 

tai työn uudelleen organisoinnin myötä. Työssä suoriutuminen tarkoittaa sitä, kuinka hyvin 

työntekijä pystyy työskentelemään kyseisessä työympäristössä. Työsuoritus voidaan määri-

tellä asioina, joita ihmiset suorittavat sekä toimina, joilla edistetään organisaation tavoitteita 

(Campbell 2015, 48). Myös Viswesvara ja Ones (2000, 216) painottavat työssä suoriutu-

mista ja organisaation tavoitteita toisiinsa kytkeytyen. Työntekijän käyttäytyminen ja työn 

tulokset ovat siis liitännäisiä kunkin organisaation tavoitteisiin. Waldmanin (1994, 514) mu-

kaan työsuoritus sisältää myös eräänlaista roolikäyttäytymistä, joka voidaan sitoa palkintoi-

hin ehdollistumiseen. Työntekijän motivaatiolla on myös paljon merkitystä siihen, kuinka 
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tehokkaasti ja tuottavasti työtehtävistä suoriudutaan. Myös erilaiset tilannetekijät voivat vai-

kuttaa työssä suoriutumiseen. Tässä tutkimuksessa etätyö nähdään tilannetekijänä vaikuttaen 

työsuoritukseen ja työmotivaatioon. 

Työsuorituksessa ja ponnistelun määrässä ilmenee eroavaisuuksia johtuen työntekijän yksi-

löllisistä ominaisuuksista (Ruohotie & Honka 1999, 17). Organisaatiolla on kuitenkin mah-

dollisuus vaikuttaa näihin ominaisuuksiin esimerkiksi kehittämällä tai muuttamalla niitä 

(Perry & Porter 1982, 116.) 

Työssä suoriutuminen voidaan jaotella Koopmans, Bernaards, Hildebrandt, van Buuren, van 

der Beek & de Vet (2013) tekemän tutkimuksen mukaan neljään eri luokkaan: 1) tuottavuus, 

2) tilannesidonnainen tuottavuus, 3) sopeutuvuus sekä 4) työn laatu ja määrä. Näitä neljää 

luokkaa hyödynnetään myös tämän tutkielman empiirisessä osiossa. Työn tuottavuuden luo-

kassa tarkastellaan tavoitteiden saavuttamista, tuotteliaisuutta ja aikaansaavuutta, työtehtä-

viin kuluvaa aikaa sekä haasteita työtehtävien priorisoinnissa. Tilannesidonnaisessa tuotta-

vuudessa käsitellään taas työn vastuuta, yhteistyötä kollegoiden kanssa, luovien ratkaisujen 

keksimistä, aloitteellisuutta sekä työtehtävien loppuun saattamista. Sopeutuvuuden luokassa 

tarkastellaan osaamisen ylläpitoa, joustavuuden osoittamista sekä vaikeissa ja yllättävissä 

tilanteissa suoriutumista. Työn laadun sekä määrän luokassa käsitellään nimensä mukaisesti 

työn laatua ja määrää sekä aikataulussa pysymistä. 

 

2.6  Työmotivaatio 

Työmotivaatio ei synny yksittäisestä tekijästä, vaan siihen vaikuttaa useamman tekijän yh-

teisvaikutus. Työmotivaatioon vaikuttaa yksilön työhön liittyvät asenteet yksilöllisten tar-

peiden lisäksi ja lisäksi motiiveja voidaan käsitellä monista eri näkökulmista. Tilanne- ja 

yleismotivaatioiden lisäksi tarkasteluissa käytetään ulkoisia ja sisäisiä motivaatioita. (Jako-

suo 2005) Sinokki (2016) kuvailee kirjassaan Työmotivaatio elämänhallinnan vaikutusta 

työmotivaatioon. Elämänhallinnan eli koherenssin tunteen omaavat työntekijät luottavat, 

että heillä on tarpeeksi voimavaroja selviytyäkseen eri haasteista. Koherenssin tunne on yh-

teydessä terveyteen sekä stressihallintakykyyn. Työntekijän motivaatioon vaikuttavat per-

soonallisuus, elämänkokemukset ja elämänvaihe työn ominaisuuksien sekä ympäristön 

ohella. Lisäksi työyhteisöllä on merkittävä vaikutus työntekijöiden motivaatioon ilmapiirin 
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luomisen kannalta. Riittävä haasteellisuus, tarkoituksenmukaisuus sekä palkkioiden saavu-

tettavuus kuvaavat motivoivaa työtehtävää. Työn ilmapiiri vaikuttaa työtyytyväisyyteen, 

joka taas puolestaan vaikuttaa työmotivaatioon. Elämänvaiheen merkitys tarkoittaa taas sitä, 

että nuorelle työn merkitys voi olla erilainen kuin jo varttuneemmalla työntekijällä. Jokainen 

käy läpi erilaisia elämänvaiheita suhteessa ihmisiin ja asioihin. (Sinokki 2016.) Motivaatio 

voidaan jakaa kolmeen eri päätekijään: suunta, panostus ja sitkeys. Suunta määrittelee sen, 

mitä henkilö yrittää tehdä ja tavoitella. Panostus kertoo taas sen, kuinka kovasti henkilö yrit-

tää. Sitkeys kuvaa sitä, kuinka kauan henkilö jaksaa yrittää. (Arnold, Silvester, Patterson, 

Robertson, Cooper & Burnes 2005.) 

 

2.6.1  Teorioita työmotivaatiosta 

On olemassa monia erilaisia työmotivaatiota selittäviä teorioita, joista seuraavaksi esitellään 

tarkemmin Herztbergin kaksifaktoriteoria (motivaatio-hygieniateoria). Herztbergin kak-

sifaktoriteoriassa käsitellään työn ja motivaation tärkeyttä. Teoriassa ajatellaan, että työtyy-

tyväisyyttä ja -tyytymättömyyttä aiheuttavat eri tekijät. Tyytyväisyyttä lisäävät tekijät ovat 

kannustetekijöitä ja niitä ovat esimerkiksi menestymisen mahdollisuus, kehittyminen sekä 

palaute ja tunnustukset. (Jakosuo 2005; Prodanova & Kocarev 2021, 510-511.) Nämä kan-

nustekijät eli motivaatiotekijät lisäävät hyvinvointia paljon, jos asiat hoidetaan hyvin, mutta 

huonosti hoidettuna näillä tekijöillä ei juurikaan ole vaikutusta hyvinvointiin (Sinokki 2016). 

Tyytymättömyyttä aiheuttavat tekijät ovat puolestaan toimeentulotekijöitä, joita ovat työym-

päristön tekijät, kuten työolot, hallinto, työilmapiiri ja työturvallisuus. (Jakosuo 2005; Pro-

danova & Kocarev 2021, 511.) Raha voidaan nähdä myös toimeentulotekijänä, sillä sen 

puute ei tuo hyvinvointia, kun taas riittävä rahallisuus voi tuoda ylimäärää, joka ei enää taas 

nosta hyvinvointia. Palkan nousu nostaa tyytyväisyyttä hetkeksi aikaa, mutta pian tyytyväi-

syys laskee aiemmalle tasolle. Toimeentulotekijät eli hygieniatekijät lisäävät tyytymättö-

myyttä huonosti hoidettuina, mutta hyvin hoidettuina nämä tekijät eivät niinkään vaikuta 

hyvinvointiin. (Sinokki 2016.) Kannustintekijöitä voidaan kutsua myös työn sisäisiksi teki-

jöiksi ja toimeentulotekijöitä työn ulkoisiksi tekijöiksi (Prodanova & Kocarev 2021, 511). 

Edellä mainitut kannustekijät voidaan nähdä myös liitännäisinä työmotivaatioon; mahdolli-

suus menestyä, hyvä palaute sekä oma kehitys luultavasti parantavat työmotivaatiota.  
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Kuviossa 3 on havainnollistettu Herzbergin kaksifaktoriteoriaa. Yllä olevat tekijät ovat ul-

koisia hygieniatekijöitä eli toimeentulotekijöitä ja alla olevat ovat sisäisiä motivaatioteki-

jöitä eli kannustetekijöitä. Kuvio kertoo siitä, kuinka kaikkien hygieniatekijöiden täyttymi-

sessä työtyytymättömyyttä on vähiten ja kaikkien motivaatiotekijöiden täyttyessä työtyyty-

väisyys on suurimmillaan. On tärkeää huomata, että kaksifaktoriteoriassa tyytymättömyyttä 

aiheuttavan tekijän poistaminen ei kasvata työtyytyväisyyttä vaan pelkästään vähentää tyy-

tymättömyyttä. Vastavuoroisesti työtyytyväisyyden vähentyminen ei lisää työtyytymättö-

myyttä vaan ainoastaan vähentää työtyytyväisyyttä. (Sinokki 2016.) 

HYGIENIATEKIJÄT (ulkoiset tekijät) 

Työtyytymättömyys 

Palkka 

Työympäristö 

Työolosuhteet 

Työilmapiiri 

Johtaminen 

Organisaation strategia ja hallinto 

Ihmissuhteet 

Työtyytymättömyyden puuttuminen 

 

TYÖMOTIVAATIO 

 

Työtyytyväisyys 

Saavutukset 

Eteneminen uralla 

Tunnustus 

Vastuullisuus 

Työn luonne 

Henkilökohtainen kasvu ja kehitys 

Työtyytyväisyyden puuttuminen 

MOTIVAATIOTEKIJÄT (sisäiset tekijät) 

 

Kuvio 3. Herzbergin kaksifaktoriteoria (mukaillen Sinokki 2016) 
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2.7  Työympäristö 

Etätyöskentelyaikana työympäristö voi muuttua merkittävästi. Puhuttaessa perinteisestä ko-

tona suoritettavasta etätyöskentelystä voivat työtila ja -välineet olla puutteellisia verrattuna 

työpaikan resursseihin. Muut tekijät kotona, kuten perheenjäsenet, naapurit (äänieristyksen 

puute) jne. voivat myös aiheuttaa häiriötä työskentelyssä. Lisäksi kotona työtä ja vapaa-ai-

kaa voi olla haastavampi erottaa toisistaan ja työtehtävistä voi olla hankalampi päästää irti 

päivän päätteeksi. 

Työympäristö tarkoittaa paikkaa, jossa työntekijä suorittaa päivittäisiä työtehtäviään. Hyvä 

työympäristö tarjoaa mukavan, turvallisen ja optimaalisen paikan työskennellä. Puutteelli-

nen työympäristö voi aiheuttaa tyytymättömyyttä, joka voi taas vaikuttaa työntekijän suo-

riutumiseen. Yrityksen olisi täten hyvä tiedostaa, että tuottavuuden kehittäminen vaatii myös 

parempaa työympäristöä. (Basit, Hermina & Al Kautsar 2018, 792.) 
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3  Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tässä luvussa käsitellään tutkimusmenetelmät sekä tutkielman empiirinen aineisto, joka on 

toteutettu kvantitatiivisella sekä kvalitatiivisella tutkimusotteella. Lisäksi määritellään tar-

kemmin tutkimusjoukko ja kohdeorganisaatio, johon tutkimus toteutetaan. 

 

3.1  Tutkimuksen kohdeyritys 

Tutkielman tulosten selkeyttämiseksi esitellään seuraavaksi kohdeyritykseen liittyvää tietoa. 

Yrityksen anonymiteetin säilyttämiseksi yrityksestä käytetään tässä tutkimuksessa nimeä 

Yritys X. Valittu yritys on suomalainen henkilöarviointeihin, strategiseen resursointiin ja 

johtamisen kehittämiseen erikoistunut konsulttiyhtiö. 

Yritys X:lle luotuun kyselytutkimukseen valittiin yli kaksi vuotta yrityksessä työskennelleitä 

henkilöarvioinnin, johtamisen kehittämisen sekä rekrytoinnin osaajia. Valitut työntekijät 

ovat tehtäviltään konsultteja ja assistentteja. 

 

3.2  Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkielman tutkimusmenetelmänä oli kyselylomake (liite 1), joka toteutettiin pääosin kvan-

titatiivisessa muodossa henkilöarvioinnin, johtamisen kehittämisen ja rekrytoinnin parissa 

työskenteleville konsulteille ja assistenteille. Toinen alatutkimuskysymys Mitä muutoksia 

työympäristössä on tapahtunut? muodostettiin tosin kvalitatiivisesti eli kyselyyn vastaajat 

vastasivat kysymykseen omin sanoin. Lisäksi kyselylomakkeen lopussa oli muita vapaasti 

vastattavia kohtia, joista muodostui tutkimuksen laadullinen aineisto. 

 

Kyseessä on mixed-methods-tutkimusmenetelmä, eli tutkimuksen kyselylomakkeessa hyö-

dynnetään sekä määrällistä, että laadullista tutkimusotetta. Tutkimusstrategiaksi valittiin mi-

xed-methods-tutkimus, sillä siten tutkimusaiheesta on mahdollista saada kattavampi käsitys, 

kuin ainoastaan määrällistä tai laadullista tutkimusmenetelmää käyttämällä. Kyselyn lopussa 
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oleva avoin kysymys varmisti sen, että vastaajat pystyivät kommentoimaan jotakin sellaista, 

mitä monivalintaväitteet tai rajatut kysymykset eivät välttämättä huomioineet. Kysely muo-

dostettiin kahden aikaisemmin luodun kyselyn pohjalta (Kaibori, Nitta, Havashi et. al 2016; 

Koopmans, Bernaards, Hildebrandt, van Buuren, van der Beek & de Vet 2013). Lisäksi 

Hertzbergin kaksifaktoriteoriaa hyödynnettiin työmotivaatioon liittyvien väitteiden osalta. 

Kaksifaktoriteoria otettiin mukaan, sillä kyseinen teoria kuvaa hyvin niin sisäisiä kuin ul-

koisia motivaatiotekijöitä. Lisäksi teoria kuvaa nimenomaan työmotivaatiota, jota tämä tut-

kielma yhtenä osana tutkii. 

Kyselylomake toteutettiin Webropol-kyselytyökalulla ja muodostettiin siten, että vastaajat 

arvioivat nykyistä toimintaansa verraten aikaan ennen etänä suoritettavia työtehtäviä. Kysely 

muodostui kolmesta eri teemasta, jotka olivat työssä suoriutuminen ja tuottavuus, työmoti-

vaatio sekä työympäristön muutokset. Vastaaja arvioi väitteiden paikkansapitävyyttä viisi-

osaisen Likert-asteikon mukaisesti. Lomakkeen jokaisen väitteen kohdalla oli erikseen tar-

kennettu, että asiaa tulee verrata lähityöskentelytapaan. Näin varmistettiin se, ettei vastaaja 

unohda väitteen tarkoitusta. Kysymysten muotoilussa oli tärkeää, että ne saatiin muodostet-

tua siten, että ne kuvaisivat ainoastaan etätyöskentelystä koituneita muutoksia. 

Tutkimusaineistona oli kyselylomake (liite 1), jossa selvitettiin etätyön vaikutuksia työssä 

suoriutumiseen ja työmotivaatioon. Aineisto kerättiin huhtikuussa 2022 henkilöarvioinnin, 

johtamisen kehittämisen ja rekrytoinnin parissa työskenteleviltä. Kyselylomakkeet lähetet-

tiin vastaajille sähköpostin välityksellä. Ilmoitetun vastausajan puolivälissä eli 7. päivän 

kohdalla vastaajille lähetettiin muistutusviesti ja kaksi päivää ennen vastausajan päättymistä 

yleinen julkaisu kyselyyn vastaamisesta organisaation omaan tiedotuskanavaan. 

Aineiston tulokset jaoteltiin määrälliseen ja laadulliseen aineistoon. Ensin kuvattiin määräl-

linen aineisto tilastollisesti kuvaavalla analyysillä. Aineiston kuvaamiseen tehtiin Microsoft 

Excel-työkalulla tilastollisten tunnuslukujen taulukko. Määrällistä osuutta analysoitiin tilas-

tollisin menetelmin selittävään tyyliin.  

Määrällisen aineiston jälkeen laadullista osuutta analysoitiin fenomenografisella analyysi-

menetelmällä. Havaintoyksiköt ovat vastaajien kirjoittamia lauseita ja ajatuksia. Fenomeno-

grafisessa analyysissa tarkastellaan, miten ihmiset kokevat ja käsittävät asioita. Menetel-

mällä pyritään löytämään tutkimuksen kohteeseen liittyvien ajatusten kirjo ja vaihtelu. 



21 

 

Fenomenografinen analyysimenetelmä voidaan jaotella neljään vaiheeseen (Niikko 2003). 

Eri vaiheita voidaan kuvata hierarkkisena järjestelmänä; kunkin tiedon ilmaukset ovat alim-

malla tasolla ja tämän pohjalta tutkija voi muodostaa erilaisia abstraktiotasoja. Vaiheita ylös-

päin mentäessä abstraktius kasvaa. (Uljens 1989, 39.) Toisaalta, selkeää menettelytapaa fe-

nomenografiselle analyysimenetelmälle ei ole osoitettu (Marton & Booth 1997, 32).  

Ensimmäisenä fenomenografisessa analyysissa aineisto tulee lukea tarkkaan läpi. Lisäksi 

tulee käsitellä tarkasti juuri sitä ilmiötä, mistä ollaan kiinnostuneita. Tärkeimmät ilmaisut 

voidaan esimerkiksi merkitä alleviivaamalla. Merkityksellisintä on keskittyä tärkeisiin il-

mauksiin eikä informantteihin. (Marton & Booth 1997, 133; Niikko 2003, 33; Larsson 1986, 

37.) Seuraavassa vaiheessa ilmauksia tulee lajitella ja ryhmitellä tärkeiksi teemoiksi tai ryh-

miksi (Niikko 2003, 34). Ryhmiä vertaillaan, jotta löydetään mahdolliset eroavaisuudet sekä 

yhtäläisyydet. Tämä vertailu on prosessi, jossa tarkastellaan ilmauksia niiden kontekstissa. 

Ilmaisuja tarkastelemalla löydetään ominaiset piirteet kustakin aiheesta. (Uljens 1989, 44; 

Larsson 1986, 23.) Kolmas vaihe käsittää ryhmien vertailun ja niiden rajojen määrittelyn 

(Niikko 2003, 36). Käsiteltävät merkitysyksiköt yhdistetään kategorioiksi ja ne jaotellaan 

toisistaan keskinäisten eroavaisuuksien perusteella (Marton 1988, 155). Viimeisessä vai-

heessa jaotellut kategoriat sisällytetään korkeammiksi kuvauskategorioiksi (Niikko 2003, 

36-37). 
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4  Tutkimustulokset 

Tässä osiossa käydään läpi tutkimuksen tuloksia, jotka esitetään tutkimuskysymysten mu-

kaisesti. Määrällisiä vastauksia etätyön vaikutuksista työssä suoriutumiseen ja työmotivaa-

tioon käsitellään tilastollisesti kuvaavan analyysin avulla hyödyntäen keskeisimpiä tunnus-

lukuja taulukoiden avulla. Tämän jälkeen käsitellään fenomenografisen analyysin avulla laa-

dullista osiota työympäristön suurimmista muutoksista etätyöskentelyaikana sekä etätyön 

vaikutuksista työtehtävien suorittamiseen. Määrällisessä aineistossa vastauksen arvo 1 ku-

vaa positiivisinta mahdollista muutosta ja arvo 5 kuvaa negatiivisinta mahdollista muutosta. 

Arvo 3 on neutraali eli muutosta ei koeta ilmenevän. Vastaajia oli yhteensä 20, joista 75 

prosenttia oli konsultteja ja loput 25 prosenttia assistentteja. Konsultit työskentelivät pääosin 

toimiston ulkopuolella ja assistentit toimistolla. Aineiston sukupuolijakauma jakaantui ta-

saisesti naisten (50 %) ja miesten (50 %) välille. Vastaajista 45 prosenttia oli 25-34 vuotiaita 

ja 50 prosenttia vastaajista oli yli 45-vuotiaita. Loput 5 prosenttia kuuluivat ikäluokkaan 35-

44. 

 

4.1  Tilastollisesti kuvaava analyysi etätyön vaikutuksista työssä suoriutumiseen 

Kyselylomakkeen väitteet luokiteltiin työssä suoriutumista kuvaavien väitteiden osalta nel-

jään ryhmään: 1) työn tuottavuus, 2) tilannesidonnainen tuottavuus, 3) sopeutuvuus sekä 4) 

työn laatu ja määrä. Näiden ryhmien avulla tehdään lopuksi päätelmiä siitä, millaisia vaiku-

tuksia kussakin ryhmässä on ollut.  

Seuraavaksi kuvataan, millaisiksi nämä vaikutukset koettiin eri asioita kuvaavien väitteiden 

kohdalla. Taulukoissa on kuvattu kunkin muuttujan keskiarvo, luottamusväli, arvojen määrä, 

mediaani ja keskihajonta. Aineiston analyysissa keskitytään keskilukujen eli keskiarvon ja 

keskihajonnan kuvaamiseen. Yleisellä tasolla 45 prosenttia vastaajista koki etänä suoritetta-

vien työtehtävien vaikuttaneen työssä suoriutumiseen. 
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4.1.1  Tuottavuus 

Taulukossa 1 tarkastellaan tavoitteiden saavuttamista, tuotteliaisuutta ja aikaansaavuutta, 

työtehtäviin kuluvaa aikaa sekä haasteita työtehtävien priorisoinnissa. 

Taulukko 1. Työn tuottavuus 

Muuttujat kes-
kiarvo 

luotta-
musväli 

arvo-
jen 
määrä 

me-
di-
aani 

keski-
hajonta 

Saavutan työlleni asetetut tavoitteet 2,6 2.240–

2.960 

4 3 0,821 

Tuotteliaisuuteni ja aikaansaavuuteni  2,2 1.835–

2.565 

4 2 0,834 

Työtehtäviini kuluva aika 3,4 3.040–

3.760 

4 3 0,821 

Haasteet työtehtävien priorisoinnin kanssa 3 2.652–

3.348 

3 3 0,795 

 

Pienimmän keskiarvon 2,2 sai väite ”Tuotteliaisuuteni ja aikaansaavuuteni”. Tästä ryhmästä 

eniten positiivisena muutoksena koettiin siis tuotteliaisuuden ja aikaansaavuuden muutos. 

Suurimman keskiarvon 3,4 sai puolestaan väite ”Työtehtäviin kuluva aika” eli tämä muuttuja 

koettiin eniten negatiivisena muutoksena. ”Haasteet työtehtävien priorisoinnissa” väitteen 

keskiarvo oli 3, joten muutosta etätyöhön siirryttäessä ei tämän väitteen kohdalla juurikaan 

koettu. Suurin keskihajonta oli tuotteliaisuuden ja aikaansaavuuden väitteessä 0,834. Posi-

tiivisimpana muutoksena koettu väite jakoi siis paljon vastauksia toisiinsa nähden. 

 

4.1.2  Tilannesidonnainen tuottavuus 

Taulukossa 2 käsitellään työn vastuuta, yhteistyötä kollegoiden kanssa, luovien ratkaisujen 

keksimistä, aloitteellisuutta sekä työtehtävien loppuun saattamista. 
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Taulukko 2. Tilannesidonnainen tuottavuus 

Muuttujat kes-
kiarvo 

luotta-
musväli 

arvo-
jen 
määrä 

me-
di-
aani 

keski-
hajonta 

Täytän työni edellyttämän vastuun 2,85 2.636–

3.065 

3 3 0,489 

Yhteistyö kollegoideni kanssa 3,5 3.062–

3.938 

5 3,5 1 

Luovien ratkaisujeni keksiminen 3,1 2.676–

3.524 

5 3 0,968 

Aloitteellisuuteni työssä 3,1 2.785–

3.415 

3 3 0,718 

Työtehtävieni loppuun saattaminen 2,8 2.571–

3.029 

3 3 0,523 

 

Tässä ryhmässä pienimmän keskiarvon 2,8 sai väite ”Työtehtävien loppuun saattaminen”. 

Tämä muuttuja koettiin siis positiivisimpana muutoksena, joskin arvo oli hyvin lähellä neut-

raalia arvoa eli suuresta muutoksesta ei tässä kohtaa voida puhua. Myös väitteet ”Luovien 

ratkaisujen keksiminen” ja ”Aloitteellisuuteni työssä” saivat keskimäärin lähes neutraalin 

arvon eli muutosta ei näiden muuttujien osalta juurikaan koettu. Suurimpana negatiivisena 

muutoksena koettiin väite yhteistyöstä kollegoiden kanssa keskiarvon ollessa 3,5. Edellinen 

väite oli myös keskihajonnaltaan suurin. Negatiivisimmaksi koettu muutos aiheutti kuitenkin 

myös eniten vastausten hajaantumista.  

 

4.1.3  Sopeutuvuus 

Taulukossa 3 tarkastellaan osaamisen ylläpitoa, joustavuuden osoittamista sekä vaikeissa ja 

yllättävissä tilanteissa suoriutumista. 

 



25 

 

Taulukko 3. Sopeutuvuus 

Muuttujat kes-
kiarvo 

luotta-
musväli 

arvo-
jen 
määrä 

me-
di-
aani 

keski-
hajonta 

Osaamiseni ylläpito on  2,95 2.685–

3.215 

3 3 0,605 

Oman joustavuuteni osoittaminen työssä 2,55 2.161–

2.939 

4 2 0,887 

Vaikeista tilanteista suoriutuminen 3,157895 2.887–

3.429 

4 3 0,602 

Yllättävissä tilanteissa suoriutumiseni 2,8 2.620–

2.980 

2 3 0,410 

 

Eniten negatiivisesti vaikuttaneena väitteenä koettiin vaikeista tilanteista suoriutuminen, 

jonka keskiarvo oli 3,2. Arvo on kuitenkin hyvin lähellä neutraalia, ja yleisestikin ottaen 

tähän ryhmään liittyvät muutokset oli koettu neutraalina tai positiivisina. Oman joustavuu-

den osoittamisessa koettiin suurin positiivinen muutos. Toisaalta suurin keskihajonta 0,89 

oli väitteellä liittyen tällä kyseisellä väitteellä eli vastausten hajaantuminen oli suurinta. 

 

4.1.4  Työn laatu ja määrä 

Neljäntenä ryhmänä käsitellään työn määrää ja laatua sekä aikataulussa pysymistä. (taulukko 

4) 

Taulukko 4. Työn laatu ja määrä 

Muuttujat kes-
kiarvo 

luotta-
musväli 

arvo-
jen 
määrä 

me-
di-
aani 

keski-
hajonta 

Tuottamani työn laatu 2,95 2.617–

3.283 

4 3 0,759 

Tuottamani työn määrä on 2,15 1.794–

2.506 

4 2 0,813 

Työtehtävien aikatauluissa pysyminen 2,75 2.377–

3.123 

4 3 0,851 
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Positiivisimpana vaikutuksena tässä ryhmässä koettiin tuottaman työn määrä, jonka kes-

kiarvo oli 2,15. 70 prosenttia vastaajista oli kokenut tämän muuttujan kasvavan hieman tai 

huomattavasti. Tämän ryhmän kaikki arvot olivat neutraalia arvoa positiivisempia. Suurin 

keskihajonta 0,85 oli väitteessä liittyen työtehtävien aikataulussa pysymiseen eli vastauk-

sissa oli eniten hajontaa keskiarvoon nähden. 

Tarkasteltaessa työssä suoriutumisen kaikkia ryhmiä 1-4, voidaan tehdä seuraavia havain-

toja. Yhteistyö kollegoiden koettiin negatiivisimmaksi muutokseksi, kun taas tuottaman työn 

määrä koettiin positiivisimmaksi muutokseksi. Lisäksi naiset kokivat hieman miehiä enem-

män työn tuottavuuden ja aikaansaavuuden kasvaneen. 

 

4.2  Tilastollisesti kuvaava analyysi etätyön vaikutuksista työmotivaatioon 

Seuraavaksi kuvaillaan tuloksia työmotivaation liittyen. Väitteet on muodostettu kaksifak-

toriteorian sekä Kaiborin et al. tutkimuksen yhdistelmänä. Myös työmotivaatiota koskevat 

väitteet on jaettu neljään eri ryhmään: 1) Vahvuudet ja mahdollisuudet, 2) Yhteenkuuluvuus 

ja työn hallinta, 3) Työnkuva ja -ympäristö sekä 4) Johtaminen. Näiden ryhmien avulla teh-

dään lopuksi päätelmiä siitä, millaisia vaikutuksia kussakin ryhmässä on ollut. 

Seuraavaksi kuvataan, millaisiksi nämä vaikutukset koettiin eri asioita kuvaavien väitteiden 

kohdalla. Tämänkin osion taulukoissa on kuvattu kunkin muuttujan keskiarvo, luottamus-

väli, arvojen määrä, mediaani ja keskihajonta. Aineiston analyysissa keskitytään tässäkin 

osiossa keskilukujen eli keskiarvon ja keskihajonnan kuvaamiseen. 55 prosenttia vastaajista 

koki yleisellä tasolla etänä suoritettavien työtehtävien vaikuttaneen työmotivaatioon. Seu-

raavaksi kuvataan, millaisiksi nämä vaikutukset koettiin eri asioita kuvaavien väitteiden 

kohdalla. 

 

4.2.1  Vahvuudet ja mahdollisuudet 

Ensimmäisessä motivaatiota käsittelevässä ryhmässä (taulukko 5) tarkastellaan vahvuuksia 

työssä, mahdollisuuksia kehittyä sekä vastuuta ja vaikutusvaltaa. 
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Taulukko 5. Vahvuudet ja mahdollisuudet 

Muuttujat kes-
kiarvo 

luottamus-
väli 

arvo-
jen 
määrä 

medi-
aani 

keskiha-
jonta 

Harjoitan vahvuuksiani työssä 

 
 

3,1 2.858–3.342 3 3 0,553 

Mahdollisuuteni kehittyä työssäni 

 
 

3,35 3.023–3.677 3 3,5 0,745 

Vastuu ja vaikutusvalta työssäni 

 
 

2,8 2.571–3.029 3 3 0,523 

 

Negatiivisimpana vaikutuksena koettiin mahdollisuus kehittyä työssä, sillä keskiarvo tästä 

väitteestä oli 3,35. Vahvuuksien harjoittamisen väite koettiin melko neutraalina, kun taas 

vastuuta ja vaikutusvaltaa koskevassa väitteessä kokemukset kallistuivat keskimäärin posi-

tiivisen muutoksen puolelle keskiarvon ollessa 2,8. Keskihajonta 0,75 oli suurin väitteessä 

koskien kehittymisen mahdollisuuksia eli eniten negatiiviseksi koettu muuttuja hajaannutti 

myös vastauksia eniten. 

 

4.2.2  Yhteenkuuluvuus ja työn hallinta 

Taulukossa 6 tarkastellaan ilmapiiriä, yhteenkuuluvuuden tunnetta, vuorovaikutusta, kiirettä 

ja stressiä sekä hallinnan ja elämänhallinnan tunnetta. 

Taulukko 6. Yhteenkuuluvuus ja työn hallinta 

Muuttujat kes-
kiarvo 

luotta-
musväli 

arvo-
jen 
määrä 

medi-
aani 

keski-
hajonta 

Työpaikan ilmapiiri 3,3 3.050–

3.550 

3 3 0,571 

Vuorovaikutukseni kollegoiden ja esihen-

kilöiden kanssa 

3,65 3.267–

4.034 

4 4 0,875 

Kiire ja stressi 3,6 - 5 4,5 1,05 

Yhteenkuuluvuuden tunne 3,9 3.555–

4.245 

4 4 0,788 

Hallinnan tunne työssä 2,7 2.412–

2.988 

3 3 0,657 
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Elämänhallinnan tunne 2,9 2.555–

3.245 

3 3 0,788 

 

Yhteenkuuluvuuden tunne oli selkeästi eniten negatiiviseksi koettu vaikutus tässä ryhmässä; 

keskimäärin vastaajat siis kokivat yhteenkuuluvuuden vähentyneen hieman keskiarvon ol-

lessa 3,9. Tässä ryhmässä oli myös yleisesti ottaen useampi muuttuja saanut arvon pyöris-

tyen kokonaislukuun 4. Näitä olivat vuorovaikutus kollegoiden ja esihenkilöiden kanssa 

sekä kiireen ja stressin lisääntymisen kokeminen. Hallinnan tunne sai keskiarvoltaan hieman 

positiivisemman arvon neutraalista. Keskihajonta 1,05 oli tässä ryhmässä suurin väitteessä 

liittyen kiireeseen ja stressiin.  

Kiireen ja stressin muuttujan kohdalla luottamusväliä ei olla määritelty, sillä väitteen arvot 

jouduttiin asettelemaan käänteisiksi alkuperäisistä arvoista. Väite oli muodostettu kyselyssä 

käänteiseksi muihin väittämiin nähden. 

 

4.2.3  Työnkuva ja -ympäristö 

Taulukossa 7 käsitellään työympäristöä, haastavien asioiden työstämistä sekä työn sisältöä 

ja tehtäviä. 

Taulukko 7. Työnkuva ja -ympäristö 

Muuttujat kes-
kiarvo 

luotta-
musväli 

arvo-
jen 
määrä 

medi-
aani 

keski-
hajonta 

Työtilat ja -välineet 3,4 2.860–

3.940 

5 4 1,231 

Haastavien asioiden työstäminen ja niissä 

menestyminen 

3,2 2.971–

3.429 

3 3 0,523 

Työni sisältö ja tehtävät ovat mielekkyydel-

tään 

3,3 2.871–

3.729 

4 3 0,979 

 

Tässä ryhmässä vastausten keskiarvot jakautuivat melko tasaisesti 3,2 ja 3,4 välille. Etätyön-

vaikutukset kaikissa muuttujissa koettiin hieman neutraalia negatiivisemmiksi. Keskihajonta 

oli suurin työvälineisiin ja -tiloihin liittyvässä väitteessä. 
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4.2.4  Johtaminen 

Taulukossa 8 käsitellään tuen saatavuutta, suhdetta esihenkilöön, johtamiskulttuuria, palaut-

teenantoa sekä organisatorisia käytäntöjä. 

Taulukko 8. Johtaminen 

Muuttujat kes-
kiarvo 

luotta-
musväli 

arvo-
jen 
määrä 

me-
di-
aani 

keski-
hajonta 

Tuen saatavuus 3,5 3.111–

3.889 

4 3 0,889 

Välit esihenkilööni 3,05 2.688–

3.412 

4 3 0,826 

Johtamiskulttuuri työmotivaation tuen kan-

nalta 

3,45 3.088–

3.812 

4 3 0,826 

Palautteenanto onnistumisissa 3,7 3.321–

4.079 

4 4 0,865 

Organisatoriset käytännöt ja toimet 2,736842 2.221–

3.253 

6 3 1,147 

 

Eniten negatiivista muutosta koettiin palautteenanto onnistumisissa. Tuen saatavuus koettiin 

keskimäärin hieman heikentyneen ja neutraalin arvon välille. Lisäksi johtamiskulttuuri ko-

ettiin lähes samalle tasolle viisiportaisella asteikolla kuin tuen saatavuus. Keskihajonta oli 

suurinta organisatoristen käytäntöjen ja toimien kohdalla. Keskiarvoltaan tämä muuttuja oli 

kuitenkin koettu hieman neutraalia positiivisemmaksi muutokseksi. 

Tarkasteltaessa kaikkia työmotivaatioon kuuluvien väitteiden ryhmiä on huomattavissa, että 

yhteenkuuluvuuden tunne koettiin negatiivisimmaksi muutokseksi. Hallinnan tunne työssä 

koettiin taas positiivisimmaksi muutokseksi. Yhteenkuuluvuuden tunteen kokemisessa ei ol-

lut juurikaan eroavaisuuksia sukupuolten välillä. 



30 

 

4.3  Fenomenografinen analyysi tutkimuksen laadullisesta osiosta 

Aineiston laadullinen osio jaettiin kolmeen analysoitavaan luokkaan: suurimmat muutokset 

työympäristössä, työtehtäviin liittyvät negatiiviset ja positiiviset vaikutukset sekä vapaiden 

ajatusten ilmaisu. 

Avointen vastausten ilmaisut jaettiin positiivisiin ja negatiivisiin luokkiin, joista eroteltiin 

fenomenografisen analyysin mukaisesti kategorioita. Vastauksista ilmeni selkeästi negatii-

visia ja positiivisia ilmaisuja. Lisäksi joidenkin vastausten yhteydessä oli neutraaleja ilmai-

suja, jotka olivat erotettavissa vastaajien kokemuksista. 

 

4.3.1  Työympäristön suurimmat muutokset 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään fenomenografisen analyysimenetelmän mukaisesti vas-

taajien positiivisia ja negatiivisia ilmaisuja liittyen työympäristön suurimpiin muutoksiin 

(taulukko 9). Neutraali vastaus luokiteltiin positiivisen kokemuksen luokkaan. Tämä sen 

vuoksi, että neutraalit vastaukset eivät kuvaa asiaa negatiiviseksi, vaan ilmiö on koettu enti-

sen kaltaisena eli yhtä hyvänä. Tämän vuoksi tässä tutkielmassa neutraalit kuvaukset näh-

dään enemmän positiivisiin kuvauksiin liittyvinä. Ilmaisut on luokiteltu värikoodien mukai-

sesti neljään eri kuvaukseen, joissa verrataan positiivisia ja negatiivisia muutoksia keske-

nään. Kategoriat ovat sosiaalistuminen ja sosiaalinen eristäytyneisyys, fyysiset työolot, työ-

tehtävien sisältö sekä muut ilmaisut. 
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Taulukko 9. Työympäristön suurimmat muutokset, kyselyaineiston vastaukset 

Kategoria Positiiviset Kategoria Negatiiviset 

 

 

 

 

 

 

 

SOSIAALIS-

TUMINEN 

”…Osittain tuntuu että yhteistyö ja ilmapiiri on 

parantunutkin ja ainakin monipuolistunut, kun 

vuorovaikutus ei rajoitu omaan toimistoon.” 

 

 

 

 

 

 

 

SOSIAALINEN 

ERISTÄYTY-

MINEN 

”Työstä on tullut hyvin yksinäistä.” 

 

”Nettiaika on tietty lisääntynyt, mutta toisaalta 

pystyy pitämään juuri siksi enemmän palave-

reja.” 

”Työskentely tapahtuu pääasiassa yksin.” 

 

 

 

”Työilmapiiri heikentyi alussa, mutta nykyään 

on jo paljon paremmalla tasolla, kuin pande-

mian alkuvaiheessa.” 

”Kontaktien vähentyminen, välittömän tuen puute” 

”Myös työkavereita tulee tavattua huomattavasti vähemmän.” 

”Etäaikana muu henkilöstö jäi vieraammaksi, sillä toimistolla on pääasiassa ol-

leet vain assistentit…” 

 

”…asiakkaiden tapaamista face-to-face on huomattavasti vähemmän” 

”Ihmisten kohtaaminen vain sähköisesti. 

”…ylimääräinen ajatusten ja ideoiden pallottelu, vuorovaikutuskollegoiden 

kanssa, Näiden eteen on oikeasti nähtävä vaivaa, jos niiden haluaa edes autta-

vasti toteutuvan.” 
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FYYSISET 

TYÖOLOT 

 

 

 

 

 

”Työympäristö muuttunut täysin eli toimistosta 

kotiin, mutta työpöytä ja laitteet samaa tasoa.” 

 

 

 

 

 

 

FYYSISET 

TYÖOLOT 

”Työergonomia on heikompi kotona, muuten aika suvereenisti viestii ja vuoro-

vaikuttaa myös etänä…” 

”Toimistossa ergonomisemmat olosuhteet tuki- ja liikuntaelimistön kannalta. 

Vähemmän spontaaneja kohtaamisia työkavereiden kanssa.” 

 

”Teamsiin tuijottelu ja takapuolellaan istuminen, jotka molemmat tylsiä ja fyysi-

selle terveydelle fataalisia” 

 

”Työympäristö on eri ja erityisesti ergonomia etätyössä on huonompi kuin 

läsnä.” 

”Työympäristö virikkeiden, taukojen ja ergonomian osalta on valtavan eri-

laista… selkeät tauot ja ergonomiaa tukevat ratkaisut ovat vähentyneet.” 

”Huonontunut ergonomia” 

 

 

 

 

TYÖTEHTÄ-

VIEN SI-

SÄLTÖ 

 

”Työtehtävät samoja, mutta siirtyneet verk-

koon.” 

 

 

 

 

TYÖTEHTÄ-

VIEN SISÄLTÖ 

”Tehtävät ovat huomattavasti yksipuolisempia kuin aiemmin.” 

 

”Työtehtävät ovat pysyneet melko samana” 

 

”Työtehtävät ovat samoja sisällöllisesti mutta 

sähköiseen muotoon muutettuna.” 

 

”Suurimpana muutoksena näen työnkuvan kaventumisen, sillä salityö putosi ko-

konaan pois etäaikana. Näin ollen työvuorot ovat yksipuolisempia.” 

”Työn määrän kasvu” 

 

”Oman työn tekeminen vaikeutunut, kun kaikkea tietoa (havainnot) ei ole saata-

villa. Asiakkaat toivovat nopeammin tuloksia.” 



33 

 

 

 

 

 

MUUT IL-

MAISUT 

 

”…Kokonaiskuva on ollut etäaikana koordi-

noidumpaa ja koronatilanne on nopeuttanut 

erityisesti kehitystyötä.” 

  

”…Myös toimistolla olen voinut halutessani 

käydä, vaikka siellä ei olekaan ehkä ollut 

muita” 

”Jatkuva oppiminen on kasvanut ja myös mui-

den neuvominen etävälineiden käytössä” 

”Aikaa ei kulu siirtymisiin työn ja kodin välillä 

eikä myöskään asiakastapaamisiin siirtymi-

siin.” 
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Työympäristön suurimpiin negatiivisiin muutoksiin muodostui kolme kategoriaa ja suurim-

piin positiivisiin muutoksiin neljä kategoriaa. Negatiiviset kategoriat nimettiin seuraavasti: 

1) Sosiaalinen eristäytyminen, 2) Fyysiset työolot ja 3) Työtehtävien sisältö. 

Vastauksissa korostuvat kokemukset yhteisöllisyyden puutteesta, yksinäisyydestä, ihmisten 

kohtaamisesta virtuaalisesti sekä kontaktien vähentymisestä. Eräässä vastauksessa mainitaan 

sekä kontaktien puuttuminen sekä välittömän tuen puute. Nämä kaikki kuuluvat sosiaalisen 

eristäytymisen kategoriaan. 

Ergonomiaan liittyvät ilmaisut ovat toinen ilmiö, joka nousee vahvasti esiin vastauksista. 

Vastauksissa käy ilmi tämän vaikutus fyysiselle terveydelle. Lisäksi koetaan, että toimisto-

tiloissa on ergonomisemmat työskentelytilat. Myös taukojen puute tulee esille. Nämä ilmai-

sut liittyvät kaikki fyysisten työolojen kategoriaan. 

Työtehtävien yksipuolisuus nousee esille monessa vastauksessa. Nämä ilmaisut kuuluvat 

työtehtävien sisällön yläkategoriaan. 

Positiiviset kategoriat jaettiin seuraavasti: 1) Sosiaalistuminen, 2) Fyysiset työolot, 3) Työ-

tehtävien sisältö ja 4) Muut ilmaisut. Vuorovaikutuksen parantumista koettiin, kun kontaktit 

ulottuivat myös oman toimiston ulkopuolelle. Lisäksi työilmapiiri koettiin parantuneeksi 

verrattaessa Covid-19-pandemian alkuaikoja nykyhetkeen. Yhden vastaajan osalta nettiaika 

on toki lisääntynyt, mikä toisaalta on mahdollistanut useampien palavereiden pitämisen. 

Nämä ilmaisut kuvaavat ylempää kategoriaa sosiaalistuminen. Fyysisten työolojen alakate-

gorioita ovat ilmaisut työympäristön samasta tasosta niin kotona kuin toimistolla. Työtehtä-

vien sisällön kategoriaan kuuluvat taas ilmaisut tehtävien pysymisestä pääosin samanlaisina, 

mutta vain verkossa tapahtuvina. 

Muiden ilmaisujen yläkategoriaan kuuluu ilmaisu ajan säästymisestä, kun ei tarvitse liikkua 

kodin ja toimiston välillä. Eräs vastaaja korostaa myös Covid-19-pandemian aikana ilmen-

nyttä kehitystyön nopeutumista. Yksittäisenä ilmaisuna nousee esiin myös jatkuvan oppimi-

sen merkitys sekä muiden auttaminen etätyövälineiden käytössä. 
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4.3.1  Vaikutukset työtehtävien suorittamisessa etänä 

Seuraavaksi käsitellään suurimpia vaikutuksia työtehtäviä suoritettaessa pääosin etänä (tau-

lukko 10). Ilmaisut luokitellaan positiivisiin ja negatiiviisin vastauksiin. Mikäli vastaus oli 

tyyliltään neutraali, sijoitettiin se edellisen kappaleen mukaisesti positiivisen kokemuksen 

luokkaan. Myös tässä osiossa ilmaukset on lajiteltu fenomenografiseen tyyliin. Positiiviset 

ja negatiiviset kategoriat on lajiteltu sisällöltään vastapareiksi toisiinsa nähden: itsenäisyys 

ja eristäytyneisyys, joustavuus ja pakkotahtisuus, tehokkuus ja työn laatu, sekä työn ja elä-

män tasapaino ja fyysiset työolot. Lisäksi taulukon lopussa on yksittäisiä positiivisia ilmai-

suja luokiteltuna kategoriaan muut ilmaisut. Tässä taulukossa itsenäisyys ja sosiaalinen eris-

täytyneisyys ovat vertailun kohteena, sillä itsenäisyys kuvaa autonomian lisääntymistä sekä 

mahdollisuutta entistä itsenäisempää työhön ja sen suunnitteluun. Tähän liittyy vastavuoroi-

sesti sosiaalinen eristäytyneisyys juuri työn itsenäisyyden takia. Joustavuus ja pakkotahti-

suus on valittu pariksi taas sen vuoksi, että työnkuvan joustavuus nousee esille, mutta vas-

tavuoroisesti myös pakkotahtisuuden ilmaantuminen. Tehokkuus ja työn laatu on asetettu 

vertailun kohteeksi, sillä voitaisiin ajatella, että tehokkuuden parantuessa laatu voi heiken-

tyä, minkä vuoksi näitä ilmiöitä käsitellään rinnakkain. Lopussa käsitellään vielä työn ja 

elämän tasapainoa sekä fyysisiä työoloja rinnakkaisina kategorioina.
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Taulukko 10. Vaikutukset työtehtävien suorittamisessa etänä, kyselyaineiston vastaukset 

Kategoria Positiiviset Kategoria Negatiiviset 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITSENÄI-

SYYS JA VA-

PAUS 

”Itsenäisyys ja oman ajan hallitseminen.”  

 

 

 

 

 

 

 

SOSIAALINEN 

ERISTÄYTY-

NEISYYS 

”Sosiaalisten kontaktien vähentyminen, vieraantumi-

nen yhteisöstä” 

”Vallan suuri joustavuus ja vapaus mm. harrastusten, työn ja muun elä-

män, kotitöiden ynnä muun pakollisen sälän hoitamisen osalta. Työteho 

kasvaa, kun ylimääräisiä virikkeitä ei ole. ” 

 

”Vuorovaikutus on vähentynyt.” 

 

”Aikaa säästyy, kun ei tarvitse liikkua paikasta toiseen.” 

”Kontaktin puuttuminen asiakkaiden ja kollegoiden 

kanssa.  

Ei niin hyvää mahdollisuutta käydä kahvipöytäkes-

kusteluja yms.  

Aito kohtaaminen vähentynyt ihmisten kanssa.” 

”Jää aikaa nukkua enemmän ja palautua paremmin (Liikunta, ihmissuh-

teet).” 

”…Kollegojen kanssa vähentyneet kontaktit, ylimää-

räistä ajatusten vaihtoa ja jutustelua ei tule niin pal-

joa, eli yhteisöllisyyden tunteen heikkeneminen.  

Nämä johtavat siihen, että pahimmillaan tuntuu teke-

vänsä yrittäjämäistä liukuhihnatyötä ympäristössä, 

jossa on muutoinkin 24/7.” 

”…Kaipaan läsnäoloa, inhimillistä kohtaamista ja 

merkityksellisiä keskusteluja, joissa voi olla ammatti-

laisena kaikkine puolineen ja kokonaisvaltaisesti mu-

kana…” 

”Mahdollisuus nähdä ja jutustella kasvokkain on 

puuttunut kokonaan, maskeja inhoan syvästi” 

 

”Vuorovaikutus on vähentynyt.” 



37 

 

”Joskus olisi mukava tavata kollegoita ja asiakkaita 

livenäkin.” 

”Työnkuvan kaventuminen ja kohtaamisten vähenty-

minen.” 

”Ihmisten kohtaamiseen "mekanistisuus", vuorovai-

kutuksesta jää aina jokin osa puuttumaan, jos välissä 

on x määrä kilometrejä ja Teams-ruutu…” 

”Yhteisöllisyyden hiipuminen. Työn pakkotahtisuus. 

Päivien toistuminen samanlaisina.” 

”spontaanit kohtaamiset vähentyneet -> tulee oltua 

vähemmän yhteydessä vähemmän tuttuihin työkave-

reihin, mikä on selvästi vaikuttanut yhteisöllisyyden 

tunteeseen” 

”Joskus olisi kivaa spontaanimmin vaihtaa muutama 

sana työkaverin kanssa. Toisaalta tämä onnistuu 

Teamsissakin.” 

 

 

 

”Ajoittain kaipaa f-to-f-tilanteita” 
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JOUSTA-

VUUS 

”Työn tekemisen joustavuudesta on tullut normaalitila, joka on minusta 

hyvä. Olemme myös oppineet tarkastelemaan resursseja selvästi valta-

kunnallisemmin, joka aivan välttämätöntä jatkossa.” 

 

 

 

 

TYÖN PAKKO-

TAHTISUUS 

 

”Yhteisöllisyyden hiipuminen. Työn pakkotahtisuus. 

Päivien toistuminen samanlaisina.” 

 

”Joustavuus ja paikkariippumattomuus.” ”Työpäivät on venyneet ja taukoja tulee pidettyä vä-

hemmän.” 

”Joustavuus” ”teamsputket ei anna välttämättä hengähdystaukoja 

työhön riittävästi.   

 

 

”Parhaimmillaan etäarviointi tuo joustavuutta, mutta samalla sen 

avulla on mahdollisuus kuormittaa konsulttia liikaa, jos konsultti ei ole 

osannut ohjata työskentelyään oikein esim. ajankäytön, työmäärän ja 

levon sekä palautumisen suhteen.” 

 

”Odotukset aikaansaamisesta on muuttunut, pitäisi 

saada ikään kuin enemmän aikaan etänä.” 

”Työnkuvan kaventuminen ja kohtaamisten vähenty-

minen.” 

”Työpäivät on venyneet ja  

taukoja tulee pidettyä vähemmän.” 

 

 

 

 

 

TEHOKKUUS 

”Tehokkuus”  

 

 

 

 

TYÖN LAATU 

 

”Tekemisen laatu täysin etänä askarruttaa välillä.” 

”Tuottavuus noussut huomattavasti.  

Autonomia ja työolot parantuneet.” 

 

 

”Assareiden arviot eivät yhtä hyviä kuin ennen kuten 

eivät omatkaan” 

”Työaika tulee tehokkaasti käytetyksi.  

Ei yleensä aikaisia herätyksiä, voi elää paremmin omaa rytmiään.” 

”Työ on paljon tehokkaampaa ja työmatkoihin ei mene tehokasta työai-

kaa.  

Keskittyminen ja aikaansaaminen ovat parantuneet läsnätyöhön verrat-

tuna.” 

”Ajankäyttö järkevämpää, kun ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen.  

”Oman työn organisointi tehokkaampaa ja myös mielekkäämpää, esim. 

valoisalla ulkoilu ja illalla vielä töitä.” 
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TYÖN JA 

ELÄMÄN TA-

SAPAINO 

”Ei tarvitse siirtyillä paikasta toiseen työpaikan sisällä (haastattelut yh-

dessä huoneessa, raportit yhteistoimistossa, spontaanit puhelut -> siir-

tyminen rauhalliseen tilaan puhumaan jne). Myöskään ei tarvitse muis-

taa varailla huoneita itselle.” 

 

 

 

 

FYYSISET 

TYÖOLOT 

 

 

”Huonompi ergonomia”  

 

”Työmatkoihin kuluvan ajan väheneminen, joustavuus oman arjen hoi-

tamisen suhteen, yhteisöllisyys yli toimistorajojen” 

 

 

”Huonompi ergonomia” 

 

 

 

 

”Vapaa-ajan viettoon on mahdollista siirtyä heti, kun sulkee koneen” 

”Työmatka an käytetty energia jää itse työntekoon (ja pidemmät yöunet 

tukevat työntekoa entisestään). ” 

 

 

 

MUUT IL-

MAISUT 

”Parhaimmillaan etäarviointi tuo joustavuutta, mutta samalla sen 

avulla on mahdollisuus kuormittaa konsulttia liikaa, jos konsultti ei ole 

osannut ohjata työskentelyään oikein esim. ajankäytön, työmäärän ja 

levon sekä palautumisen suhteen.” 

  

”Aina hiljainen ympäristö”. 

”No itsellä ei mitään teen etätyöni työpaikalla omasta huoneesta” 
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Työtehtävien suorittamiseen etänä vaikuttaa neljä negatiivisiksi luokiteltua kategoriaa ja 5 

positiiviksi luokiteltua kategoriaa. Negatiiviset kategoriat nimettiin seuraavalla tavalla: 1) 

Sosiaalinen eristäytyneisyys, 2) Työn pakkotahtisuus, 3) Työn laatu ja 4) Fyysiset työolot. 

Kategoriaan sosiaalinen eristäytyneisyys kuuluvat ilmaisut vastaajien kokemasta kontaktien 

vähentymisestä, vähentyneistä kohtaamisista muiden kanssa sekä yhteisöllisyyden tunteen 

hiipumisesta. Samankaltainen tulos oli havaittavissa myös tilastollisesti kuvaavasta analyy-

sistä, jossa vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden tunteen koettiin heikentyneen. Yksi tär-

keä havainto on myös tunne ”liukuhihnatyöstä”, jonka vastaaja kertoi johtuvan vähenty-

neistä kontakteista ja yhteisöllisyyden puutteesta. 

Työn pakkotahtisuuden yläkategoriaan kuuluvat ilmaisut työpäivien venymisestä ja tauko-

jen puutteesta. Lisäksi kuvataan päivien toistumista samanlaisina sekä työnkuvan kaventu-

mista. Nämä ilmaisut kuvaavat samankaltaisia asioita kuin edellisen kappaleen kategoria 

työtehtävien sisältö. Yksi vastaaja tuo esiin ilmaisun muuttuneista odotuksista, joka lisää 

tunnetta, että pitäisi saada enemmän aikaan. 

Epäilykset työn laadusta kahden vastaajan osalta muodostavat kategorian työn laatu. Koe-

taan, että henkilöarviointiin liittyvät arviot eivät ole enää yhtä hyviä kuin aikaisemmin. Toi-

sen vastaajan osalta tekemisen laatu ”askarruttaa välillä”. 

Fyysisten työolojen kategoriaan kuuluvat ilmaisut huonontuneesta ergonomiasta, jotka nou-

sivat esille jo Suurimmat työympäristön muutokset -kappaleessa. 

Positiiviset kategoriat nimettiin seuraavasti: 1) Itsenäisyys ja vapaus, 2) Joustavuus, 3) Te-

hokkuus, 4) Työn ja elämän tasapaino sekä 5) Muut ilmaisut. Itsenäisyyden ja vapauden 

kategoriassa nousevat esille ilmaisut ajan säästymisestä vapaa-aikaan sekä oman arjen aika-

tauluttaminen. Tilastollisessa analyysissä vaikutusvalta oli saanut keskiarvon 2,8 eli arvo 

kuvaa samansuuntaista tulosta. 

Joustavuuden kategoriassa työnkuvaa kuvataan joustavaksi ja paikkariippumattomaksi. Eräs 

vastaaja kommentoi, että työn joustavuudesta on tullut normaalitila, mikä koetaan hyvänä 

asiana. 

Tehokkuuden kategoriassa ilmeni vastauksia tuottavuuden lisääntymisestä, organisoinnin te-

hokkuudesta sekä keskittymisen ja aikaansaamisen lisääntymisestä. Tämä näkyy myös tilas-

tollisessa analyysissä, jossa tuotteliaisuuden keskiarvo oli 2,2. 
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Työn ja elämän tasapainon kategoriassa korostuu parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan vä-

lillä. Vastauksista nousee esiin ilmaisut helpommasta siirtymisestä vapaa-aikaan, kun työ-

matkoihin ei kulu aikaa.  

 

4.3.1  Vapaat ilmaisut 

Lopuksi käsitellään aineiston vapaata osiota. Vastaajat saivat vapaasti kertoa vielä muita 

omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan tehtävän loppuun. Tällä varmistetaan se, että vastaaja voi 

tuoda ilmi sellaisia asioita, joita ei välttämättä kyselyssä otettu huomioon. Vapaita ilmaisuja 

ei käsitellä taulukkomuodossa, sillä vastauksia tähän osioon ei tullut niin paljoa, että ilmai-

sujen esittäminen olisi ollut siten riittävän selkeää. Monet ilmaisut olivat yksittäisiä koke-

muksia, minkä vuoksi ne käsitellään itsenäisinä osioina. 

”Kun etätyön mahdollisuuksiin on saanut/tulossa myös tukea työvälineiden kannalta, tilanne on 

minusta hyvä - on paljon omissa käsissäni, missä työtä haluan tehdä ja se motivoi.” 

Kehitystä työvälineiden osalta vielä tarvitaan, jotta tilanne olisi entistä parempi. Tässäkin 

etätyömuodon koetaan tuovan vapautta ja vaikutusvaltaa. 

”Suoriutuminen on varmaan vähintään yhtä hyvää, ellei jopa parempaa. Motivaatio sen sijaan ei 

kasva samassa suhteessa, koska itselle merkitykselliset motivaation lähteet puuttuvat tai niitä on 

hankalampi valjastaa käyttöön etämuodossa. Jonkinlainen kompromissi, etä- ja lähityön yhdis-

telmä olisi varmasti paras, että saa yhtäältä etätyön tuoman ajansäästön ja tehokkuuden sekä jous-

tavuuden, mutta läsnätyön tarjoaman tiiviimmän kontaktin, yhteenkuuluvuuden ja sitoutumisen tun-

teen niin työnkohteeseen kuin työyhteisöön.” 

Vastaajan osalta ilmenee tarve yhdistää etä- ja lähityötä, jotta molempien työmuotojen hyvät 

puolet tulisivat esiin. Suoriutumista kuvataan entisenlaisena, mutta motivaatiota on välillä 

vaikeampi löytää. 

”Käytännössä olen pystynyt tekemään työtä hyvinkin samalla tavalla kuin aiemmin. Etänä uusien 

asioiden ideointi ja brainstormaus on haastavampaa.” 

Asioiden ideointi ja ajatusten kokoaminen on koettu vaikeammaksi, mikä tuli esille jo aiem-

min ideoiden jakamisen hankaluutena sekä avoimemman ja syvemmän keskustelun puut-

teena. 

”Tietyllä tavalla koen, että nyt kun tätä on tehty pitkään niin en erota liiemmin toista paremmaksi 

kuin toista, mutta ajoittain motivaatiota on vaikeampi löytää pelkästään etätyössä ja joskus 
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työmäärän kasvaminen teamsputkien myötä on heikentänyt omaa suoritusta. Kokonaiskuvassa koen 

toisaalta, että samat ongelmat on toimistollakin tehdessä.” 

Vastauksessa koetaan, että motivaation löytämistä on vaikeuttanut kokonaisvaltainen etä-

työhön siirtyminen. Lisäksi jatkuvien virtuaalisten tapaamisten lisääntyminen muun työn 

ohella on koettu vaikuttavan työssä suoriutumiseen. 

”Olen ollut itse onnekkaassa asemassa sen suhteen, että olen saanut uutta vastuuta etäkonseptin 

aikana. Näin ollen etätyö ei ole ns. iskenyt vasten kasvojani ja motivaatio on säilynyt etätyöstä 

huolimatta. Uusien käytäntöjen etsiminen on vaatinut paljon resursseja, mutta nähdäkseni etäaika 

on avannut kehityksen suurempaan keskusteluun ja sille on annettu enemmän arvoa.” 

Vastaajalle on tullut lisää vastuuta etätyömuodon aikana ja kokemus on tämän myötä ollut 

positiivinen. Etätyöskentelyyn siirtymisen koetaan avanneen keskustelun aiheesta ja uudelle 

työskentelymuodolle annetaan arvoa. 

”Nyt etätyöhön jouduttiin kriisin takia, jolloin moni joutui vain sopeutumaan. Itse olisin kaivannut 

tukea työn hallintaan, mutta en tajunnut sitä pyytää, koska olin aina ennen pärjännyt hyvin.” 

Kokemus tuen tarpeesta on ilmennyt vastaajalla pandemian alkaessa, mutta tuen pyytäminen 

jäi lopulta tekemättä. Tämä kuvaa sitä, kuinka nopeasti muutoksiin on jouduttu siirtymään 

ja tuen osoittaminen on voinut jäädä taka-alalle uusien työmuotojen kehittyessä. 

”Vaikutus on ollut isossa kuvassa enemmän positiivinen.” 

”Työmotivaatiota tukee lisääntynyt työn tuunaamisen mahdollisuus etätyön myötä.” 

Työtehtäviin vaikuttamisen on koettu lisäävän työmotivaatiota. Lisäksi eräs vastaaja on ko-

kenut etätyömuodon vaikutuksen olleen pääasiassa hyvä asia. 

”Tehokkuus on parantunut. Motivaatiota on vahvistanut parempi oman työn ja ajankäytön hallin-

nointi. Se on tuonut lisää vapautta ja itsenäisyyttä, mitä toki aiemminkin on ollut.” 

Etätyössä arvostetaan sen tuomaa joustavuutta ja vaikuttamisen mahdollisuutta; se on tuonut 

mahdollisuuden vapaampaan ja itsenäisempään työskentelyyn.   
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5  Johtopäätökset 

Seuraavaksi pohditaan edellä tehdyn tulosten kuvailun pohjalta johtopäätöksiä tutkimusky-

symyksiin. Kappale etenee alatutkimuskysymysten kautta kohti päätutkimuskysymystä. 

Tätä kautta saadaan lopulliseen päätutkimuskysymykseen kattavat johtopäätökset, kun 

aluksi on selvitetty työympäristön muutokset sekä etätyön vaikutukset työmotivaatioon. Lo-

puksi tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja esitetään jatkotutkimusehdotuksia. 

 

5.1  Tutkimuksen päätulokset 

Tulosten pohjalta voidaan todeta, että työssä suoriutumisen negatiivisin muutos koettiin yh-

teistyössä kollegoiden kanssa, kun taas tuottaman työn määrä koettiin positiivisimpana muu-

toksena. Työmotivaation osalta suurin muutos oli yhteenkuuluvuuden tunteen heikkenemi-

nen. Yleisesti ottaen työmotivaatiota mittaavista väitteistä ilmeni hyvin vähän positiivisia 

muutoksia. Tuloksista voitiin lisäksi päätellä, että työn itsenäinen luonne on yhteydessä tun-

temuksiin kehitysmahdollisuuksien puutteesta, yhteenkuuluvuuden tunteen vähentymisestä 

sekä tuen saatavuuden heikkenemisestä. Työympäristön muutoksissa korostuivat sosiaalinen 

eristäytyminen, työtehtävien yksipuolistuminen sekä fyysisten työolojen heikkeneminen. 

Muutamista positiivisista ilmaisuista pystyi tekemään päätelmiä liittyen tuottavuuden kas-

vuun, kommunikoinnin kehitykseen pandemian alkuajoilta, sekä kehitystyöhön. Seuraavissa 

alaluvuissa käsitellään tutkimuskysymykset yksittäin ja pohditaan johtopäätöksiä kuhunkin 

tutkittavaan ilmiöön.  

 

5.1.1  Ensimmäisen alakysymyksen johtopäätökset 

Tutkimuksen ensimmäinen alakysymys oli: Kuinka suuri vaikutus etätyöhön siirtymisellä 

on ollut työntekijöiden työskentelymotivaatioon?  

Käsiteltäessä tarkemmin ensimmäistä työmotivaatiota käsittelevää ryhmää Vahvuudet ja 

mahdollisuudet (taulukko 5) voidaan nähdä yhteys kehitysmahdollisuuksien 
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heikkenemisessä ja työtehtävien yksipuolistumisessa. Kun työnkuva kaventuu ja työ on hy-

vin itsenäistä, voi herätä tuntemus kehitysmahdollisuuksien heikkenemisestä, sillä oma työ 

ei ole enää niin monipuolista täysin sähköisesti toteutettuna. Siten työssä ei ilmene enää yhtä 

paljon eri osa-alueita, joissa työntekijä voisi kehittää itseään. Suuri keskihajonta kehittymis-

mahdollisuuksissa voi johtua työntekijän työnkuvasta ja asemasta yrityksessä. Esimerkiksi 

vähemmän aikaa yrityksessä työskennellyt voi yleisestikin nähdä työssään paljon kehitty-

mismahdollisuuksia, joita etänä suoritettavat työtehtävät vielä vahvistavat. Kun taas hyvin 

pitkään työskennellyt henkilö ei välttämättä koe työssään enää merkittäviä kehityssuuntia, 

ja yksilöstä riippuen etätyökään ei ole niitä tuonut. 

Vastuun ja vaikutusvallan tunteen vahvistumista tukee avointen vastausten kokemukset vai-

kutusvallan lisääntymisestä sekä itsenäisyydestä ja autonomiasta. Autonomian tunteen li-

sääntyminen voisi selittyä sillä, että työnkuvan itsenäistyminen on antanut työntekijöille 

enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä. Työn itsenäisyys sekä siihen liittyvä vaiku-

tusvallan kasvu eivät kuitenkaan ole parantaneet tunnetta kehitysmahdollisuuksien kasvami-

sesta. 

Toisessa ryhmässä Yhteenkuuluvuus ja työn hallinta (taulukko 6) yhteenkuuluvuuden tun-

teen puute oli selkeästi negatiivisimmaksi koettu tekijä, mitä luonnollisesti selittää edellisen 

kategorian tulokset työtehtävien suorittamisesta hyvin itsenäisesti. Summaten ensimmäistä 

ja toista kategoriaa työmotivaation osalta, voidaan tehdä päätelmä, että työtehtävien suorit-

taminen itsenäisesti on johtanut sekä yhteenkuuluvuuden tunteen puutteeseen sekä koke-

mukseen kehitysmahdollisuuksien puutteesta. Tulos on samankaltainen Uusiautin, Hyväri-

sen ja Björkmanin tutkimuksessa (2021, 13), jossa sanattoman viestinnän, jota ilmenee juuri 

kasvokkaisessa kohtaamisessa, puute johti yhteisöllisyyden tunteen heikkenemiseen. Työ-

tehtävien itsenäisyyteen tulisi siis kiinnittää huomiota, niin ettei itsenäisyys olisi liiallista ja 

johtaisi siten yksinäisyyteen ja yhteisöllisyyden tunteen heikkenemiseen. 

Negatiivisesti muuttunutta vuorovaikutusta kollegoiden ja esihenkilöiden kanssa vahvistivat 

avoimet vastaukset, joissa korostuivat kontaktien vähentyminen, aidot kohtaamiset ja kes-

kustelut sekä suoranainen yhteisöllisyyden hiipuminen. Yksi mielenkiintoinen aihe on poh-

tia, mistä kokemus odotusten koventumisesta voisi syntyä. Voisiko työn pakkotahtisuuden 

tunteella ja koventuneilla odotuksilla olla yhteyttä? Työpäivien venyminen ja taukojen puute 

(pakkotahtisuus) saattaa lisätä kokemusta siitä, että työtä täytyy saada enemmän aikaan sekä 

olla jatkuvasti saatavilla. 
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Työn pakkotahtisuuden kokemukset voivat olla liitännäisiä myös lisääntyneeseen kiireeseen 

ja stressiin. Kiire ja stressi voivat taas osaltaan luoda tunnetta koventuneista odotuksista. 

Työn pakkotahtisuus, kiire ja stressi sekä koventuneet odotukset vaikuttaisivat siis olevan 

yhteydessä toisiinsa. 

Avointen vastausten kategoriassa Sosiaalinen eristäytyneisyys (taulukko 10) voidaan huo-

mata olevan yhteys sosiaalisuuden ja työn pakkotahtisuuden välillä, sillä vastaajan mielestä 

sosiaalisuuden puute on johtanut työn pakkotahtisuuteen. Kiireen ja stressin vastausten 

suurta hajontaa voisi selittää erot työnkuvassa sekä kunkin yksilön taipumus hallita stressin 

tunnetta. Lisäksi osa työntekijöistä tekee osa-aikaista työtä, jolloin kokonaisvaltainen koke-

mus kiireestä ja sen tuomasta stressistä ei välttämättä ilmene niin voimakkaasti kuin koko-

aikaisella työntekijällä. 

Kolmannessa työmotivaatiota käsittelevässä ryhmässä Työnkuva ja -ympäristö (taulukko 7) 

vastausten kaikki muuttujat koettiin negatiivisiksi muutoksiksi. Suurin keskihajonta työvä-

lineisiin ja -tiloihin liittyvässä väitteessä voisi selittyä ihmisten erilaisilla mahdollisuuksilla 

järjestää kotiin ergonomisia työvälineitä. Vastaavasti myös työtilat, kuten äänieristys ja riit-

tävän kokoinen tila, ovat varsinkin kotiympäristöissä vaihtelevia kullakin työntekijällä. Li-

säksi alueelliset erot toimistotiloissa ja välineissä voivat vaihdella, vaikka pääpiirteittäin 

asiat pyrittäisiin järjestelmään yhtäläisiksi. Työtehtäviin liittyvä negatiivinen muutos voisi 

selittyä työtehtävien siirtymisestä pääosin sähköiseen ympäristöön. Tähän voidaan nähdä 

liitännäisenä avointen vastausten kokemukset työn yksipuolisuudesta. 

Viimeisessä motivaatiota käsittelevässä ryhmässä Johtaminen (taulukko 8) koettu tuen saa-

tavuuden heikkeneminen voi johtua etätyöskentelyn kautta muodostuneesta vähentyneestä 

kasvokkaisesta kohtaamisesta kollegoiden kanssa. Tätä vahvistaa avoin ilmaisu siitä, että 

toimistolla ollaan pahimmillaan yksinään. Tässä voidaan nähdä olevan yhteys työn itsenäi-

syyden ja tuen saatavuuden välillä. Negatiivista muutosta palautteenannossa voisi selittää 

esihenkilöiden ja myös kollegoiden vaikeus ilmaista palautetta samalla tavalla, kuin lähi-

työssä. Kynnys palautteenantoon voi kasvaa, kun sitä ei voida spontaanisti kertoa toimis-

tolla. Suurta keskihajontaa organisatoristen käytäntöjen ja toimien kohdalla saattaisi selittää 

joko väitteen erilaiset tulkintatavat tai hyvin erilaiset kokemukset organisaation toiminnasta 

työntekijän omasta asemasta riippuen. 
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Tarkasteltaessa työmotivaatiota mittaavia tekijöitä ja vastauksia näihin Herzbergin kaksifak-

toriteorian kannalta, voidaan tulla johtopäätökseen, etteivät tämän teorian osalta kaikki teki-

jät kokonaisuudessaan toteudu, mikä johtaisi täydellisen työmotivaation syntymiseen. Sisäi-

siä motivaatiotekijöitä toteutui enemmän verrattuna ulkoisiin hygieniatekijöihin. Basitin et 

al. (2018, 798-799) tutkimuksen mukaan kasvanut tuotteliaisuus lisäisi myös sisäisen moti-

vaation tunnetta. Tässä tutkimuksessa ei käsitelty näiden asioiden välistä yhteyttä, mutta 

työn tuotteliaisuuden koettiin kuitenkin keskimäärin kasvaneen, mikä voitaisiin Basitin et al. 

tutkimuksen pohjalta nähdä sisäisen motivaation kannalta hyvänä asiana. 

 

5.1.2  Toisen alakysymyksen johtopäätökset 

Toinen alatutkimuskysymys asetettiin selittämään Mitä muutoksia työympäristössä on ta-

pahtunut?  

Kokemukset heikentyneistä työoloista voivat johtua puutteellisista mahdollisuuksista hank-

kia kotiin yhtä ergonomisia työvälineitä kuin toimistotiloissa. Yksittäinen kokemus samasta 

työympäristön tasosta niin kotona kuin toimistolla vahvistaa tilastollisen analyysin tulosta 

työympäristön suuresta keskihajonnasta. Suureen vastausten hajontaa voi vaikuttaa työnte-

kijöiden erilaiset mahdollisuudet luoda kotiin etätyön mahdollistavia työtiloja. 

Myös seuraavien yksittäisten kokemusten esiintuominen on aiheellista. Vuorovaikutuksen 

parantuminen johtuen kontaktien laajentumisesta oman toimiston ulkopuolelle on tärkeää 

ottaa huomioon, sillä ennen etätyötä ei välttämättä pidetty yhtä lailla etäpalavereita oman 

toimiston ulkopuolisten kanssa. Tästä voidaan päätellä, että kommunikointi yli toimistora-

jojen voi mahdollisesti parantaa tunnetta kuuluvansa johonkin suurempaan yhteisöön. Ko-

kemus työilmapiirin paranemisesta verrattuna Covid-19-pandemian alkuaikoihin on myös 

huomion arvoinen, sillä tästä voidaan todeta, että maailmanlaajuisesta erikoistilanteesta huo-

limatta yritys on pystynyt kehittämään toimintatapojaan suurista muutoksista johtuen. Tuot-

tavuuden tunteen paraneminen voisi olla yhteydessä suurempiin palavereiden määriin, jotka 

johtuvat virtuaalisesta työnkuvasta. Voisiko lisääntyneillä palavereilla olla vaikutusta työn-

tekijöiden tuottavuuden ja tehokkuuden kasvuun, kun ideoita ja kokemuksia pystytään jaka-

maan yhä useammin? Lisäksi työn määrän koettiin kasvaneen, joka voidaan myös liittää 

tehokkuuden ja tuottavuuden kasvuun. Toisaalta vastauksia ilmeni myös työpäivien 
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venymisestä, joten varmuutta siitä, onko suurempi työn määrä tuotettu entisessä ajassa ei ole 

selvää. Toisaalta tuottavuuden koettiin lisääntyneen enemmän verratessa ajan kulumista työ-

tehtäviin. 

Työn yksipuolisuutta nostettiin esille monessa vastauksessa, minkä voisi ajatella johtuvan 

kaikkien työtehtävien suorittamisesta sähköisesti. Kokemus enemmän koordinoituneesta ko-

konaiskuvasta sekä kehitystyön lisääntymisestä voisi taas selittyä yhtäkkisellä muutoksella 

koko organisaation tasolla. Ratkaisuja on täytynyt tehdä nopeasti pandemian alussa, jolloin 

ajan myötä on huomattu mitkä asiat toimivat ja mitkä puolestaan eivät. Tämä on voinut lisätä 

jatkuvan kehittämistyön lisääntymistä ja entistä koordinoidumpia työtehtäviä. 

 

5.1.3  Päätutkimuskysymyksen johtopäätökset 

Päätutkimuskysymykseksi asetettiin: 

Miten etätyöskentely on vaikuttanut henkilöarvioinnin parissa työskentelevien työssä suo-

riutumiseen?  

Chatterjeen (2022) ja Basitin et al. (2018) tutkimusten mukaisesti myös tässä tutkimuksessa 

havaittiin muutoksia työn tuottavuudessa etätyön vaikutuksesta johtuen. Kuitenkin Mon-

teiron, Straumen & Valenten (2019) tutkimuksesta poiketen, tässä tutkimuksessa työn tuot-

tavuuden muutos oli positiivinen. Tämän tutkimuksen tulos tuottavuuden kasvun osalta on 

yhteydessä myös Heinosen ja Saarimaan (2019) tutkimukseen, jossa etätyötä tekevillä työn 

tehokkuus oli parempaa. 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan (van Zoonen et al. 2021) etätyön itsenäinen luonne voi 

helpottaa etätyöoloihin sopeutumista, mutta yhteisöllisyyden ja tuen puuttuminen taas hei-

kentää muun muassa tuottavuutta. Tässä tutkimuksessa työn tuotteliaisuus koettiin keski-

määrin parantuneen, mutta yhteisöllisyyden sekä tuen puute taas heikentyneen. Työn itse-

näisellä luonteella sekä lisääntyneellä autonomian tunteella, jotka nousivat esiin avoimista 

vastauksista, voisi siis olla vaikutusta kasvaneeseen tuotteliaisuuteen. 

Ensimmäisessä työssä suoriutumista mittaavassa luokassa Työn tuottavuus (taulukko 1) ne-

gatiivisin muutos oli työtehtäviin kuluva aika, jota voisi selittää koettu työn määrällinen 

kasvu. Toisaalta positiivisimpana muutoksena koettiin tuotteliaisuuden kasvu, joten nämä 
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kaikki kolme ilmiötä voidaan nähdä olevan liitännäisinä toisiinsa; työn määrän kasvu lisää 

työtehtäviin kuluvaa aikaa, ja nämä johtavat yhdessä parempaan tuottavuuteen. Kuitenkin 

tuotteliaisuus myös hajaannutti vastauksia eniten, mikä voi johtua työntekijöiden yksilölli-

sistä suhtautumisista etätyön aiheuttamiin muutoksiin. Joku voi kokea etätyöskentelystä koi-

tuneet muutokset kannustavina, kun taas johonkin muutokset vaikuttavat negatiivisemmalla 

tavalla. Tällöin motivaatiota voi olla hankalampi löytää, mikä taas voi vaikuttaa työsuori-

tukseen ja tehokkuuteen. 

Toisessa työsuoriutumista mittaavassa luokassa Tilannesidonnainen tuottavuus (taulukko 2) 

positiivisimpana muutoksena koettiin työtehtävien loppuun saattaminen, johon saattaa vai-

kuttaa yleinen käsitys siitä, että työtehtävät ovat tarkoitus tilanteesta riippumatta saattaa lop-

puun. Vastaajien työtehtävät ovat myös usein luonteeltaan projektimaisia, mikä saattaa luoda 

työntekijälle helpommin asetettavan päämäärän. Negatiivisin muutos koettiin yhteistyössä 

kollegoiden kanssa. Kun vuorovaikutusta käydään virtuaalisesti, voi tällä olla vaikutusta yh-

teistyön heikkenemiseen, jota myös avoimet vastaukset vahvistavat. 

Kolmannessa luokassa Sopeutuvuus (taulukko 3) oman joustavuuden osoittamisessa tapah-

tui suurin positiivinen muutos.  Tätä tulosta vahvistaa avoimissa vastauksissa ilmi tullut avun 

tarjoaminen etävälineiden hallinnassa. Tätä voisi puolestaan selittää kaikille samanlainen 

muutostilanne; halutaan auttaa ja joustaa omien kykyjen mukaan, sillä tiedetään, että sitä 

itsekin tarvitaan. 

Viimeisessä työsuoriutumista mittaavassa luokassa Työn laatu ja määrä (taulukko 4) posi-

tiivisin muutos koettiin tuotetun työn määrässä, joka oli yli 70 prosentilla vastaajista kasva-

nut hieman tai huomattavasti.  Tätä tulosta vahvistaa avointen vastausten kirjo tuottavuuden 

kasvusta, jonka todettiin jo aikaisemmin olevan liitännäinen työn määrän kasvuun. 

Tuloksia kuvatessa kävi ilmi työtehtäviin liittyvät yksittäiset negatiiviset vastaukset. Varsin-

kin epäilykset työn tekemisen laadusta on tärkeää huomioida. Jo aikaisemmin käsitellyt 

muutokset odotetusta aikaansaamisesta saattavat vaikuttaa epäilykseen tekemisen laadusta, 

varsinkin jos odotukset työstä ovat epäselviä. Voisiko työntekijöistä tuntua, että työtä jou-

dutaan tekemään määrällisesti enemmän laadun jäädessä taustalle? Tätä ilmiötä voisi vah-

vistaa myös se, että tuotetun työn määrän koettiin lisääntyneen, kun taas työn laadun osalta 

parantumista ei juurikaan ilmennyt. Tästä voisi päätellä, että panostus työn laadun seuraa-

miseen saattaisi olla hyvä kehittämisen kohde. 
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5.2  Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusehdotukset 

Aineisto koostui yhden yrityksen työntekijöiden vastauksista, joten tuloksia ei voida yleis-

tää, vaan niitä voidaan hyödyntää yrityksen omassa käytössä. Lisäksi muut toimijat voivat 

saada tietoa yksittäisen yrityksen henkilöstössä tapahtuvista muutoksista etätyöskentelyn ai-

kana. Tutkimuksen kyselyyn vastanneista 75 prosenttia oli konsultteja, joiden työtehtävät 

ovat pääosin sijoittuneet toimiston ulkopuolelle. Tämän vuoksi tutkimuksen tuloksissa pai-

nottuivat konsulttien kokemukset, eikä assistenttien kokemuksista saatu yhtä laajaa kuvaa. 

Assistenttien pienen osanoton vuoksi ei tutkimuksessa lähdetty vertailemaan ryhmiä keske-

nään. Aineistosta saatava vastausten määrä jäi pieneksi, joka oli oletettavissa, sillä kyseessä 

on suhteellisen pieni yritys. Tutkimusta voidaan pitää luotettavana, kun otos on edustava ja 

riittävän suuri, vastausprosentti on hyvä ja kysymykset mittaavat oikeita ilmiöitä (Heikkilä 

2014). Tässä tutkimuksessa vastauksia ei määrällisesti ollut paljon, mutta vastausprosentti 

oli kuitenkin riittävä (57 %). Yleisesti kyselytutkimuksen vastausprosentit voivat olla alle 

50 prosentin suuruisia (Vehkalahti 2019). 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmät sopivat kyseisten ilmiöiden tutkimiseen. Määrälli-

sestä ja laadullisesta aineistosta löydettiin yhtäläisyyksiä ja aineistot myös täydensivät hyvin 

toisiaan. Tuloksista oli löydettävissä selkeitä suuntauksia niin negatiivisesti kuin positiivi-

sesti muuttuneista tekijöistä. Käyttämällä yksinomaan joko määrällistä tai laadullista tutki-

musmenetelmää, ei tästä tutkimuksesta olisi saatu niin kattavaa kuvaa tutkittavista ilmiöistä. 

Uskoisin, että tämä tutkimusmenetelmä sopisi myös laajemman tutkimuksen toteuttamiseen 

vastaavista ilmiöistä. 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla esimerkiksi samankaltaisten ilmiöiden tutkiminen kuin tässä 

tutkimuksessa, mutta laajemmassa mittakaavassa. Tutkimus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 

kaikille saman alan toimijoille, jolloin tuloksia pystyisi valtakunnallisesti yleistämään pa-

remmin. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, miten ihmisten yksilölliset tekijät ja ominai-

suudet etätyön ohella vaikuttavat työssä suoriutumiseen sekä työmotivaatioon. 



50 

 

Lähdeluettelo 

Arnold, J., Silvester, J., Patterson, F., Robertson, I., Cooper, C. & Burnes, B. (2005) Work 

Psychology. Understanding Human behaviour in the Workplace. Pearson Education Li-

mited. 

Basit, A.A., Hermina, T. & Al Kautsar, M. (2018) The Influence of Internal Motivation and 

Work Environment on Employee Productivity. ICOI. International Conference of Organiza-

tional Innovation. 

Campbell, J. (2015) The Modeling and Assessment of Work Performance. Minneapolis, 

Minneasota. 2:47-74. 

Chatterjee, S., Chaudhuri, R. & Vrontis, D. (2022) (Does remote work flexibility enhance 

organization performance? Moderating role of organization policy and top management sup-

port. Journal of Business Research. (Verkkodokumentti]. Viitattu 18.5.2022]. Saatavilla: 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.10.069 

Dickens, L. (2005) Walking the talk? Equality and diversity in employmen.   In S. Bach 

(Ed.). Managing Human Re sources.       S.  178-208.  Oxford. Blackwell. 

Heikkilä, T. (2014) Tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Edita Publishing Oy. 

Heinonen, S. & Saarimaa, R. (2009) Työelämän laadulla parempaa jaksamista – Kuinka etä-

työ voi auttaa? Edita. 

Honkanen, H. (2005) Henkilöarviointi työelämässä. Edita. 

Jakosuo, K.  (2005) Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden väliset yhteydet. Tapaustutkimus 

Suomen Postista. Akateeminen väitöskirja. Helsinki. Yliopistopaino. 

Kaibori, M., Nitta, H., Hayashi, M. et. al. (2016) Questionnaire survey on work motivat-

ions of gastrointestinal and hepatobiliary pancreatic surgeons enrolled in a Japanese nat-

ional interdisciplinary program. Asian Journal of Surgery. 23: 697-702. 

 

Keva (2021) Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020. Kevan tutkimuksia 1/2021. Tekijä: 

Laura Pekkarinen. ISSN 2242-086X. 

Kohdeyrityksen verkkosivut [Viitattu 14.4.2022]. 



51 

 

Koopmans, L., Bernaards, C.M., Hildebrandt, V.H., van Buuren, S., van der Beek, A.J & 

de Vet, H.C.W (2013) Development of an Individual Work Performance Questionnaire. 

Chapter 4. 62(1): 6-28.  

 

Larsson. S. (1986) Kvalitativ analys. Exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Marton, F. (1988) Phenomenography. A Research approach to investigating different un-

derstandings of reality. Julkaisussa Robert R. Shermam & Rodman B. Webb (toim.). Quali-

tative research in education. Focus and methods. London. Falmer Press, 141-161. 

Marton, F. & Booth, S. (1997) Learning and awareness. Mahwah: Lawrence Erlbaum Asso-

ciates. 

Monteiro, N.P., Straume, O.R. & Valente, M. (2019) Does remote work improve or impair 

firm labour productivity? Longitudinal evidence from Portugal. [Verkkoaineisto]. [Viitattu 

19.3.2022.]. Saatavilla: https://reposito-

rium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/62137/1/NIPE_WP_14_2019.pdf?utm_cam-

paign=The%20Morning%20Mind-Meld&utm_medium=email&utm_source=Re-

vue%20newsletter 

Mäkikangas, A., Juutinen, S., Oksanen, A. & Melin, H. (2020) Etätyön ja työn imun muu-

tokset kevään 2020 koronakriisin aikana korkeakouluhenkilöstöllä. Psykologia 55. 408-425. 

ISSN 2670-322X 

Newell, S. (2005) Recruitment and Selection.   In S. Bach (Ed.). Managing Human Resour-

ces.       S.  115-147.  Oxford. Blackwell. 

Niikko, A. (2003) Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Joensuun yliopisto. 

Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 85. 

Niitamo, P. (2003) Henkilöarviointimenetelmät työelämässä. Työterveyslaitos. Gummerus. 

Pekkola, J. (2002) Etätyö Suomessa. Fyysiset, virtuaaliset, sosiaaliset ja henkiset työtilat 

etätyöympäristöinä. Nro. 104. Helsinki. Yliopistopaino. 

Pekkola, J. & Uskelin, L. (2005) Etätyöopas työnantajille. [Verkkoaineisto]. [Viitattu 

18.3.2022]. Saatavilla: https://www.motiva.fi/files/1996/Etatyoopas_tyonantajille.pdf 

Perry, J.L. & Porter, L.W. (1982) Factors Affecting the Context for Motivation in Public 

Organizations. Academy of Management Review 1982. Vol. 7, No. I. 89-98 



52 

 

Prodanova, J. & Kocarev, L. (2021) Employees’ dedication to working from home in times 

of COVID-19 crisis.  Vol. 60 No.3. pp509-530. Emerald Publishing Limited. 

Ruohomäki, V. (2013) Ilmastonsuojelua ja elämänlaatua – etätyö on ekoteko. [Verkkodoku-

mentti]. [Viitattu 19.3.2022]. Saatavilla: https://www.researchgate.net/profile/Virpi-Ruoho-

maeki/publication/253342342_Ilmastonsuojelua_ja_elamanlaatua_-_etatyo_on_eko-

teko/links/551952770cf273292e7148be/Ilmastonsuojelua-ja-elaemaenlaatua-etaetyoe-on-

ekoteko.pdf 

Ruohotie, P. & Honka, J. (1999) Palkitseva ja kannustava johtaminen. Helsinki: Edita. 

Sinokki, M. (2016) Työmotivaatio. Innostusta, laatua ja tuottavuutta. Tietosanoma. Helsinki. 

Sutela, H., Pärnänen, A. & Keyriläinen, M. (2019) Digiajan työelämä – Työelämätutkimuk-

sen tuloksia 1977-2018. Tilastokeskus. Helsinki. ISBN 978–952–244–634–3. 

Tammeaid, M. (2018) Mitä kehitetään, kun kehitetään johtamista? Sitra. 

Tilastokeskus (2021) Etätyö yleistyi eniten aloilla ja alueilla, joilla sitä ennen tehtiin vähiten. 

[verkkojulkaisu]. [viitattu 15.5.2022]. Saatavilla: https://www.tilastokeskus.fi/tietotren-

dit/artikkelit/2021/etatyo-yleistyi-eniten-aloilla-ja-alueilla-joilla-sita-ennen-tehtiin-vahiten/ 

Toscano, F. & Zappala, S. (2020) Social Isolation and Stress as Predictors of Productivity 

Perception and Remote Work Satisfaction during the COVID-19 Pandemic: The Role of 

Concern about the Virus in a Moderated Double Mediation. Moscow, Russia. MDPI. 

Työ- ja elinkeinoministeriö (2020) Työpoliittinen aikakauskirja. Etätyöloikka ja hyvinvointi 

koronakriisin alussa. Helsinki. Grano Oy. Vol. 63. 

Uljens, M. (1989) Fenomenografi. Forskning om uppfattningar. Lund, Studentlitteratur. 

Uusiautti, S., Hyvärinen S. & Björkman S. (2021) The Mystery of Remote Communality: 

University Students’ and Teachers’s Perspections During the COVID-19 Pandemic. 

Springer. University of Lapland. Rovaniemi, Finland. 

van Zoonen, W., Sivunen, A., Blomqvist, K., Olsson, T., Ropponen, A., Henttonen, K. & 

Vartiainen, M. (2021) Factors Influencing Adjustment to Remote Work: Employees’ Initial 

Responses to the COVID-19 Pandemic. MDPI.  



53 

 

Vehkalahti, K. (2019) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät.  ISBN pdf: 978-951-

514981-7 

Viswesvara, C. & Ones, D. (2000) Perspectives on Models of Job Performance. International 

Journal of Selection and Assessment. Vo. 8. No. 4. 

Waldman, D. (1994) The Contributions of Total Quality Management to a Theory of Work 

Performance. Academy of Management Review. Vol.19. No. 3. S. 510-536. 

Wang, B., Liu, Y., Qian, J. & Parker, S.K. (2020). Achieving Effective Remote Working 

During the COVID-19 Pandemic: A Work Design Perspective. Applied Psychology: An In-

ternational Review.1-44



54 

 

Liite 1. Kyselylomake 

Sukupuoli 

Ikä 

Työskentelen: 

Saavutan työlleni asetetut tavoitteet (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Tuotteliaisuuteni ja aikaansaavuuteni on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Työtehtäviini kuluva aika on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Haasteet työtehtävien priorisoinnin kanssa ovat (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Täytän työni edellyttämän vastuun (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Yhteistyö kollegoideni kanssa on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Luovien ratkaisujeni keksiminen on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Aloitteellisuuteni työssä on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Työtehtävieni loppuun saattaminen on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Osaamiseni ylläpito on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Oman joustavuuteni osoittaminen työssä on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Vaikeista tilanteista suoriutuminen on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Yllättävissä tilanteissa suoriutumiseni on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Tuottamani työn laatu on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Tuottamani työn määrä on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Työtehtävien aikatauluissa pysyminen on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Harjoitan vahvuuksiani työssä (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Työpaikan ilmapiiri on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Vuorovaikutukseni kollegoiden ja esihenkilöiden kanssa on (vertaa muutosta etätyön ja lä-

hityön välillä): 
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Työtilat ja -välineet ovat (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Haastavien asioiden työstäminen ja niissä menestyminen on (vertaa muutosta etätyön ja lä-

hityön välillä): 

Mahdollisuuteni kehittyä työssäni on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Vastuu ja vaikutusvalta työssäni on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Tuen saatavuus on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Välit esihenkilööni ovat (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Johtamiskulttuuri työmotivaation tuen kannalta on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön vä-

lillä): 

Palautteenanto onnistumisissa on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Organisatoriset käytännöt ja toimet ovat (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Työni sisältö ja tehtävät ovat mielekkyydeltään (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Kiire ja stressi ovat (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Yhteenkuuluvuuden tunne on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Hallinnan tunne työssä on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Elämänhallinnan tunne on (vertaa muutosta etätyön ja lähityön välillä): 

Kuvaile suurimpia muutoksia työympäristössäsi ja työtehtävissäsi etätyöskentelyaikana. 

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat negatiiviset vaikutukset työtehtävien suorittamisessa pää-

osin etänä? 

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat positiiviset vaikutukset työtehtävien suorittamisessa pää-

osin etänä? 

Koetko yleisellä tasolla etänä suoritettavien työtehtävien vaikuttaneen työssä suoriutumi-

seesi? 

Koetko yleisellä tasolla etänä suoritettavien työtehtävien vaikuttaneen työmotivaatioosi? 

Kerro vielä muita ajatuksiasi aiheeseen liittyen. 


