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Tiivistelmä:  

Tutkimuksen tavoitteena on yhtäältä kuvailla, millaisia vuorovaikutuskäytänteitä 

etäjohtamisessa hyödynnetään ja toisaalta tarkastella, miten rakennetut 

vuorovaikutuskäytänteet ovat tukeneet yhteisöllisyyttä työyhteisössä. Tutkimus on toteutettu 

hyödyntämällä laadullista tutkimusotetta. Aineisto on kerätty teemahaastatteluin ja aineisto 

edustaa 12 etäjohtamista toteuttavan esihenkilön kokemuksia ja näkemyksiä. Esihenkilöt 

toimivat eri sektoreilla, eri toimialoilla ja eri johtotasoilla sekä omaavat eri määrän 

kokemusta etäjohtamisesta. Aineiston analyysissa on käytetty sisällönanalyysia. 

Tutkimuksen laajempana teoreettisena viitekehyksenä toimii digitaalinen transformaatio. 

Osallistun tutkimuksellani laajempaan keskusteluun siitä, mitä digitaalisen transformaation 

kehittyminen tarkoittaa vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyyden kokemukselle etäjohtamisen 

kontekstissa. 

Tutkimukseni saadut tulokset osoittavat viisi erilaista vuorovaikutuskäytänteiden kimppua, 

joita etäjohtamista toteuttavat esihenkilöt kuvasivat puhuessaan yhteisöllisyydestä. Näitä 

ovat 1) tiedottamista ja tiedonvaihtoa tukevat käytänteet, 2) osaamista ja oppimista tukevat 

käytänteet, 3) työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevat käytänteet, 4) epävirallista 

vuorovaikutusta ja vapaamuotoista yhdessäoloa tukevat käytänteet sekä 5) yksilöllisyyden 

huomioimista tukevat käytänteet. Kaikki eri yhteisöllisyyttä tukevien 

vuorovaikutuskäytänteiden kimppua rakensivat työyhteisön yhteisöllisyyttä eri tavoin.   

Kaikkinensa yhteisöllisyyttä tukevien vuorovaikutuskäytänteiden erilaisuus luonnehtii ja 

kuvaa työyhteisöjen moninaisuutta. Tutkimuksen tuloksissa esille nousevat käytänteet 

kuitenkin osoittavat, että etäjohtamisessa on pyritty huomioimaan aikaisemmin tunnistettuja 

moninaisia haasteita, joita vuorovaikutuksen väheneminen etätyön kontekstissa aiheuttaa.  

Läpileikkaavana teemana käytänteitä tarkastellessa on epävirallisen vuorovaikutuksen 

rakentaminen yhteisöllisyydestä puhuttaessa. Epävirallisemman vuorovaikutuksen 

rakentaminen mahdollistaa toisiinsa tutustumisen, rennon yhdessäolon ja hauskanpidon. 

Tällaiset käytänteet tukevat suhteiden syntymistä, mikä on yhteisöllisyyden kannalta 

keskeistä.  

 

Asiasanat: Etäjohtaminen, vuorovaikutus, vuorovaikutuskäytänteet, yhteisöllisyys
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimusaiheen kuvaus  

Työn hajaantuminen ja joustavien työjärjestelyiden kehittyminen on ollut moniulotteinen ja 

sysäyksittäin tapahtunut muutos. Muutos, johon ovat toisaalta vaikuttaneet 

yhteiskunnallisten ajattelumallien kehittyminen kohti ihmislähtöisempää ja inhimillisempää 

tapaa ymmärtää yksilöiden merkitys osana organisaatioiden menestymistä. Tällöin virisivät 

ensi kertaa ajatukset vallan delegoinnista ja yksilön vastuun lisäämisestä. (Seeck 2008; 

Harisalo 2009; Kavanagh & Johnson 2018.) Toisaalta joustavien työjärjestelyiden 

kehittyminen on osa vääjäämätöntä digitaalisen transformaation kehityskulkua. Tieto- ja 

viestintäteknologian kehittyminen on ollut mahdollistamassa muutosta, jossa työn tekemisen 

paikan ja ajan rajat hälvenevät. (Mamia 2008; Ojala 2009.) 

Etätyö, yksi monista joustavien työjärjestelyiden muodoista, oli vielä ennen vuotta 2020 

kohtuullisen monille tuntematon käsite ja tapa organisoida työtä. Käsitteellä on ollutkin 

pitkään elitistinen leima ja etätyö on lisääntynyt suhteellisen hitaasti (Ojala 2009, 93). 

Kuitenkin koronapandemian seurauksena etätyö on yhteiskunnallisesta näkökulmasta aihe, 

suorastaan trendi, josta keskustellaan laajasti valtamedioita myöten ja samalla tieteellinen 

kiinnostus on aiheen ympärillä lisääntynyt (esim. Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés 2020; 

Wang, Liu, Qian & Parker 2021; Campo, Avolio & Carlier 2021). Koronapandemia ja siitä 

seurannut fyysinen eristäytyminen ja valtakunnalliset etätyösuositukset ovat pakottaneet 

organisaatioita organisoimaan työtä uudella tapaa sekä luomaan ja kehittämään toimivia 

etätyön käytänteitä. Muutos on laaja-alaisemmin ja moninaisemmin vauhdittanut erilaisten 

joustavien työjärjestelyjen käyttöönottoa, joista etätyö on vain yksi esimerkki. 

Koronapandemian vaikutukset etätyön yleistymiseen näkyy myös tilastoja tarkasteltaessa. 

Vuoden 2020 Työolobarometrin mukaan vielä vuonna 2019 noin 36% oli tehnyt viimeisen 

vuoden aikana etätöitä, kun vastaava luku oli vuonna 2020 jo miltei puolet (48%) 

palkansaajista. Barometrin mukaan työntekijät, jotka eivät olleet aikaisemmin tehneet 

etätyötä niin heistä 24% olivat juuri koronan johdosta alkaneet tehdä etätyötä.  Myös 

työntekijöiden keskuudessa, jotka aikaisemmin ovat tehneet satunnaisesti, viikoittain, 

kuukausittain etätyötä niin heistä 86% kertoivat koronan lisänneen etätyön tekemistä 

entisestään. Voitaisiin siis sanoa, että etätyö on siten yleistynyt koronan myötä vauhdilla ja 
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pakottanut organisaatioita kehittämään etätyösopimuksia ja luomaan toimivia 

etätyökäytänteitä. (Työolobarometri 2020, 77-78) 

Huomionarvoista ja mielenkiintoista etätyöstä puhuttaessa on myös se, että etätyön ilmiöön 

kytkeytyy vahvasti edelleen sosioekonominen asema.  Etätyön tekeminen on yleisempää 

korkeammassa asemassa työskentelevillä henkilöillä kuten ylemmillä toimihenkilöillä 

(87%) kuin alemmille toimihenkilöille (44%) tai työntekijöillä (7%), kun tarkasteltiin 

etätöiden tekemistä viimeisen 12 kuukauden ajalta (Työolobarometri 2020, 79). Siten 

tutkimustulokset viittaavat siihen, että sosioekonominen asema vaikuttaa vahvasti siihen 

työskenteleekö henkilö etänä.  

Kuvaamani laajempi yhteiskunnallinen muutos avaa myös moninaisesti tieteellisiä 

tutkimusaukkoja. Tieteellisessä tutkimuksessa aihe on yleisemmin kiinnostanut 

etätyöntekijöiden näkökulmat ja tarpeet edellä, kun taas etäjohtajien näkökulmat ovat 

saaneet keskusteluissa vähemmän huomiota. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus syventyä 

vähemmän huomiota saaneeseen keskusteluun etäjohtamisesta ja tarkemmin ottaen kytkeä 

etäjohtaminen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tulokulmaan. Osallistun 

tutkimuksellani laajempaan keskusteluun digitaalisen transformaatiosta siitä näkökulmasta, 

mitä digitaalisen transformaation kehittyminen tarkoittaa vuorovaikutukselle ja 

yhteisöllisyyden kokemukselle etäjohtamisen kontekstissa.  

Etäjohtaminen on johdettu etätyön käsitteen kautta ja etäjohtaminen määritelläänkin 

yleisesti tarkoittamaan johtamiseksi, jossa esihenkilö ja hänen alaisensa tekevät eri 

paikkakunnilla töitä, eikä näin esihenkilö näe alaisiaan. Tällöin johtaminen tapahtuu etäältä 

viestintäteknologisia apuvälineitä hyödyntäen (Vilkman 2016, 15.) Etäjohtamisen ilmiötä ei 

liiemmin tutkittu vuorovaikutuksen kontekstissa, vaikka etäjohtamiseen liittyviä haasteita 

on tunnistettu jonkin verran juuri kommunikaatioon, tiimityöskentelyyn ja tiedonkulkuun 

liittyen. (esim. Greer & Payne 2014; Wojcak, Bajzikova, Sajgalikova, & Michaela 2016) 

Ilmiön ajankohtaisuuden sekä tutkimuksellisen ja tieteellisen uutuusarvon lisäksi 

tutkimusaihetta ja sen rajausta ohjaa oma motivaationi. Juuri itsekin valmistumisen ja 

työelämään siirtymisen kynnyksellä olevana etätyö ja etäjohtaminen ovat aiheita, joita itse 

miettii tulevaisuutena edessä olevina asioina ja ilmiöinä. Ilmiö on siksi tutkijana 

mielenkiintoinen ja haluan antaa painoarvoa juuri johtajuusnäkökulmalle tuoden 

toivottavasti etäjohtamisen keskusteluun joitakin uusia ajatuksia vuorovaikutuksen ja 
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yhteisöllisyyden merkityksestä, kun töitä tehdään fyysisesti etäältä ja arkinen vuorovaikutus 

tapahtuu viestintäteknologisia alustoja hyödyntäen.   

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuksen eteneminen 

Tutkimuksessa tarkastellaan yhteisöllisyyttä tukevia vuorovaikutuskäytänteitä 

etäjohtamisen kontekstissa. Tähän kaikki kytkeytyy. Pyrin rakentamaan lukijalle 

ymmärrystä etäjohtamisen ilmiöstä ja kytkemällä sen vuorovaikutuksen haasteeseen ja vielä 

tarkemmin rajautuen yhteisöllisyyden näkökulmaan. On hyvä todeta, että vaikka 

vuorovaikutuskäytänteitä tarkastellaan etäjohtamisen kontekstissa ja aineisto edustaa 

esihenkilöiden näkemyksiä, tutkimukseni ei perustu ajatukselle, että yhteisöllisyyden 

rakentaminen ja tukeminen olisi yksinään etäjohtajan vastuulla. Yhteisöllisyys 

vuorovaikutuksen vastavuoroisuuden ilmentymänä edellyttää ilmentyäkseen aktiivista 

osallistumista vuorovaikutukseen sekä molempien vuorovaikutuksessa olevien osapuolien 

kiinnostusta. Kuitenkin johtajalla voidaan nähdä olevan vastuuta yhteisöllisyyden 

rakentamisessa, keskustelun virittäjänä ja hengen luojana työyhteisössä. (Paasivaara & 

Nikkilä 2010, 152; Suhonen 2019, 106.) 

Tutkimuksen tarkoitus on rakentunut aikaisemman kirjallisuuden ja tutkimuksen pohjalta. 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, millaisia yhteisöllisyyttä tukevia 

vuorovaikutuskäytänteitä etäjohtamisessa hyödynnetään ja toisaalta tarkoituksena on myös 

tarkastella sitä, miten esihenkilöiden toteuttamat vuorovaikutuskäytänteet ovat tukeneet 

työyhteisön yhteisöllisyyttä. Tutkimukseni lähestymistapa on hyvin käytännönläheinen, 

koska tutkimuksen tarkoituksena on etäjohtamista toteuttavia esihenkilöitä haastattelemalla 

tunnistaa todellisia ja konkreettisia etäjohtajan työssään toteuttamia 

vuorovaikutuskäytänteitä sekä havainnollistaa niille annettuja merkityksiä yhteisöllisyyden 

näkökulmasta käsin.  

Tutkimuksen laajempana tieteellisenä tavoitteena on tuottaa johtamiskeskusteluun 

ymmärrystä ja tietoa siitä, millaisia yhteisöllisyyttä tukevia vuorovaikutuskäytänteitä 

etäjohtamisessa hyödynnetään ja miten etänä toteutettavat vuorovaikutuskäytänteet voisivat 

tarkoittaa työyhteisön yhteisöllisyyden kehittämistä mietittäessä. Tutkimuksen uutuusarvo 

piilee siinä, että se pyrkii tunnistamaan moninaisesti etäjohtamisessa hyödynnettyjä 

vuorovaikutuskäytänteitä yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tutkimustehtävänäni on siis 

tarkastella etäjohtamisessa hyödynnettäviä vuorovaikutuskäytänteitä ja kohdentuen vielä 



4 
 

tarkemmin vuorovaikutuskäytänteisiin, joita hyödynnetään yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi 

ja tukemiseksi työyhteisössä. Tutkimustehtäväni rakentuukin seuraavanlaiseksi;   

 

 Millaisia yhteisöllisyyttä tukevia vuorovaikutuskäytänteitä  

     etäjohtamisessa hyödynnetään?   

   

Ilmiön tarkastelu valitsemastani näkökulmasta on mielenkiintoinen ja tärkeä. Kuten 

Athanasiadou ja Theriou (2021) ovat laajassa kirjallisuuskatsauksessaan todenneet, että yksi 

etätyön tulevaisuuden tutkimussuuntauksista tulisi olla laaja-alaisesti vuorovaikutuksen 

tutkiminen. On vain vähäistä tutkimusta siitä, miten vuorovaikutus ja yhteisöllisyys 

etäjohtamisen kontekstissa rakentuu ja toisaalta mitkä ovat niitä konkreettisesti havaittavissa 

olevia vuorovaikutuskäytänteitä, joilla yhteisöllisyyttä tuetaan ja ylläpidetään. Tutkimukseni 

on tärkeä avaus sille keskustelulle, millaisin vuorovaikutuskäytäntein yhteisöllisyyttä 

voidaan etätyössä tukea ja rakentaa. 

Tutkimustehtävää lähestytään kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusotteella. 

Tutkimuksessa aineisto kerätään teemahaastatteluin haastattelemalla eri sektoreilla, eri 

toimialoilla ja eri asemissa työskenteleviä esihenkilöitä. Laajalla ja moninaisella otannalla 

pyrittiin saavuttamaan mahdollisimman rikas ja moninainen aineisto erilaisista 

vuorovaikutuskäytänteistä. Haastattelut toteutettiin hyödyntämällä Teamsia. Kerätty 

aineisto analysoitiin hyödyntämällä sisällönanalyysia. 

Tutkimus rakentuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäisessä johdantoluvussa taustoitetaan 

tutkimusaihetta sekä määritellään tutkimuksen tavoitteet sekä tutkimusongelma. Lisäksi 

johdantoluvussa tullaan perustelleeksi aiheen tutkimusaukko ja oman tutkimusaiheen 

relevanttius ajankohtaisen tieteellisen keskustelun kautta esittämällä muutamia ajankohtaisia 

tutkimuksia aiheesta. Toisessa pääluvussa syvennytään johdonmukaisesti tutkimuksen 

pääkäsitteisiin. Luvussa lähdetään liikkeelle henkilöstövoimavaraisesta johtamisen ja 

digitaalisen transformaation kehityskulusta kohti joustavia työjärjestelyjä. Tämä toimii 

tutkimuksen ilmiön isona taustateemana. Sen jälkeen lähdetään kuvaamaan loogisesti 

etätyötä ja tutkimuksen pääteemaa etäjohtamista.  

Kolmannessa pääluvussa pureudutaan syvemmin ensin siihen, miksi vuorovaikutus ja 

vuorovaikutustaitojen merkitys ylipäänsä on viime vuosien aikana johtamiskeskustelussa 
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noussut vahvasti esille. Sen jälkeen kuvaan perinteistä kasvokkain tapahtuvaa 

vuorovaikutusta sekä määrittelen vuorovaikutuskäytänteiden käsitteen ja sen merkityksen 

tutkimusasetelmani kannalta. Tämän jälkeen kytken vuorovaikutuksen yhteisöllisyyteen ja 

kuvaan yhteisöllisyyden ilmiötä. Pääluvun viimeisessä alaluvussa tarkastelen, perustelen ja 

kuvaan, miten etätyö haastaa yhteisöllisyyden kokemusta sekä mitä se tarkoittaa 

etäjohtamisen näkökulmasta.  

Neljännessä pääluvussa kuvataan tutkimuksen tutkimusmetodit. Luvussa kuvataan 

tutkimuksen laadullisen tutkimuksen aineistonkeruu menetelmää teemahaastattelua sekä 

aineiston analysointitapaa eli tässä tutkimuksessa sisällönanalyysia. Lisäksi luvussa pyrin 

tuomaan esille ja aukikirjoittamaan omia ennakkokäsityksiä, rajauksia ja valintoja, joita 

tutkimusta tehdessäni olen tehnyt. Pyrin arvioimaan kriittisesti tutkimuksen luotettavuutta ja 

validiutta sekä eettisiä näkökohtia, jotka ovat tärkeitä tutkimuksen yleistettävyyden 

kannalta.   

Pääluvussa viisi kuvataan tutkimuksen tuloksia alalukuineen. Esitän tulokset viiden erilaisen 

yhteisöllisyyttä tukevan vuorovaikutuskäytänteiden kimpun kautta, joita ovat tiedottamista 

ja tiedonvaihtoa tukevat käytänteet, osaamista ja oppimista tukevat käytänteet, 

työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevat käytänteet, epävirallista vuorovaikutusta ja 

vapaamuotoista yhdessäoloa tukevat käytänteet sekä yksilöllisyyden huomioimista tukevat 

käytänteet. Kuudennessa ja viimeisessä pääluvussa esitellään tutkimuksen johtopäätökset, 

pohditaan tutkimuksen vaikuttavuutta ja ehdotetaan tutkimusaiheesta syntyneitä 

jatkotutkimusaiheita.  

 

1.3 Aiempi tieteellinen keskustelu 

Etätyöstä ja etäjohtamisesta on tehty vuosien saatossa jonkin verran tutkimusta ja jos haetaan 

etätyön lähikäsitteiden kautta, on tutkimusta tehty vielä moninaisemmin ja laaja-alaisemmin 

eri konteksteissa. Yleisesti etätyön ilmiössä kiinnostavia teemoja ovat olleet 

etätyöntekijöiden tuottavuus (esim. Allen, Golden, & Shockley 2015), itseohjautuvuus 

(esim. Müller & Niessen 2019)  ja perheen ja työn yhteensovittamisen haasteet (esim. Zhang, 

Moeckel, Moreno, Shuai, & Gao 2020). Toisaalta on oltu kiinnostuneita siitä, miten työn 

siirtyminen kotiin vaikuttaa työhyvinvointiin (esim. Bentley, Teo, McLeod, Tan, Bosua, & 

Gloet 2016) ja työmotivaatioon (esim. Caillier 2012), kun työn tekemisen paikka muuttuu. 
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Aikaisempi tutkimus heijastelee jokseenkin laajemminkin nykypäivän organisaatioiden 

intressejä jatkuvasta tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisestä. Saatavilla oleva tutkimus 

on vahvasti siten keskittynyt organisaatioiden lähtökohtaisiin intresseihin tukea ja tehostaa 

työntekijöiden etätyöntekemisen lähtökohtia.  

Etätyön työntekijänäkökulman sijaan etäjohtaminen (engl. telework leadersip) on saanut 

tieteellisessä keskustelussa hiukan vähemmän huomiota. Tutkimusta löytyy jonkin verran 

muun muassa johtamisosaamisen näkökulmasta ja tutkimuksissa tunnistetaan monia 

johtamisosaamisen alueita, jotka haastavat etäjohtamisen (esim. Greer & Payne 2014, 87-

111; Wojcak ym. 2016, 33-41). Greer ja Payne (2014) ovat tunnistaneet etäjohtajia 

haastattelemalla etätyön haasteita ja sitten etätyöntekijöitä kyselemällä tuotettu mahdollisia 

onnistuneita etätyöstrategioita näihin haasteisiin. Etätyön haasteiksi esihenkilöt näkivät 

yhteydenpito-ongelmat, tiedonkulun, tiimityöskentelyn, työn tuloksien seurannan, 

resurssien puutteellisuuden ja etätyön ympäristön haasteet. Vuorovaikutukselliset haasteet 

nousevat esille myös muissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Wojcak kollegoineen (ym. 2016, 

36) ovat tutkimuksessaan tunnistanut samanlaisia etäjohtamisen kompastuskiviä 

yhteydenpitoon, tiedonkulkuun ja työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunteeseen liittyen.  

Kuten todettua etäjohtamisen johtamisosaamista kuvaavat tutkimukset siten tunnistavat 

haasteita liittyen vuorovaikutukseen. Esille on myös laajemmin nostettu vuorovaikutuksen 

haasteita, jotka ilmentyvät juuri sosiaalisen eristäytymisen ja sosiaalisen tuen vähyyden 

kautta (esim. Milton Sinclair & Vakalahi 2017, 285-303; Ruiller, Van Der Heijden, Chedotel 

& Dumas 2019, 2-29). Milton (ym. 2017, 296-297) on tutkinut hajallaan työskentelevien 

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia siitä, miten vuorovaikutus erilaisten viestintäteknologian 

välityksellä vaikuttaa organisaatioon sitoutumiseen. Tutkimustuloksissaan esille Milton 

(ym. 2017, 296-297) sen, että vaikka etätyö lisää yksittäisten etätyöntekijöiden kokemaa 

joustavuutta, lisää se toisaalta sosiaalista eristäytymistä, mikä taas vaikuttaa organisaatioon 

sitoutumiseen ja koko tiimin tehokkuuteen. Samoin Ruiller (ym. 2019) on tutkimuksessaan 

tutkinut sitä, kuinka johtamisella voidaan vastata tähän vuorovaikutuksen haasteisiin, jotka 

aiheuttavat sosiaalisen eristäytymisen kokemusta. Ruiller (ym. 2019, 22-23) on 

tutkimuksessaan todennut, että vuorovaikutuksen haasteista johtuva etätyöntekijöiden 

kokema sosiaalisen eristäytymisen kokemus haavoittaa laajemmin koko tiimin identiteettiä 

ja tehokkuutta.  



7 
 

Etäjohtamisen aiempi tieteellinen keskustelu on ollut ilmiön tarkastelua pääosin 

johtamisosaamisnäkökulmasta. On oltu kiinnostuneita, miten etäjohtamisen haasteet 

voidaan minimoida, jotta etätyöntekijöiden tehokkuus ja tuottavuus paranee. Toisaalta on 

pohdittu, miten etätyö tulee muuttamaan johtamisen osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa. 

Vaikka näissä etäjohtamisen johtamisosaamista kuvaavissa tutkimuksissa on tunnistettu 

muun muassa vuorovaikutukseen liittyviä haasteita, ei kuitenkaan sen tarkemmin itse 

vuorovaikutuksen rakentumista ja ilmenemistä etäjohtamisen kontekstissa ole tutkittu. 

Vuorovaikutuksesta löytyy enemmänkin tutkimusta virtuaaliryhmien- ja 

tietokonevälitteisen viestinnänkirjallisuudesta muttei sitä etätyön kirjallisuudessa ole 

liiemmin tutkittu (Wang ym. 2021). Esimerkiksi Raappana ja Valo (2015) ovat tutkineet 

virtuaaliryhmien vuorovaikutustehtäviä. Puolestaan Laitinen (2020) on tutkinut 

vuorovaikutuksessa käytettävää teknologiaa kytkien sen virtuaaliryhmien kontekstiin.  
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2 ETÄJOHTAMINEN KOROSTAA VUOROVAIKUTUKSEN 

MERKITYSTÄ 

 

2.1 Henkilöstövoimavarojen johtamisen kehityskulku  

Henkilöstöjohtamisen (engl. Personnel Management) kehittyminen vuosisatojen kuluessa 

teollisesta vallankumouksesta kohti modernia ja nykyisenkaltaista jälkimodernia 

henkilöstövoimavaraisempaa (engl. Human Resources, HR) ajattelua ei ole ollut suinkaan 

lineaarisesti etenevä prosessi vaan ennen kaikkea sysäyksittäin tapahtunut muutos 

yhteiskunnallisissa ajatusmalleissa. Isossa kuvassa henkilöstöjohtamisen kehittymiseen ovat 

vaikuttaneet monet toisiinsa kytkeytyvät muutokset ihmiskäsityksissä ja ajattelumalleissa, 

tiedon rakentumisesta ja oppimiskäsityksistä, tieto- ja viestintäteknologian ymmärtämisessä, 

osaamistarpeissa sekä maailman ja organisaatioiden toimintaympäristöissä tapahtuneet 

muutokset, kun lokaalista on tullut globaalia. (esim. Ulrich 1997; Ulrich 2007; Viitala 2013.) 

Nämä toisiinsa kytkeytyneet ja sidoksissa olevat muutokset haastavat yhtäältä tänäkin 

päivänä henkilöstöjohtamista.  

Nykyisen kaltaisen henkilöstövoimavaraisen ajattelun pohjavire on lähtöisin teollisen 

vallankumouksen ajoilta 1850-luvulta, kun ihmiset muuttivat kaupunkeihin ja alkoivat 

työskentelemään tehtaissa. Tuolloin Frederick Taylorin opit jatkuvasta toimintatapojen 

kehittämisestä tehokkuuden lisäämiseksi ja tuottavuuden maksimoimiseksi olivat aikaansa 

heijastelevia ajatusmalleja. Ihmisen ajateltiin olevan laiska ja siten kykenemätön oma-

aloitteiseen toimintaan, jonka takia kontrolli ja valvonta olivat osa johtamisen 

ydintoimintoja. (Harisalo 2009, 55-56; Viitala 2013, 30-31)  

Kuitenkin vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1920- ja 1930-luvuilla alkoivat 

viriämään ensimmäisiä ajatuksia työntekijöiden osallistamisesta ja työyhteisön ilmapiirin 

kehittämisestä. Taustalla oli niin sanotut Hawthorne tutkimukset, joista 

ihmissuhdekoulukunta sai pohjavireensä. Hawthorne tutkimukset osoittivat ensi kertaa, että 

sosiaalisilla tekijöillä on vahvempi yhteys työntekijän motivaatioon ja tuottavuuteen kuin 

palkkioilla taikka työolosuhteilla. (Legge 2005, 210-211; Harisalo 2009, 92-93; Kavanagh 

& Johnson 2018, 14.) Tämä Syväjärven ja Vakkalan (2019, 185-186) Harvardilaiseksikin 

kutsuma ajattelu pohjautuu neljän C:n vaikutuksiin, joita ovat sitoutuminen (commitment), 

kompetenssit (competence), yhteensovittaminen (congruence) ja kustannusvaikuttavuus 

(cost-effectiveness).  Ajattelun pohjalta syntyi laajemmin ihmissuhdekoulukunta, joiden 

uranuurtajina pidetään Elton Mayoa ja Mary Follettia. Ihmissuhdekoulukunnan keskeiset 



9 
 

ajatukset yhteistoiminnallisuudesta, hierarkian poistamisesta, yksilön vastuusta, vallan 

delegoinnista ja ihmisten inhimillisten tarpeiden huomioimista olivat jotakin aivan 

vastakkaista taylorismin liikkeenjohdon teorialle. Johtamisen keskiö ei ollut enää ihmisessä 

vaan ihmisissä yhdessä ryhmänä, jolloin johtamisessa tuli keskittyä nimenomaan 

yhteistoiminnalliseen integraatioon, joka perustuu toisen kuuntelemiseen ja 

kunnioittamiseen (Seeck 2008, 128-129; Harisalo 2009, 93-94.) Siten 

ihmissuhdekoulukunnan ajatuksissa vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen merkitys 

työyhteisössä korostui.  

Samalla kun henkilöstövoimavaraisen johtamisen (Human Resource Management, HRM) 

keskustelun lisääntyi 1970-luvulla ja ilmiö viimein myös sai jalansijaa tieteellisenä 

tutkimuskohteena, oltiin jo vuosikymmentä aikaisemmin 1960-luvulla otettu digitalisaation 

ensimmäinen alkusysäys, kun ensimmäiset ohjelmoitavat logiikat, automatisoinnit ja 

tietokoneet otettiin käyttöön (Drath & Horch 2014, 55-57). Tuolloin 1970-luvulla 

henkilöstövoimavarainen ajattelu juurtui lainsäädäntöön ja sitä kautta organisaatioiden 

toimintoihin, jota ilmensivät konkreettisesti organisaatioiden henkilöstöosastoilla 

työskentelevien henkilöstöammattilaisten suunnittelemat henkilöstö- tai 

työvoimasuunnitelmat (esim. Bratton & Gold 2003, 5-6; Viitala 2013, 32-33; Kauhanen, 

Leppävuori, Malin & Mansukoski 2015, 42-43). Henkilöstö nähtiin yhä vahvemmin 

voimavarana ja resurssina, joka on keskeinen tekijä organisaation menestymisen kannalta. 

Ajattelutavan muutosta kuvaa myös se, että henkilöstöhallinnon ja henkilöstöjohtamisen 

käsitteistä luovuttiin.  Siihen asti henkilöstöjohtaminen henkilöstötoimintoineen 

ymmärrettiin limittäisenä käsitteenä henkilöstöhallinnon kanssa (esim. Legge 2005, 43; 

Salminen 2004, 87; Viitala 2021; 14.)  

Henkilöstöjohtamisen hallinnollinen lähestymistapa ei kuitenkaan istunut enää aikansa 

ajatteluun ja henkilöstövoimavarainen ajattelu johtamiseen huomioi johtamisessa 

vahvemmin työntekijän, työtehtävien ja työpaikan eli organisaation välisen 

keskinäisriippuvuuden (Brewster & Larsen 2000, 2). Enää henkilöstöä ei nähty irrallisena 

toimintona vaan muihin asioihin integroituneena toimintona, johon voidaan vaikuttaa ja joka 

on mahdollistamassa organisaation menestymistä. Henkilöstövoimavarojen johtamisen 

määritelmä vakiintuikin kuvaamaan laaja-alaisesti kaikenlaisesta sellaista toiminnasta, jolla 

taataan työvoiman saatavuus, osaaminen ja kokonaisvaltaisesti työhyvinvointi henkilöstön 

motivointi mukaan luettuna (esim. Kauhanen 2010, 62-63; Viitala 2013, 20). Käytännön tai 

mikrotasolla henkilöstövoimavarojen johtaminen ilmenee erilaisina henkilöstökäytäntöinä 
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ja toimenpiteinä, joita ovat esimerkiksi työvoiman tarpeen määrittely ja hankinta eli 

rekrytointi, henkilöstön osallistamisen käytännöt, esimiestyön kehittäminen, 

työhyvinvoinnin tukeminen työergonomia huomioiden, urasuunnittelu, työehtosopimuksiin 

liittyvät asiat, perehdyttäminen, viestintä, palkitseminen, suoritusten johtaminen sekä 

osaamisen kehittäminen (Viitala 2021, 12).  

1980-luvulla ja 1990-luvun alun lama-ajan jälkimainingeissa tehokkuusajattelu alkoi jälleen 

korostua, kun kustannuksia pyrittiin minimoimaan ja niukkoja resursseja allokoimaan 

mahdollisimman tehokkaasti (Viitala 2013, 32-34). Toisaalta 1990-luvulla digitalisaation 

myötä työ oli muuttunut yhä tietointensiivisemmäksi, joka mahdollisti ensi kertaa työn 

kuljettamisen mukana (Ojala 2009, 93). Tämä digitalisaation mukanaan tuoma muutos vaati 

uudella tapaa työtehtävien uudelleen määrittämistä mutta joka oli toisaalta organisaatioille 

mahdollisuus löytää yhä kustannustehokkaampia ratkaisuja tietoteknisistä laitteista 

(Kavanagh & Johnson 2018, 15-16). Tuolloin strategisia henkilöstösuunnitelmia tehtiin yhä 

tarkemmin eri aikaväleille ja eri organisaation tasoille. Henkilöstöstä tuli yhä vahvemmin 

strateginen kilpailuväline ja henkilöstövoimavarojen johtamisen käsite muuttuikin 

strategiseksi henkilöstövoimavarojen johtamiseksi (engl. Strategic Human Resource 

Management, SHRM). (Brewster & Larsen 2000; Bratton & Gold 2003; Legge 2005.)  

Vuosituhannen vaihteessa tehokkuusajattelun korostuminen ja digitalisaation 

ilmenemismuotoina tieto- ja viestintäteknologian nopea kehittyminen johti organisaatiot 

tilanteeseen, jossa henkilöstö nähtiin voimavarana mutta toisaalta myös jatkuvana kiinteänä 

kuluna. On haluttu panostaa henkilöstön sitoutumiseen, motivaatioon ja työhyvinvointiin 

kuitenkin pyrkien maksimoimaan henkilöstön tehokkuuden. Henkilöstötoimintoja kuten 

rekrytointeja on organisaatioissa ulkoistettu ja henkilöstöä on vuokrattu yhä enenevissä 

määrin, mikä on mahdollistanut organisaatioille yhden joustavan tavan toteuttaa 

henkilöstösuunnittelua. (Viitala 2013, 33-34)  

2010-luvulla työn murros digitalisaation ja globalisaation megatrendien tukema on jatkunut. 

Mekaanisia työtehtäviä on yhä enemmän automatisoitu. Toisaalta työtehtävistä on tullut yhä 

enemmän spesifimpää asiantuntijuutta vaativaa, jonka takia osaaminen ja osaamisen 

tarpeiden määritteleminen on noussut johtamisen polttopisteeseen. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2019, 95-96.) Osaamistarpeet työn murroksen myötä ovat jatkuvassa 

muutoksessa, mikä haastaa organisaatioita jatkuvaan oppimiseen.  Toisaalta lokaalista on 



11 
 

tullut globaalia ja organisaatiot ovat yhä painokkaammin joutuneet huomioimaan 

toiminnassaan monimuotoisuutta.  

 

2.2 Digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio  

Henkilöstövoimavaraisen johtamisen kehityskulku kohti ihmislähtöisempää johtamisotetta 

on vain yksi syy sille, miksi joustavat työjärjestelyt ovat viime vuosikymmenten aikana 

kehittyneet. Toisena isona ponnahduslautana voidaan nähdä olevan digitalisaation 

kehittymisen. Digitalisaation ensimmäiset käyttöönotot tapahtuivat 1960-luvulla mutta 

suomalaisessa yhteiskunnassa digitalisaatio yleistyi tietokoneiden kehityttyä 1980-luvulla. 

Siitä kehitys on jatkunut internet-yhteyksien, mobiilien puhelinyhteyksien, pilvipalvelujen 

vakiintumisen ja big datan käyttöönoton kautta kohti sosiaalista mediaa. (Alasoini 2018, 11-

12; Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 13.)  

Digitalisaation käsite on hyvin monisyinen ja käsitteen ympärille on syntynyt monia eri 

lähikäsitteitä. Alasoini (2015, 26) on määritellyt digitalisaation tarkoittavan 

yksinkertaisimmillaan digitaalitekniikan hyödyntämistä laaja-alaisesti osana 

yhteiskunnallisia ja kaikkia elämän arkipäiväisiä toimintoja. Toisaalta digitalisaation ja 

digitalisuuden voidaan sanoa kuvaavan laaja-alaisesti sitä, miten eri elämän osa-alueita 

voidaan integroida osaksi tieto- ja viestintäteknologisia (engl. ICT, information and 

communication technologies) välineitä (Viinamäki, Kivivirta, Selkälä, Voutilainen, 

Syväjärvi & Suikkanen, 2017, 16). Viinamäen (ym. 2017) määritelmä digitalisaatiosta on 

yksityiskohtaisempi ja kätkee sisällensä uusia määriteltäviä käsitteitä. Tieto- ja 

viestintäteknologia määritellään useimmiten kuvaamaan erilaisia sovelluksia ja laitteita sekä 

ohjelmistoja niiden taustalla, joiden avulla voidaan vastaanottaa, jakaa, käsitellä, tallentaa 

tietoa sekä analysoida saatua tietoa (Rice & Leonardi 2014, 426). Laitisen (2020, 16) 

mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan jaotella karkeasti sen mukaan, mitä 

teknologiaa hyödynnetään ja mihin tarkoitukseen kyseistä teknologiaa hyödynnetään 

organisaatiossa.    

Digitalisaatiokeskusteluissa digitalisaation käsitettä kuvataan myös useasti digitaalisen 

transformaation kautta. Digitaalisella transformaatiolla korostetaan digitalisaation 

hyödyntämistä ja vaikuttamista kokonaisvaltaisesti ihmisten elämään muovaten ihmisten 

käyttäytymistä ja siten koko ihmisten rakentamaa yhteiskunnallista ekosysteemiä uudelleen 

määrittäen markkinoita, organisaatioiden perustehtäviä ja toimintaympäristöjä (Collin 2015, 
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29; Ilmarinen& Koskela 2015, 18; Palomäki 2020, 174.) Käsillä oleva muutos on 

moniulotteinen ja kompleksinen, koska sen nopeutta on vaikea ennustaa siitä syystä, ettei 

kehitys ole lineaarista vaan eksponentiaalisesti tapahtuvaa. (Alasoini 2015, 28.) Vaikeasti 

ennustettavuuden takia digitalisaatioon suhtaudutaan jokseenkin varovaisesti, koska ei 

kokonaisvaltaisesti tiedetä millä tavalla ja millä nopeudella digitalisaatio muuttaa 

organisaatioiden tapoja toimia (Palomäki 2020, 173). 

Vallalla oleva kehitys tuo mukanansa osaltaan ristiriitaisiakin vaatimuksia sekä yksilölle että 

johtamiselle. Yksilöiden ajatellaan paitsi omaksuvan uusia tieto- ja viestintäteknologioita 

mutta samaan aikaan kehittävän vuorovaikutustaitojaan. Työelämä toisien sanoen vaatii 

yhtäältä vahvaa itseohjautuvuutta ja itsenäisyyttä mutta toisaalta osaamista tehdä 

ryhmätyötä. (Pyöriä 2011, 392.) Myös johtamiselle kehitys asettaa ristiriitaisia vaatimuksia. 

Viime vuosikymmenten kehitys kohti ihmislähtöisempää, vuorovaikutteisempaa 

johtamistapaa on jokseenkin ristiriitainen digitaalisen transformaation kehityksen myötä 

kehittyville ja omaksuttaville viestintäteknologioille, jotka haastavat perinteistä käsitystä 

kasvokkain tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja muovaavat uudelleen vuorovaikutuksen 

sosiaalista rakentumista. (Avolio, Kahai & Dodge 2001, 621 ; Avolio, Sosik, Kahai & Baker 

2014, 106.)   

Käsillä oleva murros nostaa henkilöstövoimavaraisen johtamisen keskiöön eittämättä 

muutoskyvykkyyden ja dynaamisuuden, kun pitkän aikavälin strategiset linjaukset tuntuvat 

sellaisinaan kömpelöiltä jatkuvan kehityksen keskellä.  Kilpailuetua luodaankin juuri sillä, 

miten digitaalisen transformaation muutoksia pystytään ennakoimaan ja sitä kautta näihin 

muutoksiin reagoimaan kohdentamalla resursseja oikea-aikaisesti. Kysymys on ennen 

kaikkea siitä, millä tavoin organisaatio pystyy kääntämään digitaalisen transformaation 

kilpailuedukseen suhteessa muihin organisaatioihin. (Palomäki 2020, 175) 

Toisaalta muutoskyvykkyyden ja dynaamisuuden lisäksi digitaalinen transformaatio on 

nostanut henkilöstövoimavaraiseen johtamisen ajattelun keskiöön jatkuvan oppimisen ja 

osaamisen kehittämisen, kun työstä on tullut tietointensiivisempää ja asiantuntijuutta 

vaativampaa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 95-96). Johtamiselta se vaatii osaamista ja 

kykyä paitsi itse omaksua uusia teknologisia apuvälineitä myös laajemmin koko työyhteisön 

teknologisten laitteiden käytön omaksumista ja oppimista. Digitaalinen transformaatio   

haastaa organisaatioita, johtamista ja yksilöitä jatkuvaan oppimiseen, kun monet työtehtävät 

automatisoituvat ja tilalle syntyy uusia työtehtäviä (Alasoini 2018, 45-48.)  
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Vaikka digitaalinen transformaatio asettaa omat haasteensa, voidaan sen ajatella 

mahdollistaneen myös paljon. Esimerkiksi digitaalisen transformaation muutos on 

mahdollistanut viestintäteknologisten alustojen ja erilaisten sosiaalisten median sovelluksien 

kehityksen ansiosta tiedon siirtämisen, jakamisen ja tallentamisen digitaalisesti (Rice & 

Leonardi 2014, 426). Teknologia on tehnyt sen, että työyhteisön arkipäivänen vuorovaikutus 

rakentuu yhä enemmän erilaisten viestintäteknologisten apuvälineiden kautta, kun 

pilvipalveluihin jaetaan yhteisen palaverin antia, sähköpostissa tiedotetaan organisaation 

uusista projekteista tai pikaviestipalvelussa jaetaan työpäivään liittyviä kommelluksia. 

Laajemmin ajateltuna viestintäteknologian kautta mahdollistuva tiedon siirtäminen on 

edesauttanut erilaisten työn organisoimiseen liittyvää kehitystä kohti moninaisempia ja 

joustavampia tapoja organisoida työtä. On alettu siis pohtia työn organisointiin ja työn 

joustoihin liittyviä kysymyksiä kuten miten erilaisilla työn joustoilla voitaisiin helpottaa 

erilaisten elämäntilanteiden yhteen sopimista työelämään (esim. Mamia 2008, 33-34; 

Tuomivaara, Ropponen, & Kandolin 2016, 18-19.) Toisaalta joustavimmilla työjärjestelyillä 

on pyritty Alasoinin (2018, 51-52) mukaan vähentämään muun muassa tila- ja 

henkilöstökustannuksia.     

Teknologia on vuosikymmenten saatossa halventunut ja tehnyt digitaalisen transformaation 

muutoksen laajuudesta osaltaan mahdollista. Halventunut teknologia on tuonut 

teknologiavälitteiset palvelut lähes kaikkien ulottuville (Allen ym. 2015, 40).  Kuten todettua 

digitaalinen transformaatio on vaikuttanut isosti jokaisen organisaation toimintaan, kun 

työtehtävät automatisoituvat, työtehtävät uudelleenmäärittyvät ja työn tekemisen paikan ja 

ajan rajat hälvenevät. Johtamiselta ja työntekijöiltä se vaatii muutoskyvykkyyttä, osaamisen 

ja oppimisen jatkuvaa kehittämistä, jotta omien työtehtävien suorittaminen onnistuu (Ojala 

2009; Alasoini 2018; Tuomivaara ym. 2016.) Toisaalta kuten Offstein, Morwick ja Koskinen 

(2010, 32-33) toteavat teknologian kehittyminen ja eri teknologisten alustojen kautta 

mahdollistuva tiedon siirtäminen haastaa ajattelua perinteisestä vuorovaikutuksesta, mikä 

muuttaa tapaa organisoida työtä ja johtaa työntekijöitä. Tämä kuvaamani digitaalisen 

transformaation viitekehys toimii laajempana kehyksenä tutkimuksen mielenkiinnon 

kohteena oleville joustaville työjärjestelyille, joista etätyö ja johtamisnäkökulmana 

etäjohtaminen, ovat vain yksi tavoista organisoida työtä. 
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2.3 Joustavien työjärjestelyiden muotona etätyö 

Kuten henkilöstövoimavarojen johtamisen kehityskulkua ja digitaalisen transformaation 

murrosta sivutessani totesin, ovat viime vuosikymmenten aikana tapahtuneet suuret työn 

rakenteelliset muutokset juuri digitalisaation ja globalisaation megatrendien siivittämänä 

myötävaikuttaneet yhä monimuotoisempien työn muotojen ja organisointitapojen 

syntymiseen etenkin 1990- ja 2000-luvuilla. Mamian (2008, 34) mukaan työelämän 

joustavuus voi viitata työmarkkinoiden joustavuuteen tai institutionaalisten rakenteiden 

joustavuuteen, jolloin puhutaan työlainsäädännöllisestä joustavuudesta kuten työajan 

säätelystä ja laaja-alaisesti työehtosopimuksen sopimuskäytännöllisistä asioista. Toisaalta 

joustavuus voidaan liittää organisaatioiden käytännön tason toimintoihin, jotka voidaan 

jakaa kolmeen luokkaan; määrällisiin, toiminnallisiin tai taloudellisiin joustoihin riippuen 

siitä, mistä näkökulmasta joustoja halutaan tarkastella (Tuomiovaara ym. 2016, 15). Samoin 

tavoin Mamia (2008, 35) on jakanut työn joustot kolmeen vastaavanlaiseen tasoon mutta 

korostaen määrällisen joustavuuden sijaan yksilön henkilökohtaisia työn joustavuuden 

järjestelyjä ja nähden toissijaisena organisaatiotason liiketoiminnallisia tavoitteita koskevat 

joustot. 

Määrälliset joustot tarkoittavat esimerkiksi henkilöstömäärällisiä joustoja vallitsevan 

markkinatilanteen mukaan. Toiminnalliset joustot viittaavat siihen, miten tuotantoa 

muovataan kysyntää vastaavaksi. Taloudellisilla joustoilla taas tarkoitetaan toimintojen 

budjetoimista ja sopeuttamista vallitsevaan markkinatilanteeseen ja tulevaan kehitykseen. 

(Tuomivaara ym. 2016, 15.). Mamia (2008, 35) näkee määrällisen jouston henkilökohtaisena 

joustona, jolla tarkoitetaan nimenomaan työn teon paikan ja työn tekemisen ajan 

joustavuutta ja jolla on sitä kautta tarkoitus huomioida erilaiset elämäntilanteet kuten työn 

ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet. 

Etätyö onkin yksi tämänkaltaisista henkilökohtaisista joustoja kuvaavista esimerkeistä, 

minkä hyötynä juuri pidetään työntekijöiden eri elämäntilanteiden yksilöllisempää 

huomiointia ja vapautta vaikuttaa omiin töihin, minkä taas nähdään tutkitusti vaikuttavan 

positiivisesti työntekijöiden motivaatioon ja sitoutumiseen (Caillier 2012; Bentley ym. 

2016). Etätyö (engl. telework, remote work) on varsinaisesti saanut pohjavireensä jo 

aikaisemmin ennen laaja-alaisempaa keskustelua työn erilaisista joustoista. Jo 

Yhdysvaltojen 1970-luvun öljykriisistä lähtien keskustelua etätyöstä on enemmän tai 

vähemmän käyty, ja käsite onkin eri joustavista työn muodoista vanhin ja ainoa virallisesti 
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puitesopimuksessa (VVM 2005) määritelty käsite.  Tuolloin öljykriisin jälkimainingeissa 

etenkin Yhdysvalloissa alettiin keskustelemaan työmatkojen ympäristökuormituksista, 

toimitilakustannuksista sekä mahdollisuuksista vähentää työmatkoihin käytettävää aikaa 

(Pyöriä 2006, 134-135; Ojala 2014, 51-52).  

Kuitenkaan Euroopassa 1980-luvulla etätyö ei saanut samanlaista positiivista pohjavirettä 

kuin Yhdysvalloissa vaan käsite assosioitui jokseenkin negatiivisesti kuvaamaan ansiotyötä, 

jota naiset tekevät alhaisella palkalla kotona (Bergum 2009, 26; Ojala 2014, 51). Suomeen 

etätyön ilmiö rantautui 1990-luvulla. Vuosituhannen vaihteessa tieto- ja 

viestintäteknologisen kehityksen jatkuttua on etätyö noussut myös Euroopan tasolla 

laajempiin aluepoliittisiin tavoitteisiin harvaan asuttujen alueiden lisääntyessä ja väestön 

keskittyessä entistä enemmän kaupunkeihin (Huuhtanen & Jurvansuu 2006, 37; Eurofound 

2012, 32-33).  

Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen myötä etätyön lisäksi erilaisia työn joustoja on 

kehittynyt 1990- ja 2000-luvuilla laajalti. Työn joustojen kehittyminen on moninaisemmin 

nostanut henkilöstövoimavarojen johtamisen keskiöön työn uudelleen järjestämisen kohti 

monimuotoisempia ja joustavampia tapoja organisoida työtä, kun työ ei olekaan ollut enää 

sidottu aikaan ja paikkaan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Toisaalta joustavien 

työjärjestelyiden yleistyminen on tuonut esille tarpeen rikkoa tayloristisia ajattelumalleja 

työaikakurista ja tuoda Mamian (2008, 33) sanoin työelämään ”laatua ja humanismia”. Se 

on pakottanut organisaatioita uudelleen määrittelemään työntekemisen paikan ja ajan 

uudella tapaa. Se on myös vaatinut organisaatioilta moninaisia tarpeita ymmärtää muutoksia 

työvälineissä, työtehtävissä, työsuhde-ehdoissa sekä koko työyhteisötasolla. (Huuhtanen & 

Jurvansuu 2006, 37; Tuomivaara ym. 2016, 60)  

Kaikkinensa 1990- ja 2000-luvuilla keskustelu erilaisista työn joustoista on näkynyt myös 

tutkimuksellisena kiinnostuksena ja kehittyneiden käsitteiden moninaisena kirjona. 

Esimerkiksi on oltu kiinnostuneita joustavien työjärjestelyjen vaikuttamisesta henkilöstön 

tehokkuuteen, tuottavuuteen ja motivaatioon (Bentley ym. 2016; Poulsen & Ipsen 2017). 

Toisaalta käsitteitä, jotka kuvaavat työn joustoja ja hajautumista on syntynyt pilvin pimein. 

Työn joustoja ja hajautuneisuutta kuvaavia lähikäsitteitä on Ojalan (2014, 50-51) mukaan 

etätyön lisäksi on muun muassa hajautettu työ (distributed work), paikasta riippumaton työ, 

mobiili työ (mobile work), monipaikkainen työ (multilocational work), virtuaalinen työ 

(virtual work), kotiansiotyö (working at home/home-based work) sekä e-työ (electronic 
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work, eWork). Ehkä viimeisempänä on puhuttu e-nomadeista eli tietotekniikkaa apuna 

käyttävistä liikkuvista työntekijöistä (Eurofound 2012, 95-96).  

Käsitteiden kirjo kertoo siitä, että työn erilaisista joustoista on tullut trendi, josta ikään kuin 

puhutaan samoista asioista vain eri sanakääntein. Käsitteiden määrittelemistä on myös 

hankaloittanut se, että eri tieteenaloilla käsitteitä käytetään eri merkityksissä (esim. Allen 

ym. 2015, 42-43). Käsitteiden massatuotanto on siis johtanut käsitteiden limittäisyyteen. 

Kuten Ojala (2009, 97) on työn hajautumista koskevia käsitteitä tutkiessaan todennut, että 

käsitteiden määritelmät sekoittuvat tavalla, ettei erilaisten työn muotojen ominaispiirteet ole 

enää eroteltavissa vaan käsitteiden määritelmistä on tullut enemminkin laaja-alaisemmin 

työn murrosta kuvaavia universaaleja yleistyksiä.  

Ilmiön ympärille syntyneiden käsitteiden määrä ei ole tehnyt etätyön käsitteen määrittelystä 

yksiselitteistä, vaikka etätyö on käsitteistä vakiintunein. Nätti, Väisänen ja Anttila (2006) 

näkevät työn joustot hajautettuna työnä, joka toimii kattokäsitteenä muille työn 

hajautumisen muodoille kuten etätyölle. Samoin Ojala (2009, 96) on määrittänyt työn 

joustoja kuvaavaksi käsitteeksi hajautetun työn. Tarkemmin tarkastellessa Ojala (2009, 99) 

on jatkanut käsitteiden jaottelua työn luonteen kautta siten, että onko työ tietointensiivistä 

vai perinteisempää työn liikkumista. Ojalan (2009, 99) jaottelun kautta etätyö määrittyy 

perinteisen työn ja tietointensiivisen työn eli e-työn välimaastoon työksi, joka tapahtuu 

tyypillisimmin kodin ja työpaikan välillä ja josta on kirjallisesti tai suullisesti sovittu 

työnantajan kanssa.  

Myös monet muut tutkijat 2000-luvulla (esim. Mamia 2008, 36; Allen ym. 2015, 44; Golden 

2021, 1) ovat määrittäneet etätyön tarkoittavan työtä tai työjärjestelyä, jossa työntekijä tekee 

säännöllisesti taikka satunnaisesti sovitusti töitä fyysisesti etäällä työpaikan toimipisteestä. 

Etätyö on useimmiten työtä, jota työntekijä voisi tehdä työpaikallansa ja etätyön käsitteen 

määritelmä sisältää myös oletuksen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä osana 

työtehtäviä (esim. Aguiléra, Lethiais, Rallet & Proulhac 2016, 4; Vilkman 2016, 13 ; Golden 

2021, 1). Käsitettä koskevissa määritellyissä olennaista on fyysinen sijainti työpaikan 

ulkopuolella ja sopiminen työnantajan kanssa. Etätyön käsite paikkariippumattomuuden 

lisäksi sisältää useissa määritelmissä myös ajasta riippumattomuuden eli vapauden valita 

aika työn toteuttamiselle vaikkakin Vilkmanin (2016, 13) mukaan työntekijän kuitenkin 

oletetaan usein olevan tavoitettavissa työajan puitteissa. Tyypillinen etätyöntekijä on 

ylemmässä toimihenkilön asemassa työskentelevä toimihenkilö, jonka työtehtävät ovat 
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hyvin tieto- ja asiantuntijuutta vaativia. Tällaisissa tieto- ja asiantuntijuutta vaativissa 

työtehtävissä ovat vahvasti läsnä eri joustavan työn ulottuvuudet kuten itseohjautuvuus, 

itsensä johtaminen ja mahdollisuus organisoida itse työtä. (Nätti, Pyöriä, Ojala & Anttila, 

2010, 53; Työolobarometri 2020; 79.) 

Kaiken kaikkiaan kehittynyt tieto- ja viestintäteknologia mullistaa käsityksen johtajuudesta 

pilkkoessaan työtehtäviä ja vaikuttaessaan organisaation vallitseviin sosiaalisiin 

rakenteisiin. (Avolio ym.  2001, 621). Kehitys kohti joustavampia tapoja järjestää ja 

organisoida työtä, on haastanut aiempaa taylorilaista liikkeenjohdon ajattelua, jossa on 

korostunut kontrolli ja valvonta osana johtamisen ydintoimintoja. Työn organisoinnin 

muuttuminen kohti paikkariippumattomampaa työn tekemisen paikkaa on siten ravistellut 

aikaisempia ajattelumalleja johtamisen ydintoiminnoista. Joustavien työjärjestelyiden 

kehittyminen on tuonut mukanaan sen, ettei valvonta ja kontrolli ole siinä määrin 

mahdollista kuin aiemmin ihmisten työskennellessä eri paikoissa, eikä fyysisesti enää 

samassa tilassa. (Mamia 2008, 33-34.)  

Se siten muuttaa tapaa ymmärtää johtaminen vahvasti tiettyyn aikaan ja paikkaan 

tapahtuvana interaktiivisena toimintana enemmän kohti ajasta ja paikasta 

riippumattomampana tapaa ymmärtää johtamista Se muuttaa myös tapaa ymmärtää 

johtamisen ydintoiminnot kontrollin ja valvonnan kautta keskittyen enemmän työn 

varsinaisen lopputuloksen arviointiin. Tällainen ajatus valvonnan ja kontrollin löysäämisestä 

on henkilöstövoimavaraiselle johtamiselle vieras, mikä näkyy myös siinä, ettei joustavat 

työjärjestelyiden yleistyminen on jokseenkin ollut hidasta. (Mamia 2008, 34.) Siksi johtajien 

etätyötietoisuuden ja osaamisen lisääntymisen myötä sekä positiivisten kokemusten 

saamisten kautta voidaan olettaa etätyön laaja-alaisempaa yleistymistä (Silva-C, Montoya 

R, & Valencia A 2019, 9). 

 

2.4 Etäjohtaminen ja etäjohtamisen kulmakivet  

Etätyön käsitteen kautta on johdettu etäjohtamisen käsite. Etäjohtaminen on johtamista, 

jossa esihenkilö ei välttämättä näe säännöllisesti alaisiaan. Esihenkilö voi tehdä töitään 

esimerkiksi toiselta paikkakunnalta, jolloin alaisten johtaminen tapahtuu etäältä 

teknologiavälitteisiä laitteita apuna käyttäen (Vilkman 2016, 15.) Tieteellisessä 

keskustelussa nousee esille myös muun muassa e-johtamisen ja virtuaalijohtamisen käsitteet. 

E-johtamisen ja virtuaalisen johtamisen käsitteissä keskeistä on työn liikkuvuus kodin ja 
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työpaikan ulkopuolella. Käsitteet korostavat etäjohtamisen käsitettä vahvemmin tietoa 

liikuttavaa työtä tietoverkkojen välillä ja jossa eri sähköisten viestintäkanavien käyttö osana 

johtamista on keskeistä (Vilkman 2016,13-15 ; Van Wart, Roman, Wang, Liu 2019, 82-83). 

Kuten etätyö myös etäjohtaminen asemoituu e-työn tai johtamisnäkökulmaa korostaen e-

johtamisen alle, koska e-johtaminen sisältää laajemmin viestintäteknologian käytön, joka on 

etäjohtamisen kannalta olennaista (Van Wart ym. 2019, 82-83).  Etäjohtamista käsitettä ei 

ole liiemmin johtamisen tutkimuksessa itsessään käytetty vaan on nimenomaan puhuttu 

virtuaalijohtamisesta, sähköisestä johtamista tai joustotyön johtamisesta, jotka ovat jo edellä 

mainitsemiani etäjohtamisen lähikäsitteitä. Etäjohtamiskeskustelu on kuitenkin 

valtavirtaistumassa etätyön käsitteen vakiintumisen myötä.  

Tutkimuksen kannalta etäjohtamisen käsite rajaa tietointensiivisen tietoverkkojen välillä 

tehtävän työn ja tapahtuvan johtamisen, pitäen tutkimuksen keskiössä vahvemmin 

työyhteisöjen ja ihmisten johtamista, korostamatta liikaa teknologiaa johtamisen osana. 

Lisäksi etäjohtamisen käsite kuvaa paremmin tutkimuksen kohteena olevien 

organisaatioiden lähtökohtaista työn organisointitapaa eli tutkimuksen kohdeorganisaatiot 

ovat enemmän tai vähemmän toteuttaneet etätyötä ennen koronapandemian puhkeamista, ja 

pandemian puhkeaminen on ainakin väliaikaisesti lisännyt etätyön laajuutta valituissa 

kohdeorganisaatioissa. 

Etäjohtamisen osaamisen painopistealueita on määritelty monin eri tavoin. Vilkman (2016, 

25-44) on teoksessaan esitellyt tulokulmia tai lähtökohtia, joita sujuva etätyöskentely 

etäjohtamiselta edellyttää. Vilkman (2016, 23-24) on jaottelut etäjohtamista seuraavanlaisiin 

lähtökohtiin; yhteiset pelisäännöt, jatkuva dialogi, avoimuus, luottamus, arvostus ja 

yhteisöllisyys. Näissä osatekijöissä voidaan laajemmin nähdä olevan läpileikkaavana isona 

teemana taustalla vuorovaikutuksen merkityksellisyyden osatekijöitä yhteen sitovana 

liimana. Asiat, eivät ole toisiaan poissulkevia vaan hyvin pitkälti sidoksissa toisiinsa, koska 

esimerkiksi ilman yhteisiä pelisääntöjä on vaikea synnyttää luottamusta tai ilman 

luottamusta on vaikea uskoa, että yhteisten pelisääntöjen toimivuuteen.  

Etätyön sujuminen vaatii lähtökohtaisesti yhteisiä pelisääntöjä aivan kuten työpaikalla 

yhdessä oleminen ja töiden tekeminen vaatii toimiakseen tietyt pelisäännöt. Näin on myös 

etätyötä tehdessä. Yhteisiä pelisääntöjä voi olla tarpeellista sopia esimerkiksi siihen, milloin 

ollaan yleisesti tavoitettavissa toinen toisilleen tai milloin olisi aina hyvä nähdä yhdessä 

kasvotusten toimistolla. Pelisääntöjä voidaan sopia myös sille, mitä viestintävälinettä 
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käytetään pääsiallisena viestintäkanavana ja mitä toissijaisina välineinä. Tärkeintä on, että 

pelisäännöt ja niistä viestiminen on johdonmukaista organisaation johdosta lähtien ylhäältä-

alaspäin, jotta kaikki alaiset tietävät etätyöskentelyn pelisäännöt ja että pelisäännöt ovat 

isossa kuvassa pääosin samanlaiset ja yhdenmukaiset, jottei pelisäännöt aiheuta epäselvyyttä 

tai synnytä konflikteja organisaation eri tasoilla (Solís 2016, 445; Vilkman 2016, 35.) 

Yleisesti hyvä ohjenuora etätyön pelisääntöjä sovittaessa on se, että työntekijällä tulisi olla 

miltei samat oikeudet etätyötä tehdessä kotioloissa kuin kiinteässä toimipisteessä 

työskennellessäkin (Pyöriä 2011, 391). 

Luottamus nähdään useasti haastavana asiana etätyöstä puhuttaessa. Etätyön vauhdikkaan 

yleistymisen kautta etätyöstä on vakiintumassa yksi organisaatioiden tapa järjestää työtä. 

Tämä muutos on aiheuttanut juuri johtamiskeskusteluissa enemmän ja vähemmän pelkoa ja 

epäluuloa töiden sujuvuudesta kotona. Kun johtaja ei olekaan yhtäkkiä fyysisesti läsnä 

tarkkailemassa, eikä esihenkilö omaa alaisiinsa samanlaista kontrollia kuin aikaisemmin, on 

se korostanut työyhteisön luottamuksen tärkeyttä (esim. Savolainen 2014; 49-50; Vilkman 

2016, 26-27). Toisaalta kuten Savolainen (2014, 46) tutkimuksessaan on todennut sen, miten 

luottamuksen rakentaminen ymmärretään lähtökohtaisesti kasvokkain tapahtuvan 

vuorovaikutuksen kautta, joka vaikuttaa siihen, millainen käsitys luottamuksesta on 

tietynlaisena fyysisen kohtaamisen ilmiönä tai ilmentymänä. Tällaiseen aiempaan 

käsitykseen peilaten luottamuksen rakentaminen jonkin teknologiavälitteisen apuvälineen 

kautta on ajassa suhteellisen uusi. 

Luottamusta rakennetaan avoimen ja välittömän kommunikoinnin kautta. Avoin 

kommunikointi ja dialogi työyhteisötasolla vaatii etäjohtajalta esimerkkinä olemista ja 

toisaalta luottamista siihen, että työt sujuvat samoin tavoin kuin yhteisesti toimistolla ollessa. 

Luottamuksen rakentaminen on huomattavasti hitaampaa kuin kasvokkain, koska 

nonverbaalinen vuorovaikutus eli kaikenlaiset eleet ja ilmeet jäävät teknologiavälitteisessä 

vuorovaikutuksessa näkemättä. (Savolainen 2014, 50-51; Saarinen 2016, 168-169) Toisaalta 

myös etätyö vähentää epävirallista vuorovaikutusta, kun vuorovaikutus tapahtuu 

vahvemmin ennalta sovittujen verkkotapaamisten ja -palavereiden kautta (Bergum 2009, 34-

35). Luottamuksen rakentaminen etätyössä ei ole siten helppoa vaan haasteellista mutta 

sitäkin tärkeämpää etätyön sujumisen kannalta.  

Avoimuus ja jatkuva dialogi kulkevat siten käsikädessä ja ovat asioita, jotka ovat 

työyhteisössä aina peruskivijalka mutta etätyön tekemisen yhteydessä avoimuuden ja 
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dialogin merkitys vielä erityisen painokkaasti ja ponnekkaasti korostuu, kun fyysisesti toista 

ei nähdä ja vuorovaikutus kanssakollegoiden kanssa on vähäisempää ja muodollisempaa 

(Bergum 2009, 32-33). Avoimuus ja jatkuva dialogi on tärkeää oikea-aikaisen ja oikean 

viestinnän kannalta, että kaikilla työyhteisössä on tieto siitä, mitä tapahtuu, mitä tehdään ja 

mitä minulta etätyöskentelyssä odotetaan. Etäjohtajalta oikea-aikainen ja oikeanlainen 

viestintä vaatii sen tarkastelua ja punnitsemista, että miten viestiminen ja tiedon jakaminen 

tapahtuu mahdollisimman vaikuttavasti ja toisaalta niin, ettei työntekijät kärsi tietotulvasta. 

(Vilkman 2016, 56.)  

Toisaalta avoimuus ja dialogi on myös osallistamista yhteiseen päätöksentekoon ja sellaisen 

ilmapiirin vahvistamista, missä voidaan antaa palautetta. Avoin palautteenantaminen taas 

rakentaa arvostusta ja kokemusta omasta merkityksellisyydestä osana työyhteisöä, kun 

omasta työstä saa palautetta. Etäjohtamiselta se vaatii erityistä huomioimista siinä, että 

palautetta annetaan ja työssä onnistumisesta iloitaan. Arvostuksen antaminen toisille 

korostuu myös etätyötä tehdessä, kun sosiaalinen kanssakäyminen ja tuki on 

epäsäännöllisempää ja vähäisempää. (Vilkman 2016, 33-34.) Vaikka etäjohtamisessa 

vuorovaikutus rakentuu pitkälti ennalta sovittujen palaverien ja puhelujen kautta, tulisi 

etäjohtajan varata aikaa ja suunnitella suunnittelematonta epävirallisempaa vuorovaikutusta 

(Kelley & Kelloway 2012, 445-446).  Tuen tarve tai määrä on hyvin suhteellista ja 

yksilöllistä, mutta tuen on nähty edistävän tervettä sosiaalista ilmapiiriä (Van Wart ym. 

2019, 89) ja työssäjaksamista sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin (Vilkman 2016, 31-

32.) 

Kaikki nämä edellä kuvaamat tulokulmat etäjohtajuuteen mahdollistavat etätyötä tekevien 

työntekijöiden etätyön sujumisen. Edellä kuvatut kulmakivet kytkevät allensa isomman 

teeman vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä osana etäjohtamista. Kuten Vilkman (2016, 

40) on todennut vuorovaikutuksen olevan muiden kulmakivien yhteen sitova liima, johon 

huomiota tulisi kohdistaa etäjohtamisesta keskusteltaessa. Onnistunut etäjohtaminen vaatii 

jatkuvaa vuorovaikutusta, joka on enemmän kuin tiedotusta ja viestintää.  

Samaan aikaan etäjohtajat toimivat ristipaineessa, jossa etätyön keskiössä tulisi säilyttää 

etätyöntekijöiden joustavuus ja vapaus tehdä työnsä ilman liiallista työn kontrollointia mutta 

samalla etäjohtajien tulisi kyetä seuraamaan ihmisten työtehtävissä suoriutumista sekä 

havainnoimaan ja tunnustelemaan ihmisten työhyvinvointia ja työssäjaksamista etätyötä 

tehtäessä. Etäjohtamisen yksi paradokseista onkin se, että toisaalta kun yksilöiden 
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joustavuuden ja autonomian ajatellaan lisääntyvän (Anderson ym. 2014, 2-3), on kuitenkin 

samaan aikaan vaarana, että etätyöntekijöiden kokema henkinen paine ja stressi kasvavat 

(Taskin & Devos 2005, 17). Toisaalta myös etätyön aiheuttama etäisyys ja hajautuneisuus 

aiheuttaa omat haasteensa johtamiselle, koska etätyön on tutkittu aiheuttavan jänniteitä 

etätyöntekijöiden ja ei-etätyöntekijöiden välille (Athanasiadou & Theriou 2021, 17). Kaiken 

kaikkiaan etäjohtamiseen kohdistuu valtavia odotuksia ja osaamistarpeita, joita etäjohtajan 

ajatellaan täyttävän. Siksi etäjohtaminen tarvitsee tutkimusta, kokemuksia ja keskustelua 

siitä, miten etäjohtamisen paradokseja ja haasteita voidaan ylittää.  
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3 VUOROVAIKUTUKSEN RAKENTAMINEN ETÄTYÖN 

KONTEKSTISSA 

 

3.1 Vuorovaikutuksen korostuminen johtamiskeskusteluissa 

Kuvatessani laajemmin henkilöstövoimavaraisen johtamisen kehityspolkua voidaan 

joustavien työjärjestelyiden yleistymisen lisäksi tunnistaa muitakin kehityssuuntia ja 

painopistealueita organisaatiokeskusteluissa. Siinä missä digitalisaatio ja globalisaatio on 

tehnyt joustavien työjärjestelyiden kehityksestä omalta osaltaan mahdollista, on se myös 

muuttanut tapaa johtaa ja ymmärtää johtamista. Vielä reilut 150 vuotta sitten ajateltiin, että 

johtajuus on synnynnäinen ominaisuus, jota joko on tai ei ole. Tätä piirre- ja 

taitoanalyyttiseksi (engl. traits ja skills approach) kutsutulla lähestymistavalla on ollut omat 

kannattajansa aina 1950-luvulle asti. (Harisalo 2009, 97.) Tuolloin oltiin hallinto- ja 

taloustieteissä kiinnostuneita vahvasti johtajan piirteistä ja taidoista, jotka takaavat johtajan 

menestymisen. Tunnetuimmat piirreteoreetikot määrittelivätkin hyvän ja menestyvän 

johtajan piirteiksi muun muassa älykkyyden, itseluottamuksen ja päämäärätietoisuuden 

(esim. Kirkpatrick & Locke 1991). Toisaalta Syväjärvi ja Kesti (2012, 143-144) ovat 

nostaneet tärkeiksi kyvyksi sosiaalisen älykkyyden, tunneälyn ja kyvykkyyden tai taidon 

positiivisuuteen eri asioissa. Eri piirteitä, joita uskottiin hyvän johtajan omaavan, on 

johtamistutkimuksessa tunnistettu monia ja piirteille oli yhteistä se, että niiden ajateltiin 

rakentavan tietynlaista johtamiskäyttäytymistä (Syväjärvi & Vakkala 2019, 183-187).  

1960-luvulla alkoi rakentua johtamistyylejä kuten autotarinen johtaminen, joka oli 

käskyttävää, valtaan perustuvaa johtamista. Kun taas ehkä hieman vastakkainen ääripää 

edustava johtamistyyli oli laissez faire (leadership) eli ”antaa mennä” -johtaminen, jossa 

työntekijät saavat tehdä omavaltaisesti, mitä haluavat. Lisäksi myös tehtävä- ja 

ihmissuuntautuneet johtamistyylit saivat kannatusta. Tehtäväsuuntautunut johtamisote 

korosti työtehtävien suorittamiseen, ohjaukseen ja valvontaan liittyviä asioita, kun taas 

ihmissuuntautunut johtamisote painotti ihmissuhteisiin keskittyviä asioita kuten keskinäisen 

vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamisen merkitystä osana johtamista. (Fredriksson 

& Saarivirta 2015, 10) 

Tähän johtamistyylien jaotteluun liittyy tai linkittyy myös olennaisesti vuosikymmenten 

aikana johtamiskeskusteluissa puhututtanut keskustelu sanaparista management-leadership. 
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Johtaminen (engl. management) määritellään olevan rakenteiden ja systeeminen hallintaa, 

asioiden organisointia ja resurssien allokointia eli kohdentamista sisältäen budjetoinnin 

(Sashkin 2014, 64-65). Kun taas johtajuus (engl. leadership) nähdään vahvemmin 

prosessina, jossa ihmisiin vaikuttamalla pyritään saavuttamaan yhteisesti asetettu tavoite. 

Tällöin johtajuus nähdään vahvemmin vuorovaikutuksellisena toimintana tai prosessina, 

joka on ihmisten välillä vaikuttamista ja joka osittain rakentuu tai muotoutuu työyhteisön 

vuorovaikutuksen kautta. (Ropo, Sauer & Salovaara 2013, 380.) Siten johtajuus ei ole 

ainoastaan sidoksissa asemaan tai tehtävään vaan johtajuutta voi ilmentyä myös 

epävirallisemmissa suhteissa, eikä se ole vain jokin tietty piirre, joka on tai ei ole vaan 

johtajuutta voi lähtökohtaisesti opettaa ja kehittää. Toisaalta johtajuuteen vaikuttaa 

johtajuuden kohteena olevien työyhteisön jäsenten asettuminen osaksi ympäristöä. Siten 

johtajuus ei rakennu pelkästään johtajan oman esimerkin eli toiminnan, aseman ja arvojen 

kautta vaan myös muiden työyhteisön jäsenten kautta, jotka ovat rakentamassa 

työympäristöä. (Syväjärvi ja Vakkala (2019, 204-206.) 

1960-luvun lopulle tultaessa johtamistutkimuksessa alkoikin painottua yhä vahvemmin 

tilanteiden sidonnaisuus eli tilanteiden situationalisuus aikaan ja paikkaan, koska piirre- ja 

taitoanalyyttinen lähestymistapa ei kaikesta huolimatta kyennyt määrittelemään yleisesti 

valideja hyvän johtajan persoonallisuuspiirteitä tai yleispätevää johtamistyyliä tilanteiden 

vaihtelevuuden takia (Haslam, Reicher & Platow 2012, 42). Tuolloin siis yhä vahvemmin 

ymmärrettiin, ettei toisessa tilanteessa hyväksi johtamiseksi nähty johtaminen ollutkaan sitä 

välttämättä toisessa tilanteessa ja toisessa työympäristössä. Tilannesidonnaisuutta 

painottavien kontingenssiteoreettisten lähestymistapojen kehitystä tukivat myös 

järjestelmäteorian eli systeemiteoreettisen lähestymistavan yleistyminen, jossa ajateltiin, 

että järjestelmät koostuvat osien muodostamista kokonaisuuksista. (Harisalo 2021, 113-

114.) Johtamisajattelun kannalta systeemiteoreettisen lähestymistavan painottuminen 

merkitsi kausaalisuhteiden eli syy- ja seuraussuhteiden merkityksen korostumista, minkä 

kautta laajemmin ajateltiin, että systeemiteoreettinen ajattelu sopisi kuvaamaan ihmisten 

välistä vuorovaikusta (Syväjärvi & Vakkala 2019, 185-186).   

Vuosituhannen vaihteessa yhä enenevissä määrin tilanteiden konteksti- tai 

tilannesidonnaisuuden lisäksi on painottunut ihmislähtöisemmät johtamissuuntaukset. 

Ihmislähtöinen tai psykologiseksi johtamisorientaatioksi kuvattu tutkimussuuntaus on 

ammentanut monia eri teorioita niin osallistavasta johtajuudesta, jaetusta johtajuudesta, 

kehollisesta johtajuudesta, eettisestä johtajuudesta kuin kuuntelevasta johtajuudestakin. 
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(Tökkäri 2019, 17-18.) Ihmislähtöisessä johtajuudessa on tavoitetila tai päämäärä, johon 

kuitenkin vaikuttavat työyhteisön työntekijät, tilanteet ja olosuhteet. Samaan aikaan 

vuorovaikutus ja vuorovaikutuksellisuus johtamiskeskusteluissa on saanut isommin 

jalansijaa johtamiskeskusteluissa, kun perinteisiä tapoja, malleja ja johtamistapaa ylhäältä 

alaspäin, on kyseenalaistettu (Suhonen, Lunkka & Turkki 2019, 104). On alettu puhua 

vuorovaikutusjohtamisesta, jota voidaan kuvata yhden keskeisen LMX-teorian eli johtaja-

työntekijä vaihdantateorian kautta. LMX-teoriassa (engl. leader-member exchange theory) 

keskitytään tutkimaan johtajan ja työntekijän suhteen laatua, koska teorian ydin ajatuksena 

on, että johtaja ei lähesty kaikkia työntekijöitä samalla tavalla vaan suhteet ovat yksilöllisiä 

(Isotalus & Rajalahti 2017). Vuorovaikutusjohtamisessa on siten laajemmin pyritty 

ymmärtämään työyhteisön moninaisia vuorovaikutussuhteita, jotka rakentuvat ja 

muovautuvat alati muuttuvassa ympäristössä.   

Toisaalta laajemmat yhteiskunnalliset muutokset korostavat vuorovaikutuksen ja sen 

johtamisen merkitystä. Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen, globalisaation tuoma 

monimuotoisuuden lisääntyminen sekä organisaatioiden yhteen kietoutuminen yhä 

tiiviimmiksi verkostomaiseksi kokonaisuudeksi ja ihmisten ymmärtäminen laajemmin 

elämäntilanteensa kietoutuneena kokonaisuutena on antanut tilausta ihmislähtöisemmälle, 

vuorovaikutteiselle ja läsnä olevalle johtajuudelle (Syväjärvi & Vakkala 2019, 225-227). On 

jo nyt nähtävissä, että vuorovaikutuksen merkitys korostuu entisestään, kun johtamisesta on 

tullut enenevissä määrin juuri paikkariippumatonta, etäältä tapahtuu johtamista, jossa 

hyödynnetään eri teknologiaan perustuvia alustoja ja sovelluksia. Tutkimusten mukaan 

etäyhteyksin tapahtuva johtaminen erilaisia alustoja hyödyntäen haastaa johtamista, koska 

sen on nähty heikentävän henkilön kokemusta sosiaalisesta tuesta, mikä myötävaikuttaa 

etätyöntekijöiden sosiaalisen eristäytymisen kokemusta syntymiseen (Milton ym. 2017, 295-

296; Ruiller ym. 2019, 22).  

 

3.2 Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus ja vuorovaikutuskäytänteet 

Vuorovaikutus on yksinkertaisimmillaan puhumista ja toisen osapuolen kuuntelemista. 

Usein myös vuorovaikutus tyypillisesti jaotellaan sen mukaan, onko kyse verbaalisesta eli 

puheviestinnästä vai nonverbaalisesta eli sanattomasta viestinnästä, joka ilmenee 

kehollisuuden kautta ilmeinä ja eleinä. Nonverbaalisuuden on tarkoitus ilmaista tunteita ja 

useimmiten nonverbaalinen viestintä on vahvempaa kuin verbaalinen viestintä tai ainakin 
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ihmisillä on taipumusta uskoa vahvemmin kehonkieltä. (Isotalus ja Rajalahti (2017, 18-19.) 

Tällaisenaan kuitenkin vuorovaikutuksen määritelmä on suppea. Vuorovaikutus 

määritelläänkin tieteellisesti laajemmin useimmiten viestintätieteiden kautta tarkoittamaan 

viestintää, joka tulee näkyväksi ihmisten välisessä kohtaamisessa joko kasvotusten taikka 

teknologisia apuvälineitä hyödyntäen (Isotalus ja Rajalahti 2017, 18). Toisaalta 

vuorovaikutus voidaan nähdä Suhosen (ym. 2019, 79) tavoin vuorottain tapahtuvina 

toimintojen ja vaikuttamisen sarjoina, joka edellyttää osapuolten vastavuoroisuutta.  

Vuorovaikutus voidaan Isotaluksen ja Rajalahden (2017, 18) mukaan sanoa olevan 

dynaaminen ikään kuin kehämäinen prosessi, joka uudelleen ja uudelleen muotoutuu 

ihmisten välillä ja jossa luodaan viestejä, vaihdetaan viestejä, reagoidaan viesteihin, 

tulkitaan viestejä sekä rakennetaan viestien kautta suhteita. Siten tutkimuksen on 

kohdennettu tarkoituksenmukaisesti kuvaamaan vuorovaikutusta eikä viestintää, koska 

vuorovaikutus mielletään usein kahdensuuntaisena aktiivisena toimintana, jossa ilman 

vastaanottajan reaktiota ei ole olemassa vuorovaikutusta. Kun taas viestintä voi tapahtua 

yhdensuuntaisesti informaation tai tiedon välittämisenä. Rajaus vuorovaikutukseen on sitä 

kauttakin perusteltavissa, että yhteisöllisyyden kokeminen vaatii kokemusta omasta 

merkityksellisyydestä ja tärkeydestä osana työyhteisöä, mikä syntyy kokemuksesta, että 

minua kuunnellaan ja minut huomioidaan (esim. Grawitch, Trares & Koehler 2007; 

Kelloway & Day 2014; Viitala 2021).  

Vuorovaikutukseen kytkeytyy Routarinteen (2007, 6) mukaan vaikuttamisen ja vallan 

ulottuvuus, kun vuorovaikutuksessa vuoroin vaikutetaan toiseen mutta myös vaikututaan 

toisen sanoista ja teoista. Toisin sanoen vuorovaikutustilanteessa ollessaan henkilöt eivät ole 

riippumattomia yksilöitä vaan aina suhteessa muihin ja muiden vaikutusvaltaan 

vuorovaikutustilanteessa ollessaan. Vuorovaikutuksessa keskeistä on juuri se, että 

vuorovaikutuksessa on aina jokin sanoma, jota viestillä pyritään välittämään. Isotaluksen ja 

Rajalahden (2017, 16) mukaan vuorovaikutus on myös interpersonaalista eli kahden tai 

useamman henkilön välillä tapahtuvaa tietoista viestintää. Suhdeulottuvuus tekee 

vuorovaikutuksesta relationaalista eli vuorovaikutuksessa ei ole pelkästään kyse tiedon, 

viestien tai sanojen välittämisestä vaan siinä on kyse suhteen rakentamisesta (Isotalus & 

Rajalahti 2017, 16-17). 

Siksi vuorovaikutuksessa nähdään olevan sekä sisältöulottuvuus että suhdeulottuvuus. 

Sisältötaso kuvaa informaatiota, jota vuorovaikutukseen osallistuvat henkilöt toisillensa 
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välittävät ja suhdetaso kuvaa sitä, miten tämä informaatio välitetään eli miten viestijä asemoi 

tai suhtautuu henkilöön, jonka kanssa on vuorovaikutuksessa. Ulottuvuudet, eivät ole 

toisiaan poissulkevia vaan nimenomaan toisiaan täydentäviä. Ilman toista ei voi olla toista 

vaan vuorovaikutustilanteessa on aina läsnä jokin sisältö eli informaatio ja se, miten 

informaatio välitetään, kertoo suhtautumisesta vuorovaikutuksen kohteena olevaan 

osapuoleen samalla uudelleen määrittäen osapuolten välistä suhdetta. (Isotalus & Rajalahti 

2017, 16-17) 

Organisaatioiden toimintaympäristössä vuorovaikutusta voidaan tarkastella välittömänä eli 

organisaation sisäisenä tai välillisenä toimintana eli organisaation ulkoisena toimintana. 

Organisaation sisäisenä välittömänä toimintana vuorovaikutus voi olla laajemmin 

organisaation johdon tai yksittäisen johtajan vuorovaikutusta alaisten ja kollegoiden kanssa. 

Myös johtajan vuorovaikuttaminen muiden ulkoisten sidosryhmien sekä 

yhteistyökumppaneiden kanssa on välitöntä toimintaa mutta kyse on tällöin ulkoisesta 

välittömästä toiminnasta. Puolestaan vuorovaikutus välillisenä toimintana voidaan nähdä 

yhdistävän sekä sisäisen ja ulkoisen ulottuvuuden. Tällöin kyse on siitä, miten johtaja 

työyhteisöviestinnässään käyttää eri keinoja ja kanavia vuorovaikutuksen tukena. (Virtanen 

& Stenvall 2019, 78-79) 

Organisaatioiden toimintaympäristössä vuorovaikutus rakentaa sosiaalista todellisuutta 

mutta sitä myös ohjaavat taustalla olevat vakiintuneet toimintatavat tai -mallit (Raappana & 

Valo 2015, 110). Nämä organisaatioiden toimintatavat ilmenevät ja tulevat näkyväksi 

konkreettisesti vuorovaikutuskäytänteinä työyhteisöjen todellisuuksissa. 

Vuorovaikutuskäytänteellä tarkoitetaan ajan saatossa muodostuneita vakiintuneita tapoja 

olla vuorovaikutuksessa muiden työyhteisön jäsenten kanssa ja jotka rakentavat 

toteutuessaan vuorovaikutusta (Mikkola Pennanen, Laapotti & Välipakka 2014, 10.) Tästä 

näkökulmasta havainnoituna vuorovaikutusta voidaan tarkastella laajemmin Anthony 

Giddensin (1984) kehittämän strukturaatioteorian (engl. structuration theory) kautta, jonka 

tieteellinen pohjavire on sosiologiassa.    

Strukturaatioteoriassa eli vuorovaikutuksen rakenteistumisteoriassa lähtökohta on, että 

vuorovaikutus on sidoksissa rakenteisiin ja vuorovaikutus mallintaa olemassa olevia 

rakenteita joko vahvistaen niitä tai luoden uusia rakenteita (Mikkola ym. 2014, 11; Raappana 

& Valo, 2015, 110). Strukturaatioteoriassa vuorovaikutuksen rakenteita ilmentävät normit 

eli säännöt ja resurssit. Normit tai säännöt ovat yhteisesti sovittuja tai ääneen sanomattomia 
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sääntöjä tai tapoja toimia, jotka ilmenevät käyttäytymisessä. Normit voivat olla siis 

tiedostettuja tai tiedostamattomia tapoja toimia. Resurssit ovat taas puolestaan esimerkiksi 

tietoja, taitoja tai mitä tahansa muuta toiminnanedellytyksiä. (esim. Aira 2012, 22; McPhee, 

Poole & Iverson 2014, 76). 

Olennaista on, että vuorovaikutuksen rakentumisen taustalla vaikuttavat siis rakenteet 

normeineen ja resursseineen, jotka ilmentyvät vasta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, 

jolloin vallitsevia rakenteita toistetaan, uusinnetaan ja muokataan. Strukturaatioteorian ydin 

onkin Airan (2012, 22) mukaan rakenteiden ja vuorovaikutuksen vastavuoroisessa 

suhteessa. Tästä ovat monet muutkin tutkijat (esim. Poole & McPhee 2005; Raappana & 

Valo 2015) yhtä mieltä. Vastavuoroisuus tulee siitä, että rakenteet nimenomaan ohjaavat 

vuorovaikutusta ja vuorovaikutus puolestaan muokkaa rakenteita. Teoriassa ei nähdä 

rakenteita muuttumattomina vaan nimenomaan teoriassa keskeistä on ajatus rakenteiden 

uusiintumisesta ja muovautumisesta, joka mahdollistuu, ilmentyy ja tulee näkyväksi 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Aira 2012, 22.)  

Toisaalta tieto- ja viestintäteknologisen kehityksen myötä strukturaatioteoriaa on 

teoreettisessa keskustelussa kytketty ja sovellettu yhä vahvemmin viestintäteknologiaan, 

josta adaptiivisen strukturaation teoria (engl. adaptive structuration theory) on vain yksi 

esimerkki (DeSanctis & Poole 1994). Tätä teoriaa on hyödynnetty kasvavassa 

viestintäteknologiaa tutkivassa tutkimuksessa. On oltu yhä enemmän kiinnostuneita siitä, 

miten viestintäteknologia muuttaa ja luo rakenteita vaikuttaen ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen (esim. Raappana 2018; Laitinen 2020.) Toisaalta strukturaatiota voidaan 

soveltaa tarkastellessa seuraavassa luvussa tarkemmin määriteltyjen erilaisien joukkojen, 

ryhmien ja yhteisön toimintaa. Strukturaation kautta voidaan tarkastella ja kuvata, miten 

strukturoituja tai strukturoimattomia, pysyviä tai väliaikaisia edellä mainitut yhteenliittymät 

ovat. (Hallamaa 2017, 99.) 

Strukturaatioteoria kytkeytyy olennaisesti tutkimukseni kannalta keskeisimpiin käsitteiden 

viitekehykseen vuorovaikutuskäytänteistä. Vuorovaikutuskäytänteet ilmentävät sosiaalisia 

rakenteita ihmisten vuorovaikutuskäyttäytymisen kautta. Vuorovaikutuskäytänteitä voidaan 

Mikkolan (ym. 2014, 11) mukaan havaita esimerkiksi tarkastelemalla 1) kuinka 

vuorovaikutustilanteessa keskustelu rakentuu eli kuka käyttää puheenvuoroja tai millaisia 

asiasisältöjä keskustelu saa; 2) minkälaisia jaksoja vuorovaikutustilanteissa toistuu, 3) mihin 

aikaa käytetään keskustelussa ja mitä vaiheita tilanne sisältää ja 4) miten 
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vuorovaikutustilanteessa ilmenee suhtautuminen muihin vuorovaikutuskumppaneihin. 

Strukturaatioteoria toimii kuitenkin tutkimuksessani väljänä teoreettisena viitekehyksenä, 

koska tarkoituksena ei ole tarkastella vuorovaikutuskäytänteiden taustalla vaikuttavia 

rakenteita vaan enemminkin tunnistaa ja kuvailla konkreettisia vuorovaikutuskäytänteitä, 

joita etäjohtajat yhteisöllisyyden tukemiseksi hyödyntävät.  

 

3.3 Vuorovaikutus yhteisöllisyyden mahdollistajana  

Kuten Hallamaa (2019, 99) toteaa ihmisten mieltävän itsensä erilaisten joukkojen, ryhmien 

ja yhteisöjen kautta osaksi jotakin kokonaisuutta. Vuorovaikutus toimii ikään kuin ryhmän 

tai työyhteisöön peruslähtökohtana yhteyden kokemiselle. Toisien sanoen vuorovaikutus 

mahdollistaa yksinkertaisimmillaan ryhmän tai työyhteisön suhteiden rakentamisen ja 

ylläpitämisen, yhteenkuuluvuuden tunteen kehittämisen sekä yhteistyön sujumisen. Siten 

vuorovaikutuksella on suuri merkitys, kun ajatellaan työyhteisön toiminnan lähtökohtia, 

koska vuorovaikutus vahvistaa toiminnan tavoitteita mutta toisaalta muovaa työyhteisössä 

koettu arvoa ja asemaa. (Suhonen ym. 2019, 87) 

Vuorovaikutus mahdollistaa yhteistyön toteutumisen ryhmässä tai työyhteisössä ja 

yhteistyön taso taas havainnollistaa ryhmän tai työyhteisön jäsenten välistä dynamiikkaa eli 

suhteiden tasoa ja rooleja (Syväjärvi, Lehtopuu, Perttula, Häikiö & Jokela 2012; 65). Kuten 

todettua vuorovaikutus mahdollistaa yhteisöllisyyden kokemisen, yhteyden mutta vaatii 

perustakseen luottamuksen ryhmän tai työyhteisön jäsenten välillä. Yhteisön erottaa 

joukosta tai ryhmästä sen vahvempi kytkös päämäärän, yhteisen arvopohjan tai aatteen 

kautta, kun taas joukko on satunnaisista tekijöistä muodostuva yhteenliittymä ja ryhmä taas 

on joukkoa vahvempi yhteenliittymä, joka on olemassa jonkin yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. Yhteisö on siten vahvempi yhteenliittymä kuin joukko tai ryhmä, jossa 

yhdessä toimiminen ei perustu vahvasti yhteisen arvopohjan jakamiseen vaan jonkin 

yhteisen asian toteuttamiseen ja aikaansaamiseen. (Hallamaa 2017, 102.) 

Yhteisöllisyys kuvaa yhteisön välisiä yhteistyön muotoja. Yhteisöllisyys tulee näkyväksi 

jonkin yhteisön (engl. community) kautta. Yhteisöjä voidaan jakaa sen mukaan millaisen 

yhteisöllisyyden tason yhteisö keskenään jakaa. Yhteisö voi olla muodollinen, epävirallinen 

tai symbolinen yhteisö. Erilaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi perhe, työyhteisö tai jokin 

aatteellinen yhteisö. Yhteisöllisyys (engl. sense of community) käsitteenä on haasteellinen ja 

vaikeaselkoinen. Kuten Burroughs ja Eby (1998) ovat todenneet yhteisöllisyyden ilmiön 
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moninaisuudesta ja vaikeaselkoisuudesta kertoo se, että yhteisöllisyys edistää yksilön 

sitoutumista, työtyytyväisyyttä sekä työhyvinvointia mutta toisaalta yhteisöllisyyden 

tunteen kokemiseen vaikuttavat samaan aikaan sitoutuminen ja työtyytyväisyys.  

Yhteisöllisyys muodostuu sanaparista ”community”, joka kuvaa yhteisöä ja ”sense”, joka 

kääntyy suomeksi esimerkiksi sanoina aisti, tunto, vaisto, tolkku, taju ja tunne. Tätä kautta 

yhteisöllisyyden voidaan nähdä olevan jotakin sellaista mikä on ei-materiaalista 

selittämättömissä olevaa työyhteisön henkeä. tunne (Paasivaara & Nikkilä 2010, 11.) 

Yleisesti yhteisöllisyys assosioidaan positiiviseksi ja tavoiteltavaksi asiaksi, joka tukee 

yksilön työhyvinvointia ja työssäjaksamista (Lampinen, Viitanen & Konu 2013, 83). 

Toisaalta yhteisöllisyys voi olla työyhteisölle haitaksi, jos se johtaa liialliseen 

samanmielisyyteen ja yksilöiden sulautumiseen osaksi ryhmää. Tällaisessa tilanteessa 

yksilön halua ilmaista omia mielipiteitään häviää, ristiriitoja vältetään ja vähätellään. 

(Suhonen ym. 2019, 101.)  

Yhteisöllisyyttä voidaan tarkastella mikro- ja makronäkökulmien kautta. 

Mikronäkökulmassa keskiössä ovat yksilöt, jotka muodostavat yhteisön, jossa 

yhteisöllisyyttä voidaan kokea. Yksilöiden asenteet ja suhtautuminen vaikuttavat siihen, 

millaiseksi yhteistyö yhteisössä muodostuu. Makronäkökulma rajaa yhteisöllisyyden tietyn 

väestöryhmän mukaan kuten esimerkiksi perhe, suku tai työyhteisö. Olennaista 

makronäkökulmassa on se, että taustalla on kollektivismin ajatus eli kaikki yhteisön toiminta 

ja sitä kautta yhteisön toimivuus perustuu yhteisesti hyväksyttyihin ja omaksuttuihin 

arvoihin ja normeihin.  (Suhonen ym. 2019, 96-97)  

Tutkimuksessa tarkastelu kohdentuu työyhteisöihin ja edellä kuvaamani yhteisöllisyyden 

mikro- ja makronäkökulmat tulevat hyvin esiin työyhteisössä. Toisaalta makronäkökulmasta 

työyhteisö rakentuu syvemmin tarkasteltuna organisaation vallitsevista rakenteista, jotka 

luovat toimintakentän, jossa työyhteisö tulee määritelleekseen tietynlaisia yhteisiä 

toimintatapoja ja pelisääntöjä toimia. Kun taas toisaalta työyhteisön mikronäkökulmasta 

tarkasteltuna jokainen työyhteisön jäsen itse vaikuttaa yhteisten pelisääntöjen toimivuuteen 

ja toteutumiseen omien tekojensa kautta.  

Tällä tavoin tarkasteltuna työyhteisö perustuu lähtökohtaisesti rakenteisiin, yhteisesti 

sovittuihin pelisääntöihin sekä niitä toteuttaviin toimijoihin eli työyhteisön jäseniin.  

Työyhteisön toiminta rakentuu ja mahdollistuu rakenteiden kautta kuten esimerkiksi 

organisaation järjestäytymisestä, vallasta ja työnjaosta (Paasivaara & Nikkilä 2010, 43). 
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Työyhteisön yhteisöllisyyden näkökulmasta rakenteet voivat tuntua vähäpätöisiltä ja 

poisluotaantyöntäviltä asioilta. Rakenteet voivat kuitenkin muodostua työyhteisön 

yhteisöllisyyden näkökulmasta kriittiseksi tekijäksi silloin, jos rakenteet, eivät vastaa uutta 

toimintaympäristöä ja sen mukanaan tuomia tarpeita hidastaen uusien toimintatapojen ja 

käytänteiden hyödyntämistä. Vallitsevien rakenteiden ymmärtäminen ja hahmottaminen on 

siten työyhteisön yhteisöllisyydenkin näkökulmasta merkityksellistä, jotta rakenteet 

mahdollistavat käytänteineen yhteisöllisyyden kokemuksen työyhteisössä. (Paasivaara & 

Nikkilä 2010, 43-44)  

Toisaalta työyhteisöön kuuluminen ja yhteisöllisyys perustuu lähtökohtaisesti yksilön 

omaan tahtoon ja vapaaehtoisuuteen. Jokainen työyhteisön jäsen voi päättää ollako osa 

työyhteisöä vaiko eikö ja vaihtaako toiseen työpaikkaan. Yhteisöllisyyttä voidaan kuvata 

sanalla ”kiinnostus” tarkoittaen tällä, että kiinnostus työyhteisöä ja omaa työtä kohtaa 

mahdollistaa yhteistyön yhteisen hyvän eteen vaikkei siitä olisikaan näkyvää ja suoraa 

hyötyä yksilölle itselleen. Työyhteisö ja työyhteisön yhteisöllisyys muotoutuu siten 

yhteisönäkökulman ja yksilönäkökulman yhteisvaikutuksesta. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 

12-13)  

Yhteisöllisyys ilmenee työyhteisössä monin eri tavoin. Yhteisöllisyys voi ilmetä kielen, 

ajattelutapojen, käyttäytymisen, me-hengen ja sosiaalisen tuen kautta. Vaikka jokaisella on 

oma kokemusmaailmansa ja tapa puhua asioista omalla kielellään, on kuitenkin yksilö 

sidoksissa työelämässä työyhteisössä jaettuihin yhteisiin merkityksiin. Tietynlainen 

yksimielisyys työtä kuvaavista käsitteistä ja lähtökohdista ovat välttämättömiä viestinnälle 

ja vuorovaikutukselle. Yhteisen kielen ja samankaltaisten ajattelutapojen jakaminen luo 

tunnetta kuulumisesta johonkin, mikä ilmenee yhteisöllisyytenä. Toisaalta yhteisöllisyys voi 

ilmetä tavasta suhtautua muihin ja käyttäytyä muiden läsnä ollessa. Työyhteisön jäsenten 

väliset ristiriidat ja erimielisyydet eivät tue yksilön hyvinvointia mutta eivät myöskään 

työyhteisön menestymistä. (Suhonen ym. 2019, 98-99)  

Yhteisöllisyys voi myös ilmetä niin sanottuna työyhteisön ”me-henkenä”.  Me-henki 

ilmentää ylpeyttä kuulumisesta yhteisöön sekä toisia kunnioittavaa ja huomioivaa ilmapiiriä, 

jossa apua tarjotaan ja apua saadaan. Se on kokemusta siitä, että omaa työtä arvostetaan ja 

sille annetaan tunnustusta. Viimeisenä työyhteisön yhteisöllisyys voidaan nähdä ilmenevän 

sosiaalisen tuen käsitteen kautta. Sosiaalinen tuki on tukea, jossa vastavuoroisesti sekä 

annetaan että saadaan henkistä, emotionaalista, tiedollista, toiminnallista ja aineellista tukea. 
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Tuki voi olla siten konkreettisesti esimerkiksi neuvojen antamista, myönteisesti toisen 

kyvykkyyden ja osaamisen osoittamista, kuuntelemista ja rohkaisemista sekä aineellisia 

muistamisia. Toisaalta sosiaalinen tuki voi olla vertaistukea eli tukea, jossa samassa 

tilanteessa olevat jakavat kokemuksiaan, tuntemuksiaan ja ajatuksiaan. Vertaistuessa ovat 

läsnä luottamuksellisuus, vastavuoroisuus ja tasavertaisuus. (Suhonen ym. 2019, 100-101)  

Yhteisöllisyys voi siis ilmetä monin eri tavoin ja tapoja mitata yhteisöllisyyttä on myös 

monia.  Esimerkiksi Burroughs ja Eby (1998) ovat painottaneet henkisyyttä ja jaotelleet 

työpaikan henkistä yhteisöllisyyttä (engl. psychological sense of community in the 

workplace, PSCW) kuvaavat tekijät kuuteen osa-alueeseen tai ulottuvuuteen. Nämä osa-

alueet tai ulottuvuudet ovat 1) yhteenkuuluvuuden tunne, 2) emotionaalinen turvallisuus, 3) 

henkinen side, 4) työkaverin kannustaminen, 5) totuuden kertominen ja 6) tiimiorientaatio. 

Osa-alueet ilmenevät muun muassa yksilön haluna tukea ja kannustaa toista, luottaa toisiinsa 

ja olla rehellisiä toisillensa, samaistua ja tuntea kuuluvansa organisaatioon, jakaa ja toteuttaa 

yhteisiä arvoja sekä olla valmiita työskentelemään yhteisesti asetettujen tavoitteiden eteen 

(Burroughs ja Eby 1998).  

Puolestaan Paasivaara ja Nikkilä (2010, 50) ovat esittäneet myönteisen yhteisöllisyyden 

koostuvan neljästä tekijästä; 1) yhteisöllisten tavoitteiden korostamisesta, 2) ylpeytenä 

jäsenyydestä, 3) kaikkien osaamisen ja asiantuntemisen arvostamisesta ja 4) tulevaisuuteen 

suuntautuneisuutena. Yhteisten tavoitteiden korostaminen sekä selkeys vahvistaa kokemusta 

siitä, että työtä tehdään yhteisesti asetettujen tavoitteiden eteen, mikä rakentaa 

yhteisöllisyyttä (Kinjerski & Skrypnek 2004; Moseley, Jeffers & Patterson 2008). Se 

edellyttää paitsi vuorovaikutusta niin myös työyhteisön jäsenten osallistumista yhteiseen 

toimintaan ja yhdessä iloitsemista tavoitteiden saavuttamisesta (Paasivaara & Nikkilä 2010, 

50).   

Yhtäältä ylpeys jäsenyydestä edellyttää kokemusta yhteenkuuluvuuden tunteesta, 

erilaisuuden hyväksymisestä, hyvistä suhteista työtovereihin sekä vapaamuotoista 

yhdessäoloa työn ulkopuolellakin. Yhdessä työskenteleminen ja työajan ulkopuolella 

vietetty vapaa-aika edesauttaa toisiin tutustumista ja toisten tuntemista, mikä rakentaa 

tunnetta yhteisön jäsenyydestä. (Paasivaara 2010, 22-23; Vilkman 2016, 42-43.) Salliva ja 

erilaisuuden hyväksyvä ilmapiiri mahdollistaa kokemuksen siitä, että tunteita voidaan 

näyttää. Toisaalta liiallinen yhteenkuuluvuuden tunne voi johtaa samanmielisyyteen ja 

yhteisön näkemyksiin sulautumiseen, jolloin yksilö tulee tiedostamattaan luovuttua 
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identiteetistään. Siten toisaalta liiallinen yhteenkuuluvuus voi aiheuttaa kielteistä 

yhteisöllisyyttä. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 23.) 

Osaamisen ja asiantuntemuksen arvostaminen vaatii Paasivaaran ja Nikkilän (2010, 50) 

mukaan osallistumisen edistämistä, avointa tiedottamista ja työn määrän hallintaa ja 

koordinointia. Kuten White, Van ja Stafford (2010, 16) toteavat tiedonkulun merkityksestä, 

että vaikka tieto ei olisi olennaista yksilön työtehtävien suorittamisen kannalta, lisää tiedon 

jakaminen kuitenkin kokemusta yksilön omasta osallisuudesta ja merkityksellisyydestä 

osana yhteisöä. Viimeisenä Paasivaara ja Nikkilä (2010, 50) nimeävät myönteisen 

yhteisöllisyyden edistämisen kannalta tulevaisuuteen suuntautuneisuuteen eli optimistisen 

asenteen sekä yleisen myönteisen ilmapiirin edistämisen merkityksen yhteisöllisyyden 

kannalta.  

Yhteisöllisyyttä voidaan siis tukea, ylläpitää ja vahvistaa monen eri osatekijän kautta. 

Kuitenkin työyhteisössä yhteisöllisyyden rakentaminen on tasavertaisesti jokaisen vastuulla 

(Lampinen 2019, 18). Yksilön ja kiinnostuksella on merkitystä työyhteisön yhteisöllisyyden 

näkökulmasta ja on tutkimusta siitä, että myös työntekijät tunnistavat oman merkityksensä 

ja roolinsa työyhteisön tunneilmapiirin rakentajina sekä tuntevat vaikuttavansa siihen 

(Utriainen 2009, 73). Kuitenkin lopun viimein korostuu johtajan tai esihenkilön vastuu ja 

esimerkillisyys yhteisöllisyyden rakentamisessa. Kuten Paasivaara ja Nikkilä (2010, 152) 

toteavat, on johtajan vastuulla se, miten työyhteisö saadaan toimimaan yhtenä 

kokonaisuutena.  

Yhteisöllisyys parhaimmillaan rakentaa työyhteisön sosiaalista pääomaa, joka nähdään 

yleisesti työyhteisön keskeisenä voimavaratekijänä. Sosiaalinen pääoma mahdollistaa 

tavoitteiden saavuttamisen vahvistaen yhteistyötä, luottamusta ja vapaaehtoista 

vastavuoroisuutta. (Suhonen ym. 2019, 96.) Yhteisöllisyyden rakentaminen ei kuitenkaan 

ole mutkatonta mutta kuitenkin sitäkin tärkeämpää työyhteisön yhteistyön toimivuuden ja 

sujumisen kannalta. Toisaalta yhteisöllisyyden merkitys korostuu tilanteissa, joissa 

toimintaympäristö on muutoksessa ja tällöin työyhteisö, jossa on kokemus myönteisestä 

yhteisöllisyydestä, omaa paremmat lähtökohdat kohdata muuttuvan toimintaympäristön 

vaateet ja tarpeet (Suhonen ym. 2019, 106). Yhteisöllisyys voi toimia siis joko työyhteisön 

yhteen sitovana liimana tai pahimmillaan koko työyhteisön yhtenäisyyttä. hajottavana 

tekijänä. 
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3.4 Etätyö haastaa vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kokemuksen 

Digitaalinen transformaatio vaikuttaa paitsi ihmisten arkeen ja käyttäytymiseen, vaikuttaa se 

laajemmin myös ihmisten väliseen ja ihmisten ja koneiden väliseen vuorovaikutukseen 

(Connolly, Palmer, Barton & Kirwan 2016). Kuten aikaisemmin digitaalisen 

transformaation viitekehystä kuvatessani määrittelin tieto- ja viestintäteknologian 

kuvaamaan erilaisia sovelluksia ja laitteita sekä ohjelmistoja niiden taustalla, joiden avulla 

voidaan vastaanottaa, jakaa, käsitellä, tallentaa tietoa sekä analysoida saatua tietoa (Rice & 

Leonardi 2014, 426). Tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan jaotella karkeasti sen mukaan, 

mitä teknologiaa hyödynnetään ja mihin tarkoitukseen kyseistä teknologiaa hyödynnetään 

organisaatiossa. Tieto- ja viestintäteknologian käsitteitä käytetään vakiintuneesti yhdessä, 

vaikka lähtökohtaisesti tietoteknologia ja viestintäteknologian käsitteet omaavat oman 

merkityksensä. Tieto- ja viestintäteknologian käsitteiden ero on siinä, että 

viestintäteknologiat itsessään kuvaavat tarkemmin alustoja ja prosesseja, jotka 

mahdollistavat työyhteisön välisen viestimisen ja vuorovaikutuksen. Kun taas 

tietoteknologia tarkastelee enemmän sellaisia teknologisia haasteita ja ratkaisuja, jotka 

liittyvät enemmän tiedonkäsittelyn alustoihin, tietoturvaohjelmistoihin tai ylipäänsä 

automatisaation eri muotoihin. (Laitinen 2020, 16-17.)  

Kun halutaan korostaa vuorovaikutuksen merkitystä teknologian välineenä, puhutaan 

vuorovaikutusteknologiasta, joka eroaa viestintäteknologiasta siten, ettei viestintäteknologia 

erilaisine viestinällisiä toimintoja tai funktioita sisältävine alustoineen mahdollista 

kuitenkaan suoraa ja välitöntä vuorovaikutusta työntekijöiden kanssa. 

Vuorovaikutusteknologia voidaan nähdä tieto- ja viestintäteknologian osatekijänä. (Laitinen 

2020, 17-18.) Itsessään teknologia, jota vuorovaikutuksessa käytetään ei ole tutkimuksen 

kannalta keskeistä vaan se, miten ja millä tavoin etäjohtajat hyödyntävät 

vuorovaikutuksessaan alati kehittyviä teknologisia alustoja. Teknologiavälitteinen 

vuorovaikutus kääntyy englanninkielisessä tutkimuksessa sanapareiksi computer-mediated 

communication (esim. Carr 2020) tai techonology-mediated communication (esim. 

Savolainen 2014). Kuten Carr (2020) toteaa, sanaparien ydin on sama eli ihmisten välinen 

vuorovaikutus tapahtuu jotakin teknologiaa hyödyntämällä. Kun taas Laitisen (2020,17-18) 

mukaan sanaparien ero onkin, että millaista vuorovaikutusteknologiaa halutaan 

tutkimuksessa tarkasteltavan. 



34 
 

Kuten todettua tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen sekä jatkuvalla syötöllä syntyvät 

uudenlaiset vuorovaikutusteknologiat, haastavat johtamista nyt ja tulevaisuudessa uudella 

tapaa. Avolion (ym. 2001; 2014) on kuvannut tutkimusartikkeleissaan tarkemmin sitä, miten 

tieto- ja viestintäteknologian lisääntyminen ja vakiintuminen osaksi organisaatioiden 

toimintatapoja muuttaa organisaatioiden vallitsevia sosiaalisia rakenteita, nostaen 

johtamisen keskiöön yhä vahvemmin integroimisen ja vuorovaikutuksen haasteita, kun 

työhön vaikuttavat entistä vahvemmin ajan, etäisyyden ja kulttuurin ulottuvuudet. Työn 

tekeminen ja työtehtävistä suoriutuminen on yhä vahvemmin eri ulottuvuuksien 

osatekijöiden kanssa integroimista ja vuorovaikuttamista, kun työn tekeminen ei ole enää 

niin vahvasti työn tekemisen paikkaan ja aikaan sidottua. (Avolio ym. 2014, 105-106.) 

Etätyön käsittelevissä tutkimuksissa tunnistetaan yhteneväisesti tarve kasvokkain 

kohtaamisille, jonka takia etätyötä tehtäessä tulisi sopia säännöllisistä tapaamisista ja 

kokoontumisista työpaikoille (esim. Bergum 2009, 33; Milton ym. 2017, 293; Ruiller ym. 

2019, 19).  Kasvokkain kohtaamisten merkitys korostuu, koska etätyötä tehtäessä 

vuorovaikutus muuttuu helposti vähemmän spontaanimmaksi ja enemmän tarkasti ennalta 

suunnitellummaksi, asiapitoisemmaksi ja muodollisemmaksi (Bergum 2019, 33). Myös 

Ruiller (ym. 2019, 18) on tutkimuksessaan tunnistanut etätyöntekijöiden näkökulmasta 

haasteen viestinnän köyhtymisestä ja viestinnän intensiteetin heikkenemisestä etätyötä 

tehtäessä. Vuorovaikutuksen vähenemisellä on moninaisia seurauksia. Vuorovaikutuksen 

väheneminen etätyötä tehtäessä heikentää muun muassa yksilöiden mahdollisuutta 

verkostoitua toisiinsa, saada tukea ja sen nähdään haittaavan yksilön jatkuvaa oppimista 

(Klopotek 2017). Toisaalta se haastaa yksilön käsitystä omasta identiteetistään ja roolistaan 

osana työyhteisöä. Siksi on erityisen tärkeä mukaan selventää tavoitteita, määritellä 

työtehtävät sekä organisoida aikataulut ja osoittaa, miten toimitaan. (Bergum 2009, 33.)   

Johtajalla on vastuuta rakentaessaan ja suunnitellessaan työyhteisössään uusia ajattelutapoja 

ja käytänteitä etätyöhön (Ruiller ym. 2019, 17).  Yhtäältä kuitenkin etätyöstä puhuttaessa on 

Bergumin mukaan (2009, 34) keskeistä kiinnittää huomiota paitsi vuorovaikutukseen ja sen 

rakentamiseen niin myös siihen, että vuorovaikutuksen vastavuoroisuuden luonne 

ymmärretään ja että sen mukanaan tuoma vastuu ei ole yksin etäjohtajalla vaan myös 

etätyöntekijällä itsellään.  Etätyön kontekstissa sosiaalinen vuorovaikutus vaatii enemmän 

yksilön oma-aloitteisuutta ja osallistumista vuorovaikutukseen (Wang ym. 2021, 48-49).  
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Omaa rooliansa etäjohtajat kuvailevat koordinoijina, ohjaajina ja konsultoijina. Etäjohtajat 

tunnistavat oman merkityksensä esimerkkinä olemisesta ja sen uskotaan rakentavan ja 

välittävän hyvää työilmapiiriä sekä osoittavan avoimuutta ja rehellisyyttä työyhteisössä. 

(Savolainen (2014, 11.) Tämä on yhteneväistä myös muiden tutkimusten kanssa siinä, että 

etäjohtaja voi hyvinvoinnin lisäämiseksi ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi olla itse 

esimerkkinä ja tukea, kannustaa eri alustojen kautta vuorovaikutukseen sekä rohkaista 

ylläpitämään ja kehittämään sosiaalisia suhteita työkavereihin työajan ulkopuolella 

(Anderson ym. 2014, 13-14; Smith, Patmos & Pitss 2015, 61-62).  

Etäjohtajien tulisi olla kykeneväisiä kuuntelemaan, osoittamaan empatiaa ja tunnistamaan 

heikkoja signaaleja (Bergum 2009, 33-34). Kuitenkin käytännössä tätä haastaa se, että 

tutkimusten mukaan erilaisten tunnetilojen ilmaisu ja tunteiden välittäminen kuten 

työntekijöiden innostaminen ja motivoiminen on haastavampaa teknologiavälitteisesti 

(Ruiller ym. 2019, 19). Haasteena on myös se, että lyhyissä ja hajanaisissa 

vuorovaikutushetkissä on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa työntekijän tilanteesta 

(Savolainen 2014, 11).   

Bergumin (2009, 33-34) mukaan juuri vuorovaikutuksen kannalta yhteydenpidon laatu ja 

tiheys ovat suurimmat vaikuttavat tekijät. Vuorovaikutuksen laadusta Ruiller (ym. 2019, 23) 

toteaa, että laatu perustuu sekä kasvokkain tapaamisiin sekä tieto- ja viestintäteknologian 

järkevään käyttöön. Tämä on yhteneväistä muiden tutkimusten kanssa siinä, että korkea 

viestinnän laatu perustuu asiaankuuluviin kasvokkain tapaamisiin ja tieto- ja 

viestintäteknologian järkevään käyttöön, mikä voi johtaa yhteisen identiteetin ja koetun 

läheisyyden kehittymiseen (Ruiller ym. 2019, 23).  On kuitenkin vaikea sanoa oikean 

yhteydenpidon määrää, koska työnkuvat ja työn itsenäisyys vaikuttaa yhteydenpidon 

tarpeellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen työyhteisössä (Vilkman 2016, 42-43; Ruiller 

ym. 2019, 15). Kelley ja Kelloway (2012, 445-446) kuitenkin esittävät, että etäjohtamisessa 

tarvitaan kahden tyyppistä vuorovaikutusta; suunnittelematonta ja säännöllistä 

vuorovaikutusta. Toisaalta esihenkilön tulisi suunnitella ”suunnittelematonta” viestintää eli 

organisoida sitä, milloin soittaa, lähettää sähköpostia tai on muilla tavoilla yhteydessä 

etätyöntekijöihin. Keskeistä on, että etäjohtajien tulisi varata säännölliset ajat 

kommunikoida eri tiedotusvälineiden kautta ja sitoutua toteuttamaan niitä. (Kelley & 

Kelloway 2012, 445-446.) 
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Kaikkinensa etätyö yhtenä isona työn organisointitavan muutoksena haastaa 

vuorovaikutuksen rakentumista, kun sosiaalista kanssakäymistä ja tukea on arjen 

työelämässä vähemmän (Bergum 2009, 32-33). Vuorovaikutuksen väheneminen ja 

köyhtyminen haastaa taas tutkimukseni ytimessä olevaa yhteisöllisyyden kokemuksen 

syntymistä, koska vuorovaikutus on yhteisöllisyyden edellytys. Etätyön kontekstissa heikko 

yhteisöllisyys tai yhteisöllisyyden puuttuminen vähentää vuorovaikutusta, mistä taas 

aiheutuu motivaatio-ongelmia, jotka taas entisestään heikentävät ja haittaavat työyhteisön 

luottamuksen rakentumista, yhtenäisyyttä ja yhteistyötä (Vilkman 2016, 41-42). 

Pahimmillaan työyhteisön heikko yhteisöllisyys, huono me-henki ja yhtenäisyys voivat 

johtaa sosiaalisen eristäytymisen tunteeseen ja tuen puutteeseen (esim. Wojcak ym. 2016; 

Milton ym. 2017). Tällaiset tunteet voivat ilmetä työntekijällä työasioihin liittyvänä 

ahdistuksena ja tunteena tai kokemuksena siitä, ettei esimerkiksi esihenkilö kohtele 

työyhteisössä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti tai työntekijä voi kokea, että 

ylenemismahdollisuudet ovat rajatumpia etätyötä tehdessä (Dahlström 2013, 443).  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT  

 

4.1 Laadullinen tutkimusote 

Laadullisessa tutkimusotteessa pyritään monipuolisesti ymmärtämään jotakin ilmiötä tai 

tapahtumaa. Keskeinen erottava tekijä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välillä on se, 

että määrällinen tutkimus lähtee siitä lähtökohdasta ja ennakko-oletuksesta, että tutkittava 

kohde ei ole riippuvainen tutkijasta taikka teoriasta. Kun taas laadullinen tutkimus korostaa 

tiedon subjektiivista luonnetta siinä mielestä, ettei tutkija tai teoria ole riippumaton 

kohteestaan vaan tutkijalla on aina jokin positio tutkimuskohteeseensa. (Puusa & Juuti 2020, 

75.) Toisaalta kumpikaan tutkimusote ei ole itseisarvo tutkimuksen toteuttamiselle vaan 

nimenomaan tutkimusotteet omaavat välinearvon tutkimuksen toteuttamisen kannalta. 

Kysymys on vain siitä, kumpi tutkimusote soveltuu paremmin tutkimukselle asetetun 

tavoitteen ratkaisemiseen.   

Laadullinen tutkimus perustuu tajunnan ja sosiaalisten ilmiöiden kuvaamiseen ja siksi 

voidaan todeta, että laadullisen tutkimuksen keskeisenä ja perimmäisenä tarkoituksena on 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 160-161) sanoin: ”todellisen maailman 

kuvaaminen” kuitenkaan erilaisia ja ristiriitaisia näkemyksiä huomioitta jättämättä. 

Keskiössä on siten tutkittavien kokemukset ja merkityksenannot, joiden avulla on tarkoitus 

luoda teoreettinen tulkinta tutkimusilmiöstä. Toisaalta tutkittavien kokemukset ja 

merkityksenannot, eivät ole laadullisessa tutkimuksessa tutkijasta irrallisia tai 

riippumattomia vaan laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan yksittäisiä tapauksia luoden 

vuorovaikutus tutkijan ja tutkimushavainnon välille, jolloin esimerkiksi menetelmänä 

haastattelut ovat haastattelijan sekä haastateltavan yhteisen tekemisen aikaansaannos, 

yhteistyön hedelmä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 23; Puusa & Juuti 2020, 76.) 

Näitä lähtökohtia vasten peilaten tutkimuksen toteuttaminen laadullisella tutkimusotteella 

on perusteltu ja relevantti tapa toteuttaa tutkimus. Perusteltua siten, että tutkimukselle 

asetettu tavoite on tuottaa tietoa etäjohtamisen yhteisöllisyyttä tukevista 

vuorovaikutuskäytänteistä etäjohtajien todellisuudesta ja kokemusmaailmasta käsin. 

Tutkimuksen kohteena on tutkittavien kokemukset ja merkityksenannot, jotka toimivat 

välineenä teoreettisen tulkinnan luomiselle tutkimusilmiöstä. Kuten Puusa ja Juuti (2020, 

78) toteavat laadulliselle tutkimukselle olevan ominaista hermeneuttinen kehä eli 
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tutkimuksen avoimuus ja joustavuus, mikä on ollut läsnä myös tämän tutkimusprosessin 

aikana. Tutkimustehtävä on elänyt tutkimuksen eri vaiheissa ennen kuin on se saanut 

lopullisen muotonsa. Koen, että avoimuus ja joustavuus ovat mahdollistaneet koko 

tutkimusprosessin ajan tutkimuksen eri vaiheiden kriittisen ja analyyttisen tarkastelun.   

 

4.2 Aineistonkeruu teemahaastatteluin ja tutkimuksen tiedonantajien valinta 

Kuten Hyvärinen, Suoninen ja Vuori (2021) ovat osuvasti todenneet: ”Kun haluat tietoa 

toisten ihmisten toiminnasta, kokemuksista ja käsityksistä, miksi et kysyisi?”. Tämä 

lausahdus sopii hyvin valitsemaani tutkimusilmiööni ja tulokulmaan, joka on rakentunut 

aiheen aikaisempaan tieteelliseen tutkimukseen ja keskusteluun perehtymällä. Valitsin siis 

tutkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi puolistrukturoidut teemahaastattelut. 

Perehtyminen ja syventyminen valitsemaani ilmiöön ja sitä kautta rakentamaani 

tutkimustehtävään muovasi pohjan haastatteluissa tarkemmin läpikäytäville teemoille. 

Teemahaastatteluiden käyttäminen aineistonkeruumenetelmänä on perusteltua, tutkimuksen 

tarkoituksena on kuvata etäjohtamista toteuttavien esihenkilöiden kokemuksia. Kuten 

Hirsjärvi ja Hurme (2008, 48) toteavat teemahaastatteluille on ominaista nimenomaan 

haastateltavien kokemusmaailman korostaminen siten, millaisia merkityksiä 

todellisuudestaan käsin haastateltavat subjektiivisesti antavat.  

Teemahaastattelu on puolistrukturoituna haastattelumenetelmänä ikään kuin menetelmä, 

joka sijoittuu avoimen haastattelun ja strukturoidun haastattelun välimaastoon. 

Teemahaastatteluista puolistrukturoidun tekevät se, että haastattelut rakentuvat tiettyjen 

ennalta mietittyjen teemojen pohjalta muttei strukturoituun menetelmään verrattuna 

teemahaastatteluissa anneta liikaa painoarvoa kysymyksen muodolle taikka järjestykselle 

(Leavy 2014, 286). Strukturoitujen haastatteluiden kysymysten tarkan muotoilun ja saman 

järjestyksen tarkoituksena on, että kysymysten merkityksen voitaisiin olettaa olevan sama 

kaikille haastateltaville. Siten strukturoidun haastattelun voidaan sanoa jättävän vähemmän 

tilaa haastateltavan subjektiivisille kokemuksille ja merkityksille (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

47-48).  

Kuten edellä on todettu teemahaastattelut mahdollistavat sen, että haastatteluissa 

haastateltavalla on mahdollisuus vapaamuotoisesti, omin sanoin, vastata kysymyksiin 

haluamallaan tavalla. Teemahaastattelut erottavat kuitenkin avoimesta haastattelusta sen, 
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että teemahaastattelussa on kuitenkin ennalta mietityt teemat, jotka pitävät läpi 

haastatteluiden tietynlaisen rajauksen ja antavat mahdollisuuden esittää tarkentavia 

kysymyksiä. Kun taas avoimessa haastattelussa ei ole ennalta määritelty teemoja vaan 

keskustelu rakentuu vain ja ainoastaan tutkimusilmiön määrittelyn kautta. (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009, 75-76)  

Teemahaastatteluissa juuri tutkimusilmiön rajaaminen keskeisiin teemoihin mahdollistaa 

sen, että tutkimustehtävään saadaan mahdollisimman monipuolisesti tietoa ja toisaalta sen, 

että aineistosta saatava tieto on mahdollisimman vertailukelpoista. Aineiston 

vertailukelpoisuutta voidaan esimerkiksi kritisoida avoimen haastattelun kohdalla, jossa 

haastattelu rakentuu vahvemmin haastateltavan vastauksista keskustelunomaisesti, jolloin 

on suurempana vaarana se, että haastatteluiden vertailukelpoisuus kärsii haastatteluiden 

vaihtelevan sisällön takia (Eskola & Suoranta 2001, 86-87).  

Haastattelut toteutettiin etäyhteyksien välityksellä hyödyntäen Teamsia haastatteluiden 

alustana, koska vallitseva maailmantilanne asetti omat haasteensa haastatteluiden 

toteuttamiselle fyysisesti paikan päällä. Haastatteluista sovittiin pääsääntöisesti 

haastateltavien kanssa sähköpostitse sekä muutaman haastateltavan kanssa puhelimitse. 

Haastatteluista sopiminen tapahtui sekä sähköpostitse että puhelimessa sopimalla niin, että 

kerroin kaikille lyhyesti itsestäni ja tutkimuksen tarkoituksesta. Sen lisäksi liitin 

sähköpostitse sovittuihin haastatteluihin samaan sähköpostiin virallisen kattavan 

haastattelupyynnön, jossa oli yksityiskohtaisemmin kerrottu haastattelun toteuttamisesta 

sekä haastatteluiden eettisyyteen liittyvistä asioista. Tämän samaisen virallisen 

haastattelupyynnön lähetin myös erikseen puhelimessa alustavasti sovituille haastateltaville 

tiedoksi ja kuitattavaksi. Haastattelupyyntö toimi virallisena suostumuksena haastatteluihin 

osallistumiselle ja toisaalta haastattelupyynnöllä halusin varmistaa, että kaikilla 

haastateltavilla on vahva ja samanlainen ymmärrys tutkimuksen lähtökohdista.  

Haastateltavikseni valikoitui pääsääntöisesti yksityisellä sektorilla toimivia yrityksiä mutta 

joukkoon mahtui myös yksi julkisella sektorilla toimiva organisaatio. Yksityisiä eri yrityksiä 

oli mukana yhteensä yhdeksän, joista yhdestä yrityksestä oli kaksi haastateltavaa, ja 

puolestaan julkisen sektorin ainoasta yhdestä mukana olevasta organisaatiosta oli myöskin 

kaksi haastateltavaa. Haastatteluihin osallistui siis yhteensä kaksitoista haastateltavaa 

kymmenestä eri organisaatiosta. Haastateltaville esihenkilöillä oli vaihtelevasti kokemusta 

etäjohtamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia mahdollisimman erilaisia 
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yhteisöllisyyttä tukevia vuorovaikutuskäytänteitä, minkä takia pyrin tietoisesti saamaan 

paitsi mahdollisimman eri toimialan toimijoita niin myös eri tasolla toimivia esihenkilöitä. 

Haastatteluihin osallistui lähiesihenkilöistä ylimpään johtoon asti työskenteleviä etäjohtajia. 

Kuten totesin laajalla otannalla eri sektoreilta, eri toimialoilta ja eri johdon portailta pyrin 

saamaan mahdollisimman rikkaan ja moninaisen aineiston yhteisöllisyyttä tukevista 

erilaisista vuorovaikutuskäytänteistä.  

Ennen varsinaisia haastatteluita toteutin kaksi esihaastattelua, joissa testasin 

teemahaastattelurungon toimivuutta. Nämä kaksi esihaastattelua tuottivat 

tutkimustehtävääni vastaavaa aineistoa ja siitä syystä ne myös toimivat tutkimuksen 

aineistona muiden haastatteluiden kanssa. Haastatteluiden kestot olivat hyvin eri mittaisia 

16 minuutin ja 52 minuutin väliltä. Haastattelut rakentuivat kolmen ennalta mietityn teeman 

pohjalta, joita ei ollut etukäteen kerrottu haastateltaville. Tämä oli perusteltua, koska 

teemahaastatteluiden ydin keskustelujen vapaamuotoisuudesta olisi saattanut kärsiä, jos 

haastateltavat olisivat ennalta miettineet vastauksia haastatteluiden teemoihin liittyen. 

Haastatteluiden alussa kerroin vielä lyhyesti itsestäni ja siitä, miten haastattelu etenee. Sen 

jälkeen haastattelu alkoi ensin avaavilla kysymyksillä kertomalla itsestä ja taustasta sekä 

siitä, miten pitkään etäjohtamista on toteuttanut. Tämä toimi hyvänä laskeutumisena 

haastattelun aihepiiriin. 

Haastattelun avaavien kysymyksien jälkeen haastatteluissa siirryttiin keskustelemaan 

teemoista. Kaksi ensimmäistä teemaa oli rakentunut toisaalta luontevasti etäjohtamisen 

kaksinaisen merkityksensä kautta eli toisaalta paikan päällä toteuttaviin käytänteisiin ja 

toisaalta etänä toteutettaviin käytänteisiin.  Ensimmäinen teema käsitteli, millaisia 

yhteisöllisyyttä tukevia vuorovaikutuskäytänteitä oli organisaatiossa toteutettu ennen 

koronapandemian pakottavaa laajamittaista etätyöaikaa. Toisena teemana haastatteluissa 

käsiteltiin sitten etäjohtamisen laajamittaisen yleistymisen myötä kehitettyjä ja luotuja 

yhteisöllisyyttä tukevia vuorovaikutuskäytänteitä, joita etäjohtajat arjessaan ovat 

hyödyntäneet sekä sitä, miten hyödynnetyt käytänteet etäjohtajien mielestä olivat tukeneet 

yhteisöllisyyttä. Viimeisessä teemassa keskityttiin pohtimaan hieman mahdollisuuksia ja 

haasteita, joita etäjohtaminen asettaa paitsi vuorovaikutuksen näkökulmasta niin tarkemmin 

yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lopuksi haastatteluissa annoin haastateltavalle vielä 

mahdollisuuden vapaamuotoisesti kertoa, jos jokin asia oli jäänyt haastattelun aikana 

askarruttamaan tai jos haastateltavalla oli jotakin haastattelun teemoihin liittyen sanottavaa. 
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4.3 Aineiston analysointitapana sisällönanalyysi  

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysia voidaankin kuvata analyysi ja synteesi 

käsiteparin kautta. Salosen (2008, 23) mukaan aineiston analyysi on erittelyä, jäsentelyä tai 

hajottamista. Puolestaan synteesi on analyysin vastakäsite ja kuvaa aineiston koostamista, 

tulkintaa ja tutkimukselle asetetun arvoituksen ratkaisemista (Alasuutari 2011). Jos aineiston 

analyysia ei tehdä kunnolla tai riittävän pitkälle, on Puusan (2020, 148-149) mukaan vaarana 

se, että tutkija tutkimuksessaan ymmärtää ja käsittelee kaikkea aineistosta saatavilla olevia 

yksityiskohtia yhtä merkityksellisinä ja tärkeinä. Tällöin tutkimuksessa ei päästä tulkinnassa 

syvemmälle, yleisemmälle tasolle. Pyrkimyksenä kuitenkin on aineiston analyysin avulla 

päästä onnistuneisiin tulkintoihin, jotka eivät vain kuvaile vaan lausuvat jotakin yleisempää 

tutkimusilmiöstä.  

Laadullisessa tutkimuksessa on monia eri aineiston analysointitapoja mutta voidaan sanoa, 

että sisällönanalyysi toteutuu kaikissa analyysimenetelmissä jossain määrin (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 103). Sisällönanalyysi mahdollistaa dokumenttien, kuten vaikkapa 

haastatteluiden, artikkeleiden ja puheen, objektiivisen tarkastelun kunhan dokumentti on 

vain kirjoitetussa muodossa. Kyse on sisällönanalyysissa analysoida dokumentteja ja tuottaa 

niiden avulla mielekäs kuvaus tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. 

Sisällönanalyysimenetelmät jaotellaan karkeasti kolmeen lähestymistapaan; teorialähtöiseen 

sisällönanalyysiin, teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin ja aineistolähtöiseen 

sisällönanalyysiin.    Sisällönanalyysin lähtökohtaisena pyrkimyksenä on tiivistää aineiston 

anti johdonmukaiseen ja selkeästi ymmärrettävään muotoon. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Se, 

millä tavoin aineiston tiivistämistä lähestytään ja miten sitä analysoidaan, vaihtelee taas eri 

menetelmien ominaispiirteiden mukaan.   

Teoriaohjaavan ja teorialähtöisen analyysitavan erona aineistolähtöinen sisällönanalyysiin 

on juuri se, että aineistolähtöisessä analyysissa ei ole valmiina teoreettisia käsitteitä vaan ne 

luodaan aineiston avulla. Teoriaohjaava ja teorialähtöinen analyysitapa lähestyy analyysia 

jo valmiiksi tiedettyjen käsitteiden tai teorian kautta ja tuo niitä esille jo ilmiöstä tiedettynä 

asioina. Kun taas aineistolähtöinen sisällönanalyysi kiinnittää huomionsa aineiston 

merkityskokonaisuuksien jäsentämiseen sekä tulkintaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108-

109.) 
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Tutkimukseni sisällönanalyysin ei voida yksioikoisesti määritellä olevan joko teoriaohjaava 

tai aineistolähtöinen sisällönanalyysi.  Teoriaohjaavalle sisällönanalyysille keskeisesti tietyt 

teoreettiset käsitteet ja näkökulmat rakensivat ymmärrystä aineistosta muttei aineistosta 

poimitut alkuperäisilmaukset olleet etukäteen harkittuja ja määriteltyjä, mikä tukee taas 

aineistolähtöisempää sisällönanalyysia. Toisaalta taas aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissa on myös kompastuskivensä. Aineistolähtöistä sisällönanalyysia on 

kritisoitu nimenomaan siitä, ettei tutkija ole riippumaton omista ennakkotiedoistaan ja 

ennakkokäsityksistään. Tämä haastaa aineistolähtöisen sisällönanalyysin, koska ei ole 

olemassa objektiivisia havaintoja vaan tutkijan valitsema tutkimusasetelma, menetelmät ja 

käsitteet vaikuttavat saatuihin tutkimustuloksiin. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan 

kirjoittamalla tutkijan ennakkokäsitykset ilmiöstä esille, jotta näihin haasteisiin voitaisiin 

analysoinnin aikana tietoisesti suunnata ajatusta. (Tuomijärvi & Sarajärvi 2018, 109.) Tämä 

ohjenuora on sisällönanalyysin mutta myös koko tutkimuksen luotettavuuden kannalta 

olennainen. Olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota omiin ennakkokäsityksiin eritoten 

aineistoa analysoidessa mutta myös muissa tutkimusprosessin eri vaiheissa.  

Haastattelun päätyttyä litteroin aina heti haastattelun tekstimuotoon. Litteroimalla 

haastattelun heti haastattelun päätyttyä pyrin minimoimaan aineiston tulkinnanvaraisuuden 

mahdollisuuden. Litterointi tapahtui sanatarkasti muttei haastateltavien ilmeitä, eleitä tai 

äänenpainoja taltioitu. Kaikkinensa litteroitua tekstiä kertyi yhteensä noin 50 sivua rivivälin 

ollessa 1,5. Varsinainen aineiston analysointi alkoi huolellisella tutustumisella aineistoon. 

Luin aineistoa läpi useana eri päivänä, jotta pystyisin mahdollisimman monipuolisesti 

havainnoimaan aineistossa ilmeneviä näkökulmia ja merkityksiä. Tässä vaiheessa jo tein 

alustavaa havainnointia ja tutkiskelua mielenkiintoisista huomioista, minkä jälkeen aloitin 

varsinaisen aineiston analysoinnin.  

Analysointi jatkui aineiston huolellisella luokittelulla. Kuten Tuomi ja Sarajärvi (2018, 104-

105) toteavat luokittelu auttaa aineistossa ilmenevien teemojen järjestämisessä. Luokittelu 

auttaa myös myöhemmin hahmottamaan ja rakentamaan laajempaa tulkintaa aineistosta. 

Lähdin muodostamaan luokkia aineiston kautta. Tällä tarkoittaen sitä, että peilasin 

aineistoani tutkimukselleni asetettuun tutkimustehtävään. Poimin ja merkitsin aineistosta 

värikoodeilla sellaisia asioita, jotka vastasivat asettamaani tutkimustehtävää. Poimittuani 

aineistosta tutkimustehtävän kannalta merkitykselliset ilmaukset ryhmittelin ilmauksia. 

Ryhmittely tapahtui tarkastelemalla ja etsimällä ilmauksista samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia. Ryhmittelin ja yhdistelin aineiston ilmauksia ja muodostin ryhmistä 
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alaluokkia, jotka kuvasivat aina kunkin luokan alkuperäisilmauksia. Alaluokista muodostui 

laajempia yläluokkia ja yläluokista muodostui lopulta yksi aineiston tutkimustehtävää 

kuvaava pääluokka. Jatkoin aineiston luokittelua niin kauan kuin se oli aineiston 

käsittelemisen kannalta tarkoituksenmukaista. Aineiston johdonmukaisen erittelyn kautta 

hahmottuivat ne keskeisimmät teemat, jotka muodostavat rungon seuraavassa pääluvussa 

esittelemilleni tutkimustuloksille. 

Kuten tutkimuksen toteuttamisluvussa aineiston analysointiprosessia kuvasin, aineistoa on 

tarkasteltu tutkimustehtävän kautta. Siksi on luontevaa tutkimustuloksia esitettäessä toistaa 

tutkimustehtäväni, joka kuului näin; ”Millaisia yhteisöllisyyttä tukevia 

vuorovaikutuskäytänteitä etäjohtamisessa hyödynnetään?”   Tämän tutkimuskysymyksen 

kautta ovat muotoutuneet keskeiset tutkimuksen yläluokat ja jotka myöhemmin rakentavat 

tutkimustulokset alaluvut. Yläluokiksi ja sitä kautta tutkimukseni tulosten alaluvuiksi 

muotoutuvat seuraavat luokat; 1) tiedottamista ja tiedonvaihtoa tukevat käytänteet, 2) 

oppimista ja osaamista tukevat käytänteet, 3) hyvinvointia ja työssäjaksamista tukevat 

käytänteet, 4) epävirallista vuorovaikutusta ja vapaamuotoista yhdessäoloa tukevat 

käytänteet sekä 5) yksilöllisyyden huomioimista tukevat käytänteet.  

 

4.4 Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelua 

Tutkimuksen eettisyyskysymyksiä tarkasteltaessa on todettava, että tutkimuksen koko 

tutkimusprosessin ajan on pyritty noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaa 

ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä kuten yleistä huolellisuutta, tarkkuutta ja 

rehellisyyttä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Tutkimuksessa on kiinnitetty 

huomiota muiden tutkijoiden tekemän tutkimuksen ja työn arvoon pyrkien oikeaoppisiin 

lähdeviitteisiin, erottaen selkeästi muiden tutkijoiden tekemät havainnoit omista 

havainnoista ja näkemyksistä. Lisäksi tutkimuksen aineistoa kerätessä on haastatteluihin 

osallistuvilta pyydetty tietoon perustuva suostumus haastatteluihin osallistumiseen hyvän 

tieteellisen tutkimuskäytännön mukaisesti.  

Haastateltaville on myös tuolloin kerrottu haastattelun toteuttamisesta ja tutkimuksen 

lähtökohdista. Lisäksi haastateltavien anonyymiteetti turvattiin asianmukaisesti. Painotin 

haastateltaville, ettei heidän nimensä ilmene tutkimusraportissa ja ettei heidän kertomiaan 
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mielipiteitä luovuteta ulkopuolisille tahoille tai kolmansille osapuolille. Siten pyrin 

takaamaan sen, että haastateltavat, eivät jättäisi kertomatta mitään sen takia, että 

haastatteluissa kerrotut ajatukset ja näkemykset olisi yhdistettävissä henkilöön itseensä 

taikka työskentelemäänsä organisaatioon. Haastateltavien henkilötiedot anonymisoitiin 

haastatteluita litteroitaessa yhdenmukaisesti muotoon Esihenkilö 1, Esihenkilö 2, Esihenkilö 

3 ja niin edelleen sekä lopulta hävitettiin asianmukaisesti.  

Tutkimuksen kokonaisuuden luotettavuuden arvioinnissa hyödynnän Lincolnin ja Guban 

(1985) jaottelu luotettavuuden kriteereistä, joita ovat uskottavuus (engl. credibility), 

vahvistettavuus (engl. confirmability), luotettavuus (engl. dependability) ja siirrettävyys 

(engl. transferability). Kuten Eskola ja Suoranta toteavat (2001, 211-212) tutkimuksen 

uskottavuutta tarkastellessa tulee keskittää huomiota siihen, miten tutkijan ja tukittavien 

käsitteelliset ja tulkinnalliset näkemykset vastaavat toisiaan. Tutkimuksen uskottavuutta 

tarkastellessa voidaan todeta se, että uskottavuutta on pyritty vahvistamaan tiedonantajia 

informoimalla tutkimuksen lähtökohdista, tarkoituksesta ja kertomalla tutkittavien roolista 

osana tutkimusta. Toisaalta tutkimuksen tiedonantajat eivät edusta tarkkarajaisesti rajattua 

ryhmää, jota voidaan tarkastella kriittisesti tutkimuksen uskottavuuden kannalta.  

Tutkimuksen vahvistettavuuden takaa tutkimusprosessin eri vaiheiden mahdollisimman 

tarkka, huolellinen ja yksityiskohtainen kuvaaminen. Lisäksi tutkimuksen eri vaiheissa 

tehdyt valinnat ovat johdonmukaisesti perusteltu. Ensiksi on kuvattu tutkimuksen 

lähtökohdat, osoitettu tutkimusaukko ja asetettu tutkimukselle tavoitteet. Sen jälkeen on 

muodostettu tutkimuksen teoreettinen viitekehys eli tieteelliset linssit, joiden kautta 

tutkimusilmiötä on tarkasteltu. Teoreettisen viitekehyksen keskiössä ovat olleet 

yhteisöllisyyttä tukevat vuorovaikutuskäytänteet etäjohtamisen kontekstissa. Olen 

lähestynyt etäjohtamisen kontekstia kuvaamalla ensin henkilöstövoimavaraisen johtamisen 

kehityskulkua ja digitaalista tranformaatiota, ja niiden vaikutusta joustavien työjärjestelyjen 

painottumiseen, joista yhtenä esimerkkinä on etätyö. Tutkimuksessa on tarkasteltu 

etäjohtamisen lähikäsitteitä ja perusteltu, miksi etäjohtaminen tutkimuksen yhdeksi 

pääkäsitteistä on valittu. Toisaalta tämän tarkastelun kautta on luotu ymmärrystä myös sille, 

miksi ylipäänsä etäjohtamista on relevanttia tutkia ja mitä etäjohtaminen tässä kontekstissa 

tarkoittaa. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä on avattu syitä sille, miksi vuorovaikutus 

painottuu nykypäivän johtamiskeskusteluissa ja miten etätyö haastaa vuorovaikutuksen 

rakentumista. Etäjohtaminen toimii siten kontekstina, jossa vuorovaikutusta ja vielä 
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tarkemmin yksityiskohtaisemmin rajaten yhteisöllisyyttä tukevia vuorovaikutuskäytänteitä 

on tutkittu.  

Tutkimuksessa on myös pyritty kuvaamaan kattavasti tutkimuksen metodologiset 

lähtökohdat sekä analyysiprosessin etenemisen eri vaiheet. Tutkimuksen aineiston 

kerääminen haastatteluin oli hyvä ja perusteltu valinta, koska se mahdollisti paitsi 

vuorovaikutteisen keskustelun niin myös tutkittavien ajatusten ja näkemysten kuvaamisen 

mahdollisimman autenttisesti. Haastatteluiden jälkeen litteroin haastattelut heti 

tekstimuotoon. Tällä pyrin lisäämään haastattelun laatua. Kuten Hirsjärvi ja Hurme (2008, 

185) ovat todenneet, että litteroimalla haastattelun heti haastattelun jälkeen lisää haastattelun 

laatua, koska aineistoa myöhemmin analysoitaessa jää enemmän tilaa 

tulkinnanvaraisuuteen. Litteroitaessa ei kuitenkaan huomioitu ilmeitä, eleitä tai 

äänenpainoja. Aineiston analyysin pohjalta on tehty luokittelurunko, joka myöhemmin 

muodostaa tutkimustulosten alaluvut ja tutkimuksen keskeiset tulokset. Tutkimuksen 

vahvistettavuutta lisää myös se seikka, että aineistosta tehtyä tulkintaa on todennettu 

aineiston alkuperäisilmauksilla, mikä mahdollistaa sen, että lukijalla on mahdollisuus 

itsenäisesti arvioida tutkijan tekemien tuloksien uskottavuutta.   

Myös tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa on keskeistä tutkimuksen refleksiivisyys eli 

oman tutkijaposition kuvaaminen ja kriittinen tarkastelu. Kuten Salonen (2007, 54) toteaa, 

että kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija itse toimii tutkimuksensa tutkimusvälineenä, 

jonka takia on syytä huomioida tutkijan positio suhteessa tutkimusilmiöön. Tutkija ei ole 

irrallinen tutkimusympäristöstään vaan vuorovaikutuksessa tutkimusympäristönsä kanssa. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että tutkijapositioni ei ollut kaikkiin 

tutkimusorganisaatioihini nähden täysin objektiivinen. Olen työskennellyt yhdessä 

tutkimuskohdeorganisaatiossa määräaikaisessa työsuhteessa, joten tutkijana minulla oli 

tietyt ennakko-oletukset ja käsitykset organisaation rakenteesta ja tavoista toimia. Valitsin 

kuitenkin haastateltavaksi kyseisestä organisaatiosta minulle kaksi täysin entuudestaan 

tuntematonta esihenkilöä, jottei henkilöiden tuttuus vaikuttaisi haastatteluihin sisältöön 

taikka haastattelun kulkuun. Muihin yhdeksään tutkimuksen kohteina oleviin 

organisaatioihin minulla ei ole minkäänlaisia sidoksia tai intressejä.  

Kun vielä tarkastellaan tutkimuksen siirrettävyyttä luotettavuuden kriteerinä eli tarkastellaan 

tutkimuksen yleistettävyyttä, on olennaista se, miten toistettavissa tutkimuksesta tehdyt 

johtopäätökset ja tulkinnat olisi toisessa tutkimusympäristössä toisen tutkijan tekemänä. 
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Kuten Aaltio ja Puusa (2020, 180) ovat todenneet, ettei täysin identtisillä menetelmillä eri 

tutkimusympäristössä eri tutkijan tekemänä tutkimuksessa voida saavuttaa samanlaisia 

tuloksia, koska ihmisten käyttäytyminen on tilannesidonnaista. Tutkimuksen 

yleistettävyyden näkökulmasta, voidaan todeta, että kaksitoista haastattelua mahdollistavat 

jo sen, että aineiston saturoitumista oli nähtävissä aineiston analysointia tehdessä. Kuitenkin 

tutkimuksen kannalta lisähaastatteluiden toteuttaminen olisi voinut tuoda esille vielä uusia 

yhteisöllisyyttä tukevia vuorovaikutuskäytänteitä. Myös tutkimuksen toteuttaminen 

ajallisesti tulevaisuudessa olisi voinut antaa erilaisia vastauksia, kun tieto- ja 

viestintäteknologia jatkaa kehittymistään ja erilaiset alustapohjaiset ratkaisut moninaistuvat 

ja muuttuvat yhä vuorovaikutusta luovemmiksi ja osallistavimmiksi työvälineiksi. Myös 

aineiston laajaa otantaa voidaan tutkimuksen yleistettävyyden yhteydessä tarkastella 

kriittisesti. Se, että tutkimuksessa on kerätty laajalla otannalla mahdollisimman rikas aineisto 

eri sektoreilta, eri toimialoilta ja eri asemassa työskenteleviä etäjohtajia haastattelemalla, 

haastaa tutkimuksen yleistettävyyttä. Nämä aineiston metodologiset valinnat ovat kuitenkin 

lukijalle aukikirjoitettuja ja perusteltuja.   
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5 TUTKIMUSTULOSTEN ESITTÄMINEN  

 

5.1 Tiedottamista ja tiedonvaihtoa tukevat käytänteet  

Haastatteluissa esihenkilöt kuvasivat tiedottamista ja tiedonvaihtoa tukeiva käytänteitä 

puhuessaan yhteisöllisyydestä. Tiedottamista ja tiedonvaihtoa tukevat käytänteet liittyivät 

tiedon jakamiseen. Esihenkilöt kertoivat, miten tiedon jakamiseen liittyviä käytänteitä oli 

kehitetty ja toteutettu korona-aikana enemmän henkilöstön pyynnöstä. Kun ennen koronaa 

kvartaaleittain oli riittävä määrä pitää yleisiä infoja organisaation taloudellisista luvuista 

sekä siitä mitä organisaatiossa tapahtuu ja tulee tulevaisuudessa tapahtumaan, oli 

esihenkilöiden mukaan määrä koettu henkilöstön keskuudessa vallitsevassa 

maailmantilanteessa riittämättömäksi tiedottamiseksi.  

Tiedon jakamisen tarkoituksena oli esihenkilöiden mukaan se, että tietoa siitä, mitä 

organisaatiossa tapahtuu, jaettaisiin mahdollisimman paljon. Haastatteluissa esihenkilöt 

nostivat yleisesti esille esimerkkinä kuukausi- ja viikkokirjeet, joiden avulla on pyritty 

yleisesti jakamaan henkilöstön keskuudessa informaatiota ja tietoa siitä, mitä asioita 

organisaatiossa oli käynnissä ja meneillään sekä mitä tulevaisuudessa tulee organisaatiossa 

tapahtumaan. Tiedon jakamisella ja siitä viestimisellä haluttiin myös pyrkiä 

mahdollisimman konkreettisesti ja selkeästi tuomaan esille omaa työnkuvaa, kun fyysisesti 

ei töitä tehty samassa tilassa. Tätä eräs esihenkilöistä oli toteuttanut kirjoittamalla viikoittain 

kirjeitä, joissa oli tehty henkilöstölle läpinäkyväksi sen kuluneen työviikon työtehtäviä ja 

muuta työviikon kulkua.  

 

 ”... Se mitä mä tein ja teen edelleen niin kirjotan henkilökunnalle semmosen 

 koronakatsauksen et mitä kuuluu, mitä tapahtuu ja sillon toi meiän 

 toimistotiimi  oli etätyössä niin jokainen meistä kirjotti henkilökunnalle 

 semmosen niinku mitä oli niinku viikon aikana tehny et tuotiin näkyväks ja 

 läpinäkyväks sitä, että missä me ollaan ja mitä me tehdään ja mitä 

 tapahtuu.” Esihenkilö 8 
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Tiedon jakamista tukevat käytänteet ilmenivät esihenkilöille toisaalta tiedottavina 

käytänteinä mutta toisaalta niillä pyrittiin myös aktivoimaan työntekijöitä ja lisäämään 

työyhteisön jäsenten välille vuorovaikutusta ja sitä kautta rakentamaan työyhteisön 

yhteisöllisyyttä. Esihenkilöt näkivät etätyön haastavan epävirallisemman vuorovaikutuksen 

rakentumista työyhteisössä, jonka takia esihenkilöiden tuli tietoisesti kiinnittää 

johtamisessaan kokonaisvaltaisesti huomiota. Yksi esihenkilöistä esimerkiksi toi esille, että 

oli itse pyrkinyt omalla esimerkillä eli tietoisesti eri kanavia ja alustoja hyödyntäen 

aktivoimaan muita tiedottamaan tapahtumista ja keksimään yhteistä ajanvietettä työajan 

ulkopuolellakin ja sitä kautta lisäämään arkisempaa vuorovaikutusta työyhteisön jäsenten 

välille. Myös aikaisemman tutkimuksen valossa esihenkilön tulisi kannustaa ja rohkaista 

etätyöntekijöitä ylläpitämään ja kehittämään sosiaalisia suhteita työkavereihin työajan 

ulkopuolella hyvinvoinnin lisäämiseksi ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi (Anderson ym. 

2014, 13).  

 

 ”Sillon ku toi korona alko nii mä aika paljon yritin niitä kanavia tavallaan 

 kuluttaa, että on vaikka Padlet-ilmoitustauluja tai tota no meillä on 

 semmonen  yhteinen Teams ryhmä, johon voi laittaa 

 vapaamuotoisemminkin jotain, jos on tulossa jotain tapahtumia niin voi siellä 

 niitä tiedotella ja nyt sitten tässä keväällä yks meidän työntekijöistämme nii se 

 kutsu ihmisiä kävelemään ja semmosta.” Esihenkilö 2 

 

Tiedon jakamisella nähtiin esihenkilöiden mukaan olevan merkitystä paitsi työtehtävien 

sujuvuudelle niin myös yhteisöllisyyden rakentamiselle ja kehittämiselle työyhteisössä. 

Kuten yksi haastateltavista esihenkilöistä totesi viitaten Risto Siilasmaan sanoihin ”no news 

is bad news” puhuessaan puutteellisen tiedonkulun aiheuttamista haasteista. Tulos tukee 

aiempaa teoriaa ja tutkimusta yhteisten tavoitteiden merkityksellisyydestä työyhteisön 

yhteisöllisyyden kannalta (esim. Paasivaara & Nikkilä 2010; White ym. 2010).  Vaikka tieto 

ei olisi olennaista henkilön työtehtävien ja niistä suoriutumisen kannalta, on tiedon 

jakaminen kuitenkin merkityksellistä yksilön kannalta, koska tiedon jakaminen lisää yksilön 

kokemusta omasta henkilökohtaisesta merkityksestä (White ym. 2010, 16). 

Toisaalta haastatteluissa esihenkilöt nostivat esille haasteen viestin ja tiedon perille saamista, 

kun kanavia tiedon jakamiselle on paljon, on kuitenkin lopulta haastavaa tietää, onko tieto 
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ja viesti mennyt kaikille perille. Tämä on yhteneväisiä aikaisemman etätyöhön liittyvän 

tutkimuksen kanssa, jossa on tunnistettu tiedonkulun haasteita (esim. White ym. 2010; Allen 

ym. 2015; Wojcak ym. 2016; Ruiller ym. 2019) Kuten White (ym. 2010, 19) ovat todenneet, 

että teknologia on mahdollistanut monen eri alustojen kautta viestimisen, mikä saattaa johtaa 

siihen oletukseen, että työntekijöillä on jo tieto olemassa muita väyliä pitkin, eivätkä siten 

tunnista enää tarvetta tiedon jakamiselle.  

Toisaalta Ruiller (ym. 2019, 19) toteaa, että viestintäteknologia vaikeuttaa viestin luonteen 

ymmärtämistä, kun kontekstia, jossa viesti välitetään ei ole mahdollista havaita ja tulkita. 

Tällä tarkoittaen sitä, että vähäinen, puutteellinen tiedonkulku sekä ei-verbaalisen viestinnän 

poisjääminen synnyttää herkemmin väärinymmärryksiä etätyön kontekstissa. 

Etätyöntekijällä on joko riittämättömästi tietoa tehtyyn tulkintaan nähden tai toisaalta väärä 

tulkinta voi johtua siitä, ettei etätyöntekijällä ei ole mahdollisuutta todentaa ymmärrystään 

tulkinnan oikeellisuudesta keskustelemalla siitä esimerkiksi epävirallisesti muiden 

työntekijöiden kanssa kahvihuoneessa. (Wojcak ym. 2016, 35.) Tästä syystä tiedon oikea-

aikainen jakaminen estää turhat huhut ja spekulaatiot, joita puutteellinen ja vajavainen tiedon 

jakaminen voi pahimmillaan aiheuttaa. (White ym. 2010, 20)  

Vaikka kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus mahdollistaa kehollisuuden eli nonverbaalisen 

viestinnän ja välittömän palautteen antamisen paremmin sekä edistää kokemusta tiedon 

riittävyydestä ja yhteisöllisyydestä herkemmin, voi teknologiavälitteisesti eri alustojen 

kautta tiedon jakaminen ja viestiminen vähentää tai rikkoa viestinnän hierarkkisuutta sekä 

antaa työntekijöille sen käsityksen, että heillä on ensikäden tietoa. Tiedon saaminen antaa 

etätyöntekijöille kokemusta siitä, että heitä kunnioitetaan, mikä edistää yhteisöllisyyden 

syntymistä. (White ym. 2010, 16.) Tämä tuli esille myös esihenkilöiden haastatteluissa, 

koska tiedon jakamista pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. 

Esihenkilöt kokivat tärkeäksi korostaa tiedon jakamisen keskeisyyttä etätyötä tehtäessä. 

Tiedon jakamisen lisäksi esihenkilöiden toivat esille työtehtävien jakamiseen ja 

läpikäymiseen liittyviä käytänteitä, joista palaverikäytänteet olivat yleisesti hyvin 

hyödynnetty käytänne. Palaverien tarkoituksena oli esihenkilöiden mukaan paitsi tukea 

tiedon jakamista ja toimia tiedonkulkua käytänteenä niin myös toimimaan käytänteenä, 

jonka avulla työtehtäviä organisoitiin ja koordinoitiin etätyöntekijöille. Esihenkilöt 

kertoivat, että palaverikäytänteitä oli jo hyödynnetty laajasti, kun töitä tehtiin vielä fyysisesti 

paikan päällä konttoreilla ja toimistoilla.  
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Palaverikäytänteet näyttivät vakiintuneen etäjohtajien tavaksi organisoida, koordinoida sekä 

seurata työtä myös etänä. Etänä toteutetut palaverit rakentuivat hyvin samankaltaisen 

protokollan mukaan kuin paikan päällä toteutetut palaverit. Ainoa erona oli esihenkilöiden 

mukaan se, että etänä toteutetut palaverit olivat nostaneet palavereissa käytävien ja 

käsiteltävien asioiden laajuutta sekä tarvetta käsitellä yksityiskohtaisemmin jokaisen 

työnkuvaa ja työtehtäviä, jotta kaikille olisi selvää omat työtehtävät sekä yhteiset tavoitteet.  

 

 ”...Tietysti siin oli ehkä tarve kasvattaa viikkopalaverin laajuutta, koska 

 sillon oli yksityiskohtasemmin tarve käydä läpi vähä jokasen tonttia, koska me 

 ei oltu kasvokkain siel toimistolla.” Esihenkilö 5 

 

Esihenkilöiden mukaan työtehtävien jakamista ja työnkuvien läpikäymisellä haluttiin 

vahvistaa ja kirkastaa työyhteisön yhteisiä tavoitteita ja päämääriä, koska niillä nähtiin 

olevan merkitystä työtehtävien optimaalisen sujuvuuden kannalta. Myös aikaisemman 

tutkimuksen valossa voidaan sanoa, että yhteisten tavoitteiden asettaminen ja päämäärän 

kirkastaminen vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta työyhteisössä. Kun jokaisella yksilöllä 

on selkeää se, mitä minulta odotetaan ja vaaditaan työssä, kirkastaa se omaa roolia ja 

merkitystä osana työyhteisöä. Jokaisen kokemus siitä, että työtä tehdään yhteisesti 

asetettujen tavoitteiden eteen, tehtiinpä töitä etänä tai paikan päällä, vahvistaa se kokemusta 

yhteisestä hyvästä, mikä puolestaan rakentaa kokemusta yhteisöllisyydestä työyhteisössä. 

(Kinjerski & Skrypnek 2004; Moseley ym. 2008.)   

Toisaalta työtehtävien jakamisella ja läpikäymisellä pyrittiin saamaan tilannepäivitys koko 

työyhteisön tilanteesta mutta myös kunkin yksittäisen etätyöntekijän tilanteesta, vaikkakin 

se ei osan esihenkilöiden kokemuksen mukaan ollut aina niin helppoa. Muutama esihenkilö 

nostivat esille sen, että työn seuranta, tilannekuvan saaminen tai tunnelman haisteleminen 

palavereissa oli haastavaa, koska vuorovaikutustilanteena palaveri oli hyvin lyhyt hetki ja 

antoi siten hyvin rajallisen kuvan todellisuudesta. Myös Savolainen (2014, 11) on esittänyt 

samankaltaisia tuloksia ja etäjohtajien kokemuksia siitä, että lyhyiden ja hyvin hajanaisten 

vuorovaikutushetkien perusteella on vaikea päästä kunkin yksilön mielialaan ja 

tuntemuksiin käsiksi sekä sitä kautta tunnistaa heikkoja signaaleja ja mahdollisia yksilön 

kokemia ongelmia ja haasteita.  
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Esihenkilöt kertoivat, että säännöllisiin palavereihin oli pyritty kehittämään ja rakentamaan 

yhteisöllisyyttä tukevia elementtejä siten, että palavereihin sisällytettiin myös 

epävirallisempaa keskustelua ja kanssakäymistä työyhteisön jäsenten kesken. Yksi 

esihenkilöistä kertoi, että tällä tavoin pyrittiin aktiivisesti osallistuttamaan ja samaan 

tietoisesti aikaan vapaamuotoisempaa ja työasioihin liittymätöntä keskustelua. Palaverit 

saattoivat esihenkilön mukaan alkaa esimerkiksi kuulumisten vaihtelemisella tai viime 

viikon tapahtumien läpikäymisellä, joiden koettiin tukevan tunnetta työyhteisöön 

kuulumisesta.  

  

 ” ...Meillä on aina niinku vartti aamusta niin et ihmiset voi kokoontua yhteen 

 ja on pakkokin kokoontua yhteen ja vaihtaa tietoa siinä mutta se on myös 

 lisännyt sitä yhteisöllisyyttä vähä niinku sivutuotteena et ihmiset kokee et 

 enemmän kuuluu samaan tiimiin.” Esihenkilö 12 

 

Palaverikäytänteitä tarkasteltiin osin myös haastatteluissa kriittisesti, vaikka niiden 

merkityksellisyys tiedon jakamisen ja tiedonvaihdon kannalta tunnistettiinkin. Osa 

esihenkilöistä kertoi, että laaja-alainen etätyöaika oli lisännyt palavereiden määrää itsessään, 

minkä takia niin etäjohtajien kuin etätyöntekijöiden kalenterit olivat täyttyneet eri näköisistä 

palavereista. Siitä syystä osa haastatelluista esihenkilöistä ei nähnyt, että palaverikäytänteitä 

lisäämällä olisi välttämättä enää yhteisöllisyyttä voitu tukea tai rakentaa. 

Palaverikäytänteiden järkevyyttä ja toimivuutta laaja-alaisemmin tarkasteltiin siten osaltaan 

hiukan kriittisessäkin valossa.  

 

 ”... Myös tässä niinku oot  ehkä lukenukki, että on semmonen tietotulva ja 

 ihmiset istuvat peräjälkeen Teams palavereissa nii se, että me lisättäis Teams 

 palavereita nii must tuntuu, ettei se rakentais sitä yhteisöllisyyttä yhtään 

 enempää, vaan kuormittais ihmisiä” Esihenkilö 2 

 

Osa esihenkilöistä kuvasi myös palaverikäytänteistä puhuessaan haasteita, joita palaverit 

ryhmävuorovaikutustilanteena tuotti. Osa esihenkilöistä kertoi, että oli vaikea saada kaikki 

osallistumaan aktiivisesti palavereissa käytävään keskusteluun, jonka takia palavereita oli 
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pyritty kehittämään osallistavimmiksi. Esihenkilöt kuvasivat etätyössä haasteeksi sen, että 

vain osa osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja juuri muutenkin työyhteisössä hiljaisemmat 

ja pienempää roolia ottavat ihmiset passivoituvat entisestään etänä toteutetuissa 

palavereissa. Eräs esihenkilö kuitenkin kertoi, että aktiivisempaa osallisuutta on pyritty 

tukemaan ehkä hieman pakotetustikin hyödyntämällä alustoille rakennettavia 

pienryhmätiloja. Ihmisten jakaminen pienempiin keskusteluryhmiin oli auttanut saamaan 

ihmisiä aktiivisesti osallistumaan keskusteluun ja vaihtamaan ajatuksia keskenään.  

Yhteenvetona voisi todeta, että useissa esihenkilöiden haastatteluissa tiedottamista ja 

tiedonvaihtoa tukevista käytänteistä puhuessaan nousi esille haaste tiedon ja viestin perille 

saamisesta, joita tiedottamista ja tiedon vaihtoa tukevilla käytänteillä oli pyritty 

ratkaisemaan. Tämä tiedonkulun haaste on yhteneväistä aiemman etätyöstä saatavilla olevan 

tutkimuksen kanssa (esim.  Greer & Payne 2014; Wojcak ym. 2016). Tästä johtuen 

tiedottamista ja tiedonvaihtoa tukevia käytänteitä ilmeni yhteneväisesti esihenkilöiden 

haastatteluissa. Tiedottamista ja tiedonvaihtoa tukevat käytänteet ilmenivät esihenkilöiden 

haastatteluissa tarpeena jakaa tietoa mahdollisimman paljon ja aktivoida työntekijöitä 

keskinäiseen tiedonvaihtoon ja vuorovaikutukseen. 

Tiedottamista koskevia käytänteitä olivat viikko- ja kuukausikirjeet ja tiedonvaihtoa 

tukevina käytänteinä erilaiset palaverikäytänteet.  Viikko- ja kuukausikirjeillä pyrittiin 

jakamaan tietoa enemmän yksisuuntaisesti mutta toisaalta tekemään läpinäkyväksi asioita, 

joita taustalla tapahtuu ja mistä esimerkiksi oma etäjohtajan työviikko koostuu. 

Palaverikäytänteillä pyrittiin vuorovaikutteisemmin kuulostelemaan työyhteisön vallitsevaa 

ilmapiiriä, koordinoimaan työtehtäviä ja havainnoimaan töiden sujuvuutta. Kuitenkin osa 

haastateltavista esihenkilöistä tarkastelivat palaverikäytänteitä kriittisesti. Etätyöaika oli 

esihenkilöiden kertoman mukaan kokonaisvaltaisesti lisännyt palavereiden määrää, minkä 

nähtiin osaltaan kuormittaneen työntekijöitä. Siksi palaverikäytänteitä lisäämisellä ei 

ainakaan uskottu olevan työyhteisön yhteisöllisyyttä tukevaa vaikutusta. 

 

5.2 Oppimista ja osaamista tukevat käytänteet  

Yhteisöllisyyttä tukevista vuorovaikutuskäytänteistä esihenkilöt toivat esille yhdessä 

oppimista ja osaamisen jakamista tukevia käytänteitä. Oppimista ja osaamista tukevat 

käytänteet ilmenivät yhdessä oppimisena ja yhdessä tekemisen kulttuurina. Käytänteet 

ilmensivät esihenkilöiden mukaan tarpeita tukea ja huomioida etätyöskentelyssä osaamisen 
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jakaminen ja yhdessä oppiminen. Tiedon ja osaamisen pirstaloitumisen riski tunnistettiin 

osassa esihenkilöiden haastatteluissa. Fyysisten kohtaamisten ja vuorovaikutuksen 

vähenemisen nähtiin hankaloittavan osaamisen jakamista, oppimista ja hiljaisen tiedon 

siirtymistä työyhteisön jäsenten välillä. Myös aikaisemmassa tutkimuksessa on tunnistettu, 

että etätyöstä aiheutuva arkisen vuorovaikutuksen väheneminen haittaavan sosiaalisten 

verkostojen rakentamista, joissa on mahdollisuus luoda kontakteja, saada tukea ja oppia 

toisilta (Klopotek 2017, 46-47). Etätyön lisätessä työntekijöiden itsenäistä työskentelyä ei 

esihenkilöiden mukaan osaamista päässyt vaihtumaan ja oppimista päässyt tapahtumaan 

samalla tavalla, jonka johdosta tarvetta osaamista ja oppimista jakaville käytänteille koettiin 

olevan.    

Toisaalta oppimista ja osaamista tukevien käytänteiden ajateltiin esihenkilöiden mukaan 

yleisesti lisäävän ja luovan jotakin muutakin kuin työhön painottuvaa vuorovaikutusta ja 

yhdessäoloa työyhteisön jäsenten välille. Yksi esihenkilöistä kuvasi osaamisen jakamista ja 

yhdessä oppimista hyvin käytännönläheisenä toimintana, jossa oli tarkoitus kokoontua 

säännöllisesti kuukausittain etäyhteyksien eli jonkin alustan välityksellä kehittämään 

esimerkiksi työyhteisöä yhteisesti käytettävän järjestelmän toiminnallisuutta. Esihenkilö 

kuvasi käytänteen toimivan paitsi osaamisen ja oppimista edistämistä tukevana niin myös 

yhteisöllisyyttä tukevana ja luovana käytänteenä yhteisen tekemisen ja yhdessäolon kautta.  

 

 ”Sit me on otettu semmonen ”niksinurkka” nimellä tämmönen kerta kuussa 

 kans Teamsillä mis ollaan ihan keskitytty et on jotain ohjelmiston 

 toiminnallisuutta tai ihan joku suunnitteluohjain et ihan niinku tähä osamisen 

 jakamiseen  tämmönen säännöllinen kokous mis vähä tulis et ei pelkästään 

 sitä työtilannetta ja jotain muita henkilöstöasioita vaan et ois ihan tämmöstä 

 oppimista ja  enemmän yhteistä juttua.” Esihenkilö 6 

 

Toisaalta yhdessä oppiminen ja osaamisen jakaminen ilmeni esihenkilöiden mukaan omaa, 

toisten ja koko työyhteisön oppimista reflektoivina käytänteinä. Esihenkilö kuvasi, miten 

työyhteisössä kokoonnuttiin säännöllisesti kahden viikon välein miettimään ja pohtimaan, 

miten viime aikoina oli mennyt, mitä asioita voitaisiin tehdä paremmin ja missä asioissa oli 

kehitettävää. Yhteisesti käytävän keskustelun tarkoituksena tai pyrkimyksenä oli 

esihenkilön mukaan oman ja koko työyhteisön toiminnan reflektointi, joka nähtiin sekä 
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yksilöiden oppimista että koko työyhteisön oppimista tukevana käytänteenä. Käytänteellä 

haluttiin vahvistaa ja tukea työntekijöiden jatkuvaa oppimista ja kehittymistä sekä toisaalta 

tunnistamaan mahdollisia työntekijöiden tuen tarpeita ja tekijöitä, jotka haittaavat 

etätyöntekijän työtehtävissä suoriutumista.  

 

 ”Sitte yhteisöllisistä jutuista itseasiassa tuli vielä, että tiimeillä on myös niin 

 sanotut retrospektiivit, mikä tarkottaa semmosta et pysähdytään aina 

 kerran kahteen viikkoon sitä, miten meillä on oikeastaan menny ja mitä me 

 voitais tehdä paremmin tai missä asioissa tarvittais apua tai tukea ja tällä 

 tavalla me niinku kehitetään omaa toimintaa koko ajan, ettei ainakaan hakata 

 päätä siihen samaan seinään.” Esihenkilö 12 

 

Toisaalta toteutettuihin ja kehitettyihin yhdessä oppimisen ja osaamisen jakamiseen tukeviin 

käytänteisiin, joiden nähtiin jo itsessään tukeneen yhteisöllisyyttä, oli myös tietoisesti pyritty 

lisäämään ja rakentamaan yhteisöllisyyttä tukevia elementtejä epävirallisemman 

vuorovaikutuksen kautta. Yksi esihenkilö kuvasi, miten yhteisöllisyyttä pyrittiin tukemaan 

tietoisesti aloittamalla tapaamiset tunnelman keventäjällä tai rentouttajalla, joka siis ilmeni 

arkisena kuulumisten vaihtamisella ja tutustumalla toinen toisiinsa yhteisen kysymysten 

kautta. Esihenkilön mukaan käytänteen kautta oli yllättävänkin paljon oppinut tuntemaan 

toisia työkavereita. 

 

 ”...Näistäki on tullu sellasia et usein alotetaan jollain icebrearillä 

 (tunnelman  keventäjällä) ... Siellä on ollu vaikka semmosia et kerro paras 

 paikka missä oot käyny tai esittele paras lukemasi kirja et kaikkia tämmösiä 

 tavallaan ei työhön liittyviä juttuja mut sitä kautta on yllättävän paljon 

 oppinu toisia ihmisiä tuntemaan ja se on rakentanu sitä semmosta 

 yhteisöllisyyttä vaikka se onki vähä et seuraavaks puhutaanki työasiaa.” 

 Esihenkilö 12 

 

Yhdessä työskenteleminen auttaa oppimaan tuntemaan toinen toisensa, mikä edistää tunnetta 

yhteisön jäsenyydestä (Vilkman 2016, 42). Kaiken kaikkiaan yhdessä oppimista ja 
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osaamisen jakamista tukevat käytänteet ilmenivät esihenkilöiden haastatteluissa tarpeina 

huomioida yhdessä oppiminen ja osaamisen jakaminen. Käytänteitä oli toteutettu 

systemaattisesti ja säännönmukaisesti. Vaikka yhdessä oppimisen ja osaamisen jakaminen 

määritti käytänteitä, nähtiin esihenkilöiden mukaan käytänteiden tukeneen yhteisöllisyyttä 

ikään kuin sivutuotteena yhdessä olemisen ja tekemisen kautta. Käytänteisiin oli myös 

pyritty lisäämään erilaisia yhteisöllisyyttä tukevia elementtejä, joilla pyrittiin ajatuksen 

vaihtamisella ja toisiin tutustumalla rakentaa yhteistä kokemusta meistä yhteisönä.  

Osaamista ja oppimista tukevat käytänteet ilmenivät yhdessä töiden tekemisen kautta. Kun 

yhtäkkiä fyysisesti toimistolla ei töitä voitukaan tehdä, luotiin ja rakennettiin esihenkilöiden 

toimesta tilalle uusia tapoja tehdä yhdessä töitä. Etätyö oli mahdollistanut yhdessä töiden 

tekemisen maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Aikaisemmin työn paikkasidonnaisuus 

ei ollut mahdollistanut esimerkiksi eri paikkakunnilla toimivien tiimien mutta samaan 

yksikköön kuuluvien työyhteisön jäsenten välistä yhteistyötä ja yhdessä töiden tekemistä. 

Nyt etätyö oli mahdollistanut muutoksen. Etätyö oli mahdollistanut samaan yksikköön 

kuuluvien välisen yhteistyön ja työpareina työskentelyn. Erään esihenkilön mukaan tällaisia 

työparikäytänteitä hyödynnettiin vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisäämiseksi. 

Työparikäytänteiden tarkoituksena oli, että maantieteellisesti eri paikoissa työskentelevät 

työntekijät työskentelivät yhdessä etäyhteyksien välityksellä. Etätyö ja esihenkilön 

kuvaamat työparikäytänteet olivat luoneet aivan uudenlaisia yhteistyön ja yhteistoiminnan 

muotoja laajemmin.  

Työparikäytänteitä oli toteutettu myös työntekijöiden omasta aloitteesta. Yksi esihenkilöistä 

kertoi, miten työntekijä oli kertonut tavasta työkaverin kanssa kokoontua itseohjautuvasti 

työhuoneeseen, joka muodostui jostakin alustasta. Fyysisen toimiston työhuone oli ikään 

kuin luotu teknologian avulla uudenlaiseksi työhuoneeksi, joka mahdollisti tarvittaessa 

toisen auttamisen ja ajatusten vaihtamisen työnteon lomassa. Tällaiset käytänteet olivat 

tukeneet vuorovaikutusta sekä mahdollistaneet arkista vuorovaikutuksesta ja toisen 

auttamista.  

 

 ”Tuli viime viikolla yks työntekijä sano mulle, että hänellä on semmonen 

 työpari, jonka kans hän tekee paljon töitä, että heillä oli esimerkiksi 

 semmosia käytänteitä, että heillä saatto olla Teams auki koko ajan, kun he 

 työskentelivät ja kun heillä oli jotain kysyttävää niin sitten se oli vähän niinku 
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 olisit samassa työhuoneessa mutta nytten ne käyttää sitä Teamsia niin 

 sanotusti työhuoneena.” Esihenkilö 1 

 

Vaikka työparikäytänteisiin suhtauduttiin yhteneväisesti esihenkilöiden keskuudessa 

myönteisesti, ilmaisi myös muutama esihenkilö työparikäytänteitä kuvatessaan laajemman 

haasteen tarkastellessaan työyhteisön yhteisöllisyyttä. Muutamat esihenkilöt toivat esille 

sen, että työparikäytänteet ja laajemmin etätyö ylipäänsä rajaa tai siilouttaa työyhteisön 

vuorovaikutusta herkemmin tiettyihin ryhmiin tai tiettyjen henkilöiden välillä tapahtuvaksi. 

Esille nostettiin esihenkilöiden keskuudessa huoli siitä, ettei etätyö keskittää työntekijöiden 

vuorovaikutuksen niiden ihmisten väliseksi, jotka olivat jo työtehtävien puolesta useammin 

tekemisissä keskenään. Esihenkilöiden mukaan läsnäolossa konttoreilla vuorovaikutusta 

saattoi herkemmin muidenkin kanssa kuin kenen kanssa aktiivisesti työskentelee. Eräs 

esihenkilöistä kuvasi tilannetta seuraavasti;   

 

 ”...On vaara sitten, että se eriyttää, että meillä on niinku niin paljon sitten 

 näitä eri tiimejä sitten työyhteisön sisällä, jolloin voidaan äkkiä olla siinä 

 tilanteessa, että meille tulee tämmösiä ns. ”piilosiiloja”, että ne toimivat 

 siellä ominaan ja se saattaa sitten pitkällä tähtäimellä aiheuttaa niitä 

 konflikteja, kun me ei käydä keskustelua.” Esihenkilö 1 

 

Kaikkinensa käytänteiden nähtiin esihenkilöiden mukaan tukevan työyhteisössä osaamisen 

jakamista ja oppimista mutta ennen kaikkea kehittävän työyhteisön yhteistyötä ja luovan 

yhdessä oivaltamisen sekä onnistumisen kokemuksia. Tätä kautta esihenkilöt tarkastelivat 

käytänteiden merkitystä ja vaikutusta yhteisöllisyydelle. Aikaisempi tutkimus tukee ajatusta 

osaamisen jakamisen ja yhdessä oppimisen käytänteiden merkityksestä työyhteisön 

yhteisöllisyyden kannalta. Kinjerski ja Skrypnek (2006, 288-289) ovat osoittaneet, että 

työntekijöiden mahdollisuus oman itsensä toteuttamiseen, jatkuvaan oppimiseen ja 

kehittymiseen tukevat myös työyhteisön yhteisöllisyyden rakentumista. Mahdollisuus 

luovuuteen, oma-aloitteisuuteen ja itsensä kehittämiseen on nähty olevan myönteinen 

vaikutus yksilöön. Työ tuntuu helpommin kiinnostavalta ja innostavalta, kun työssä on 

mahdollista toteuttaa itseään. (Kinjerski & Skrypnek 2006, 288-289.)  
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5.3 Työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevat käytänteet  

Esihenkilöt kuvasivat myös haastatteluissa työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevia 

käytänteitä puhuessaan yhteisöllisyydestä. Esihenkilöt kuvasivat yhteneväisesti käytänteitä, 

joilla on pyritty kiinnittämään huomiota etätyöntekijöiden työhyvinvointiin ja 

työssäjaksamiseen, kun kokoontuminen fyysisesti esimerkiksi työhyvinvointipäivien 

merkeissä ei ollut mahdollista. Työhyvinvointipäiviä tai -iltapäiviä oli yhden esihenkilön 

mukaan järjestetty luentopainotteisesti webinaareina, jossa oli puhuttu työhyvinvointiin ja 

työssäjaksamiseen liittyvistä asioista. Toisaalta myös vallitseva koropandemia kaikessa 

kurjuudessaan oli ajanut muutamia haastateltavia yrityksiä taloudelliseen epävarmuuteen, 

mikä korosti entisestään työyhteisön jäsenten työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen 

huomioimisen tärkeyttä tilanteen aiheuttaman epävarmuuden ja pelon takia.  

Yksi haastateltavista esihenkilöistä kertoi, miten korona oli kurittanut yrityksen taloutta, 

joka aiheutti epävarmuutta ja keskustelua yrityksen tulevaisuudesta. Tilanne oli lisännyt 

sosiaalisen tuen tarvetta ja esihenkilön mukaan sosiaalista tukea pyrittiin työyhteisölle 

antamaan. Keskustelua oli avoimesti ja läpinäkyvästi käyty sen hetkisestä tilanteesta. 

Esihenkilö kertoi, että vaikean ajankin keskellä pyrittiin luomaan uskoa ja valoa tunnelin 

päähän tilanteen kääntymisestä parempaan suuntaan.  

 

 ”...Sit tietysti yhteisesti niinku kerrottiin avoimesti missä mennään  firman 

 kannalta, kun töitä ei hirveesti ollu ja luotiin sitä uskoa, kun kukaan ei 

 tienny mitä siinä tulee tapahtumaan.” Esihenkilö 7 

 

Toisaalta sosiaalista tukea ja keskusteluapua epävarmassa tilanteessa oli pyritty tarjoamaan 

myös ulkopuolisen ammattiavun voimin. Yksi esihenkilöistä kertoi, miten yhteiseen 

virkistyshetkeen oli otettu mukaan lifecoach, elämäntaitovalmentaja. 

Elämäntaitovalmentajan toimi ulkopuolisena ammattiapuna, jonka avulla pyrittiin 

keskustelemaan syvemmin vallitsevasta tilanteesta, sen aiheuttamista tunteista ja ajatuksista. 

Ajatuksena oli, että etätyöntekijät kokisivat, että heidät huomioidaan ja heitä tuetaan 

työyhteisössä muusta vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta. Ulkopuolisen ammattiavun 

käyttäminen tarjosi myös työyhteisöstä riippumatonta ja ammattitaitoista keskusteluapua, 

joka esihenkilön mielestä korosti etätyöntekijöille sitä, että vallitseva tilanne oli huomioitu. 
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Sosiaalista tukea ja välittämistä esihenkilöt ovat pyrkineet välittämään luomalla käytänteitä, 

jotka olivat hyvin vapaamuotoisia juuri työntekijöille tarkoitettuja hetkiä. Työntekijän tuen 

ja arvotuksen saaminen on yhteisöllisyyden rakentumisen kannalta merkityksellistä 

(Paasivaara & Nikkilä 2010, 101).   

 

 ”Sit siin alkuvaiheessa muutenki siin alkuvaiheessa life coach tuli pitämään 

 rentoutushetken vähä hengitellään ja erilaisiin teemoihin liittyen tarjottiin 

 keskustelua ja sai tulla linjoille jakamaan fiiliksiä ja tunteita.” Esihenkilö 8 

 

Etätyön kontekstissa sosiaalisen tuen merkitys ja yhteys etätyöntekijöiden 

työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin kannalta on tunnistettu. Sosiaalisen tuki vähentää 

etätyöntekijöiden kokemaa stressiä ja psyykkistä rasitusta, joka johtaa sosiaalisen 

eristäytymisen kokemuksen syntymiseen. (Bentley ym. 2016, 213-214.) Pahimmillaan 

sosiaalisen tuen puute johtaa kokemukseen siitä, ettei esihenkilö kohtele kaikkia 

tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti (Dahlström 2013, 443), mikä heikentää omaa 

kokemusta yhteisöön kuulumisesta (Milton ym. 2017, 295).   

Lisäksi etätyöntekijöiden työhyvinvointia oli pyritty huomioimaan järjestelemällä muun 

muassa yhteisiä virkistys- ja rentoutushetkiä sekä hyvinvointiin keskittyviä webinaareja. 

Käytänteillä oli pyritty korvaamaan perinteisiä työhyvinvointipäiviä tai -iltapäiviä. Yksi 

esihenkilö esimerkiksi kertoi, että työyhteisössä oli järjestetty luentopainotteisesti 

webinaareina, jossa on puhuttu työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyvistä asioita sekä 

arkisia yhteisiä virkistyshetkiä. Käytänteet olivat tukeneet esihenkilön mukaan paitsi 

etätyöntekijöiden työhyvinvointia ja työssäjaksamista, oli toteutetuilla käytänteillä ollut 

myös esihenkilön mukaan työyhteisön yhteisöllisyyttä tukeva vaikutus. Aikaisemmassa 

tutkimuksessa on myös tunnistettu yhteisöllisyyden merkitys osana yksilön työhyvinvointia 

(Utriainen 2009, 72).  

 

 ”Sen lisäks on ollu hyvinvointia tukevia webinaareja esimerkiks ja ihan 

 arkisia yhteisiä virkistyshetkiä, joilla on pyritty tukemaan hyvinvointia mutta 

 myös sitä tiiäks työyhteisön yhteisöllisyyttä.” Esihenkilö 4 
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Työhyvinvointia ja työssäjaksamista oli myös joidenkin esihenkilöiden mukaan pyritty 

tukemaan pienin materiaalisin muistamisin. Esihenkilöt kertoivat pienten muistamisen 

olleen ihan laidasta laitaan esimerkiksi suklaalevy nautittavaksi tai venytyskuminauha 

etäoloihin työhyvinvointia tukemaan tai vappuna sai hakea paikallisesta kahvilasta simat ja 

munkit nautittavaksi työpaikan laskuun. Esihenkilöt kertoivat, että pienillä muistamisilla 

pyrittiin viestimään välittämistä ja korostamaan jokaisen työntekijän merkityksellisyyttä 

osana työyhteisöä. Myös tarve tällaisille työntekijöiden välittämistä ja huomioimista 

tukeville käytänteille oli esihenkilöiden mukaan etätyöajassa korostunut.  

 

 ”Sitten me ollaan kans lähetetty semmosia pieniä muistamisia sillon tällön et 

 joskus lähettää suklaalevyn tai tämmösen et ei sen tarvii olla mitään isoa 

 mikään sadan euron jutun vaan jotain pientä esimerkiksi venytyskuminauhaa, 

 mikä nyt onki semmonen niinku työnantaja muistaa ja se on just tätä 

 välittämistä.” Esihenkilö 4 

 

Kaikkinensa kuten tuloksissa tulee esille työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevat 

käytänteet ilmenivät esihenkilöille moninaisina käytäntöinä, joilla pyrittiin luomaan 

tukemaan yksilön työhyvinvointia ja työssäjaksamista sekä rakentamaan työyhteisön 

yhteisöllisyyttä yhteisesti vietettyjen hetkien ja välittämisen osoittamisen kautta. 

Käytänteillä oli pyritty tarjoamaan sosiaalista tukea, osoittamaan työntekijöille välittämistä 

ja jokaisen merkityksellisyyttä osana työyhteisöä. Koronapandemia oli aiheuttanut 

epävarmuutta muutamissa haastateltavissa yrityksissä töiden vähetessä, mikä haastoi myös 

työyhteisön yhteisöllisyyttä ja jokaisen työhyvinvointia sekä työssäjaksamista. Toisaalta 

työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevat käytänteet ilmenivät hyvin konkreettisina 

henkilökohtaisina pieninä muistamisina mutta yhtäältä arkisina yhteisinä rentous- ja 

virkistyshetkinä. Esihenkilöiden mukaan käytänteet onkin koettu henkilöstön keskuudessa 

mukavina, piristävinä asioina ja joiden nähtiin myös tukeneen yhteisöllisyyttä työyhteisössä.  

Kuten todettua työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevilla käytänteillä tunnistettiin 

esihenkilöiden haastatteluissa olevan paitsi yksilöiden työhyvinvointia ja työssäjaksamista 

tukeva merkitys mutta myös yhtäältä käytänteiden tarkasteltiin työyhteisön 

yhteisöllisyydestä käsin. Ei ole yksioikoista sanoa yhteisöllisyyden ilmentyneen 

käytänteiden ensisijaisena tarkoituksena, vaan käytänteitä tarkasteltiin enemminkin 
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yksilöstä yhteisöön päin. Tulos vahvistaa käsitystä yhteisöllisyyden ilmiön 

moniulotteisuudesta siinä määrin, että yhteisöllisyyden nähdään paitsi edistävän yksilön 

työhyvinvointia myös yksilöiden hyvinvoinnin vaikuttavan yhteisöllisyyden kokemuksen 

rakentumiseen työyhteisössä. (esim. Eby & Burroughs 1998.) Työhyvinvoinnin ja 

työssäjaksamisen tukeminen edesauttaa positiivisten tunnekokemusten syntymistä. Tällöin 

kokemukset yhteisön läheisyydestä ja turvallisuudesta vahvistuvat, jolloin yksilö kokee 

herkemmin nauttivansa työstä. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 22.)  

 

5.4 Epävirallista vuorovaikutusta ja vapaamuotoista yhdessäoloa tukevat käytänteet 

Epävirallisten asioiden jakamista ja kuulumisten läpikäymistä tukevia käytänteitä nousi 

esihenkilöiden haastatteluissa yhteneväisesti esille. Esihenkilöt kertoivat yhteneväisesti, että 

epävirallinen vuorovaikutus vähenee, kun kaikki usein sattumanvaraisetkin kohtaamiset 

työpaikkojen käytävillä, kahvihuoneissa ja -automaateilla olivat jääneet pois. Epävirallisen 

vuorovaikutuksen väheneminen vaati esihenkilöiltä tietoisesti enemmän organisointia ja 

aikataulusta luoda sekä rakentaa epävirallista vuorovaikutusta työyhteisössä. Yksi 

esihenkilöistä kuvasi, miten kahviautomaattikeskustelujen jäädessä pois oli kontaktimääriä 

työntekijöihin kasvatettava systemaattisesti eri alustoilla.  

 

 ”Se varmaan mikä on päällimmäisenä huomiona on ollu ainaki itsellä tän 

 etäjohtamisen näkökulmasta nii yhteydenpito et tavallaan jos miettii 

 tälläsiä kontaktimääriä on se sitte Whatsapp, Teams-viesti, Teams-puhelu, 

 normaalipuhelu niin niiden määrää on joutunut kasvattamaan merkittävästi, 

 koska se normaali kahviautomaattikeskustelu on jääny tietyl taval niinku poies 

 niin tavallaan itse mä oon  pyrkiny moninkertaistamaan sen määrän, kuinka 

 aktiivisesti mä olen ihmisten kanssa tekemisissä kanavasta riippumatta 

 et kysyn miten menee ja näin poispäin” Esihenkilö 10 

 

Etätyötä tehtäessä oli siis ollut korostunut tarve luoda vastaavanlaisia hyvin arkisia ja 

epävirallisia käytänteitä, jotka vain etätyötä tehdessä tapahtuvat teknologiavälitteisesti eri 

alustoja hyödyntäen. Käytänteiden avulla pyrittiin tukemaan ja rakentamaan arkisempaa 

vuorovaikutusta työyhteisön jäsenten välille, jotta mahdollisimman säännöllisesti tulisi 
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keskustelua muuhunkin kuin itse työhön liittyen. Epävirallisten asioiden läpikäyminen ja 

kuulumisten vaihtaminen ilmeni monenlaisina käytänteinä mutta säännöllisin ja yleisin 

käytänne olivat esihenkilöiden mukaan kahvikeskustelut. Esihenkilöt olivat hyödyntäneet 

vaihtelevasti erilaisia alustoja kahvikeskusteluihin ja luoneet kahvikeskusteluille omat 

kuvaavat nimensä. Kahvikeskustelut rakennettiin niin, että esihenkilöiden toimesta varattiin 

säännöllisesti kalenterista aika, jolloin halutessaan sai kokoontua kahvitauon merkeissä 

etäyhteyksien päähän vaihtamaan ajatuksia. Kahvikeskusteluiden pääasiallisena ja 

ensisijaisena tarkoituksena olikin esihenkilöiden mukaan rakentaa tila, johon kaikki voivat 

vapaaehtoisesti kokoontua keskustelemaan mistä tahansa kahvitauon mittaiseksi ajaksi.   

 

 ”Me perustettiin tämmönen Coffice, joka oli tämmönen Teams-pohjainen 

 tämmönen vapaamuotoinen kahvihetki, jossa sitte oli mahdollista käydä 

 työkavereitten kans työkeskustelua tai sitten ihan vaan vaihtaa kuulumisia ja 

 nähdä edes Teamsin välityksellä niitä kasvoja ja juoda kahvia.” Esihenkilö 5 

 

 ”Meillä oli joka torstai tämmöset etäkahvit et avattiin kaikki kamerat ja 

 otettiin Zoomilla yhteys ja avattiin kamerat päälle ja siellä sai käydä pari 

 minsaa moikkaamas toista ja hekottelemas siellä et puol tuntii se oli niinku   

 kalenteroitu.” Esihenkilö 8 

 

Toisaalta osa esihenkilöistä kertoi, etteivät itse välttämättä aina osallistuneet 

kahvikeskusteluihin vaan antoivat enemmänkin alaisille mahdollisuuden kokoontua 

kahvikeskusteluihin juttelemaan keskenään ja vaihtamaan ajatuksia. Yksi esihenkilöistä 

perusteli tätä sillä, ettei ole normaalistikkaan arjessa työpaikalla kahvihuoneessa johtamassa 

keskustelua vaan kohtaamiset kahvihuoneessa tapahtuvat vaihtelevalla kokoonpanolla, 

sattumanvaraisesti ja suunnittelemattomasti. 

 

 ”Mä oon pitäny kahvihetket semmosina, että mä en välttämättä ite aina 

 osallistu, että on mahdollisuus tulla juttelemaan, että tota enhän mä normaali 

 arjessa oo johtamassa sitä puhetta, että ne (kahvikeskustelut) on semmosta 

 niinku vapaamuotoisempaa yhdessäoloa.” Esihenkilö 2 
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Kuten todettua kahvikeskusteluilla pyrittiin luomaan työpaikan kahvihuone, nyt vain 

etätyöajassa teknologiavälitteisesti eri alustoja hyödyntäen. Kahvikeskusteluiden 

vapaamuotoisuutta tuki myös se, että osallistuminen ei esihenkilöiden mukaan ollut 

pakollista vaan perustui vapaaehtoisuuteen. Kuitenkin vaikka haastatteluissa pääosin 

esihenkilöt olivat nähneet kahvikeskustelut yhteisöllisyyttä tukevana käytänteenä, olivat osa 

esihenkilöistä tarkastelleet käytänteen toimivuutta kriittisesti. Osa esihenkilöistä oli 

ponnekkaammin sitä mieltä, ettei kahvikeskustelut korvaa arjen kohtaamisia työpaikkojen 

käytävillä ja kahvihuoneissa. Eräs esihenkilöistä kuvasi sitä siten, että vaikka 

kahvikeskusteluita hyödynnettiin ja käytettiin, oli työntekijöillä paljon asiaa ja kysymyksiä 

esihenkilön saapuessa etätöistä fyysisesti konttorille. Kyseisen esihenkilön mukaan fyysiset 

kohtaamiset tarjosivat matalamman kynnyksen nostaa mieltä askarruttavia kysymyksiä 

esille, kun oli konkreettisesti läsnä ja saatavilla.  

Toisaalta osa esihenkilöistä kuvasivat kahvikeskusteluiden kohdalla samanlaisia haasteita 

kuin palaverikäytänteistä puhuessaan.  Kahvikeskusteluissa oli ollut esihenkilön mukaan 

haasteita saada kaikki paikalle saapuneet osallistujat osallistumaan keskusteluun, jonka takia 

käytänteen toimivuutta oli arvioitu kriittisesti. Eräs esihenkilöistä nostikin tässä yhteydessä 

esille sen, että se, mitä hän itse piti hyvänä käytänteenä ei välttämättä muille sitä ollut. Kaikki 

eivät välttämättä työyhteisössä koe työpaikallakaan kahvihetkeä tilanteeksi, jossa haluaisi 

välttämättä jakaa ajatuksia tai keskustella kenenkään kanssa, vaan toiset haluavat 

enemmänkin irtaantua kahvihetken mittaiseksi hetkeksi työympäristöstä ja nauttia kahvia 

omassa rauhassa.  

 

 ”Esimerkkinä musta oli hauska, kun mä koin et se virtuaalinen kahvitauko 

 ois hyvä mut kyllä se osa porukka sano ettei he halua mitään tämmösiä 

 virtuaalikahveja et se liittyy vähän ihmisen persoonaan et hei kyl mä voin 

 vetää tsufeet ilman muitten jorinoita et joillekin se kahvitauko on semmonen 

 et haluaaki irtaantua työympäristöstä hetkeksi.” Esihenkilö 4 

 

Tämän myös muutama muu esihenkilöistä nosti sitä kautta esille, että käytänteiden 

toimivuutta ja sopivuutta on aina haastavaa ja vaikeaa arvioida riippumatta siitä tehdäänkö 

etänä töitä vai paikan päällä töitä, koska työyhteisö koostuu erilaisista persoonista ja 

jokainen yksilö omaa omat toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Tämä oli esihenkilöiden 
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mukaan yksi haaste käytänteitä mietittäessä ja kehittäessä, kun sellaista aktiviteettia tai 

yhteistä tekemistä, joka innostaa kaikkia ei esihenkilöiden mukaan ole olemassa.  

Epävirallinen vuorovaikutus ilmeni haastatteluissa myös spontaanina ajatuksenvaihtona ja 

vertaistuen jakamisena eri alustoilla. Keskusteluryhmät ilmensivät käytänteenä hyvin 

epävirallista ja vapaamuotoista arkista vuorovaikutusta, joiden nähtiin juuri toimineen 

työyhteisön ilmapiiriä rentouttavana käytänteenä. Esihenkilöiden mukaan keskusteluryhmät 

toimivat melko matalankynnyksen kanavina luoda vuorovaikutusta työyhteisön jäsenten 

välille. Keskusteluryhmillä nähtiin olevan vain toissijainen tarkoitus toimia nopeana ad hoc 

-tiedottamisen väylänä.  

Esihenkilöt kuvasivat yhteneväisesti sitä, miten vapaamuotoisemmat keskusteluryhmät eri 

alustoilla toimivat arkisten tapahtumien, hauskojen humorististen hetkien jakamiseen 

keskittyvinä matalan kynnyksen kanavina virittää hyvin arkista keskustelua. Tällaisten 

hauskojen huumoria sisältävien asioiden jakaminen toimi esihenkilöiden mukaan 

työyhteisön ilmapiiriä rentouttavana asiana. Huumorin rakentumisen voidaan myös ajatella 

yhdistävän ihmisiä ja rentouttavan työyhteisön ilmapiiriä (Vesa 2009, 31). Yksi 

esihenkilöistä kertoi, että laajamittaisen etätyöajan vallitessa oli keskusteluryhmiä vielä 

aktivoitu aikaisempaa enemmän.     

 

 ”Sitten meillä on Slackissa oli jo aikasemminki mut sitte sitä vielä buustattiin 

 tos etäaikana semmonen ihan meiän tiimin vapaamuotonen kanava mihin sai 

 laittaa vaikka kuvan, jos vaikka kissa makas läppärin päällä et nyt on vähä 

 työnteko vähä hankalaa tai jotain muuta et semmosia niinku hauskojen 

 jakamista ja sellasta jolleki niinku vertaistukee myös siihen, kun kotona 

 etätyöskenteleminen ei välttämättä ollu aina kauheen hohdokastakaan.” 

 Esihenkilö 7 

 

Erilaiset keskusteluryhmät mahdollistivat vertaistuen jakamisen; kokemusten, ajatusten ja 

tunteiden muodossa työyhteisön jäsenten kesken. Esihenkilöt kuvasivat, että 

keskusteluryhmät olivat yksi tapa luoda käytänne arkiseen vertaistuen välittämiseen. 

Käytänne oli esihenkilöiden mukaan tukenut tarkoitustaan, vertaistukea oli saatu ja sitä oli 

annettu.  
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Vaikka vertaistukea oli eri käytänteiden välityksellä työntekijöiden keskuudessa luotu, nosti 

eräs esihenkilöistä mielenkiintoisen ja tutkimukseni relevanttiutta osoittavan huomion siitä, 

ettei etäjohtajien keskuudessa vertaistukea samalla tavalla etätyötä tehtäessä saada. Tämä oli 

esihenkilön mukaan hankaloittanut omaa johtamistyötä, kun ei ole tietoa siitä, miten ja 

minkälaisin käytäntein muut esihenkilöt olivat etäjohtamista toteuttaneet. Esihenkilö 

kuvasikin tilannetta seuraavasti; 

 

 ”Mut mun mielestä tää etäjohtaminen on yks aihepiiri, että eihän tässä 

 vertaistukea oo, että sitä on vielä vaikeempi saada niinku mikä on jääny 

 vähä ohi, että miten johdetaan omaa yksikköä muttei tiedetä, miten  tahansa 

 kukakin toinen tekee tätä asiaa.” Esihenkilö 3 

 

Kaiken kaikkiaan etätyö ja eristäytyminen koteihin korostui esihenkilöiden haastatteluissa 

kasvaneena sosiaalisen ja vertaistuen tarpeena. On yhteneväistä, että muutostilanteet, kuten 

laaja-alainen etätyöaika on ollut, korostavat vertaistuen merkityksen tarvetta.  Vertaistuen 

saaminen ja toisaalta antaminen on yksi tapa yhteisöllisyyden ilmentymisestä. 

Parhaimmillaan vertaistuki on voimavara, joka tukee yksilön selviytymistä arkisesta 

puurtamisesta ja työhön liittyvistä paineista. (Suhonen ym. 2019, 101.) Esihenkilöt voivat 

etätyöntekijöitä rohkaisemalla eri alustojen kautta vuorovaikutukseen tukea 

etätyöntekijöiden käsitystä työkavereiden tuesta ja suhteesta, minkä voidaan nähdä 

vaikuttavan positiivisesti etätyöntekijöiden tyytyväisyyteen (Smith, Patmos & Pitss 2015, 

61-62).  

Haastatteluissa nostettiin esille monenlaisia vapaamuotoiseen yhdessäoloon ja 

hauskanpitoon liittyviä käytänteitä, joiden avulla haluttiin kiinnittää huomiota ja tukea 

työyhteisön epävirallista vuorovaikutuksen syntymistä. Kuten aiemmin jo todettua 

esihenkilöt tunnistivat epävirallisen vuorovaikutuksen vähenemisen haasteen etäjohtamista 

toteuttaessaan. Tulos tukee aikaisempaa käsitystä siitä, että epävirallisen vuorovaikutuksen 

vähenemisen ja leikkimielisyyden katoamisen on nähty olevan yksi keskeisistä 

etäjohtamisen haasteista (Ruiller ym. 2019, 18-19; Van Wart ym. 2019, 88-89).  

Esihenkilöt kertoivat, kun perinteisiä työnantajan järjestämiä pikkujouluja ja 

työhyvinvointipäiviä ei ollut mahdollista fyysisesti järjestää, oli vastaavia tapahtumia 
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toteutettu etäyhteyksin välityksellä. Haastatteluissa tuli esille, että käytänteet perinteisten 

pikkujoulujen ja työhyvinvointipäivien tai tiimipäivien järjestämiseen olivat hyvin 

moninaisia. Myös perinteisiä pikkujouluja oli järjestetty etäyhteyksien välityksellä. Yksi 

esihenkilöistä kuvasi, miten perinteiset pikkujoulut järjestettiin etäyhteyksien välityksellä 

glögiä yhdessä nauttien ja toisten kanssa rennosti ajatuksia vaihtaen.  

Toinen esihenkilöistä kertoi taas, miten heidän työyhteisössään oli joulun alla pidetty 

etäyhteyksin joulukalenteri, jossa jokaisena joulukuun päivänä ennen joulua jokainen sai 

vuorotellen jakaa ja kertoa erilaisista jouluun liittyvistä asioista. Jokaisella oli oma päivänsä, 

jolloin sai itse valita, mistä jouluun liittyvästä teemasta tultaisiin yhdessä puhumaan. 

Esihenkilö kertoi, miten ihmiset jakoivat esimerkiksi parhaimpia joulumuistoja, kertoivat 

omista jouluperinteistä ja lempijouluruoistaan.  

Toisaalta tällaisten perinteisten pikkujoulujen lisäksi on kehitelty uusia käytänteitä 

vapaamuotoiseen yhdessäoloon ja hauskanpitoon. Eräs esihenkilöistä kertoi ja kuvasi, miten 

työyhteisössä oli järjestetty erilaisia maistelutyyppisiä illanviettoja ja yhteisiä 

ruoanlaittohetkiä. Yhteiset illanvietot järjestettiin niin, että työnantaja oli esimerkiksi 

hankkinut jokaiselle kotiin ruokapaketin, jonka jälkeen oli kokoonnuttu etäyhteyksien 

välityksellä laittamaan ruokapaketista ruokaa yhdessä jokainen omasta kodistaan käsin. 

Yhdessä kokkailun lisäksi illanvietoissa oli ollut jotakin yhteistä ohjelmaa, jossa oli 

hyödynnetty erilaisia sovelluksia, joiden avulla oli esimerkiksi yhdessä voitu järjestää 

tietovisoja tai muuta vastaavanlaista oheisohjelmaa.  

 

 ”... Me työantajana ollaan hommattu joku paketti et sinne tulee joku ruoka 

 tilattuna kotiin tai joku viinipullo et sillai tasting tyyppisesti... On ollut 

 etäkokkailua, etäviini- ja etäsuklaatasting tapahtumia ja niissä on sitte joku 

 joka avaa tilanteen tai vetää jotain ohjelmaa mut ollaan me myös paljo 

 hyödynnetty, kun sitten tuolla netissä on aika hyviä sovelluksia tämmöseen 

 hauskanpitoon niin sanotusti...” Esihenkilö 4 

 

Toinen esihenkilö kertoi myös, miten heidän työyhteisössään otettiin käyttöön 

viiniperjantait. Käytänteen ideana oli siis perjantaisin työviikon päätteeksi nauttia 

etäyhteyksien välityksellä yhdessä viiniä sekä viettää rennosti iltaa yhdessä. Samalla 
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saatettiin esihenkilön mukaan miettiä työasioita, mutta perusajatuksena käytänteessä oli 

kuitenkin säännöllisesti perjantaisin nähdä toisia edes videovälityksen kautta. Esihenkilö 

totesi käytänteen myös tukeneen ja rakentaneen työyhteisön yhteisöllisyyttä. 

 

 ”... Me otettiin käyttöön viiniperjantait et otettiin lasiviiniä, joku otti joskus 

 vähä enemmänki ja sitte vähä näyteltiin, mitä viiniä juo ja vähä ideoitiin 

 työasioita ja mietittiin esimerkiks yrityksen sloganeita et se oli ehkä sen 

 yhteisöllisyyden kannalta kaikista tärkein et videoiden kautta nähtiin.” 

 Esihenkilö 7 

 

Toisaalta vapaamuotoista yhdessäolo ja hauskanpitoa ilmentäviä käytänteitä olivat muun 

muassa yhteiset visailut ja kilpailut, joita oli toteutettu eri alustoja hyödyntäen. Yksi 

esihenkilöistä toi esille viikoittaiset perjantaivisailut. Visailut rakentuivat 

kysymyspatteristosta eli tietystä määrästä kysymyksiä, joille oli rakennettu 

vastausvaihtoehdot. Kun jokainen oli vastannut tahollaan kysymyksiin, selvitettiin sen 

perjantaivisailun voittaja. Visailut jatkuivat aina tietyn pätkän esimeriksi syyskauden ja 

syksyn päätteeksi kruunattiin visailun voittaja, joka sai jonkin pienen palkinnon. Palkintoina 

oli ollut esimerkiksi elokuvalippuja.   

Käytänteen tarkoituksena oli esihenkilön mukaan koota porukka yhteen ja viettää jonkin 

aktiviteetin parissa aikaa yhdessä. Käytänteen nähtiin esihenkilön mukaan tukeneen 

työyhteisön yhteisöllisyyttä. Aluksi kysymyspatteriston luominen oli esihenkilön ja 

yrityksen vastaavan henkilöstöasiantuntijan vastuulla, mutta myöhemmin vastuuta 

kysymyspatteriston luomisesta annettiin myös työntekijöille itselleen. Työntekijöitä siis 

haluttiin aktiivisesti osallistaa käytänteiden toteuttamisessa. Esihenkilö kertoikin, miten 

yhtäkkiä visailuista innostuttiin työntekijöiden keskuudessa, eikä työntekijöillä ollutkaan 

käytänteiden toteuttajina passiivinen rooli. Muutkin halusivat innokkaasti osallistua ja ruveta 

kehittämään ensi viikon perjantain visailun teemaa ja kysymyspatteristoa muille. 

Perjantaivisailuin vetovastuu jakautuivatkin itseohjautuvasti kaikkien työyhteisön jäsenten 

kesken.  
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 ”... Se alkuun lähti silleen et minä ja meidän HR ihminen et me tehtiin 

 vuorotellen niitä mut sit jossain kohtaan me kyllästyttiin houstaamaan niitä 

 koko ajan nii sit me heitettiin sillein et hei nyt päätetään kuka ens viikolla 

 tekee ja ihmiset innostu siitä aika paljon ja sit tuli sillei et hei hei mä otan 

 seuraavan vuoron ja seuraavan vuoron.” Esihenkilö 12 

 

Tällaisia vastaavanlaisia visailuita kertoivat suunnitelleensa muutama muukin esihenkilö. 

Eräs haastateltavista esihenkilöistä kuvasi esimerkiksi tällaisia käytänteitä, joita oli siis 

suunniteltu muttei vielä konkreettisesti toteutettu. Esihenkilö kertoi ideoista muun muassa 

levyraadista ja musabingosta, joita oli alustavasti jo mietitty. 

Ylipäänsä esihenkilöiden haastatteluissa haaste epävirallisen vuorovaikutuksen 

vähenemisestä etätyön kontekstissa tunnistettiin ja siksi käytänteitä haasteen ylittämiseksi 

oli pyritty kehittämään. Yhteenvetona voi todeta, että epävirallista vuorovaikutusta 

käytänteistä sen, että käytänteet ilmenivät hyvin rakenteeltaan erilaisina ja vapaaehtoisina 

käytänteinä. Käytänteiden kirjo oli moninaista ja käytänteiden nähtiin tukeneen 

yhteisöllisyyden rakentumista työyhteisössä. Käytänteet nähtiin esihenkilöiden mukaan 

työntekijöiden keskuudessa uusina ja erilaisina, mikä näkyi siinä, että monet työntekijät 

olivat innokkaita osallistumaan mukaan. Myös aikaisemman tutkimuksen mukaan 

hauskanpitämisen ja ajanviettämien työtovereiden kanssa on nähty keskeiseksi tekijäksi 

yhteisöllisyyden rakentamista puhuttaessa. Hauskojen hetkien jakaminen, yhteisten 

kokemusten kartuttaminen ja rento yhdessäolo synnyttävät toveruutta ja ylpeyttä 

jäsenyydestä, mikä edesauttaa yhteisöllisyyden syntymistä. (esim. Kinjerski & Skrypnek 

2006; Paasivaara & Nikkilä 2010.)   

 

5.5 Yksilöllisyyden huomioimista tukevat käytänteet  

Haastatteluissa yhteisöllisyyttä tukevat käytänteet ilmenivät yksilöllisten käytänteiden 

kautta. Esihenkilöt näkivät työyhteisön jäsenten yksilöllisyyden huomioimisen ja 

henkilökohtaisten keskustelujen merkityksen toisaalta yksilön työssäjaksamisen ja 

työhyvinvoinnin kannalta mutta myös työyhteisön yhteisöllisyyden rakentamisessa 

keskeiseksi. Esihenkilöt hahmottivat yksilön merkitystä työyhteisön yhteisöllisyyden 
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kannalta sitä kautta, että kun yksilö voi työssä hyvin ja kokee positiivisesti työssäjaksamista, 

edistää se työyhteisössä yhteisöllisyyden kokemuksen rakentumista.  

Tällaisia yksilöllisyyden huomioimista tukevia käytänteitä olivat esimerkiksi puhelut ja 

satunnaiset yksilöpalaverit. Eräs esihenkilöistä kertoi, miten aluksi oli lähettänyt 

sähköposteja tai pyrkinyt viestintäalustojen kautta kysymään kuulumisia mutta myöhemmin 

todennut käytänteen huonoksi, koska kirjallinen viestiminen sisälsi tietyn rajallisuuden ja 

mahdollisuuden viestien vääränlaisiin tulkintoihin.  

 

 ”Mä pyrin soittamaan alaisille enemmän kuin lähettämään sähköposteja. 

 Alkuun se oli et lähetti viestin sähköpostilla, Whatsapilla tai jollaki muulla mut 

 tajusin sen, että jos mä soitan, niin mä saan edes jotain tuntumaan siitä mitä 

 kuuluu.” Esihenkilö 11 

 

Toinen esihenkilöistä kertoi, miten koki tärkeäksi olla yhteydessä myös henkilökohtaisella 

tasolla viikoittain tekemisissä niin ettei muu työyhteisö tilanteessa ole läsnä. Tällaiset 

käytänteet mahdollistivat dialogimaisemman vuorovaikutustilanteen ja 

kokonaisvaltaisemman ajatusten ja kuulumisten vaihtamisen, koska tilanteissa ei ollut läsnä 

muita. Yksilöllisellä huomioinnilla pyrittiin esihenkilöiden mukaan tukemaan ja välittämään 

jokaisen kokemusta omasta merkityksellisyydestä osana työyhteisöä.  

 

 ”Kyl meil on silleen et pyritään vähintään kerran viikossa olemaan 

 puhelimitse tai Teamsin niinku yksilöiden kans tekemisis et ei niin et siin on 

 koko porukka vaan yksilöiden kans tekemisis.” Esihenkiö 10 

 

Ensisijaisesti henkilökohtaisten kontaktien tarkoituksena oli siis pyrkiä 

henkilökohtaisempaan ja yksilöllisempään vuorovaikutukseen, koska esihenkilöiden 

mukaan muissa ryhmätilanteissa kaikkia oli vaikea saada osallistumaan aktiivisesti 

keskusteluun. Esihenkilöt nostivat yhtenäisesti esille, että esimerkiksi työyhteisön 

palavereissa muutenkin hiljaisemmat ihmiset olivat vielä hiljaisempia etäpalavereissa, 

minkä takia tällaisissa tilanteissa oli mahdotonta huomioida kaikkia tasavertaisesti. Siksi 
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henkilökohtaiset yhteydenotot koettiin muiden käytänteiden lisäksi tärkeinä, jotta 

jonkinlainen kuva jokaisen työyhteisön jäsenen ajatuksista ja tuntemuksista olisi mahdollista 

muodostaa.    

Haastatteluissa esihenkilöt yhteneväisesti ymmärsivät henkilökohtaisen ja yksilöllisyyden 

huomioimisen merkityksen mutta toisaalta osa esihenkilöistä kertoi, etteivät kaikki 

työntekijät suhtautuneet soitteluun kovin myönteisesti, minkä takia soittelemista oli 

toteutettu vähemmän. Esihenkilön mukaan osa työntekijöistä koki soittelemisen 

kyttäämisenä ja holhoavana toimintana, joka osalle työntekijöistä oli signaali esihenkilön 

heikosta luottamuksesta. Soittelun siis koettiin työntekijöiden keskuudessa olevan merkki 

siitä, ettei töiden sujumiseen etänä luoteta.  

 

 ” Osa oottaa, että esimies paljon soittelee ja kyselee ja osa on sitä mieltä, 

 että tänne ei tartte soitella et se koetaan kyttäämisenä.” Esihenkilö 2 

 

Tämä nostaa esille aikaisemmassakin tutkimuksessa esille tulleen etäjohtamisen yhden 

paradokseista eli autonomian ja kontrollin suhteen hallinnan. Toisaalta etäjohtajan tulisi olla 

kykeneväinen reagoimaan, olemaan saatavilla ja läsnä alaisille mutta siten, että 

etätyöntekijät säilyttävät oman autonomian, itsenäisyytensä työn tekemisen suhteen. 

Etäjohtajan on tärkeää kyetä reagoimaan, olemaan saatavilla ja vastaamaan kysymyksiin, 

jotta etätyöntekijä kokee positiivista identifioitumista organisaatioon. (Milton ym. 2017, 

293.) Kuitenkin haastatteluissa nousi esille, että yksilölliset käytänteet ovat hyvin 

merkityksellisiä sen kautta, koska työyhteisössä on hyvin erilaisia persoonia ja joillekin 

työyhteisö voi olla ainoa merkityksellinen yhteisö, johon kuulua.  

Osa esihenkilöistä kertoi myös, että aika ja sen riittämättömyys asettaa omat haasteensa 

yksilöllisille soitteluille ja yhteydenotoille. Nämä esihenkilöt kokivat, ettei aika arjessa riitä 

soittelemaan työntekijöille, vaikka kuinka haluaisi. Haastattelut antoivat viitteitä siitä, että 

esihenkilön alaisten lukumäärä vaikutti siis siihen, miten paljon yksilöllisiä käytänteitä oli 

ollut mahdollista toteuttaa. Mitä enemmän alaisia esihenkilöllä oli, sitä haastavampaa 

henkilökohtaisten juttutuokioiden ja keskusteluiden järjestäminen oli kaiken muun keskellä. 

Yhden esihenkilön mukaan soittelu painottuikin enemmän sen mukaan, kuka kaipasi 

enemmän tukea ja keskustelua. Yksilöpalavereita ja keskusteluja oli toteutettu 
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työntekijöiden tarpeiden ja toivomusten mukaan. Kaiken kaikkiaan esihenkilöt korostivat 

yksilöllisten käytänteiden merkitystä etätyötä tehtäessä. Esihenkilöt tarkastelivat yksilöllisiä 

käytänteitä siitä näkökulmasta, että jokainen työyhteisössä oleva jäsen on yksilö ja erilainen 

persoona omine tarpeineen ja toiveineen, ja joita tulisi huomioida silloinkin, kun ei fyysisesti 

nähdä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tutkimukseni tutkimustehtävänä ja tarkoituksena on ollut paitsi kuvailla etäjohtamista 

toteuttavien esihenkilöiden kehittämiä ja luomia yhteisöllisyyttä tukevia 

vuorovaikutuskäytänteitä niin myös tarkastella sitä, miten toteutetut käytänteet ovat tukeneet 

ja rakentaneet yhteisöllisyyden kokemusta työyhteisössä. Tutkimuksen tarkoituksena on 

ollut siis rakentaa ymmärrystä yhteisöllisyydestä etäjohtamisen kontekstissa. 

Tutkimustehtäväni perustuu kahdelle keskeiselle ajatukselle, joiden kautta hahmottuu 

tutkimuksen peruslähtökohdat.  

Tutkimukseni perustuu ajatukselle siitä, että kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on 

rikkaampaa ja ihminen fyysis-psyykkis-sosiaalisena kokonaisuutena tarvitsee kasvokkain 

tapahtuvaa vuorovaikutusta. Kuten Isotalus ja Rajalahti (2017, 18) mukaan useimmiten 

nonverbaalinen viestintä on vahvempaa kuin verbaalinen viestintä tai näin ainakin ihmisillä 

on taipumusta uskoa vahvemmin kehonkieltä. Kuitenkin yhtäältä etätyö on tullut jossakin 

määrin jäädäkseen ja siksi teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ja 

vuorovaikutuskäytänteiden tarkasteleminen on laajemman tietoisuuden lisäämiseksi 

relevanttia. Kuten Aira (2012, 145) on osuvasti todennut, että tehokkaiden 

vuorovaikutuskäytänteiden omaksuminen vaatii ennen kaikkea sen ymmärtämistä, ettei 

teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ole tarkoitus korvata kasvokkain tapahtuvaa 

vuorovaikutusta. Tähän kytkeytyy ajatus siitä, että miksi ajatella teknologiavälitteisen 

vuorovaikutuksen olevan kasvokkain kohtaamisista pois. Teknologiavälitteinen 

vuorovaikutus voi jopa suoraviivaistaa ja järkevöittää toimintatapoja sillä tavoin, että 

kasvokkain kohtaamisissa voidaan suunnata energiaa sellaisiin asioihin, joista on eniten 

hyötyä (Aira 2012, 145). 

Toisaalta tutkimukseni perustuu sille ajatukselle, että työyhteisön yhteisöllisyyttä voidaan 

johtajan toimesta tukea ja rakentaa. Vaikka yksilön kiinnostuksella on merkitystä 

työyhteisön yhteisöllisyyden näkökulmasta, korostuu lopun viimein johtajan tai esihenkilön 

vastuu ja esimerkillisyys yhteisöllisyyden rakentamisessa. Johtajan vastuulla se, miten 

työyhteisö saadaan toimimaan yhtenä kokonaisuutena. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 152; 

Suhonen ym. 2019, 106.) Kuten myös Ruiller (ym. 2019, 17) on todennut, johtajalla on 

vastuuta suunnitellessaan ja jalkauttaessaan työyhteisössään uusia etätyöhön liittyviä 

käytänteitä.   
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Lähestyin tutkimustehtävääni kuvaamalla henkilövoimavaraisen johtamisen ja digitaalista 

transformaation kehityskulku kohti joustavia työjärjestelyitä, etätyötä ja etäjohtamista. 

Kuvasin etäjohtamisen osaamisvaateiden – ja tarpeiden näkökulmasta. Sen jälkeen kytkin 

etäjohtamisen vuorovaikutuksen viitekehykseen ja rajautuen vielä yhteisöllisyyden 

tulokulmaan. Esitin, miksi viestintäteknologia haastaa vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden 

kokemuksen sekä miksi aihe on etäjohtamisen kontekstissa tutkimisen arvoinen. On hyvä 

todeta, ettei tutkimuksen keskiössä eivät olleet alustat, joilla vuorovaikutuskäytänteitä on 

esihenkilöiden toimesta toteutettu. Sen takia on ollut tietoinen valinta jättää tutkimustuloksia 

kuvatessani eri alustojen kuvaaminen toissijaiseen rooliin.  

Tutkimus edustaa laadullista tutkimusta, jonka perimmäisenä pyrkimyksenä on todellisen 

maailman kuvaaminen erilaisia näkemyksiä huomioitta jättämättä. Tutkimus on toteutettu 

koronapandemian vallitessa, jonka takia etätyö on ollut kohdeorganisaatioissa 

valtakunnallisten etätyösuositusten takia laaja-alaisempaa kuin koskaan aikaisemmin, mikä 

on myös osaltaan korostanut käytänteiden merkitystä. Tutkimuksen aineisto kerättiin 

teemahaastatteluin ja aineisto muodostui lopulta 12 esihenkilön kanssakäydystä 

teemahaastattelusta. Haastateltavat etäjohtamista toteuttavat esihenkilöt työskentelevät eri 

asemissa, eri toimialoilla ja eri sektoreilla. Esihenkilöt omasivat myös eri määrän kokemusta 

etäjohtamisesta, ja aineisto edustaa jokaisen esihenkilön yksilöllisiä kokemuksia. 

Tutkimuksen aineisto on rikas ja moninainen mutta haastaa myös tutkimuksen luotettavuutta 

ja yleistettävyyttä. Nämä menetelmälliset valinnat ovat kuitenkin lukijalle perusteltu ja tuotu 

avoimesti esille. Tavoitteenani on ollut enemmänkin lisätä ymmärrystä sekä rikastuttaa 

keskustelua vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyydestä etäjohtamisen kontekstissa. 

Aineisto analysoitiin hyödyntämällä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin kautta 

muodostuivat viisi erilaista vuorovaikutuskäytänteiden kimppua, joita etäjohtamista 

toteuttavat esihenkilöt kuvailivat puhuessaan yhteisöllisyydessä. Yhteisöllisyyttä tukevat 

vuorovaikutuskäytänteitä hahmottuivat seuraavasti; 1) tiedottamista ja tiedonvaihtoa tukevat 

käytänteet, 2) osaamista ja oppimista tukevat käytänteet, 3) työhyvinvointia ja 

työssäjaksamista tukevat käytänteet, 4) epävirallista vuorovaikutusta ja vapaamuotoista 

yhdessäoloa tukevat käytänteet sekä 5) yksilöllisyyden huomioimista tukevat käytänteet.  

Yhteisöllisyyttä tukevat vuorovaikutuskäytänteet ilmenivät aineistosta siis moninaisina 

erilaisina vuorovaikutuskäytänteiden kimppuina, joista jokainen identifioitui aineistoa 

edustavien esihenkilöiden puheissa työyhteisön yhteisöllisyyteen. Tällä tarkoittaen sitä, että 
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jokaisella esitetyllä vuorovaikutuskäytänteiden kimpulla tunnistettiin esihenkilöiden 

haastatteluissa olevan merkitystä työyhteisön yhteisöllisyydestä puhuttaessa. Aineistossa 

esiintyvät vuorovaikutuskäytänteet rakentavat työyhteisön vuorovaikutusta ja 

yhteisöllisyyttä hyvin eri tavoin. Toiset käytänteet ilmenivät hyvin formaaleina, 

säännönmukaisina ja toiset epäformaaleina sekä epäsäännönmukaisina käytänteitä. Toisaalta 

vuorovaikutuskäytänteiden erilaisuus luonnehtii ja kuvaa työyhteisöjen moninaisuutta.  

Tiedottamista ja tiedonvaihtoa tukevat käytänteet ilmenivät tehtäväsuuntautuneina, 

rakenteeltaan eniten formaaleina ja säännönmukaisina vuorovaikutuskäytänteinä. Aineiston 

perusteella käytänteillä on keskeinen merkitys tiedon jakamisen, työtehtävien koordinoinnin 

ja työn seurannan näkökulmasta. Käytänteet rakentuivat työnkuvaan ja työajalle kuuluvuksi 

siksi käytänteisiin osallistumista etätyöntekijöiltä edellytettiin. Tällaisia tiedottamista ja 

tiedonvaihtoa kuvaavia käytänteitä olivat esimerkiksi kuukausi- ja viikkokirjeet sekä 

palaverit.  

Tutkimus vahvistaa aikaisempaa käsitystä siitä, että etäjohtamisessa tiedonkulku tai oikean 

tiedon perille saaminen on haaste, joka haastaa paitsi vuorovaikutuksen niin myös 

yhteisöllisyyden rakentumista (Greer & Payne 2014; Wojcak ym. 2016). Kuten Wojcak (ym. 

2016, 35) on todennut, että etätyötä tehtäessä informaation tulkitseminen vaikeutuu, koska 

etätyöntekijöillä on rajallisesti tietoa tehtäviin tulkintoihin nähden tai etätyöntekijällä ei ole 

mahdollisuutta todentaa tulkintansa oikeellisuutta keskustelemalla siitä. Aineiston 

perusteella voidaan sanoa, että tiedottamista ja tiedonvaihtoa tukevat käytänteet kuvasivat 

työyhteisön tavoitteiden korostamista, selkeyttä ja tiedon avoimuutta, minkä nähtiin olevan 

yhteydessä yhteisöllisyyden rakentamiseen.  

Aineiston perusteella voidaan myös yksiselitteisesti sanoa, että etäjohtajat kuvailivat 

moninaisimmin yhteisöllisyydestä puhuessaan epävirallista vuorovaikutusta tukevia 

käytänteitä ja tunnistivat vuorovaikutuksen vähenemisen sekä keskustelujen köyhtymisen 

haasteen. Tutkimus vahvistaa aikaisempaa käsitystä siitä, että etätyötä ilmentävät haasteet 

kuten epävirallisen vuorovaikutuksen väheneminen, keskustelun köyhtyminen ja ”paikalla 

muttei läsnä” -tilanteet haastavat myös etäjohtamista toteuttavia esihenkilöitä (Bergum 

2009; Ruiller ym. 2019; Van Wart ym. 2019). Vaarana on etätyötä tehtäessä se, että 

muutenkin työyhteisön hiljaisimmat yksilöt ovat vieläkin hiljaisempia eivätkä osallistu 

aktiivisesti vuorovaikutukseen. Toisaalta myös vuorovaikutuksen keskittyminen niiden 
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yksilöiden välille kenen kanssa tekee muutenkin töitä, voi aiheuttaa pidemmällä aikavälillä 

ryhmien eriytymistä muusta työyhteisöstä.  

Epävirallisen vuorovaikutuksen ja yhdessäolon rakentamiseen kiinnitetään tietoisesti 

huomiota, kun sattumanvaraisetkin kohtaamiset työpaikkojen käytävillä ja kahvihuoneissa 

ovat jääneet pois. Käytänteiden kirjo aineistossa on laaja. Epävirallista vuorovaikutusta ja 

yhdessäoloa tukevia käytänteitä olivat muun muassa kahvikeskustelut, keskusteluryhmät ja 

moninaiset illanvietot eri alustoja hyödyntäen. Keskeisin merkitys käytänteillä oli muuhun 

kuin työhön liittyvän keskustelun rakentaminen, yhdessäolo ja hauskanpito. Käytänteet 

tukivat toisiin tutustumista ja sitä kautta suhteiden syntymistä, mikä tukee yhteisöllisyyden 

kokemuksen syntymistä ja kokemusta kuulumisesta yhteisöön.  

Epävirallisen vuorovaikutuksen väheneminen on keskeisiä haasteita yksiön työhyvinvoinnin 

ja työssä suoriutumisen kannalta. Aineistosta on luettavissa, että työhyvinvointia ja 

työssäjaksamista oli pyritty tukemaan muun muassa juttutuokioilla, rentoutus- ja 

virkistyshetkillä, hyvinvointiwebinaareilla sekä pienillä materiaalisilla muistamisilla. 

Näiden käytänteiden tarkoitus on ollut tukea etätyöntekijöiden fyysistä työssäjaksamista 

mutta etenkin etätyöntekijöiden henkistä jaksamista ja hyvinvointia. Käytänteet ilmenivät 

yhteisöllisyyttä puhuttaessa enemmän yksilöstä yhteisöön päin eli kun yksilö voi hyvin, on 

yksilö motivoituneempi ja halukkaampi osallistumaan työyhteisön toimintaa, mikä taas 

mahdollistaa yhteisöllisyyden rakentumisen työyhteisössä. Aineiston antaa selkeitä viitteitä 

siitä, että sosiaalisen tuen merkitys etätyötä tehtäessä korostuu, mikä on yhteneväistä 

aikaisemman tutkimuksen kanssa siinä, että etäjohtajan osoittama tuki on keskeistä 

etätyöntekijän organisaation sitoutumisen ja yksinäisyyden ehkäisemisen kannalta (Milton 

ym. 2017, 293). 

Osaamista ja oppimista tukevat käytänteet ilmentävät laajemmin tarpeina tukea ja huomioida 

etätyöskentelyssä osaamisen jakaminen ja yhdessä oppiminen. Myös oppimista ja osaamista 

tukevien käytänteiden ajateltiin yleisesti luovan jotakin muutakin kuin työhön painottuvaa 

vuorovaikutusta ja yhdessäoloa työyhteisön jäsenten välille. Osaamista ja oppimista tukevia 

käytänteitä oli muun muassa työpari- ja työpajakäytänteet. Tarkoitus käytänteillä oli tukea 

osaamisen jakamista ja yhteistä oppimista. Aineiston valossa on selvää, että oppimisen ja 

osaamista korostavien vuorovaikutuskäytänteiden merkitys etätyötä tehtäessä on ilmeinen. 

Osaaminen ja oppiminen rakentavat yhdessä tekemisen kulttuuria, yhteistoimintaa ja 

osallisuutta vaikuttaen positiivisesti työyhteisön yhteisöllisyyteen ja kokemukseen meistä 
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yhteisönä. Oppimista ja osaamista toteuttavat vuorovaikutuskäytänteet loivat 

mahdollisuuksia kehittää, oppia ja jakaa osaamista muiden työkavereiden kesken, mikä 

rakentaa yksilölle käsitystä omista vaikutusmahdollisuuksistaan työyhteisössä. Yhtäältä 

oppimista ja osaamista tukevat vuorovaikutuskäytänteet auttavat ylläpitämään ja 

harjaannuttamaan tärkeitä ryhmä- ja tiimityöskentelytaitoja.  

Aineistosta käy ilmi, että etäjohtamista toteuttavat esihenkilöt haluavat antaa myös vastuu 

käytänteiden toteuttamisesta etätyöntekijöille itselleen. Ei ole vuorovaikutusta ilman 

vastavuoroisuutta. Kuten Wang (ym. 20121, 48-49) on todennut etätyössä tapahtuvan 

sosiaalisen vuorovaikutuksen vaativan enemmän yksilön oma-aloitteisuutta ja 

osallistumista. Etätyöympäristö ei tue vuorovaikutuksen rakentumista samoin tavoin kuin 

fyysinen toimistoympäristö, jossa työskennellään samoissa tiloissa ja jossa väistämättä 

kohdataan työkavereita työpaikkojen käytävillä ja kahvihuoneissa. Aineisto voidaan tulkita, 

että esihenkilöt tunnistavat oman roolinsa ja vastuunsa vuorovaikutuskäytänteiden 

rakentajana, läpiviejinä ja hengen luojina mutta antavat vastuuta myös yksilölle itselleen 

osallistumisesta ja käytänteiden kehittämisestä. Osallistaminen tukee yksilöiden aktiivista 

toimijuutta ja luo yksilölle mahdollisuuksia vaikuttaa työyhteisön asioihin vaikuttaen myös 

positiivisesti yhteisöllisyyteen.   

Yhteisöllisyys on syvimmiltään yhteistoimintaan ja osallistumista, jonka takia on 

etätyöntekijöiden osallistaminen käytänteiden toteuttamiseen, on keskeistä. Toisaalta 

etätyön käytänteet ovat vasta laaja-alaisemmin vakiintumassa työyhteisöihin. Tähän 

kytkeytyy kysymys, mitkä ovat ne parhaat käytänteet, joilla juuri omassa työyhteisössä 

yhteisöllisyyttä voidaan tukea ja rakentaa. Tarvitaan avointa keskustelua ja osallistamista 

käytänteiden kehittämisessä ja rakentamisessa. Etäjohtajan vastuu on toimia pääasiallisena 

organisoijana ja keskustelun avaajana mutta antaa vapautta ja vastuuta käytänteiden 

luomisesta ja kehittämistä myös etätyöntekijöille itselleen. Aineisto antaa viitteitä siitä, että 

osallistaminen ja vastuun antaminen tukee yksilön oma-aloitteisuutta ja halua olla mukana, 

kun mahdollisuus vaikuttaa annetaan.  

Tutkimuksellani osallistun laajempaan keskusteluun digitaalisesta transformaatiosta sitä 

kautta, miten se vaikuttaa vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen etäjohtamisen 

kontekstissa. Kuten tutkimusaukkoa ja tutkimustehtävääni määritellessäni kuvasin, on 

tieteellinen keskustelu keskittynyt Wangin (ym. 2019) mukaan virtuaaliryhmien ja 

tietokonevälitteisen vuorovaikutuksen tutkimiseen, eikä etätyön tai etäjohtamisen 
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kontekstissa vuorovaikutusta ole liiemmin tutkittu. Aiemmassa etätyöhön ja etäjohtamiseen 

keskittyvässä tutkimuksessa tunnistetaan kylläkin vuorovaikutukseen liittyviä haasteita, 

joita teknologiavälitteinen vuorovaikutus aiheuttaa. Kuitenkaan aikaisemmassa 

tutkimuksessa ei ole syvennytty siihen, miten yhteisöllisyys ilmenee tai miten 

yhteisöllisyyttä rakennetaan etätyön kontekstissa. Tutkimukseni uutuusarvo piileekin siinä, 

että tutkimus on tuottanut monipuolisesti uutta tietoa siitä, millaisia 

vuorovaikutuskäytänteitä etäjohtajat hyödyntävät ja miten vuorovaikutuskäytänteet ovat 

tukeneet ja rakentaneet yhteisöllisyyttä työyhteisössä.  

Tutkimuksessa on havainnollistettu konkreettisia vuorovaikutuskäytänteiden kimppuja, 

joiden avulla yhteisöllisyyttä etäjohtamisessa voidaan tukea ja rakentaa. Tutkimuksen 

tuloksissa esille nousevat käytänteet osoittavat, että etäjohtamisessa on pyritty huomioimaan 

aikaisemmin tunnistettuja moninaisia haasteita, joita muun muassa vuorovaikutuksen 

väheneminen etätyön kontekstissa aiheuttaa. Käytänteet osoittavat, että etäjohtajat pyrkivät 

työssään tukemaan yhteisöllisyyttä moninaisin tavoin ja käytäntein. Etäjohtamiselle 

tuloksien vaikuttavuus kytkeytyy kysymykseen siitä, mitä käytänteet voisivat omassa 

työyhteisössä tarkoittaa. Tuloksia voidaan siis hyödyntää konkreettisesti käytännön 

johtamistyöhön. Tällä tarkoittaen sitä, että käytänteiden kimput tuottavat etäjohtajille paitsi 

tietoa ja ymmärrystä erilaisista vuorovaikutuskäytänteistä niin myös siitä, miten käytänteet 

tukevat yhteisöllisyyttä työyhteisössä. Myös siitä näkökulmasta, jotta 

vuorovaikutuskäytänteitä voidaan kehittää yhtäältä vuorovaikutusta, osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä tukevimmiksi tulevaisuudessa. Siten tulokset mallintavat konkreettisia 

yhteisöllisyyttä tukevia vuorovaikutuksen tapoja ja tarjoavat työvälineitä arkiseen 

etäjohtamistyöhön. Toisaalta tuloksia voidaan soveltaa laajemmin etäjohtamisen 

vuorovaikutusjohtamista ja - osaamista mietittäessä sekä kouluttaessa etäjohtajia etätyöhön.  

Tutkimukseni jättää myös tilaa useille jatkotutkimusaiheille. Tutkimukseni on tunnistanut ja 

nostanut esiin vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kokemuksen rakentamisen haasteen 

osana etäjohtamista mutta samalla rajannut tarkastelun ulkopuolelle etätyöntekijöiden roolin 

työyhteisön yhteisöllisyyden luojina ja rakentajina. Jatkossa on myös tärkeää tutkia 

etätyöntekijöiden kokemuksia vuorovaikutuskäytänteiden merkityksellisyydestä ja 

toimivuudesta yhteisöllisyyden näkökulmasta. Siksi yksi mielenkiintoinen 

jatkotutkimusaihe voisi olla sen tarkasteleminen, miten etätyöntekijät ovat kokeneet 

etäjohtajien toteuttamien vuorovaikutuskäytänteiden kimppujen merkityksen 
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yhteisöllisyyden kannalta ja miten etätyöntekijät näkevät oman roolinsa 

vuorovaikutuskäytänteiden toteuttajina sekä kehittäjinä. 

Tutkimuksen toteuttaminen vertailevalla menetelmällä voisi olla hedelmällinen, koska tällä 

tavoin etäjohtajien ja etätyöntekijöiden kokemuksia vertailemalla voitaisiin sanoa 

vaikuttavammin, millaisin vuorovaikutuskäytäntein yhteisöllisyys rakentuu etätyön 

kontekstissa ja miten yksilöt näkevät toteutettujen käytänteiden roolin yhteisöllisyyttä 

tarkastellessaan. Toisaalta tällainen tutkimus voisi antaa arvokasta tietoa siitä, miten 

etäjohtajien ja etätyöntekijöiden odotukset, toiveet ja tarpeet kohtaavat työyhteisön 

yhteisöllisyyden kehittämistä mietittäessä. Tärkeää on, etätyötä tehtäessä etäjohtajien ja 

etätyöntekijöiden välisessä yhteistyössä kehitetään vuorovaikutuskäytänteitä, jotka 

rakentavat epävirallisempaa vuorovaikutusta ja sitä kautta luovat perustaa yhteisöllisyyden 

kokemiselle. Toivon, että tutkimukseni on toiminut laajemman keskustelun avaajana sille, 

miten työyhteisön yhteisöllisyyttä voidaan etätyössä tukea ja rakentaa.   
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LIITEET  

 

Liite 1. Teemahaastattelurunko 

 

Taustoitus/johdatus haastattelun aiheisiin 

- Kerro itsestä/omasta taustastasi?  

- Oletteko aiemmin toteuttaneet etäjohtamista? Jos kyllä, miten kauan? 

- Millaisena olette kokeneet yleisesti etäjohtamisen?  

1) Yhteisöllisyyden tukeminen työyhteisössä ennen etätyötä 

- Miten kuvailisitte työyhteisön yhteisöllisyyttä ennen etätyöaikaa?  

- Miten yhteisöllisyyttä on tuettu työyhteisössä ennen etätyöaikaa? 

2) Yhteisöllisyyttä tukevat vuorovaikutuskäytänteet etätyössä 

- Miten koette yhteisöllisyyden tunteen kehittyneen etätyön aikana? Onko mielestänne 

työyhteisön ns. ”me-henki” muuttunut etätyön tekemisen myötä?  

- Millaisia yhteisöllisyyttä tukevia vuorovaikutuskäytänteitä olette rakentaneet 

etäjohtamisen tueksi?  

- Miten toteutetut käytänteet ovat mielestänne tukeneet yhteisöllisyyttä? 

3) Yhteisöllisyyteen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet etäjohtajan näkökulmasta 

- Millaisia yhteisöllisyyden tukemiseen liittyviä haasteita olette kohdanneet 

arjessanne? Mikä ollut haastavinta?  

- Entä millaisia yhteisöllisyyden tukemiseen liittyviä mahdollisuuksia etäjohtamisessa 

näette? 

 

- Jokin muu keskustelematta jäänyt asia, jonka haluaisit tuoda vielä esille?  

 


