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1. JOHDANTO 
 
 
Etätyönteko on eurooppalaisen mittapuun mukaan varsin suosittua Suomessa. 

Tutkimusten mukaan lähes viidennes suomalaisista tekee etätyötä sen eri 

muodoissa (ECaTT, 2000). Etätyössä on omat kiistattomat etunsa. Se tarjoaa 

mahdollisuuden joustavaan ja tehokkaaseen työntekoon (Humble et al.,1995). 

Etätyöntekijä pystyy keskittymään paremmin perhe-elämään ja parhaimmassa 

tapauksessa välttämään usean tunnin työmatkat (Harpaz, 2002). Etätyössä pystyy 

halutessaan välttymään kaikilta keskeytyksiltä sekä jokapäiväisiltä kahvihuone- ja 

käytäväkeskusteluilta (Harpaz, 2002). 

 

Onko etätyönteko todellakin näin tarunhohtoista ja miksi se ei sitten ole yleisempää? 

Moni etätyöntekijä varmasti todistaa edellisen kappaleen väittämät oikeiksi, mutta 

ottaa samalla esille myös asioiden kääntöpuolen. Etätyönteko on yksinäistä työtä, 

jossa kuulee harvoin kiitoksia. Sosiaalisen eristäytymisen lisäksi myös uralla 

etenemisen mahdollisuudet voivat heiketä (Guimaraes & Dallow, 1998). 

Etätyöntekijä ei myöskään enää pääse käsiksi samaan informaatioon kuin fyysisesti 

työpaikalla ollessaan (Harpaz, 2002). Useimmat etätyöläiset ovat kuitenkin valmiita 

kohtaamaan nämä haasteet ja uhraamaan jopa urakehityksensä saadakseen jatkaa 

etätyöskentelyä (Whitehouse et al., 2002). 

 

Niillä aloilla ja niissä yrityksissä, joissa etätyötä sovelletaan laajemmin, tehdään 

työyhteisön kannalta isoja päätöksiä. Mitä työtehtäviä voidaan suorittaa etätyönä ja 

ketkä työntekijöistä soveltuvat etätyöntekijöiksi? Nämä päätökset vaikuttavat 

merkittävällä tavalla työntekijöiden asenteisiin (Golden, 2007) ja heidän keskinäisiin 

suhteisiinsa (Shadid & McIntyre, 1993). Tutkimukseni tarkoituksena on ottaa selville 

vähemmälle huomiolle jääneitä etätyön haittapuolia ja ymmärtämää mihin tekijöihin 

mahdolliset haasteet pohjautuvat. Perimmäisenä tarkoituksena on selvittää ovatko 

suomalaisen tietoyhteiskunnan etätyöntekijät samaa mieltä kansainvälisten 

tutkijoiden historian saatossa määrittämistä haasteista. 
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1.1. Tutkimusongelma 

 

Tutkimukseni ensisijaisena tarkoituksena on selvittää etätyöntekijän näkökulmasta 

minkälaisia haasteita etätyöläinen työssään kohtaa, miten työyhteisön jäsenet 

suhtautuvat häneen ja minkälainen kuva kollegoilla on etätyöntekijän työskentelystä. 

Etätyöntekijän toimenkuvan ja työtehtävien perusteella pyrin selvittämään ja 

käymään läpi myös niitä organisatorisia ja teknisiä haasteita, joita etätyöntekijä 

kohtaa työskennellessään työpaikkansa ulkopuolella.  Tutkin myös millä tavoin 

etätyöntekijät ovat oppineet käsittelemään näitä haasteita ja minkälaisia 

ongelmanratkaisumalleja he ovat keksineet.  

 

Päätutkimusongelmani voidaan esittää seuraavasti: 

– Minkälaisia haasteita etätyöntekijät työssään kohtaavat? 

 

Alatutkimusongelma on: 

– Miten etätyöntekijät käsittelevät näitä haasteita? 

 

Tutkimuksen tavoitteena on edellä esitettyjen tutkimusongelmien avulla etsiä 

vastauksia siihen, miten etätyöntekijään suhtaudutaan työympäristön 

vaikutuspiirissä ja miten hänen soveltamansa työmuoto on vaikuttanut tähän 

suhtautumiseen. Kiinnostukseni kohteena on ymmärtää, millä tavoin etätyöntekijän 

päätös siirtyä soveltamaan etätyötä on vaikuttanut hänen asemaansa 

organisaatiossa.  

 

1.2. Aikaisemmat tutkimukset ja määritelmät 

 

Etätyön tutkimus aloitettiin 1970-luvulla Yhdysvalloissa. Tämän jälkeen tutkimus on 

keskittynyt USA:n lisäksi Kanadaan, Japaniin ja Iso-Britanniaan sekä muihin 

Euroopan maihin. Aiheesta löytyy reilusti sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia 

tutkimuksia. Aluksi etätyön tutkiminen keskittyi lähinnä työmatkoihin liittyvään 

ajansäästöön (Nilles, 1991). Vuonna 1978 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin 

etätyöllä olevan myös muita positiivisia vaikutuksia. Työn tehokkuus oli nimittäin 26 
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% korkeampi verrattaessa etätyöntekijöitä lähityötä tekeviin kollegoihin. (Greer et 

al., 2002). Toffler (1980) ennusti, että tekninen kehitys voi palauttaa miljoonat 

työntekijät takaisin koteihin eli sinne missä työpaikat olivat perinteisesti olleet ennen 

teollista vallankumousta (lainattu Baruch, 2001). 

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on listattu pitkä joukko etätyöskentelyyn liittyviä 

etuja. Etätyön on todettu muun muassa lyhentävän työmatkoja (Mokhtarian & 

Salomon, 1997), parantavan työn tuottavuutta (Peters et al., 2003) ja työntekijän 

keskittymistä (Harpaz, 2002), vähentävän toimistotilojen tarvetta (Humble et al., 

1995), pienentävän stressiä (Humble et al., 1995), kasvattavan työmotivaatiota 

(Guimaraes & Dallow, 1999), vaikuttavan positiivisesti perhe-elämään (Baig & 

Dunkin, 1998), mahdollistavan pidemmän työuran (Patrickson, 2002) sekä 

vähentävän liikenneruuhkia ja hidastavan ilmaston lämpenemistä (Baruch, 2000). 

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan käsitellä etätyön etuja vaan keskitytään 

vähemmän tutkittuun osa-alueeseen eli etätyön haasteisiin, joita tarkastellaan 

etätyöntekijän näkökulmasta.  

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys on rakennettu hyödyntämällä suurimmalta osin 

liiketaloustieteiden Review- ja Journal-artikkeleita. Artikkelit ovat viimeisten 20 

vuoden ajalta ja niistä on luettavissa merkittävimpien tutkijoiden näkemykset ja 

uusimat tutkimustulokset. Muuta kirjallisuutta on käytetty lähinnä tukevana 

materiaalina. Empiirinen aineisto on hankittu neljältä tarkoituksenmukaisesti valitulta 

etätyöläiseltä. Tutkielman keskeisimmät käsitteet ovat etätyö, kotona tehtävä etätyö, 

mobiili etätyö ja itsetyöllistetty etätyö. 

 

Etätyö on vaihtoehtoinen työn organisointitapa, joka yhdistää henkilöstön taidot 

sekä modernin teknologian. Etätyöllä tarkoitetaan työskentelyä vaihtoehtoisissa 

paikoissa ja vaihtoehtoisilla työskentelyajoilla. Etätyöskentely voi olla kokopäiväistä 

tai osa-aikaista. (Perez, 2002). Kotona tehtävässä etätyössä hyödynnetään uusinta 

informaatiotekniikkaa ja työskentely tapahtuu kotoa käsin (Di Martino & Wirth, 

1990). Mobiili etätyö edellyttää vähintään kymmenen tunnin viikoittaista työpaikan 

ulkopuolella suoritettavaa työskentelyjaksoa (ECaTT, 2000). Itsetyöllistettyjä 

etätyöntekijöitä ovat ne, jotka tekevät töitä itse omistamassaan yhtiössä ja 

työskentelevät pysyvästi kotonaan (ECaTT, 2000). 
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1.3. Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja Alasuutarin (1994) mukaan se voidaan 

ymmärtää laajimmillaan tutkimukseksi, jossa käytetään tutkittavien itsensä joko 

kirjallisesti tai suullisesti tuottamaa aineistoa ja tutkijan tuottamia havaintoja 

aineistosta, jotka sitten muutetaan kirjalliseen muotoon. Laadullinen tutkimus 

perustuu vahvasti aineistoihin ja siinä oletetaan teorian ja empirian välillä olevan 

selvä vuorovaikutus (Alasuutari, 1994). Tutkimuksen tarkoituksena ei ole tuottaa 

numeerisia vastauksia, vaan pyrkimyksenä on aineiston monipuolinen ja 

yksityiskohtainen tarkastelu.  

 

1.4. Tutkimuksen rajaukset ja rakenne 

 

Tutkimuksessa on tarkoitus keskittyä etätyön haasteisiin etätyöntekijän 

näkökulmasta. Tutkielman päätutkimuskysymys paljastaa sen, että aihetta 

tarkastellaan hyvin yleisesti. Rajaan kuitenkin tutkimukseni käsittelemään 

ainoastaan etätyöntekijän kohtaamia sosiaalisia, organisatorisia sekä itse 

työskentelyyn liittyviä haasteita. Sosiaalisista haasteista käsittelen vain 

työtovereiden, esimiesten, alaisten sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden 

tuottamia haasteita. Tämän rajauksen ulkopuolelle jäävät siis esimerkiksi perhe, 

sukulaiset, ystävät ja naapurit. Tutkimuksessa ei myöskään oteta kantaan etätyöhön 

liittyviin haasteisiin, jotka kohdistuvat organisaatioon tai yhteiskuntaan. 

 

Tutkimus koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta ja se on jaettu viiteen osaan. 

Toinen luku sisältää tutkimuksen teoreettisen osan, jossa esitellään etätyön 

määritelmä, historia, etätyömuodot, etätyöhön siirtymisen edellytykset sekä etätyön 

edut ja ongelmat. Kolmannessa luvussa esitellään tutkimusmenetelmä sekä 

tutkimuksen kulku. Neljäs luku sisältää tutkimuksen empirian. Empiriassa peilataan 

haastattelussa esiin tulleita näkemyksiä toisessa luvussa esitettyyn teoriaan. 

Viidennessä luvussa esitellään vielä yhteenveto, tutkimustulokset, johtopäätökset 

sekä jatkotutkimusaiheet. 
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2. ETÄTYÖ 
 

Suomalaisesta tai eurooppalaisesta lainsäädännöstä ei löydy etätyölle virallista 

määritelmää. Tämän vuoksi esimerkiksi työsuhteen ehdoissa sovelletaan yleisesti 

eurooppalaisen puitesopimuksen määritelmää etätyöstä. Siinä etätyö määritellään 

työksi, jota tehdään säännöllisesti työnantajan tilojen ulkopuolella, vaikka sitä 

voitaisiin tehdä myös työnantajan tiloissa. (Helle, 2004). On kuitenkin muistettava, 

että esimerkiksi jakeluauton kuljettajan työ ei ole etätyötä. Vaikka tässäkin 

tapauksessa työtä tehdään etäällä työnantajan toimipaikasta, niin työn luonteen 

vuoksi kyseistä työtä ei ole mahdollista tehdä tietyssä kiinteässä toimipaikassa. 

 

Tyypillisesti etätyötä tehdään kiinteässä ja työnantajan kanssa ennalta sovitussa 

paikassa kuten kotona tai kesämökillä. Etätyön käsite ei varsinaisesti ota kantaa 

tietotekniikan käyttöön. Nykyisessä tutkimuksessa etätyön käsite on kuitenkin 

sulautettu osaksi e-työtä, joka nähdään yleisesti etätyötä laajempana käsitteenä. 

(Uhmavaara et al., 2005)  

 

Di Martinon ja Wirthin (1990) määritelmässä etätyötä tehdään paikassa, jossa 

etätyöntekijä ei ole fyysisessä vuorovaikutuksessa työtovereihinsa vaan pitää 

yhteyttä heihin teknisin apuvälinein. Pekkolan (1993) mukaan etätyö on varsinaisen 

työpaikan ulkopuolella tehtävää työtä, jonka apuna käytetään useimmiten 

tietotekniikkaa. Tällöin työ tapahtuu tyypillisesti kotona tai erityisessä etätoimistossa. 

Nämä kaksi määritelmää edustavat uusinta ja vallitsevaa näkemystä, jossa 

tietotekniikka mielletään etätyön olennaiseksi osaksi.  

 

Korten ja Wynnen (1996) mukaan etätyön käsite voidaan jakaa kolmeen osaan, 

jotka ovat sijainti, teknologian käyttö ja viestintäyhteys työnantajaan. Sijainti 

määräytyy etätyöntekijän ja organisaation tarpeiden perusteella. Etätyöpaikka 

sijaitsee irrallaan yrityksen tiloista. Teknologian käyttö merkitsee uusimpien 

teknisten työvälineiden hyödyntämistä etätyön teossa. Viestintäyhteydellä 

tarkoitetaan sitä tapaa, millä etätyöntekijä välittää työnsä tulokset työnantajalleen. 

Tietoa voidaan siirtää joko fyysisten tallennusvälineiden tai sähköisten 

tietoverkkojen välityksellä. (Korte ja Wynne, 1996). 
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Etätyöllä on useita alakäsitteitä, mikä hankaloittaa yhtenäisen määritelmän 

laatimista. Monet saattavat siis käyttää samaa termiä, mutta tarkoittavat eri asioita. 

Englannin kielessä etätyöstä kirjoitetaan termeillä telework, telecommuting, eWork, 

distance work, remote work ja homeworking. Suomen kielessä puhutaan etätyöstä, 

joustotyöstä, teletyöstä, tietotyöstä, lähityöstä ja virtuaalityöstä. Kaikki nämä 

käsitteet linkittyvät kuitenkin toisiinsa ja kuvaavat hyvin etätyön moninaista 

luonnetta. Etenkin nykypäivänä näitä käsitteitä yhdistää tietotekniikan hyväksikäyttö.  

 

2.1. Etätyön historia 

 

Etätyöstä ryhdyttiin kirjoittamaan 1970-luvulla. Alun perin etätyön tarkoituksena oli 

vähentää ruuhkia amerikkalaisissa suurkaupungeissa. Myös vuoden 1973 öljykriisi 

lisäsi osaltaan kiinnostusta etätyöhön ja työmatkojen minimoimiseen. (Poissonnet, 

2002). NASA:lla työskennellyt Jack Nilles kyllästyi Los Angelesin liikenneruuhkiin ja 

siirsi työpisteensä pois työpaikalta vuonna 1973 (Greer et al., 2002). Etätyön isäksi 

kutsuttu Nilles lanseerasi telework-käsitteen julkisesti seuraavana vuonna 

(Newman, 1989). 1970-luvulla etätyöpaikaksi miellettiin työntekijän koti ja tämän 

kotityön modernimman muodon arveltiin sopivan parhaiten freelancereille sekä 

naisille. Yleisesti etätyöhön suhtauduttiin negatiivisesti ja sitä vastustettiin 

esimerkiksi ay-liikkeiden taholta. Työntekijän koettiin olevan valvonnan 

ulottumattomilla ja eristäytyvän työyhteisöstä. (Pekkola, 2005). 

 

1980-luvulla etätyö koettiin edelleen kotona tehtäväksi työksi ja sen leviämistä 

rajoitti tekninen kehittymättömyys. ECaTT (2000) tutkimuksen mukaan työntekijät 

eivät olleet yhteydessä yrityksen tietojärjestelmään ja joutuivat siksi välittämään 

työnsä työpaikalle ulkoisten tallennusvälineiden avulla. Etätyötä tekivät tyypillisesti 

vain ohjelmoijat sekä myynti- ja johtohenkilöstö. Etätyöhön suhtauduttiin yhä 

penseästi niin median, valtionhallinnon kuin yritysjohdonkin puolesta. (ECaTT, 

2000). 

 

1990-luvun tekninen kehitys ja muutokset yleisessä ilmapiirissä tekivät etätyöstä 

vihdoin salonkikelpoisen työmuodon. EU-komissiossa ymmärrettiin työn 

organisoinnin hyödyt aluepolitiikalle vuonna 1993 julkaistun tutkimuksen (White 
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Paper on Growth, competitiveness, and employment) myötä (ECaTT, 2000). 

Samanaikaisesti Internet-yhteydet kehittyivät ja mahdollistivat etätyöntekijöiden 

pääsyn työnantajan verkkoon. EU:n alueella perustettiin myös useita 

ympäristönsuojeluohjelmia, jotka pyrkivät vähentämään työmatkaliikennettä ja 

ruuhkahuippuja. Kuitenkin vain muutama näistä ohjelmista pääsi tavoitteisiinsa. 

(ECaTT, 2000). 

 

Suuret yrityksen aloittivat 1990-luvulla toimintojen kaukohajauttamisen (off-shore 

telework). Työntekijät kokoontuivat suuriin etätyökeskuksiin, jotka sijaisivat 

esimerkiksi Intiassa, Jamaikalla tai Irlannissa. Etuna oli se, että näistä maista löytyi 

englantia puhuvaa henkilökuntaa ja työvoimakustannukset olivat huomattavasti 

pienemmät. (ECaTT, 2000) Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että Afrikan ranskaa 

puhuvista maista kuten Marokosta, Algeriasta tai Tunisiasta voitiin palkata 

etätyöntekijöitä kuusi kertaa pienemmillä palkkakustannuksilla kuin Ranskasta. 

Tietyt tehtävät, kuten kirjanpito vaativat kuitenkin hyvää kulttuurin ja kielen 

tuntemista. Siksi esimerkiksi ohjelmointityö oli helpointa kaukohajauttaa ulkomaille. 

(Heinonen, 1997). 

 

2000-luvulle tultaessa etätyö ei kuitenkaan saavuttanut aivan odotetunlaista 

suosiota. Monet tutkimukset arvioivat, että 2000-luvun alussa USA:ssa olisi yli 50 

miljoonaa etätyöntekijää. Luvut jäivät kuitenkin noin 20 miljoonan etätyöläisen 

tasolle. Etätyön yleistyessä tähän uuteen työmuotoon liittyvät ongelmat nousivat 

esiin ja hidastivat kehitystä. Etätyön leviämisen suurimpana esteenä pidetään 

organisaatiojohdon asenteita, joiden taustalla on mm. valvonnan menettämisen 

pelko. (Wells, 2001).  

 

2.2. Etätyön eri lajit 

 

Etätyömuodoista ei ole olemassa virallista jaottelua, koska etätyötä voidaan tehdä 

niin monella eri tavalla. Etätyömuodot myös kehittyvät ja muuttuvat koko ajan 

yhdessä tietotekniikan ja tietoliikenneyhteyksien kanssa. Tämän vuoksi jokaisen 

tutkijan luokittelut poikkeavat hieman toisistaan. Seuraavissa alaluvuissa pyrin 

esittelemään yleisimmät etätyömuodot. 
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2.2.1. Kotona tehtävä etätyö (home-based telework) 

 

Kotona tehtävä etätyö on vanhin ja suosituin etätyön muoto. ECaTT-tutkimuksen 

(2000) mukaan kotona työskenteleviä etätyöntekijöitä ovat ne, jotka: 

 

– työskentelevät kotona vähintään yhden työpäivän viikossa 

– käyttävät tietokonetta työssään 

– käyttävät tietoliikenneyhteyksiä (puhelin, faksi, sähköposti) viestinnässään 

– ovat työsuhteessa, jossa heidän päätyöpaikkansa sijaitsee toimeksiantajan 

tiloissa 

 

Koska kotona tehtävässä tietotyössä hyödynnetään uusinta informaatioteknologiaa, 

sitä ei tule sekoittaa perinteiseen kotityöhön (Di Martino & Wirth, 1990). Stanworth 

(1997) jakaa kotona työskentelevät etätyöläiset kolmeen alaluokkaan. Ensimmäinen 

ryhmä suorittaa osan työstään kotona ja osan yrityksen kiinteässä toimipaikassa. 

Osa-aikaisesti kotona työskentelevät ovat useimmiten palkkatyössä olevia miehiä, 

joilla on hyvät tekniset taidot. Toinen alaluokka työskentelee kokopäiväisesti kotona. 

Tyypillisesti tämän työmuodon edustajat ovat yrittäjinä toimivia naisia, jotka tekevät 

yksinkertaista toimistotyötä ja saavat palkkionsa työn tulosten perusteella.  

Kolmannen ryhmän muodostavat freelance-yrittäjät, joiden pysyvä toimipaikka on 

kotona. Suurin osa heistä on perinteisessä freelancer-ammatissa kuten toimittajana, 

sillä monesti kehittynyt teknologia on luonut mahdollisuuden etätyöskentelyyn. 

(Stanworth, 1997) 

 

Kotona tehtävästä tietotyöstä löytyy runsaan suosionsa vuoksi paljon tutkimustietoa. 

Suurin osa eurooppalaisista ja amerikkalaisista etätyötutkimuksista käsittelee juuri 

tätä työmuotoa. Shinin et al. (2000) mukaan kotona tehtävän tietotyön haittapuolia 

yksilön kannalta ovat sosiaalinen eristäytyminen työyhteisöstä ja urakehityksen 

hidastuminen. Mokhtarianin (1991) mukaan positiivisia puolia ovat työn 

tuottavuuden parantuminen, pääsy käsiksi laajaan informaatioon sekä valvonnan 

vähentyminen.   
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2.2.2. Mobiili etätyö (mobile work) 

 

Mobiileja etätyöntekijöitä ovat ne, jotka (ECaTT, 2000; Di Martino & Wirth, 1990): 

 

– työskentelevät vähintään kymmenen tuntia viikossa poissa työpaikaltaan 

– käyttävät työssään tietoliikenneyhteyksiä 

– matkustavat työssään 

 

Perezin et al. (2002) mukaan mobiilia etätyötä voi tehdä esimerkiksi kotona, 

autossa, lentokoneessa tai hotellissa. Juuri paikkamääritelmä erottaa mobiilin työn 

kotona tehtävästä etätyöstä, sillä tässä etätyön muodossa suorituspaikkaa ei ole 

ennalta määritelty. Myyntiedustajat ja markkinointipäälliköt ovat tunnetuimpia 

mobiileja etätyöläisiä (Perez et al., 2002). Stanworthin (1997) mukaan teknologian 

kehitys on parantanut mobiilin etätyön tuottavuutta ja vähentänyt toimistotilan 

tarvetta.  

 

Higan ja Wijayanayaken (2000) mukaan mobiililla etätyöntekijällä ei ole omaa 

työpistettä varsinaisella työpaikallaan. Heidän tutkimuksensa mukaan 90 % 

mobiileista etätyöntekijöistä on miehiä ja vain 10 % tämän työmuodon edustajista 

tekee mobiilia etätyötä kokopäiväisesti. Myös Stanworthin (1997) tutkimus tukee 

tätä sukupuolijakaumaa. Koska mobiili etätyöntekijä on koko ajan liikkeellä hän 

vastaanottaa toimeksiannot ja jakelee työtuloksensa tietoliikenneyhteyksiä 

hyödyntäen. Mobiilin etätyön haasteena on minimoida tarve työskennellä 

varsinaisella työpaikalla. (Higa & Wijayanayake, 2000). 

 

2.2.3. Itsetyöllistetty etätyö (SOHO) 

 

Termi SOHO on lyhenne sanoista small offices – home offices. Itsetyöllistettyjä 

etätyöntekijöitä ovat ne, jotka (ECaTT, 2000): 

 

– työskentelevät itse omistamassaan yhtiössä  

– työskentelevät pysyvästi kotonaan 

– käyttävät tietoliikenneyhteyksiä kommunikoidessaan sidosryhmien kanssa 
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Työpaikan fyysisen sijainnin merkitys on hämärtynyt viime vuosikymmenen aikana, 

sillä kehittyneen tekniikan avulla töitä voi nykyään tehdä missä vain. Etätyöntekijän 

ei myöskään tarvitse työskennellä palkkatyöläisenä vaan hän voi myös työllistää itse 

itsensä. (Namwoon et al., 2002). Suomessa monet tietotekniikkaa myyvät 

pienemmät Internet-kaupat toimivat tällä periaatteella. Toimipaikka sijaitsee kotona, 

kaikki toiminnot koordinoidaan sähköisin välinein ja tuotteet lähetetään ilman 

välikäsiä suoraan maahantuojalta loppuasiakkaalle.  

 

2.3. Etätyöhön siirtymisen edellytykset 

 

Useimmiten etätyöhön siirrytään työntekijän aloitteesta. Tämä muutos voi koskea 

joko yksittäistä työntekijää tai suuremmassa mittakaavassa esimerkiksi yhtä 

organisaation osastoa. (Helle, 2004). Siirtyminen etätyöhön perustellaan usein 

toiminnan tehostamisella ja kustannussäästöillä. Ennen etätyön aloittamista on 

kuitenkin kiinnitettävä huomiota tiettyihin valmiuksiin. Tehokkaan ja toimivan etätyön 

vaatimukset voidaan jakaa neljän osaan: organisatoriset edellytykset, työntekijään 

kohdistuvat edellytykset, työhön liittyvät edellytykset ja tekniset edellytykset. 

 

2.3.1. Organisatoriset edellytykset 

 

Helteen (2004) mukaan etätyön käyttöönotto edellyttää organisaatiolta 

ennakkoluulotonta suhtautumista uusiin työn organisointitapoihin sekä luottamuksen 

luomista työntekijöiden ja työnantajan välille. Yritysjohdon asenteet ovat etätyön 

yleistymisen kannalta hyvin oleellisia. Yritysjohto voi pitää kiinni vanhakantaisista 

toimintamalleista, koska pelkää valvontamahdollisuuksiensa heikentyvän etätyön 

myötä (Weiss, 1994; Heinonen, 1998). Lavalleen (1993) mukaan yritysjohdon olisi 

tärkeää ymmärtää, että etätyöstä hyötyvät yhtä lailla niin työnantaja kuin 

työntekijäkin. Solomonin ja Templerin (1993) näkemys tukee tätä ajatusta, sillä 

heidän tutkimuksensa mukaan etätyöohjelman menestys riippuvainen yrityksen 

johtohenkilöiden tuesta ja panostuksesta. 
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Etätyöhön siirtymisen organisatoriset edellytykset voidaan ryhmitellä seuraavasti 

(Humble et al, 1995; Helle, 2005): 

 

– Riittävät tietotekniset järjestelmät ja esteetön pääsy tietoverkkoihin 

– Etätyöntekijöiden sekä johtajien koulutus ja perehdyttäminen 

– Siirtyminen tuloksiin perustuvaan johtamiseen 

– Etätyöntekijöiden huolellinen valintaprosessi 

– Luottamus työnantajan ja työntekijöiden välillä 

– Läpinäkyvät henkilöstö- ja etätyöperiaatteet 

– Avoin ja toimiva viestintä 

 

2.3.2. Työntekijältä vaadittavan ominaisuudet 

 

Halukkaista etätyöntekijöistä on harvoin pulaa. Etätyö ei kuitenkaan sovellu kaikille, 

sillä persoonallisuus- ja asenne-erot vaikuttavat olennaisesti etätyön tehokkuuteen 

(Poissonnet, 2002). Yrityksen haasteena on löytää henkilöstön joukosta 

potentiaalisimmat etätyöntekijät ja samalla selvittää mitkä heidän työtehtävistään 

sopisivat parhaiten kotona tehtäviksi (Alvi & McIntyre, 1993). Weissin (1994) 

mukaan etätyöntekijän tulee olla itsenäinen ja luotettu persoona, joka nauttii sekä 

vastuusta että teknologian käyttämisestä.  

 

Tärkeintä on, että etätyöntekijä on motivoinut työhönsä ja kokee sen mielekkääksi. 

Koska etätyöskentely on teknisesti haastavaa, on etätyökandidaatilla hyvä olla 

aikaisempaa kokemusta ja taitoja informaatioteknologian hyödyntämisestä. 

(Guimaraes & Dallow, 1999). Humblen et al. (1995) mukaan etätyöntekijät ovat 

usein itseohjautuvia ja työskentelevät mieluummin yksin kuin ryhmässä. Helle 

(2005) muistuttaa, että monia etätyöntekijältä vaadittavia ominaisuuksia edellytetään 

myös työpaikalla tehtävässä työsuhteessa. Näiden ominaisuuksien merkitys 

kuitenkin korostuu, kun työskennellään työnantajan tilojen ulkopuolella ilman 

normaalia valvontaa ja tukiverkostoa.  
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Optimaalisen etätyöntekijän taidot ja ominaisuudet voidaan ryhmitellä seuraavasti 

(Weiss, 1994; Humble et al., 1995; Helle, 2005; Whitehouse et al., 2002): 

 

– Itsenäisyys ja itseohjautuvuus 

– Vastuuntuntoisuus ja kurinalaisuus 

– Organisaatiokulttuurin hyvä tuntemus 

– Tulosorientoituneisuus 

– Motivaatio 

– Ajankäytönhallinta ja työnorganisointikyky 

– Tietotekninen osaaminen 

– Kyky sietää vähentyneitä sosiaalisia kontakteja 

 

2.3.3. Työhön liittyvät edellytykset 

 

Vielä 1980-luvulla etätyön teko oli mahdollista vain muutamilla aloilla. Teknologian 

kehittyminen on mahdollistanut yhä useampien työtehtävien suorittamisen etätyönä. 

(Alvi & McIntyre, 1993). Petersin et al. (2003) mukaan kaksi kolmesta EU-alueen 

työntekijöistä pystyisi työtehtävänsä puolesta tekemään yhden etätyöpäivän 

viikossa. Weissin (1994) mielestä tutkimustyö, telekommunikaatiotyö, 

asiakaspalvelu, markkinointi ja myyntitehtävät sopivat parhaiten etätyönä 

suoritettaviksi. Guimaraesin ja Dallown (1999) mielestä myös perinteisemmät 

ammatit kuten kirjanpitäjien, arkkitehtien, konsulttien ja lakimiesten työt mukautuvat 

helposti etätyönä tehtäviksi.  

 

Petersin et al. (2003) tekemän tutkimuksen mukaan suurin este etätyön leviämiselle 

on työnantajien kapeakatseisuus etätyöksi soveltuvia työtehtäviä kohtaan. Kellyn 

(1988) mielestä työtehtävän tulisi olla sellainen, että sen suorittamiselle pystytään 

asettamaan selkeät välitavoitteet. Kelly (1988) pitää tärkeänä myös sitä, että 

työtehtävä ei vaadi fyysistä kanssakäymistä vaan yhteydenpito voidaan 

vaihtoehtoisesti hoitaa puhelimitse. 
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Etätyöksi soveltuvalta työtehtävältä vaaditaan seuraavia ominaisuuksia (Bagley & 

Mokhtarian, 1997; Peters et al., 2003; Whitehouse et al., 2002; Kelly, 1988): 

 

– Työtehtävän suorituspaikalla ei ole merkitystä 

– Työtehtävät suoritetaan itsenäisesti muista riippumatta 

– Työtehtävät voidaan aikatauluttaa itsenäisesti 

– Työtehtävä suoritetaan esimiesasemassa 

– Työtehtävä vaatii tiettyä erikoisosaamista tai -koulutusta 

– Työtehtävät ovat pitkäkestoisia ja projektiluontoisia 

– Työtehtävän suorittaminen ei vaadi juuri fyysistä tilaa 

 

2.3.4. Etätyöympäristöön liittyvät edellytykset 

 

Guimaraesin ja Dallown (1999) mielestä toimivan etätyöympäristön luominen on 

yrityksen vastuulla. Humblen et al. (1995) mukaan toimiva teknologia on olennaista 

tehokkaan etätyöympäristön toteuttamiseksi. Etätyöntekijän on päästävä käsiksi 

yrityksen tietokantoihin kellon ympäri. Varsinkin IT-yrityksissä toiminta tehostuu, kun 

etätyöntekijät pystyvät tekemään projekteja kellonajasta riippumatta ja työntekijät 

toimistolla voivat jatkaa tästä saapuessaan aamulla töihin. (Humble et al.,1995). 

Tehokkaan etätyöympäristön tarkoituksena on tuoda etätyöntekijä teknisten 

apuvälineiden avulla niin lähelle toimistoa kuin mahdollista. Työympäristön 

suunnittelu kannattaa tehdä huolella, koska se on työn tehokkuuden kannalta 

erittäin tärkeä prosessi. (Guimaraes & Dallow, 1999). 

 

Tehokkaan etätyöympäristön ominaisuudet voidaan luetella seuraavasti (Helle, 

2005; Guimaraes & Dallow, 1999): 

 

– Etätyöntekijällä on käytössään tarvittava tietotekniikka ja tietoliikenneyhteydet 

– Tekniikka ja yhteydet toimivat moitteettomasti  

– Etätyössä tarvittavat tiedot ovat saatavilla tietoverkkojen kautta 

– Tietoturvallisuudesta on huolehdittu 
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2.4. Etätyön ongelmat yksilön näkökulmasta 

 

(1) Suurimpana etätyön ongelmana pidetään eristäytymistä ja yhteenkuuluvuuden 

tunteen menettämistä (Harpaz, 2002; Cascio, 2000; Kurland & Cooper, 2002). 

Kurland ja Cooper (2002) jakavat eristäytymisen kahteen osaan: ammatilliseen ja 

sosiaaliseen eristäytymiseen. Ammatillisessa eristäytymisessä etätyöntekijän 

vaikutus- ja ylenemismahdollisuudet heikkenevät organisaation sisällä. 

Sosiaalisessa eristäytymisessä etätyöntekijä putoaa pois työpaikan sosiaalisista 

verkostoista ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteenkuuluvuuden tunne työtovereiden 

kanssa vähenevät. Molemmissa muodoissa poissaolo työpaikalta aiheuttaa 

eristäytymisen. (Kurland & Cooper, 2002). 

 

(2) Etätyöntekijöillä voi olla vaikeuksia myös itsekurin kanssa. Tämä voi vaikuttaa 

työnteon määrään joko negatiivisesti tai positiivisesti. Toiset vähentävät 

työskentelyään ja toisista tulee työnarkomaaneja. (Harpaz, 2002). 

 

(3) Kodin ja työpaikan roolien sekoittuminen muodostaa ongelman kotona 

työskenteleville etätyöntekijöille. Normaalissa tilanteessa työntekijä lähtee aamuisin 

työpaikalleen. Etätyöntekijä ei kuitenkaan lähde mihinkään, koska hänen 

työpaikkansa on kotona. Perheenjäsenet saattavat ajatella, että koska etätyöntekijä 

on kotona, on hän myös heidän käytettävissään koko ajan. Tällöin etätyöntekijä 

stressaantuu ja kokee etteivät perheenjäsenet pidä etätyöskentelyä oikeana työnä. 

Lopputuloksena on työpanoksen heikentyminen. (Harpaz, 2002). 

 

(4) Seuraava ongelmatekijä on ammatillisen tukiverkoston puuttuminen. Työpaikalla 

yksittäisen työntekijän tukena on mm. sihteeristö, it-tuki ja kollegat. Kotoa tällaisia 

palveluita ei löydy, jolloin etätyöntekijän on vaikeampaa päästä niihin käsiksi. 

(Harpaz, 2002). 

 

(5) Yhdeksi ongelmaksi muodostuu oletus siitä, että etätyöntekijän on oltava aina 

tavoitettavissa. Kollegat kokevat, että etätyöläiseen voidaan ottaa yhteyttä myös 

virka-ajan ulkopuolella. (Harpaz, 2002). 
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(6) Tunnettu etätyön haittapuoli on urakehityksen hidastuminen (Harpaz, 2002). 

Guimaraesin ja Dallown (1998) mielestä etätyöntekijän poissaolo toimistolta 

vaikuttaa poliittisiin tekijöihin silloin kun työntekijä ei ole enää päivittäin näkyvissä 

hänen arvostuksensa vähenee. Poissaolon myötä etätyöntekijä ei saa myöskään 

niin paljoa informaatiota ja tämän vuoksi etätyöntekijä tavallaan putoaa pois 

työyhteisöstä. Samalla etätyöntekijä putoaa pois myös koulutustilaisuuksista. 

(Guimaraes & Dallow, 1998). 

 

(7) Merkittävä ongelma on työntekijän soveltumattomuus etätyöhön. Jotkut 

työntekijät eivät pysty toimimaan itsenäisesti, toiset ovat kykenemättömiä 

joustavuuteen ja toiset eivät pysty toimimaan tehokkaasti ilman esimiehen 

valvontaa. (Harpaz, 2002). 

 

(8) Oikeudelliset ongelmat ovat yksi haittatekijä. Harpazin (2002) mukaan 

sosiaaliturva, sairasloma, ylityöt ja lomapäivät ovat asioita, jotka voivat järjestyä eri 

tavalla etätyöntekijöillä. Vaikka etätyöntekijät ovat oikeutettuja samaan kohteluun 

kuin lähityötäkin tekevät, yrittävät työnantajat välillä karsia kuluja etätyöntekijöiden 

kustannuksella. (Guimaraes & Dallow, 1998). 

 

(9) Etätyöntekijät mieltävät usein etätyöskentelymahdollisuuden eräänlaiseksi 

etuoikeudeksi ja kokevat siksi olevansa velvoitettuja ylimääräisiin tehtäviin. 

Whitehouse et al. (2002) löysivät tutkimuksessaan viitteitä siitä, että muutamat 

etätyöntekijät halusivat palkita organisaation ylimääräisellä työpanoksella. Tutkijat 

havaitsivat myös, että etätyöntekijät tekivät merkittävän määrän palkatonta ylityötä, 

koska he kokivat sen korvaavan jokapäiväisissä työmatkoissa voitetun ajan. 

Etätyöntekijöiden mielestä ylimääräiset työtunnit selittyivät työpisteen läheisyydellä. 

Tämän vuoksi osa etätyöläisistä tarkisti sähköpostinsa myös vapaapäivinä. 

(Whitehouse et al., 2002). 
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3. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 
 

Tutkimusprosessi käynnistyi tammikuussa 2009. Tutkimusaihe oli kypsynyt tutkijan 

päässä jo melkein vuoden verran, joten alkuun päästiin varsin nopeasti. Kiinnostus 

tutkimusaiheeseen pohjautuu omiin etätyökokemuksiini ja tänä aikana havaittuihin 

haasteisiin. Perimmäisenä tarkoituksena oli selvittää, kohtasivatko muutkin 

etätyöntekijät samoja haasteita ja olivatko he mahdollisesti keksineet ratkaisuja 

näihin ongelmiin. Tutkimuksen edetessä omasta sosiaalisesta verkostosta löytyi 

yllättävän monta etätyöntekijää ja samalla vapaaehtoisia haastateltavia liike-elämän 

eri alueilta.  

 

Tutkimukseen haastateltiin neljää tarkoituksenmukaisesti valittua henkilöä. 

Tutkimukseen pyrin valitsemaan mahdollisimman erilaisia etätyöntekijöitä. Tällä 

tarkoitan sitä, että kaikki neljä työskentelevät hyvin erikokoisissa organisaatioissa, 

erilaisilla toimialoilla sekä tekevät erilaisia määriä etätyötä. Haastattelut suoritettiin 

viikolla 6 etätyöntekijöiden kotona Lahdessa ja Helsingissä. Haastattelut kestivät 

neljästäkymmenestä minuutista tuntiin. Osa haastatteluista toteutettiin 

etätyöntekijöiden työhuoneissa ja osa vastaavanlaisessa rauhallisessa tilassa. Otin 

yhteyttä haastateltaviin ensiksi puhelimitse. Ennen varsinaista tapaamista 

haastateltaville lähetettiin kysymykset sähköpostilla, jotta he pystyivät 

valmistautumaan tutkimukseen jo etukäteen.  

 

3.1. Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkielma on tehty käyttäen laadullista tutkimusmenetelmää. Alasuutarin (1994) 

mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tarkastellaan ja tutkitaan 

kokonaisuutena. Eskolan ja Suorannan (2003) mielestä kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan pyritään kuvaamaan jotakin 

tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan tulkinta jostakin ilmiöstä. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan tekemiään 
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ratkaisuja ja näin ottamaan yhtä aikaa kantaa sekä analyysin kattavuuteen, että 

tekemänsä työn luotettavuuteen (Eskola & Suoranta, 2003). 

 

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät sopivat tähän tutkimukseen kvantitatiivisia 

tutkimusmenetelmiä paremmin, koska tutkimuksen tarkoituksena ei ole tehdä 

tilastollisia yleistyksiä etätyöntekijöiden kokemista haasteista, vaan pyrkiä 

ymmärtämään näiden haasteiden olemassaoloa ja niiden vaikutusta aikaisempien 

teorioiden avulla. Laadullisella tutkimuksen avulla pystytään nostamaan esiin juuri 

tutkittavien henkilöiden näkemykset tarkasteltavista asioista (Hirsjärvi & Hurme, 

2001). 

 

3.2. Tutkimusaineiston kerääminen 

 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelujen avulla. Haastattelussa haastateltava voi 

nostaa esiin itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. Ihminen on siis 

haastatteluprosessin luova ja aktiivinen osapuoli. Vastauksia voidaan syventää 

tarpeen tullen jatkokysymyksillä. (Hirsjärvi & Hurme, 2001). Haastattelut toteutettiin 

puolistrukturoituna haastatteluna, jota kutsutaan myös teemahaastatteluksi. 

Puolistrukturoitu haastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto (Hirsjärvi 

& Hurme, 2001). Eskolan ja Suorannan (2003) mukaan teemahaastattelussa 

kysymykset ovat kaikille samat, mutta siinä ei käytetä valmiita vastausvaihtoehtoja, 

vaan haastateltava saa vastata esitettyihin kysymyksiin omin sanoin. Haastateltavat 

voivat myös vapaasti poiketa kysymysjärjestyksestä, jos tilanne sitä vaatii (Koskinen 

et al., 2005).  

 

Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä sopi hyvin tähän tutkimukseen, koska 

haastateltavat kykenivät keskustelemaan oman kokemuksensa perusteella ennalta 

määrätyistä teemoista ja tuomaan tätä kautta esiin omia kokemuksiaan 

kysymyksistä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin myöhemmin tekstiksi. 

Yhteensä tekstiä syntyi lähes 30 sivua. Haastatteluissa käytetty kysymysrunko on 

liitteenä. Varsinaisessa kysymysrungossa olevien kysymysten lisäksi 

haastateltavilta kysyttiin tarkentavia lisäkysymyksiä, jotka liittyivät haastateltavien 

esiintuomiin asioihin. 
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3.3. Aineiston käsittely ja analyysi 

 

Ennen kuin aineiston varsinaista analysoimista litteroidut haastattelut liitettiin 

yhteen, minkä jälkeen aineisto jäsenneltiin haastatteluissa käytettyjen teemojen 

mukaisesti. Teemoittelun tarkoituksena on löytää kerätystä aineistosta ne teema-

alueet, jotka valaisevat asetettua tutkimusongelmaa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

teemoittelu muodostuu haastateltavien puheista kerättyihin sitaatteihin, jotka 

kertovat sitaatti sitaatilta tutkimusongelmaa selittäviä vastauksia. Pelkät 

haastateltavien sitaatit eivät kuitenkaan ratkaise tutkimukselle asetettua 

tutkimusongelmaa. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan analysointivaiheessa 

teorian ja empirian onkin käytävä jatkuvaa keskustelua keskenään. 

 

Tässä tutkimuksessa litteroidut tekstit analysoitiin faktanäkökulmaa käyttäen eli 

haasteltavien puheita tarkasteltiin faktojen näkökulmasta. Faktanäkökulmassa 

ollaan kiinnostuneita niistä faktoista, joita haastateltavat välittävät tutkijalle. 

Tarkoituksena on siis tarkastella kuinka tutkimuksen kohteet puhuvat kohteena 

olevasta asiasta. Näkökulman tarkoituksena ei ole kuitenkaan pitää kaikkia 

haastateltavien esittämiä faktoja täysin tosina. Tutkimukseen kuuluu aina osaksi 

epäileväisyys ja myös faktanäkökulmaa käyttäessä faktoja tulisi epäillä ja samalla 

miettiä niiden paikkaansa pitävyyttä. Aineisto tulisikin ajatella eräänlaiseksi linssiksi, 

jonka kautta tutkija tarkastelee todellisuutta. (Koskinen et al., 2005). 

 

3.4. Tutkimuksen luotettavuus 

 

Koskisen et al. (2005) mukaan tutkijoilla on omat tapansa varmistaa, että 

tutkimuksen tuloksiin voidaan uskoa ja luottaa. Tällöin voidaan puhua tutkimuksen 

arvioitavuudesta tai vaihtoehtoisesti reliabiliteetista ja validiteetista. Validiteetilla 

tarkoitetaan sitä, miten hyvin jokin väite tai tulkinta ilmaisee kohdetta, johon sen on 

tarkoitus viitata. Validiteetti voidaan jakaa kahteen lajiin, sisäiseen ja ulkoiseen. 

Sisäisen validiteettiin kuuluu ristiriidattomuus ja loogisuus. Ulkoisessa validiteetissa 

tarkastellaan yleistyykö tulkinta myös muihin tapauksiin. Käytännössä validiteetti 

tarkoittaa sitä, että tutkijan on pystyttävä todistamaan, etteivät tutkimustulokset 
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pohjaudu esimerkiksi vääriin kysymyksiin, valheellisiin haastattelulausumiin tai 

havaintoihin, jotka on tehty epätyypillisestä tilanteesta. (Koskinen et al., 2005). 

 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan pelkistetysti yhdenmukaisuutta, objektiivisuutta sekä 

ristiriidattomuutta. Hirsjärven et al. (2004) mukaan tutkimuksen reliaabelius 

tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Reliaabelius siis viestii tutkimuksen kykyä 

tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. On hyvä muistaa, että aineisto voi olla 

reliaabeli, vaikka se ei olisi validi, mutta ei koskaan toisinpäin. Reliabiliteetilla 

voidaan ymmärtää neljää asiaa: kongruenssia eli yhdenmukaisuutta, instrumentin 

tarkkuutta, instrumentin objektiivisuutta ja ilmiön jatkuvuutta. Validiteetista ja 

reliabiliteetista puhuttaessa on kuitenkin aina muistettava, että tutkimuksen 

oikeutuksena on uusi tieto, ei riskien välttäminen. (Koskinen et al., 2005). 

 

Hirsjärven et al. (2004) mukaan tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka 

kuvaus tutkimuksen etenemisestä. Tutkimuksessani olen pyrkinyt kuvailemaan 

tutkimusprosessiin vaikuttavia tekijöitä. Validiutta on pyritty lisäämään myös 

osoittamalla haastattelut oikeiksi käyttämällä niistä suoria lainauksia eli sitaatteja. 

Runsas sitaattien käyttö kuvaa aineistoa laajasti ja mahdollistaa lukijan arvioinnin 

tutkijan tulkintojen paikkansapitävyydestä (Virtanen 1994; lainattu Eskola & 

Suoranta 1998). 
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4. ETÄTYÖNTEKIJÖIDEN KOHTAAMAT HAASTEET 
 

Tässä luvussa keskitytään tutkimaan etätyöntekijöiden kokemia haasteita käytännön 

tasolla ja peilataan haastateltavien antamia vastauksia teoreettiseen viitekehykseen. 

Luvun alussa esitellään haastateltavat ja heidän työnsä. Loppupuolella esitellään 

tutkimuksen tulokset. 

 

4.1. Haastateltavat 

 

Tutkimuksen haastateltaviksi valittiin neljä etätyöntekijää. Kaikki haastateltavat olivat 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita miehiä. Kolme haastateltavista 

työskenteli asiantuntijatehtävissä ja yksi esimiestehtävissä. Kokemusta etätyöstä 

heillä oli vähintään kolmen vuoden ajalta. Seuraavaksi käyn läpi jokaisen 

haastateltavan lyhyesti. 

 

Haastateltava 1 
Ensimmäinen haastateltava on 50-vuotias arkkitehti. Haastateltava toimii 

asiantuntijatehtävissä valtakunnallisen organisaation toiminnanjohtajana. Lisäksi 

hän on pienen arkkitehtitoimiston toimitusjohtaja. Haastateltavan voi kategorioida 

sekä kotona työskenteleväksi etätyöntekijäksi että mobiiliksi etätyöntekijäksi. 

Luokittelu riippuu siitä, kummassa ammatissa häntä tarkastellaan, 

toiminnanjohtajana vai toimitusjohtajana. Haastateltava tekee etätyötä kahdesta 

kolmeen päivään viikossa. Etätöitä hän on tehnyt reilun kolmen vuoden ajan. 

 

Haastateltava 2 
Toinen haastateltava on 29-vuotias diplomi-insinööri, joka toimii 

asiantuntijatehtävissä IT-alalla. Konsultin töitä tekevä haastateltava voidaan nähdä 

mobiilina etätyöntekijänä, sillä hän työskentelee suurimman osan ajastaan 

muuttuvissa paikoissa kuten liikematkoilla tai asiakkaiden tiloissa. Haastateltava 

työskentelee myös jossain määrin kotoaan käsin. Etätöitä hän on tehnyt viiden 

vuoden ajan. Työn luonteen vuoksi haastateltavaa voi kutsua kokopäiväiseksi 

etätyöläiseksi.  
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Haastateltava 3 
Kolmas haastateltava on 31-vuotias kauppatieteiden maisteri, joka työskentelee 

suomalaisen keskusliikkeen myyntipäällikkönä. Hänen vastuullaan on myynnin ja 

markkinoinnin johtaminen sekä esimiestyö. Haastateltava on kotoa käsin 

työskentelevä etätyöskentelijä, joka tekee etätyötä noin päivän viikossa. Etätyötä 

hän on tehnyt viiden vuoden ajan, ajautuen siihen ylitöiden ja vastuun lisääntymisen 

myötä.  

 

Haastateltava 4 
Neljäs tutkimukseen osallistunut on 31-vuotias filosofian maisteri. Hän työskentelee 

sisällöntuottajana pienessä suomalaisessa yrityksessä. Viestinnän 

asiantuntijatehtävien parissa työskentelevä haastateltava on kokopäiväinen 

etätyöläinen. Etätyö kuuluu olennaisesti hänen työnsä luonteeseen ja hän tekee 

työnsä kotoa käsin. Etätyövuosia haastateltavalla on takana neljä.  

 

4.2. Mielikuvat etätyöstä ja etätyön asema 
 

Kowalskin ja Swansonin (2005) mielestä luottamus on olennainen osa toimivaa 

etätyötä. Heidän mukaansa yritysjohdon pitää pystyä luottamaan siihen, että 

etätyöläinen tekee työnsä vähintään yhtä hyvin kuin aikaisemminkin. 

Haastateltavien mielestä etätyöhön suhtauduttiin pääsääntöisesti positiivisesti, 

mutta etätyöläinen joutuu ansaitsemaan hyväksynnän työlleen edellä esitetyn 

teorian mukaisesti: 

 

Pääsääntösesti suhtaudutaan kuitenkin ihan hyvin. Varsinkin siinä 

vaiheessa ku on luottamus saatu ja nähään et tuloksii syntyy ja asiat 

menee eteenpäin niin sitten usein ketään ei enää kiinnosta miten tai 

mistä ne hommat hoidetaan. 

(Haastateltava 2) 

 

Toisaalta oli myös yleistä, että haastateltavat eivät halunneet tehdä 

etätyöskentelystä mitään suurta numeroa. Osa saattoi kokea, että on parempi ettei 

asiakas tiedä etätyöskentelystä mitään. 
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No sitä nyt eikä ehkä millään lailla korostettu koska ulospäin se näyttäs 

vähän oudolta jos kaikki tekis vaan etätöitä. Et se ei sillai ulospäin 

korostunu eikä sillä tossa meiän työssä ollu sillä tavalla mitään 

merkitystäkään et mistä ne hommat tehään. 

(Haastateltava 4) 

 

En mä yleensä kerro sitä ihmisille et mä teen etätyötä. Mun mielestä sillä 

tiedolla ei oo mitään merkitystä niille, koska se ei vaikuta tähän 

toimintaan millään tavalla. 

(Haastateltava 1) 

 

Tämä käytös saattaa perustua ECaTT (2000) tutkimuksessa esitettyihin taustoihin 

etätyön aikaisemmasta maineesta. Fordin ja McLaughlinin (1995) tutkimuksen 

mukaan yritysjohdon tuki ja asenne vaikuttaa suuresti myös etätyöntekijän 

käyttäytymiseen. Tämä näkyi selkeästi yhden haastateltavan kohdalla, jonka 

etätyöntyöskentelymahdollisuus liittyi vahvasti hänen asemaansa organisaatiossa. 

Koska etätyöntekoa ei ollut mitenkään virallistettu organisaatiossa, hän pyrki 

tekemään sitä hieman matalammalla profiililla kuin muut haastateltavat.  

 
En koskaan informoi työkavereita jos oon etäpäivällä. Ku eihän tää etätyö 

oo meillä mitenkään virallista et sehän on vaan sitä minkä on ite ottanu 

omalle vastuulleen. Ehkä se on sellasta aseman tuomaa vapautta tulla 

ihan miten haluu ettei oo niin kun kellokortilla sidottu. Sit siihen ei kukaan 

sen kummemmin sano juuta eikä jaata. 

(Haastateltava 3) 

 

Muiden haastateltavien tapauksissa etätyöstä oli sovittu suullisesti ja etätyönteko oli 

saanut myös yritysjohdon hyväksynnän. Virallista etätyösopimusta ei kuitenkaan 

kellään haastateltavalla ollut. Tämä tukee Tremblayn (2002) tutkimusta, jossa 

huomattiin, että vain 27 % etätyöntekijöistä oli kirjallinen sopimus etätyön 

suorittamisesta. 
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4.3. Sosiaaliset haasteet 
 

Perinin (1991) mukaan etätyösuhdetta aloitettaessa esimiehet kokevat valvonnan 

menettämisen pelkoa. Hänen mielestään esimiesten yleinen ajatusmalli on, että 

kuinka voin valvoa alaisiani, jos en näe heitä päivittäin. Yksi haastateltavista oli 

törmännyt etätyössään juuri tämän tyyppisiin ennakkoluuloihin. Hänen 

tapauksessaan nämä asiat nousivat esiin useimmiten uutta asiakassuhdetta 

lanseerattaessa. 

 

No kylhän se on semmonen asia et kun asiakas maksaa siitä meiän 

tekemestä työstä niin niillä voi usein olla se asenne et ne haluu 

mielummin et konsultit on siellä asiakasyrityksen toimitiloissa eikä ne tee 

kotona hommia. Syynä siinä on se, että voi helposti tulla mieleen et jos 

se kaveri ei täällä niin se ei tee mitään. Tai sitten se tekee hommia 

jollekin toiselle asiakkaalle eikä meille. 

(Haastateltava 2) 

 

Cascion (2000) mielestä tällainen luottamuspula voi johtaa siihen, että esimiehet 

eivät pidä etätyöskentelyä tehokkaana työtapana eivätkä anna etätyöntekijöiden 

tehdä työtään koskevia itsenäisiä päätöksiä. Tutkimukseni tukee tätä näkemystä, 

sillä samaisella haastateltavalla oli asiasta miltei vastaavanlaisia kokemuksia. Tässä 

tapauksessa ennakkoluulot etätyön tehokkuudesta olivat niin voimakkaita, että ne 

estivät etätyöskentelyn kokonaan. 

 

On nähty sitäkin et jos projekti on vaikka ulkomailla niin siellä ulkomaisen 

toimipisteen ihmiset edellyttää että ollaan paikalla koko ajan. Ne on 

käärmeissään jos siellä ei kavereita näy kun kaks päivää viikossa. 

Tälläsiä on välillä tullu esiin ja sitä on sitten jouduttu selittelemään. 

Harvemmin se kohdistuu suoraan siihen yhteen yksilöön vaan 

pikemminkin siihen projektiin ja tapaan miten meiän firmassa tehään 

töitä. Pahimmoilleen se on tarkottanu sitä et asiakas ei enää suostu 

pitämään konsultteja ja porukkaa ruvetaan potkimaan ulos sieltä 

asiakkaalta. 

(Haastateltava 2) 
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Haastateltava esitti kuitenkin näkemyksen, jonka mukaan negatiivinen 

suhtautuminen etätyöhön saattaisi joskus johtua täysin muista syistä kuin 

etätyöskentelystä itsestään. 

 

Mun mielestä ne taustat on enemmän valta-aseman käytössä ja maitten 

välisissä suhteissa. Syyt voi olla jossain muualla niin kun yritysostoissa. 

Esimerkiks jossain Ruotsissa ei yleensäkään vaan tykätä siitä että on 

suomalaiset pomot tai suomalainen yritys niin se voi aiheuttaa jo sen, että 

napistaan vaan kaikesta. 

(Haastateltava 2) 

 

Cooper ja Kurland (2002) selvittivät tutkimuksessaan, että 75 % lähityötä tekevistä 

työntekijöistä olivat kiinnostuneita tai huolissaan etätyötä tekevistä työtovereistaan. 

Työyhteisön jäsenten suhtautuminen etätyöhön ei ole merkityksetön asia. 

Cramtonin (2001) mukaan se vaikuttaa työntekijöiden välisen yhteistyön laatuun ja 

heidän halukkuuteensa jakaa työskentelyyn liittyvää informaatiota. Suurin osa 

haastateltavista ei ollut aistinut etätyöskentelymahdollisuuteen liittyvää kateutta, 

ainakaan sellaista, joka olisi vaikuttanut työn suorittamiseen. Yksi haastateltavista 

kuitenkin arvioi, että heidän organisaatiossaan leijuva kateus johtuisi pitkälti siitä, 

että etätöiden tekeminen on organisaatiossa varsin epävirallista ja vain harvalla on 

mahdollisuus siihen. 

  

Ehkä just siks näistä asioista pitäis sopia. Et meillä kun nää asiat on 

epävirallisia niin siitä tulee just se kateus, ihmettely ja odotukset. Et se 

kuka tekee sitä etätyötä näkee sen ihan eri tavalla kuin se joka sitä ei tee. 

Se on varmaan vähän silleen et jos jokaselle antais sen tikkarin niin 

varmaan osa tajuis et enhän mä tästä tykännytkään. 

(Haastateltava 3) 

 

Harris (2003) on todennut etätyön lisäävän työntekijän autonomisuutta. Toisaalta 

haastateltavien työtehtävät olivat jo itsessään varsin autonomisia. Yksi 

haastateltavista olikin sitä mieltä, että asema organisaatiossa vaikuttaa pitkälti 
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siihen otetaanko etätyöntekoon kantaa vai ei. Hänen mielestään ihmiset kokevat, 

että tietyissä työtehtävissä on hyväksyttävämpää tehdä etätyötä kuin toisissa.  

 

Ei kukaan oo ainakaan mun omiin tekemisiin puuttunu, ainakaan silleen 

et olis tullu suoraan sanomaan. Myyntityössä sitä työn tehokkuutta ei 

pysty oikein mitenkään valvomaan reaaliaikasesti vaan sen homman 

kertoo ne myyntiluvut. Ei sitä työtä lähe kukaan kadehtimaan, koska se 

on jo luonteeltaan niin liikkuvaa. 

(Haastateltava 3) 

 

4.4. Sosiaalisten haasteiden käsittely 
 

Alvin ja McIntyren (1993) mukaan etätyöhön liittyy työyhteisöstä kumpuavia 

sosiaalisia haasteita. Työtoverit, joille etätyömahdollisuutta ei ole tarjoutunut 

saattavat tulkita tämän viestinä epäpätevyydestä. Haastatteluissa nousikin esiin, 

että etätyöntekijät pyrkivät kaikkien väärinkäsitysten välttämiseksi todistamaan 

ahkeruutensa ja pätevyytensä. 

 

Mä tiedän itsestäni ja aistin muistakin sen että jos sä oot kotona niin siinä 

on tarve todistaa et mä teen töitä siellä. Et jos joku tulee myöhemmin 

töihin vaikka luonaan jälkeen niin kyl se yleensä muistaa sanoa et mä olin 

ton aamupäivän kotona tekemässä töitä. 

(Haastateltava 2) 

 

Onhan sitä sit välillä tehny viikonloppusinkin jotakin ja lähetelly viestejä 

esim. sunnuntaina niin kyllähän kaikki on sitten sitä mieltä et kyl se jätkä 

on kova tekemään hommia. 

(Haastateltava 3) 

 

Hartman et al. (1992) kirjoittavat, että esimiehen valvonta voidaan korvata 

etätyöläisen itsekurilla. Etätyöntekijät pyrkivätkin hälventämään esimiesten pelkoja 

osoittamalla työskennellessään tiukkaa moraalia ja itsekuria. Rivien välistä pystyi 

lukemaan etteivät haastateltavat halunneet antaa kenellekään mahdollisuutta 
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arvostella heidän työpanostaan tai moraaliaan. Nämä asiat näkyivät muun muassa 

oman ajankäytön tarkkailuna. 

  

Joskus jos mä sitten tiesin et nyt on ollu vähän tehotonta ajankäyttöä niin 

mä tein töitä sitten vähän pidempään. 

(Haastateltava 4) 

 

4.5. Organisatoriset haasteet 

 

Cramtonin (2001) mukaan muualla kuin varsinaisella työpaikalla työskentelevien 

informaation saantimahdollisuudet heikkenevät oleellisesti. Kaikki haastateltavat 

kuitenkin tyrmäsivät oletuksen siitä, että etätyöntekijä jäisi paitsi oleellisesta 

informaatiosta työskennellessään työyhteisön ulkopuolella. 

 

Ei se vaikuta informaation määrään. Mehän siis kylvetään semmosessa 

informaationvirrassa. 

(Haastateltava 1) 

 

Se info mikä jäi saamatta oli sitten jotain harvinaisia lipsuja et se ei ollu 

lainkaan mikään ongelma. 

(Haastateltava 4) 

 

Toisaalta yksi haastateltavista tuki Cramtonin (2001) näkemystä myöntämällä, että 

tietynlaisesta informaatiosta jäi paitsi, mutta hän piti tätä lähinnä hyvänä asiana.  

 

Se informaatio mistä jää paitsi on usein sitä turhaa niin se ei juuri haittaa. 

Tärkeet asiat on siellä sähköpostissa ja sit jos jollain on jotain tärkeetä 

asiaa niin kyl se muistaa sen sit seuraavalla kerralla ku se näkee mut. 

Turhat asiat unohtuu ja tärkeet jää. Et se turha organisaatiohäly on sit se 

mistä pääsee eroon. 

(Haastateltava 3) 
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Guimaraesin ja Dallown (1998) mielestä poissaolo työpaikalta johtaa väistämättä 

siihen, että etätyöntekijän arvostus ja urakehitysmahdollisuudet vähenevät, koska 

hän ei ole enää päivittäin näkyvissä. Haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet, että 

etätyöskentelyllä olisi ollut negatiivista vaikutusta urakehitysmahdollisuuksiin. Tähän 

vaikutti varmasti osaltaan se, että etätyö liittyi vahvasti haastateltavien 1, 2 ja 4 

työnkuvaan. Haastateltava 3 puolestaan tekee etätyötä vain päivän viikossa, joten 

sillä ei ole vaikutusta hänen näkyvyyteensä työpaikalla. 

 

Ne kenen työ on konttorilla niin niiden kuuluu myös näkyy siellä. Jos teet 

myyntityötä niin sitten sun pitää näkyä jossain ihan muualla kuin siellä 

konttorilla. 

(Haastateltava 3) 

 

Sosiaalinen eristäytyminen on koettu useissa tutkimuksissa etätyön yleisimmäksi 

haittatekijäksi (Harpaz, 2002; Cascio, 2000; Kurland & Cooper, 2002). 

Haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet sosiaalisten suhteiden juurikaan kärsineen 

etätyön myötä, sillä jokaisella oli omat keinonsa ylläpitää näitä sidoksia. Tässä 

yhteydessä on kuitenkin muistettava, että kaksi haastateltavista teki mobiilia 

etätyötä, joka itsessään sisältää paljon sosiaalista kanssakäymistä. Kolmas 

haastateltava teki vain yhden etätyöpäivän viikossa, joten ainoastaan haastateltava 

4 kuului perinteiseen sosiaalisen syrjäytymisen riskiryhmään.  

 

Ei se oo vaikuttanu, koska mä oon koko ajan näkyvissä. Jos mä en oo 

liikkeellä niin mä kontaktoin. Mulla on varmaan Lahen mittakaavassa 

poikkeuksellinen toi verkosto et tuntee ihmisiä.  

(Haastateltava 1) 

 

4.6. Organisatoristen haasteiden käsittely 

 

Teoreettisessa keskustelussa (esim. Guimaraes & Dallow, 1998; Perin, 1991) ollaan 

varsin yksimielisiä urakehityksen hidastumisesta eikä asialle esitetä ratkaisumallia. 

Yksi haastateltavista oli kuitenkin miettinyt asiaa. Hän arvioi, että 
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urakehitysmahdollisuuksien säilyttämiseksi etätyöläisen on huolehdittava 

näkyvyydestään hieman eri tavalla.    

 

Tämmösessä nykyaikasessa työskentelymallissa on tärkeetä pitää 

meteliä itestään. Et tässä nää säännöt on niin ku vähän erilaiset ja pitää 

elää näitten sääntöjen mukaan. Kun sä teet jotain niin pidä huoli et muut 

saa tietää siitä. 

(Haastateltava 2) 

 

Kahden haastateltavan organisaatiossa oli otettu käyttöön keinoja, joilla pyrittiin 

parantamaan työntekijöiden välisiä sosiaalisia suhteita. Molemmissa tapauksissa 

tämä johtui pitkälti siitä, että lähes kaikki yrityksen työntekijät tekivät etätöitä. 

 

Meillä on vuosittain tapahtumia, joissa yritetään lisätä tota 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. On virallisia ja epävirallisia tilaisuuksia 

missä ollaan sitten koko henkilöstö yhessä ja nähään niitä kollegoja.   

(Haastateltava 2) 

 

Pomo piti sillä tavalla työhyvinvoinnista huolta et usein mentiin 

kolmestaan syömään ja pomo tarjos luonaan ja siinä samalla pysty sitten 

puhumaan niistä työasioista. 

(Haastateltava 4) 

 

Harris (2003) havaitsi kokopäiväisiä etätyöskentelijöitä käsittelevässä 

tutkimuksessaan, että 90 % etätyöntekijöistä koki sosiaalisten suhteiden 

ylläpitämisen tärkeämmäksi etätyöt aloitettuaan. Vaikka haastateltavani eivät 

kokeneet tätä ongelmaksi oli yksi heistä sitä mieltä, että etätyöntekijän pitää tehdä 

töitä säilyttääkseen sosiaaliset suhteet ennallaan. 

 

Sun pitää miettiä jos sä teet etätyötä et miten hoidat tän asian. Jos sä et 

ymmärrä sitä miettiä niin sit ne sun luomat suhteet ja verkostot voi kärsiä 

siitä. Jos sä pystyt olemaan luontevasti yhteydessä niihin työkavereihin 

niin parhaimmillaan se tuntuu siltä ku istuisit siinä viereisessä huoneessa.  

(Haastateltava 3) 
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Samainen haastateltava pyrki ylläpitämään sosiaalisia suhteita pitämällä kiinni 

osaston perinteeksi muodostuneesta yhteisestä ruokatunnista. 

 

Meillä se on niin et jos meet klo 11 syömään niin siellä on kaikki 

työkaverit siinä samassa ruokapöydässä joka ikinen päivä. Et jos haluu 

jutella, näkyä ja fiilistellä niin menee sillon sinne. Kyl mä pyrin ainakin 

kerran viikossa olemaan siinä läsnä et pysyy nää kontaktit yllä.   

(Haastateltava 3) 

 

4.7. Etätyöskentelyyn liittyvät haasteet 

 

Haastateltavat olivat yhtä mieltä aikaisempien tutkimusten (esim. Di Martino & Wirth, 

1990; Perez, 2002; Stanworth, 1997) kanssa siitä, että tekniset apuvälineet ovat 

oleellinen osa etätyötä. Humblen et al. (1995) mukaan toimivan teknologisen 

infrastruktuurin rakentaminen on haaste etätyön toimivuudelle. Haastateltavat olivat 

sitä mieltä, että etätyöskentely onnistuu tänä päivänä ilman suurempia teknisiä 

haasteita. Heidän mielestänsä teknologia on kehittynyt sille tasolle, että yhteydet 

toimivat usein moitteettomasti. Muutamat satunnaiset ongelmat vaikeuttavat 

kuitenkin tehokasta työskentelyä. 

 

Ehkä ne harvat kerrat kun nettiyhteys oli poikki niin huomas sen et kuinka 

sidonnaista se työ siihen oli. Et jotain pysty tekemään ilmankin mut se oli 

kyl aika riippuvaista niistä yhteyksistä. 

(Haastateltava 4) 

 

Ei se tekniikan toimivuus oo koskaan itsestäänselvyys. Mut kyl se on 

parantunu täs vuosien aikana. Esimerkiks nyt täl hetkel jos mä teen kotoa 

töitä niin se pelaa kyl tosin hyvin.  

(Haastateltava 2) 

 

Harpazin (2002) mukaan kodin ja työpaikan roolien sekoittuminen on yleinen 

ongelma etätyössä. Kaikki haastateltavat allekirjoittavat tämän myös käytännössä.    
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Meneehän ne tämmösessä hommassa sekasin. Joskus voi iltakaheksalta 

ruveta tekemään hommia seuraavaa päivää helpottaakseen. Hetken 

päästä sitä havahtuu siihen, kun tajuu et eihä tässä oo mitään järkeä. 

(Haastateltava 3)  

 

Onhan se helpompi rajata se työpäivän loppuminen sillon ku ne työt jää 

sinne toimistolle. Se raja et onko töissä vai vapaalla on häilyvämpi sillon 

ku tekee koko päivän kotoa käsin. 

(Haastateltava 2) 

 

Kotona työskenneltäessä myös muut perheenjäsenet vaikuttavat etätyöntekijän 

työtehokkuuteen. Tämä onkin argumentti, jonka etätyön vastustajat usein 

mainitsevat (Alvi & McIntyre, 1993). Harpazin (2002) mielestä kodin ja työpaikan 

roolien sekoittuessa myöskään perheenjäsenet eivät välttämättä ymmärrä, milloin 

etätyöntekijä tekee työtä ja milloin ei. Kaksi haastateltavista oli perheettömiä, joten 

heillä tämä ei muodostunut ongelmaksi. Kahden muun haastateltavan työskentelyyn 

perheenjäsenet kuitenkin vaikuttivat. 

 

Eihän se ikinä mikään ideaali tilanne oo ku lapset on kotona. Jos sulla on 

joku keskittymistä vaativa projekti päällä ja taustalta kuuluu vaan huutoa 

ja mälinää niin kylhän se keskittyminen siinä herpaantuu. 

(Haastateltava 1) 

 

Kylhän se vaikuttaa kun on sen verran pieni asunto eikä oo niin hyvää 

erillistä työtilaa. Se on vaan ihan käytännön syistä vaikee saada se rauha 

niille töille. 

(Haastateltava 2)    

 

Harpaz (2002) on määritellyt itsekurin yhdeksi etätyön ongelmakohdaksi. Itsekurilla 

hän tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että jotkut etätyöntekijät saattavat olla 

ylitunnollisia ja tehdä selkeästi enemmän töitä. Toiset taas saattavat käyttää 

valvonnan puutetta hyväkseen ja tehdä vähemmän töitä kuin toimistolla. 

Haastateltavat eivät mielestään sopineet ainakaan jälkimmäiseen kategoriaan. 
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Ei oo ollu koskaan ongelmia ton kanssa. Mä oon aina pystyny 

asennoitumaan siihen et kun mulle työstä maksetaan niin mä oon 

vastuussa siitä et mun pitää saada myös jotain aikasiks. 

(Haastateltava 2) 

 

4.8. Etätyöskentelyyn liittyvien haasteiden käsittely 

 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että pääsivät etätyöpaikaltaan käsiksi 

samoihin palveluihin kuin varsinaiselta työpaikaltaankin. Tätä pidettiin oikeastaan 

vain järjestelykysymyksenä, mikä oli enemmän kiinni etätyöntekijästä itsestään kuin 

organisaatiosta. 

 

VPN-yhteydellä kaikki toimii ihan samalla lailla ku työpaikallakin et se on 

mun mielestä se kaikesta tärkein asia. Kaikki materiaali mikä on paperilla 

löytyy myös sähkösenä. Mitään ihmeempää ei tarvii kantaa mukana.  

(Haastateltava 3) 

 

Ykkösjuttu on se että mun koti on mun työpaikka niin ei siinä tollasta 

ongelmaa pääse edes syntymään. 

(Haastateltava 1) 

 

Guimaraesin ja Dallown (1999) mielestä toimivan etätyöympäristön luominen on 

yrityksen vastuulla. Työnantajat olivatkin tarjonneet etätyöntekijöille tekniset 

apuvälineet kuten matkapuhelimen, kannettavan tietokoneen ja 

tietoliikenneyhteydet. Vastavuoroisesti haastateltavat kokivat vastuukseen huolehtia 

siitä, että työvälineet ja yhteydet toimivat kaikkialla ettei työskentely keskeytyisi.    

 

Sulle tulee vaan välillä sellasia kultasia hetkiä jollon sun pitää saada 

dokumentoitua se homma. Innovaatio ja luova työ ei oo aina paikkaan 

sidottua, joten sulla pitää aina olla joku väline, millä saat tarvittaessa 

tallennettua ja jaettua sen. 

(Haastateltava 1) 
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Jos sä oot menossa jonnekin vähän syrjempään niin sun pitää varmistaa 

et ne yhteydet pelaa siellä. Sit se on hieno asia et pystyy luottaa siihen et 

kaikki on kunnossa. Kuhan johonkin pääsee istumaan niin se on siinä.   

(Haastateltava 2)   

 

Perheelliset haastateltavat kokivat pystyvänsä keskittymään paremmin ollessaan 

kotona. Tämän vuoksi he pyrkivät työskentelemään silloin, kun muut 

perheenjäsenet eivät olleet häiritsemässä. Tämä hetki ajoittui aikaiseen aamuun, 

mikä oli molemmille mieluisa työntekoaika.  

 

Viikonloppusin mä oon tehny silleen kun muu perhe nukkuu pitkään niin 

mä teen duunia. Siinä pystyy useemman tunnin tekemään tehokkaasti 

ilman et sua kukaan tai mikään häiritsis. 

(Haastateltava 1) 

 

Jos mä oon samaa aikaa kotona kun vaimoni niin pitää herätä 

aikasemmin ja hoitaa niitä työasioita alta pois. Mä oon huomannu et siinä 

aamulla on kaikkein tehokkaimmillaan ja vireimmillään. 

(Haastateltava 2) 

 

Alvi ja McIntyre (1993) ovat havainneet, että etätyöntekijät tietävät, milloin he 

pystyvät työskentelemään kaikista tehokkaimmin. He pitävät tätä oman työtahdin 

rytmittämismahdollisuutta yhtenä etätyön suurimpana höytynä niin yksilölle kuin 

organisaatiollekin. Kuten äskeisistä sitaateista kävi ilmi myös haastateltavat pyrkivät 

käyttämään tätä mahdollisuutta hyväkseen.  

 

4.9. Etätyön velvoittavat piirteet 

 

Teoreettisessa keskustelussa (esim. Guimaraes & Dallow, 1998; Alvi & McIntyre, 

1993) painotetaan, että johtajien tulisi arvioida etätyöläisten tehokkuutta ainoastaan 

työn tulosten perusteella, koska käytännön syistä muunlainen arviointi on 

vaikeampaa.  Haastateltavien organisaatioissa tämä on sisäistetty, sillä 
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lähtökohtaisesti haastateltavat olivat sitä mieltä, että heiltä ei odoteta suurempaa 

työpanosta etätyöskentelymahdollisuuden vuoksi. Haastateltavat olivat pikemminkin 

sitä mieltä, että mahdolliset korkeat odotukset johtuivat heidän asemastaan 

organisaatiossa, ei työmuodosta.  

 

Mun mielestä se vastuu ja odotukset liittyy enemmän tähän asemaan ja 

sitten vähän niin kun tehtäväänkin. 

(Haastateltava 3) 

 

Vaikka haastateltavat eivät kokeneet ulkoista painostusta suurempaan 

työpanokseen, kertoi yksi haastatelluista tunteneensa omakohtaista vastuuta 

työpanoksestaan. 

 

Kyllä sitä varmaan koki enemmän vastuuta siitä omasta panoksesta. 

Siinä on kuitenkin se et kun on yksinään kotona ja tietää ettei kukaan 

valvo niin sen kokee niin et on itse valvottava itseään et niitä tuloksia 

syntyy.  

(Haastateltava 4) 

 

Mahdollisista ylitöistä ei maksettu korvausta haastateltaville. Vain yksi 

haastateltavista pystyi siirtämään ylityöt lomaksi hiljaisemmalle kaudelle. Vassie 

(2000) on törmännyt samaan käytäntöön tutkiessaan etätyöskentelyä Iso-Britannian 

alueella. 

  

Yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että etätyön mukanaan tuomat viestintävälineet 

ovat sitoneet työntekijöitä lähemmäs yritystä. 

 

Ehkä ihan yleisesti etätyössä, oletetaan että ihmiset on nyt enemmän 

saavutettavissa kuin aikasemmin. Esim. meillä firmassa on muutaman 

vuoden aktiivisesti ollu niin et kaikilla tulee sähköpostit suoraan 

kännykkään. Et kyllä nyt oletetaan että niihin vastataan aika nopeestikin. 

(Haastateltava 2) 
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Kysyttäessä virka-ajan ulkopuolella tulevista yhteydenotoista haastateltavat olivat 

sitä mieltä, että niitä ei tullut ainakaan häiritsevässä määrin. Jos puheluita tuli vielä 

työpäivän jälkeenkin, oli siihen useimmiten myös haastateltavien mielestä perusteltu 

syy eivätkä he pitäneet sitä paheksuttavana. 

 

Ei mulle juuri tuu puheluita virka-ajan ulkopuolella ellei asia sitä vaadi. 

Sekin on kyllä ihan reilua ottaa yhteyttä sillon, jos siihen on tarve. 

(Haastateltava 1) 

 

Yleensä jos se puhelu tulee niin siitä on etukäteen sovittu tai varotettu. Et 

harvemmin tulee niitä ennalta arvaamattomia iltasoittoja. 

(Haastateltava 2) 

 

Tavoitettavissa oleminen on kuitenkin etätyöläisten keskuudessa yleistä. Harrisin 

(2003) tekemässä tutkimuksessa 56 % etätyöläisistä olivat puhelimen 

tavoitettavissa ympäri vuorokauden ja myös viikonloppuisin. Vain 44 % asetti rajat 

työn ja vapaa-ajan välille joko vastaamatta puheluihin tai kytkemällä 

matkapuhelimen pois päältä. 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat työskennelleensä sairaana ja jääneensä muutamasti 

kotiin tekemään töitä sellaisessa kunnossa missä eivät olisi lähteneet työpaikalle.   

 

Kyl sitä tyypillisesti joutuu tekemään kipeenäkin, koska sulla ei oo 

olemassa sijaispelaajaa ja oot sitten vielä yrittäjävastuussa. 

(Haastateltava 1) 

 

Oon tehny montaa kertaa sillai et ku on sellanen fiilis et ei voi töihin 

mennä niin tekee sitten himasta sen minkä pystyy ja jaksaa. Et tekee 

sitten vähän lyhyemmän päivän ja hoitaa ne juoksevat hommat pois. 

(Haastateltava 3) 

 

Jokainen haastateltava kuitenkin korosti, ettei sairaana työskentelemiseen 

painostettu miltään suunnalta vaan kyse oli pikemminkin omasta tiukasta 
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työmoraalista. Osalla haastateltavista syynä saattoi myös olla jokin tärkeä ja 

keskeneräinen projekti, jota muut eivät voineet tehdä loppuun. 

 

En oo kuullu mitään sellasta et ketään olis painostettu tekemään töitä 

kipeenä, pikemminkin päinvastoin. Et siinä on kyllä tosi kannustava 

ilmapiiri. Päätös siitä jää aina henkilölle itelleen. 

(Haastateltava 2) 

 

4.10. Etätyön velvoittavien piirteiden käsittely 

 

Haastateltavat eivät kokeneet virka-ajan ulkopuolella tulevia yhteydenottoja 

häiritseviksi, sillä he olivat opetelleet kontrolloimaan niiden määrää jättämällä 

vastaamatta tiettyihin puheluihin soittajan perusteella. 

 

Sit jos joku soittaa niin eihän mun oo pakko vastata jos mä en haluu. Ei 

pidä opettaa kaikkia siihen et on aina tavotettavissa vaan antaa sen 

mahdollisuuden vaan tietyille henkilöille. 

(Haastateltava 3) 

 

Haastateltavat kävivät näitä ns. ylimääräisiä puhelinkeskusteluja ainoastaan 

valitsemiensa henkilöiden kanssa. 

 

Se menee silleen et kun tietää siitä vastapelurista et kuinka pitkään se on 

töissä niin se on vähän helpompaa. Sellaset, jotka kanssa tekee 

pidempää päivää saattaa soitella mullekin illalla niin se sitten tavallaan 

sanattomasti sovitaan kimpassa et voidaan soittaa vähän myöhemmin. 

(Haastateltava 3) 

 

Mul oli erikseen työkännykkä et mä laitoin sen sitten kiinni työpäivän 

jälkeen niin se ei ollu minkäänlainen ongelma. Muutaman kerran jos 

pomolla oli jotain spesiaalia kerrottavaa niin se soitteli tohon 

siviilinumeroon ja se oli ihan ok. 

(Haastateltava 4) 
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Ehkä juuri etätyömahdollisuudesta johtuen haastateltavat kertoivat sairastelleensa 

aiempaa vähemmän. He näkivät kuitenkin hyvänä asiana sen, että jos työntekijä 

ylipäätänsä haluaa tehdä töitä ollessaan sairaana, niin hän tekee sen silloin 

kotoaan.  

 

Se on helpompi sit kaikkien kannalta et jos oot flunssassa niin teet sit 

kotoa töitä. Siinä säästää sentään matka-ajat ja saa tehtyä samat 

hommat vähemmällä vaivalla. 

(Haastateltava 2) 

 

Meillä se on yleistä et melko kipeenä tullaan töihin ja sitten ne taudit 

tarttuu kaikkiin. Et olishan se parempi sitten jäädä kotiin niitten töiden 

kans jos niin haluaa. 

(Haastateltava 3) 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän luvun yhteenvedossa kerrataan tutkielman sisältö lyhyesti. Johtopäätöksissä 

esitetään tutkimustulokset tiivistetyssä muodossa, vastataan johdannossa 

esitettyihin tutkimusongelmiin sekä tehdään päätelmiä tutkimustuloksista. Lopuksi 

pohdin mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

5.1. Yhteenveto 

 
Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää millaisia haasteita etätyöläiset työssään 

kohtaavat ja kuinka he ovat oppineet käsittelemään näitä haasteita. Tutkimuksen 

pääongelmana oli selvittää millaisia haasteita etätyöläiset työssään kohtaavat. 

Päätutkimuskysymystä tarkasteltiin vielä kahden alakysymyksen avulla. Nämä 

kysymykset olivat miten etätyöntekijät käsittelevät näitä haasteita ja minkälaisia 

oletuksia työyhteisön jäsenillä on etätyöntekijän työstä. 

 

Etätyö on varsinaisen työpaikan ulkopuolella tehtävää työtä, jonka apuvälineenä 

käytetään tietotekniikkaa. Etätyötä voidaan tehdä esimerkiksi kotona, 

etätoimistossa, asiakkaan tiloissa, hotellissa tai julkisissa kulkuneuvoissa. Etätyötä 

voidaan tehdä joko kokopäiväisesti tai vaikkapa päivä viikossa. Etätyötä ruvettiin 

tutkimaan 1970-luvulla USA:ssa. Alun perin etätyön suurimpina hyötyinä nähtiin 

liikenneruuhkien vähentyminen sekä työmatkoissa säästetty aika. Nopea tekninen 

kehitys johti etätyön yleistymiseen 1990-luvulla. 2000-luvulle tultaessa etätyön 

suosio ei kehittynyt enää täysin odotusten mukaisesti.  

 

Yleisimmät etätyömuodot ovat kotona tehtävä etätyö, mobiili etätyö ja itsetyöllistetty 

etätyö. Kotoa tehtävä etätyö on vanhin ja suosituin etätyön muoto. Kotona 

työskentelevät etätyöläiset ovat työsuhteessa ja käyttävät työssään teknisiä 

apuvälineitä. Mobiili etätyöläinen työskentelee vaihtelevissa paikoissa kuten kotona, 

autossa, lentokoneessa ja hotellissa. Itsetyöllistetyt etätyöntekijät työskentelevät 

pysyvästi kotonaan omistamassaan yhtiössä.  
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Etätyöhön siirtymisellä on organisatorisia, työntekijään, työhön sekä 

etätyöympäristöön liittyviä edellytyksiä. Etätyöhön liittyviä ongelmia yksilön 

näkökulmasta ovat mm. sosiaalinen eristäytyminen, työmotivaation heikkeneminen, 

kodin ja työpaikan roolien sekoittuminen, ammatillisen tukiverkoston puuttuminen, 

ympärivuorokautinen tavoitettavuus ja urakehityksen hidastuminen. 

 

5.2. Tutkimustulokset ja johtopäätökset 

 

Tutkimuksen teoreettista viitekehystä ja haastatteluaineistoa vertailtaessa voidaan 

todeta, etteivät haastateltavat allekirjoittaneet kaikkia yleisiä oletuksia etätyön 

ongelmista ja haasteista. Useimmiten haastateltavat saattoivat myös kokea 

haasteen ongelmallisuuden pienemmäksi kuin mitä teoria esitti. Tutkitun perusteella 

on vaikea määrittää kattavaa listaa etätyöntekijöiden kokemista haasteista ja 

ongelmista. Mielestäni haasteet riippuvat pitkälti etätyöntekijän työtehtävästä, 

etätyöskentelytyypistä sekä etätyöskentelyn määrästä. 

 

 
1. Kodin ja työn erottaminen toisistaan 

 
2. Luottamuksen ja oikeutuksen saavuttaminen 

 
3. Sairaana työskentelemisen välttäminen 

 
4. Urakehityksen turvaaminen 

 
5. Tekniikan toimivuuden varmistaminen 

 
6. Liiallinen tavoitettavuus 

 
7. Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen 

 

  TAULUKKO 1. Etätyöntekijöiden kohtaamat haasteet tärkeysjärjestyksessä. 
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Yllä olevassa taulukossa olen listannut merkittävimmät etätyöntekijöiden kohtaamat 

haasteet. Tuloksien listaaminen ei yleensä kuulu kvalitatiivisen tutkimuksen 

perusluonteeseen. Olen tehnyt tämän valinnan, koska tässä tutkielmassa haetaan 

esiymmärrystä aiheesta ja rakennetaan pohjaa laajemman tutkimuksen hypoteesien 

asettelulle. Tämä tutkimus toimii pilottitutkimuksena osana laajempaa tutkimusta.   

 

Yllä olevasta taulukosta ei tullut aivan ennakko-odotusteni mukaista. Listauksesta 

puuttuu muutamia teoria-osuudessa esiteltyjä haasteita kuten itsekuri, ammatillisen 

tukiverkoston puuttuminen ja oikeudelliset ongelmat. Listaa tarkastellessani yllätyin 

myös siitä kuinka eri tavalla haastateltavat painottivat haasteiden merkitystä 

teoreettiseen viitekehykseen verrattuna. Olisin olettanut varsinkin sosiaalisten 

suhteiden ylläpitämisen nousseen merkityksellisemmäksi asiaksi. Mutta kuten 

todettua uskon siihen, että työtehtävät vaikuttavat merkittävällä koettuihin 

haasteisiin ja ehkä toisenlaisella tutkimusjoukolla olisi saatu erilaisia tuloksia. 

 

Haastateltavat kokivat kodin ja työn toisistaan erottamisen vaikeimmaksi 

ongelmakseen. Uskon, että tämän haasteen merkitys korostui, koska siihen on 

erittäin vaikeaa löytää ratkaisua. Ylitöiden purkaminen tai keskittymistä vaativan 

projektin aloittaminen kotona johtaa helposti ylimääräisiin iltatöihin, koska usein 

tämä on kätevin ja tehokkain tapa suoriutua näistä tehtävistä. Luottamuksen ja 

oikeutuksen saavuttamisen ongelmia olivat kohdanneet myös haastateltavat. 

Tehokkaan etätyöskentely-ympäristön saavuttamiseksi etätyöntekijän on voitettava 

sekä yritysjohdon että työtovereiden sympatiat puolelleen. Tämä ei ole välttämättä 

helppoa, koska kuten tutkimuksessa havaittiin mahdollisuus saattaa herättää 

työyhteisössä kateutta ja ihmetystä. 

 

Kolmantena listalla on hieman yllättäen sairaana työskentelemisen välttäminen. 

Mielestäni haastateltavat näkivät tässä jotakin uutta mitä ei aikaisemmissa 

tutkimuksissa ole riittävästi korostettu. Työnteko ei edistä sairauden päättymistä 

vaan todennäköisemmin pitkittää sitä, mikä puolestaan voi johtaa pitkään 

sairaslomaan. Etätyöntekijöiden vahva autonomisuus ja erikoistuminen ovat siis 

johtaneet siihen, että heille ei löydy, yhden haastateltavan sanoja lainaten, 

sijaispelaajaa. Urakehityksen turvaaminen näkyy teoreettisen keskustelun 

huolenaiheena. Haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet tätä niin merkittäväksi 



 
 

41 
 

asiaksi. Tämä johtuu ehkä siitä, että haastateltavat olivat työtehtävässään pitkälti 

erikoistuneita, mikä puolestaan on huomattu myös organisaation sisällä. Olennaista 

onkin, että etätyöntekijät osaavat tuoda tämän julki ja osoittaa oman 

merkityksellisyytensä.     

 

Tekniikan toimivuuden varmistaminen jäi listan häntäpäähän. Omalta osaltaan 

tähän ovat vaikuttaneet haastateltavien kehittyneet tietotekniset taidot. Myös 

tekniikka on kehittynyt merkittävästi siitä, kun varhaisimmat tutkimustulokset 

aiheesta on julkaistu. Etätyöntekijät pystyvät myös halutessaan välttämään niitä 

tilanteita missä tekniikan kanssa on ollut ongelmia. Liiallinen tavoitettavuus sijoittui 

listan kuudenneksi haasteeksi. Mielestäni oli hieman outoa, että tämän ongelman 

merkitystä oli korostettu aikaisemmissa tutkimuksissa. Jokaiselle etätyöntekijälle 

luulisin olevan päivänselvää, ettei kukaan velvoita vastaamaan työajan ulkopuolella 

tai jopa loma-aikana tuleviin puheluihin. Niillä, joilla on työpuhelin erikseen voivat 

välttää tällaiset puhelut kytkemällä puhelimen pois päältä. Muut voivat puolestaan 

olla vastaamatta kokematta minkäänlaista huonoa omatuntoa. 

 

Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen jäi viimeiselle sijalle. Tämä johtuu osaltaan 

siitä, että haastateltavat olivat etätyöskentelystä huolimatta paljon näkyvissä ja 

työskentelivät myös yrityksen kiinteässä toimipaikassa. Uskon, että sosiaalisista 

suhteista huolehtiminen on pitkälti kiinni etätyöntekijän persoonasta ja kyvystä luoda 

ja pitää kontakteja yllä. Mielestäni organisatoristen haasteiden merkitystä ei voida 

väheksyä, mutta myöskään etätyöntekijän omia vaikutusmahdollisuuksia ei tule 

unohtaa.  

    

5.3. Jatkotutkimusaiheet 

 

Kandidaatintutkielman teko on lisännyt sekä kiinnostustani että tietämystäni 

etätyöskentelyä kohtaan. Tarkoituksenani on jatkaa saman aihepiirin parissa myös 

pro gradussa. Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe voisikin olla etätyön haasteiden 

vaikutus organisaation tehokkuuteen. Ongelmakohtien tarkempi tutkiminen olisi 

aiheellista, jotta etätyöskentelystä saataisiin entistäkin tehokkaampi ja toimivampi 

työskentelymalli. 
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LIITTEET 
 

HAASTATTELURUNKO 
 
Työnkuva 
1. Millainen on toimenkuvasi/työtehtäväsi? 
2. Kuinka kauan olet tehnyt etätyötä? 
3. Millaista etätyötä teet? 
4. Miten päädyit etätyöntekijäksi? 
5. Kuinka paljon teet etätyötä viikoittain? 
6. Tyypillisen etätyöpäiväsi rakenne ja kulku? 
 
Sosiaaliset haasteet 
7. Ovatko ihmisten asenteet sinua kohtaan muuttuneet etätyöskentelysi vuoksi? 
8. Miten etätyöskentelyysi suhtaudutaan? 
9. Minkälaisia oletuksia ihmisillä on etätyöstä? 
10. Koetaanko etätyömahdollisuutesi eräänlaisena palkkiona? 
11. Oletko aistinut kateellisuutta etätyöskentelymahdollisuuttasi kohtaan? 
12. Oletko joutunut oikaisemaan etätyöskentelyysi liittyviä väärinkäsityksiä? 
13. Ovatko sosiaaliset haasteet aiheuttaneet konfliktitilanteita? 
 
Organisatoriset haasteet 
15. Onko etätyöskentely vaikuttanut vastaanottamasi informaation määrään? 
16. Koetko urakehitysmahdollisuuksiesi heikentyneen etätyöskentelysi myötä? 
17. Ovatko sosiaaliset suhteesi työpaikalla kärsineet etätyöskentelysi vuoksi? 
18. Onko yhteenkuuluvuuden tunteesi vähentynyt tiimiäsi kohtaan? 
 
Etätyöskentelyyn liittyvät haasteet 
19. Onko työskentely kotona teknisesti haastavampaa kuin työpaikalla? 
20. Pääsetkö kotona käsiksi samoihin palveluihin kuin työpaikalla? 
20. Sekoittuvatko työpaikan ja kodin roolit keskenään? 
21. Keskeyttävätkö perheenjäsenesi työskentelyäsi? 
22. Kuinka usein huomaat unohtaneesi jotakin tärkeää työpaikallesi? 
23. Itsekuri. Työskenteletkö enemmän vai vähemmän kuin työpaikallasi? 
24. Uskaltavatko työtoverisi ottaa sinuun yhteyttä myös etäpäivänäsi? 
 
Etätyön velvoittavat piirteet 
25. Odotetaanko sinulta suurempaa työpanosta etätyöskentelymahdollisuutesi 
vuoksi? 
26. Ottavatko työtoverisi sinuun yhteyttä myös virka-ajan ulkopuolella? 
27. Työskenteletkö sairaana? 
28. Odottavatko työtoverisi sinun työskentelevän myös sairaana? 
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