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Organisaatioiden toimintaympäristön muuttumisen sekä työelämän murroksen vuoksi or-
ganisaatioilta vaaditaan kykyä mukautua nopeasti tapahtuviin muutoksiin, joista etätyön 
runsas lisääntyminen on yksi tyypillinen ilmentymä. Itseohjautuvuus on keino pysyä muu-
tosvauhdissa mukana, ja ilmiö onkin tämän hetken työelämän trendikäsite. Hyvä ihmisjoh-
taminen edesauttaa itseohjautuvuuden tarkoituksenmukaista toteutumista. 
 
Tutkielman tavoitteena oli selvittää esihenkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä etätyönteki-
jän itseohjautuvuudesta sekä itseohjautuvuuden johtamisesta. Tutkielma on laadullinen 
tutkimus, jonka aineisto on kerätty teemahaastatteluin haastattelemalla kahdeksaa eri asian-
tuntijaorganisaatioissa toimivaa henkilöä. Haastateltavat etsittiin Digiajan työhyvinvointi -
hankkeen kautta. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti. Tut-
kielman teoreettinen viitekehys rakentuu itseohjautuvuuden ilmiön ympärille huomioiden 
erityisesti itseohjautuvuusteorian (self-determination theory, SDT) mukaiset psykologiset 
perustarpeet. Lisäksi teoreettinen viitekehys sisältää etätyön ja etäjohtamisen aihealueet. 
 
Tutkielma osoittaa, että yksilön itseohjautuvuus on moninainen ilmiö, jossa yksilöllinen 
vaihtelu on suurta. Itseohjautuvuuden nähtiin tarkoittavan itsenäistä tapaa tehdä työtä, jol-
loin työntekijän oma vastuu korostuu. Etätyössä itseohjautuvuudella katsottiin olevan mer-
kittävä ja tärkeä rooli etenkin työn edistämisen sekä hyvinvoinnin suhteen. Esihenkilöt 
kokivat itseohjautuvuuden merkityksen kasvaneen etätyön yleistymisen myötä, ja tämä 
muutos nähtiin pääsääntöisesti suotuisana. Tulevaisuudessa itseohjautuvuuden roolin kat-
sottiin voivan myös pienentyä etenkin koronakriisin jälkeen. Hybridityön nähtiin olevan 
lupaava keino jatkaa etätyötä myös tulevaisuudessa.  
 
Esihenkilö voi tukea työntekijän itseohjautuvuutta edistämällä psykologisten perustarpei-
den täyttymistä. Autonomian toteutumista esihenkilöt tukivat erityisesti suomalla työnteki-
jälle vapauksia ja mahdollisuuden tehdä työtä itsemääräämällään tavalla. Pätevyyden tar-
peen täyttymistä esihenkilöt pyrkivät edistämään tarkoituksenmukaisella palautteen annol-
la, mahdollistamalla uuden oppimisen ja käymällä kehittymistä tukevia keskusteluja. Yh-
teisöllisyyden tarpeen toteutumista tuettiin arvostuksen osoittamisella, säännöllisellä vuo-
rovaikutuksella sekä mahdollistamalla vapaamuotoiset tapaamiset. Fyysisen etäisyyden 
vuoksi vuorovaikutus sekä luottamuksen rakentaminen koettiin haasteellisiksi. 

Avainsanat: itseohjautuvuus, etätyö, johtaminen 

 X Tutkielma ei sisällä muita kuin tekijän omia henkilötietoja. 
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1 JOHDANTO  
 
1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan yksilön itseohjautuvuutta etätyössä esihenki-

löiden näkökulmasta. Yllykkeenä tälle tutkimukselle on ollut viimeaikainen kehitys, jossa 

organisaatioiden toimintaympäristö on muuttunut globalisaation, tieto- ja viestintäteknolo-

gian sekä verkostoitumisen myötä viimeisten vuosikymmenten aikana hyvin nopeasti ja 

radikaalisti. Nopeasti muuttunut toimintaympäristö vaatii organisaatioilta kykyä pysyä 

mukana muutosvauhdissa, koska nopeat muutokset voivat olla uhka etenkin jäykkään hie-

rarkiaan nojaaville organisaatioille. Lisäksi työn luonne on muuttunut rutiinityöstä asian-

tuntijuutta ja itsenäistä päätöksentekoa suosivaksi, jolloin käskyihin perustuva johtamista-

pa ja jäykkä hallinta eivät ole soveltuvia. Organisaatioilta vaaditaan ketteryyttä mukautua 

muutoksiin, ja nykyisin modernin informaatioteknologian avulla esimerkiksi hajautetut 

organisaatiorakenteet ovat entistä käyttökelpoisempia. (Martela & Jarenko 2017, 11, 

18‒19; Lee & Edmondson 2017, 37.) 

 

Toimintaympäristön muuttumisen vuoksi itseohjautuvuus on noussut tämänhetkisen työ-

elämään liittyvän keskustelun trendikäsitteeksi, joka nousee esiin usein silloin kun pohdi-

taan organisaation toiminnan uudistamista. Itseohjautuvuuden lisääminen voi olla keino 

kehittää organisaatiota, mutta organisaatioiden toimijoiden ymmärrys itseohjautuvuuden 

ilmiöstä ja käsitteestä ei ole kuitenkaan vielä selkeä. Itseohjautuvuuteen liitetyt käytännön 

toiminnot voivat vaihdella suuresti organisaatioiden välillä, kuin myös ihmisten ymmärrys 

itseohjautuvuuden käsitteestä. Organisaation sekä tiimin tasolla itseohjautuvuuden nähdään 

olevan organisoitumisen tapa, joka on hierarkkiselle weberiläiselle byrokratialle vastakoh-

ta. Silloin toimintaa eivät ohjaa ylhäältä annetut rakenteet tai välttämättä edes tietty esi-

henkilö, vaan toiminta itseorganisoituu tarvittaessa. Itseohjautuvuutta kuvataan myös yksi-

lötason ilmiönä, jolloin organisaation perustana on pyrkiä vahvistamaan yksilön kykyä 

johtaa itseään. Itseohjautuvuuden lähtökohtana on komentamisen ja kontrolloimisen sijaan 

luottaa työntekijään. (Savaspuro 2019, 26‒27; Salovaara 2019, 106; Launonen, Koistinen 

& Mäkkeli 2020, 29.)  

 

Martelan (2020, 22) mukaan itseohjautuvuuden toteuttaminen organisaatiossa ei tarkoita 

lähtökohtaisesti radikaalia rakenteiden uudistamista tai toimintaa ilman esihenkilöitä. Esi-
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merkiksi yksilöiden itseohjautuvuus voi toteutua vahvasti hierarkkisessa organisaatiossa, 

jos esihenkilöt antavat yksilöille ja tiimeille tilaa ja vapautta toimia. Organisaatioiden välil-

lä voi olla suurta vaihtelua vapauksien antamisen suhteen niin organisaatiotasolla yleisesti 

kuin myös yksilö- ja tiimitasolla (Martela & Jarenko 2017, 13). Usean itseohjautuvuudesta 

kiinnostuneen organisaation tavoitteena onkin vahvistaa yksilöiden kykyä toimia itsenäi-

sesti ja omaehtoisesti, mikä tarkoittaa enemmänkin esimiestyön painottamista valmentami-

seen, jolla voidaan tukea muun muassa yksilön oma-aloitteisuutta. (Martela 2020, 23.) Kun 

hierarkkisista organisaatioista siirrytään kohti ketteriä yhteisöjä, jotka ovat itseohjautuvia 

ja verkottuneita, siirrytään samalla työelämään, joka on sisäisesti motivoivaa (Martela & 

Jarenko 2015, 20). 

 

Kostamon (2017, 79) mukaan itseohjautuvuus osoittautuu epätoivotuksi asiaksi hallinnoin-

nin (management) sekä johtajuuden (leadership) tutkimuksen historiassa, koska itseohjau-

tuvuus on näiden tutkimusten ominaispiirteiden vastainen salliessaan ihmisten omaehtoisen 

toiminnan organisaatiossa. Hallinnoinnin tutkimus korostaa hierarkkista kontrollointia, kun 

taas johtajuustutkimus korostaa rajatusti johtajien itseohjautuvuutta, mutta ei ota huomioon 

työntekijöiden itseohjautuvuutta. (Kostamo 2017, 80.) On kuitenkin olemassa merkittäviä 

syitä, miksi organisaatioiden ja organisaatiotutkimuksen tulisi viimeistään nyt uusin silmin 

kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen itseohjautuvuuteen.  

 

Itseohjautuvuuden lisääntymisen taustalla on työtehtäviin liittyvä murros. Automaation ja 

digitalisaation nähdään tulevaisuudessa korvaavan nykyisistä työtehtävistä noin kolmas-

osan. Ihmisten työtehtävät tulevat muuttumaan automaation lisääntymisen myötä luovaa 

asiantuntijatyötä suosivaksi, mikä vaatii kykyä yhdistää ja nähdä asioita aivan uudenlaisel-

la tavalla. Automaatio ei voi kuitenkaan täysin korvata ihmisten välistä inhimillistä vuoro-

vaikutusta. Tällöin johtamisen yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi muodostuu työntekijöi-

den luovan ja sisäisen motivaation mahdollistaminen innostamalla. Itseohjautuvuuden tar-

koituksena onkin vastata nykyisen työelämän tarpeisiin sekä vaatimuksiin lisäämällä työn 

mielekkyyttä ja autonomiaa. (Martela & Jarenko 2017, 22‒23.) 

 

Lisäksi itseohjautuvuuden merkityksen kasvuun vaikuttavat työntekijöiden muuttuneet 

odotukset työelämää kohtaan. Työelämään jo siirtynyt millenniaalien sukupolvi ja siirtyvä 

Z-sukupolvi odottavat aikaisempia sukupolvia enemmän työelämältään henkilökohtaisen 

merkityksellisyyden täyttymistä, hyvää organisaation kulttuuria, tasa-arvoisuutta sekä jous-
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tavaa ja reilua toimintaa. Työn merkityksellisyyttä lisää mahdollisuus kontrolloida itse 

työtään sekä se, että organisaation arvot yhteensopivat työntekijän arvoihin. (Lee & Ed-

mondson 2017, 37; Savaspuro 2019, 40.) Savaspuron (2019, 40) mukaan työntekijöiden 

vaativuus ilmenee odotuksena saada työnantajalta enemmän luottamusta, vaikutusmahdol-

lisuuksia sekä vapautta ja autonomiaa. Työntekijät odottavat hyvää johtamista, jonka kes-

kiössä ovat ihmiset ja kulttuuri. (Savaspuro 2019, 40.) 

 

Itseohjautuvuuden merkityksen kasvun syynä on myös informaatioteknologian mahdollis-

tama tapa koordinoida toimintaa sekä levittää informaatiota suurellekin joukolle (Martela 

& Jarenko 2017, 24). Informaatioteknologia laajemmin mahdollistaa myös työn tekemisen 

etäältä. Etenkin etätyön tekemisessä korostetaan organisaatioiden toimijoiden itseohjautu-

vuutta (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 102). Itseohjautuvuuden lisäksi myös lisään-

tynyt etätyö sekä etäjohtaminen ovat tämänhetkisen työelämäkeskustelun keskiössä. Vii-

meistään kahden edellisen vuoden aikana etätyö on muovautunut työntekijöistä suuren 

osan arjeksi COVID-19- pandemian myötä. Uusimman työ- ja elinkeinoministeriön tuot-

taman työolobarometrin mukaan koronapandemia on lisännyt etätyötä siten, että palkan-

saajista melkein puolet oli tehnyt etäältä työtä, sekä aikaisemmin etätyötä tehneet tekivät 

vuonna 2020 etätyötä entistä useammin verrattuna aikaisempaan. (Keyriläinen 2021, 

77‒81; Humala 2007, 13.)  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään kahteen edellä mainittuun käsitteeseen (etätyö 

ja itseohjautuvuus) sekä etäjohtamiseen yhdistämällä nämä ilmiöt tutkien etätyötä tekevien 

työntekijöiden itseohjautuvuutta ja itseohjautuvuuden johtamista esihenkilöiden näkökul-

masta. Tämän tutkielman kohteena olevat esihenkilöt on etsitty Digiajan työhyvinvointi -

hankkeen kautta. Torren ja Sartin (2020, 2) mukaan akateemista tutkimusta digitalisaation 

vaikutuksista johtajuuteen on edelleen vain rajallisesti huolimatta siitä, että aihepiirin tut-

kimus on aloitettu kauan aikaa sitten. Tämän pro gradu -tutkielman ohjaavana ilmiönä toi-

mii yksilön itseohjautuvuus, jonka käsittely tässä tutkimuksessa perustuu Richard Ryanin 

ja Edward Decin rakentaman itseohjautuvuusteorian perustarpeiden ympärille, näiden tu-

kemisella esihenkilö voi edistää työntekijän sisäistä motivaatiota ja täten itseohjautuvuutta.   

 

Usein organisaatioissa ajatellaan itseohjautuvuuden tarkoittavan sitä, että työntekijät auto-

maattisesti johtavat itseään, toimivat itseohjautuvasti ja autonomisesti ilman näkyvää joh-

tamista ja johtamisrakenteita (Lemmetty & Collin 2019, 17). Esihenkilöt voivat kuitenkin 



4 
 

tukea työntekijöiden sisäisen motivaation rakentumista ja itseohjautuvuuden syntymistä 

luomalla edellytykset tehdä työ hyvin. Esihenkilö voi tukea työntekijän perustarpeiden eli 

autonomian, yhteenkuuluvuuden, pätevyyden ja hyväntekemisen täyttymistä muun muassa 

luottamuksen rakentamisella, palautteen antamisella ja vaalimalla hyvää yhteishenkeä. 

Itseohjautuvuuden johtaminen vaatii perinteisestä kontrolloivasta johtamistavasta poikkea-

vaa uudenlaista ihmislähtöistä johtamista, jonka keskiössä on ymmärrys ihmisestä ja yksi-

lön motivaatiosta. Myös etätyön ja etäjohtamisen taustalla on johtamisen ja työn muuttu-

minen, jonka vuoksi vanhojen johtamiskäytäntöjen sijalle tarvitaan uusia toimintatapoja 

sekä ihmisten johtamisen taitoja, jotka ovat myös sisäisen motivaation johtamiselle omi-

naisia.  (Martela & Jarenko 2015, 57‒60, 155‒157; Vilkman 2016.) 

 

1.2  Tutkimuksen tavoite, rajaus ja rakenne 
 

Itseohjautuvuus kuin myös etätyö ja niiden johtaminen ovat ilmiöinä tuoreita ja hyvin 

ajankohtaisia, ja etenkin tutkielman teon hetkellä nämä ilmiöt koskettavat ihmisistä suuren 

osan arkea koronavirusepidemian aiheuttamien työhön liittyvien rajoitustoimien vuoksi. 

Itseohjautuvuudesta on tehty jonkin verran tutkimusta, jonka määrä on lisääntymässä. Etä-

johtaminen ja etätyö ovat toimineet viime vuosina organisaatiotutkimuksissa enemmän 

tutkimuksellisena painopisteenä verrattuna itseohjautuvuuden tutkimukseen. Tutkimusta 

itseohjautuvuuden johtamisesta esihenkilöiden ja etenkin etätyön näkökulmasta on suhteel-

lisen vähän, joten tämän tutkielman tavoitteena on syventyä tarkemmin työntekijän itseoh-

jautuvuuden etäjohtamiseen. Tutkielman aiheen valintaa edisti oma kiinnostukseni etäjoh-

tamista ja itseohjautuvuutta kohtaan. 

 

Tämän kvalitatiivisen eli laadullisen tutkielman tavoitteena on tuottaa teemahaastattelujen 

avulla tietoa ja kuvaus etätyötä tekevien työntekijöiden itseohjautuvuudesta ja sen johtami-

sesta esihenkilöiden näkökulmasta. Tutkielman kohderyhmänä toimivat etätyötä tekevien 

työntekijöiden esihenkilöt, jotka johtavat henkilöstöä lähinnä tieto- ja viestintäteknologiaa 

käyttäen. Etsin haastateltavia tutkielmaan Digiajan työhyvinvointi -hankkeen kautta, koska 

hankkeen kohderyhmillä on kosketusta digitalisaatioon. Digiajan työhyvinvointi -hankkeen 

tarkoituksena on kehittää Lapin alueella kohderyhmille työhyvinvoinnin malleja, tuottaa 

tietoa digiajan toimintamalleista, työkaluista sekä työhyvinvoinnista sekä tarjota kehittä-

mistyön pohjalta toimivia käytänteitä jatkoon (Rakennerahastotietopalvelu 2021). Tutkiel-

man haastatteluihin osallistui yhteensä kahdeksan henkilöä. Tutkielmaan osallistuneet esi-
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henkilöt edustivat eri asiantuntijaorganisaatioita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 

puolelta.  

 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää etäjohtajien näkemyksiä ja kokemuksia yleisesti 

etäjohtamisen ja etätyön käytännöistä sekä itseohjautuvuuden roolista ja tarkoituksesta 

osana etätyöntekijän työtä. Tutkielman tavoitteena on lisäksi selvittää, miten esihenkilöt 

tukevat ja johtavat etätyötä tekevän yksilön itseohjautuvuuden rakentumista. Edellä esite-

tyn pohjalta on muodostettu seuraava päätutkimuskysymys sekä sitä tarkentava apukysy-

mys.  

 
Tutkielman päätutkimuskysymys on: 

 
▪ Millaisia ovat esihenkilöiden näkemykset etätyötä tekevän yksilön itseohjautuvuu-

desta ja sen johtamisesta? 

 
Pääkysymystä tarkentava apukysymys: 

 
▪ Millaiset ovat esihenkilöiden johtamiskäytännöt psykologisten perustarpeiden nä-

kökulmasta? 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan itseohjautuvuutta yksilön itseohjautuvuuden 

näkökulmasta. Yksilön itseohjautuvuudella tarkoitetaan kykyä johtaa itseään eli kykyä 

toimia ilman ulkoista kontrollointia ja ohjausta (Savaspuro 2019, 25). Kyseinen näkökulma 

valikoitui tarkastelun kohteeksi sen vuoksi, että yksilön itseohjautuvuus on etätyössä läsnä, 

vaikka sitä ei välttämättä tunnistettaisi organisaatioissa ilmiönä suoraan itseohjautuvuudek-

si. Etäältä työskenteleville itsensä johtamisen taidot ovat erittäin tärkeät muun muassa sik-

si, että osa aikaisemmin esihenkilöille kuuluvista haasteista siirtyy etätyön myötä työnteki-

jöille (Vilkman 2016). Lisäksi näkökulma rajaa tutkielman aihetta hyvin.  

 

Yksilön itseohjautuvuus nojaa teoreettisesti vahvasti Richard Ryanin ja Edward Decin 

määrittelemään itseohjautuvuusteoriaan, joka on tässä tutkielmassa keskeinen teoreettinen 

viitekehys sekä empiirisen aineiston analyysin ohjaava perusta. Itseohjautuvuusteorian 

tutkimus on lähtöisin 1970- luvulta ja se on viitatuimpia psykologisia motivaatioteorioita 

(Martela & Jarenko 2015, 56). Tutkielman toteuttamisessa itseohjautuvuusteorian tarkaste-

lu on rajattu psykologisten perustarpeiden teoriaan, joka huomioi autonomian, yhteenkuu-
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luvuuden ja pätevyyden tarpeet. Empiirisen tutkimuksen osalta psykologisista perustarpeis-

ta ulkopuolelle on rajattu hyväntekemisen tarve, koska kyseinen tarve on tunnustettu perus-

tarpeeksi vasta myöhemmän tutkimustyön myötä. Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on 

tuottaa katsaus esihenkilöiden kokemuksista koskien etätyöntekijöiden itseohjautuvuuden 

johtamista huomioiden autonomian, osaamisen ja yhteenkuuluvuuden perustarpeet.  

 

Tutkielmassa olisi voitu vaihtoehtoisesti tarkastella itseohjautuvuutta esimerkiksi erikseen 

tiimitasolla ja organisaatiotasolla tai huomioiden kaikki edellä mainitut tasot. Autonomisis-

ta itseohjautuvista tiimeistä on suhteellisen kattavasti tutkimuksellista tietoa, joten empiiri-

sen tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu tiimejä käsittelevä itseohjautuvuus. Organisaa-

tiotason itseohjautuvuus ei myöskään ole empiirisen tutkimuksen keskiössä, koska ilmiönä 

se on vielä suhteellisen vakiintumaton. Itseohjautuvuuden teoreettisessa osiossa tiimejä ja 

organisaatioita koskevaa itseohjautuvuuden teoreettista taustaa on kuitenkin käsitelty, jotta 

monimuotoisesta itseohjautuvuuden ilmiöstä saa mahdollisemman selkeän ja kokonaisval-

taisen käsityksen. Etätyötä ja etäjohtamista tarkastellaan teoreettisessa viitekehyksessä 

suhteellisen yleisellä tasolla.  

 

Tutkielma on osaltaan havainnoimassa työhön ja johtamisenalaan liittyvää murrosta. Tut-

kielma tuottaa tietoa esihenkilöiden näkemyksistä itseohjautuvuudesta ja sen etäjohtami-

sesta kohteena oleville organisaatioille kuin myös yleisesti kaikille aiheesta kiinnostuneille, 

esimerkiksi erilaisten organisaatioiden esihenkilöille kuin myös työntekijöille. Tutkimuk-

sen tuloksia voidaan soveltaa ja peilata esimerkiksi kehittämistarkoituksessa oman organi-

saation toimintaan ja johtamisen käytänteisiin.  

 

Tutkielman toisessa luvussa käsitellään itseohjautuvuuden ilmiötä. Luvun alussa tarkastel-

laan itseohjautuvuutta käsitteellisellä tasolla, minkä jälkeen tarkastelun kohteena on yksi-

lön itseohjautuvuus, joka on tämän tutkimuksen tärkeimpiä näkökulmia. Yksilön itseohjau-

tuvuuden tarkastelu rakentuu itseohjautuvuusteorian ja psykologisten perustarpeiden ym-

pärille. Luvun lopussa perehdytään yksilön itseohjautuvuuteen sen johtamisen näkökul-

masta.  

 

Kolmannessa luvussa määritellään etätyötä ja etäjohtamista. Luvussa ensimmäiseksi käsi-

tellään etätyötä huomioiden erilaiset etätyömuodot, minkä jälkeen tarkastellaan etäjohtami-

sen käsitettä. Edellä mainittujen lisäksi luvussa kuvataan etätyön ja etäjohtamisen erityis-
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piirteitä sekä hyvän etäjohtamisen pääpiirteitä. Luvun lopussa tarkastellaan yhteenvedon 

omaisesti itseohjautuvuutta, etätyötä ja johtamista yhdessä. 

 

Neljännessä luvussa kuvataan tämän tutkielman empiiristä osuutta, jossa esitetään tutkiel-

man keskeiset metodologiset valinnat, aineiston keruu ja analyysitavat. Lisäksi luvussa 

arvioidaan tutkielman luotettavuutta ja eettisyyttä. Viidennessä luvussa esitetään tutkiel-

man tulokset. Viimeisessä luvussa eli kuudennessa luvussa käsitellään tutkielman johto-

päätökset vastaten tutkimuskysymyksiin. Luvussa myös arvioidaan tutkimusprosessin to-

teutumista, rajoitteita ja jatkotutkimusehdotuksia.  
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2 ITSEOHJAUTUVUUS 
 

Tässä luvussa kuvataan ja rakennetaan käsitteellinen tausta moninaiselle itseohjautuvuuden 

ilmiölle. Luvussa tarkastellaan aluksi itseohjautuvuuden ilmiötä sen kolmella eri tasolla: 

yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Tutkielman ohjaavana tasona toimii yksilön itseohjau-

tuvuus, minkä vuoksi itseohjautuvuutta tarkastellaan lähemmin itseohjautuvuusteorian va-

lossa huomioiden etenkin psykologisten perustarpeiden teoria ja yksilön itseohjautuvuuden 

johtaminen näiden tarpeiden ohjaamana.  

 

 2.1 Itseohjautuvuuden määritelmä 
 

Itseohjautuvuudelle ei ole akateemisesti verifioitua määritelmää, mutta ilmiönä itseohjau-

tuvuus on tunnettu jo kauan etenkin työelämässä. Jo 1930- luvulla julkishallinnon organi-

soitumisen tutkija ja sosiaalitieteilijä Luther Gulick mainitsi itseohjautuvuuden olevan by-

rokratian vastakohta. (Savaspuro 2019, 25‒26.) Tässä tutkielmassa itseohjautuvuuden il-

miötä tarkastellaan työympäristössä. Ilmiön käsitteellistäminen on hyvin moniulotteista, 

joten ilmiön ymmärtäminen ja sen käytännön toteutustapa vaihtelee organisaatio- ja yksi-

lökohtaisesti (Kostamo, Vuori & Vänttinen 2020, 9). Tämän vuoksi tutkielmassa on syytä 

tarkastella itseohjautuvuuden ilmiötä kokonaisvaltaisesti. 

 

Itseohjautuvuuden ymmärretään usein ilmiönä tarkoittavan organisaation hierarkian pur-

kamista sekä yksittäisten työntekijöiden ja tiimien autonomian lisäämistä. Itseohjautuvuut-

ta voidaan tarkastella yksilötason, ryhmätason ja organisaatiotason itseohjautuvuutena. 

(Kostamo ym. 2020, 7‒8.) Yksilötason itseohjautuvuus tarkoittaa yksilön kykyä toimia 

itsenäisesti johtaen omaa työtään ilman ulkopuolista ohjausta (Martela & Jarenko 2017, 

12). Martela ja Jarenko (2017, 12) ovat määritelleet yksilön itseohjautuvuutta kuvaavan 

termin lisäksi itseorganisoitumisen termin, joka kuvaa ryhmätason ja organisaatiotason 

itseohjautuvuutta. Salovaara (2020, 18) määrittelee yhteisöohjautuvuuden käsitettä, joka 

tarkoittaa systeemiä, jonka rakenne ja tavat toimia edistävät organisaation yhteisöllisyyttä 

sekä yksilöllisyyttä. Yhteisöohjautuvuus tarkoittaa siis yhteistyön järjestämiseen perustu-

vaa yhteisöä, joka toimii ilman johtajia. Tällöin valta siirtyy tiimeille. (Salovaara 2020, 18; 

Martela, Hakanen, Hoang ja Vuori 2021, 14.)  
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Taulukko 1. Itseohjautuvuuden termien määritelmät. (Launonen ym. 2020, 31; Salovaara 2019, 105.) 

 

Itseohjautuvuuteen liittyy lisäksi painotuseroineen joukko englanninkielisiä käsitteitä, jotka 

määrittävät millaista itseohjautuvuutta tarkastellaan, mutta jotka kuitenkin voidaan kääntää 

suomen kielessä itseohjautuvuudeksi, kunhan kyseiset painotuserot huomioidaan. Launo-

nen ym. (2020, 31) ja Salovaara (2019, 105) ovat määritelleet itseohjautuvuudesta englan-

nin kielessä esiintyviä erilaisia käsitteitä kattavissa taulukoissa, joiden perusteella tutkiel-

man Taulukko 1. on rakennettu kuvaamaan itseohjautuvuuden ilmiön määrittelyä. Itseoh-

jautuvuuden termin valinta riippuu siitä, millaista itseohjautuvuutta halutaan osaksi toimin-

taa. Termin valintaan voi vaikuttaa myös kohteena oleva haaste tai päämäärä, joka halutaan 

ratkaista. Edistettäviä asioita voivat esimerkiksi olla organisaation tehokkuuden kasvatta-

minen kuin myös työntekijöiden autonomian ja vallan vahvistaminen. Organisaation haas-

teet voivat liittyä esimerkiksi organisoitumisen ongelmiin, kuten tehtävänhallintaan, työn-

jakoon tai palkitsemiseen. Itseohjautuvuuden ilmiön kirjavuuden vuoksi ei voida valita tai 

väittää olevan sellaista muotoa, joka on aidointa itseohjautuvuutta, mutta kuitenkin tavoit-

TERMI MÄÄRITELMÄ 

Self-control Itsekontrolli, joka toteutuu, kun yksilö toimii tietoisesti tavanomaisista 
tavoistaan poiketen ilman ulkoista pakkoa.  

Self-management, 
Self-leadership 

Tarkoittaa itsensä johtamista eli yksilön kykyä johtaa ja järjestää työtän-
sä ja elämäänsä. 

Self-determination, 
(Self-determination 

theory) 

Tarkoittaa itsemääräytymistä tai itsesääntelyä eli itseohjautuvuutta, jota 
kuvaa itseohjautuvuusteoria, jonka mukaan yksilö nähdään aktiivisena 
toimijana, joka toteuttaa tarkoitustaan, kun ympäristö tukee perustarpeita 
eli omaehtoisuutta, kyvykkyyttä ja yhteisöllisyyttä.  

Self-regulation Tarkoittaa itsesäätelyä eli kyvykkyyttä tunnistaa ja hallita sisäisiä voi-
mavaroja, tunteita sekä kykyjä. Liitetään tunneälyyn.  

Self-organizing Itseorganisoituminen kuvaa asioiden organisoitumista erilaisissa komp-
leksissa systeemeissä ilman ulkoista ohjausta. 

Self-managed or-

ganization 

Itseohjautuva organisaatio, jossa työyhteisöllä on käytössään itseohjau-
tuvuutta tukevia rakenteita, käytänteitä ja prosesseja. Työyhteisö toimii 
kokonaisuudessaan itseohjautuvasti. 

Self-

managed/autonomous 

teams 

Autonomiset itseohjautuvat tiimit. Kuvaa, miten tiimit toimivat autono-
misesti organisaatioissa. 
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teiden edistämisen kannalta voidaan valita paras mahdollinen tavoitetta palveleva itseoh-

jautuvuuden muoto. (Launonen ym. 2020, 30‒31.)  

 

Salovaaran (2019, 104‒105) mukaan yksilön itseohjautuvuuteen viitattaessa käytetään 

usein itsensä johtamisen (self-management, self-leadership), itsekontrollin (self-control) ja 

itsemääräytymisen (self-determination) termejä. Tiimiin ja organisaatioon viitattaessa käy-

tetään itseorganisoitumisen (self-organization), itseohjautuvan organisaation (self-managed 

organization) ja autonomisen tiimin (autonomous teams) termejä. (Launonen ym. 2020, 

30‒31; Salovaara 2019, 104.)  

 

Savaspuron (2019, 27) mukaan yksilön itseohjautuvuudesta puhuttaessa viitataan usein 

itseohjautuvuusteoriaan (self-determination theory), jonka mukaan ihmisellä on sellaisia 

perustarpeita, joiden täyttymisellä nähdään olevan vaikutus ihmisen sisäiseen motivaati-

oon. Teorian mukaan ihmisen saadessa myönteistä vahvistusta näistä perustarpeista, alkaa 

ihminen motivoitumaan itse. (Savaspuro 2019, 27‒28.) Itseohjautuvuusteoriaa tarkastel-

laan tässä tutkielmassa tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

Itseohjautuvuuteen liitetään usein itsensä johtaminen (self-leadership) ja itsensä johtamisen 

taidot (Haapakoski ym. 2020, 102; Martela & Jarenko 2017, 12). Houghtonin ja Yohon 

(2005, 66) mukaan itsensä johtaminen tarkoittaa prosessia, jossa ihmiset vaikuttavat itseen-

sä saavuttaakseen suoriutumiselle välttämättömän motivaation ja itseohjautuvuuden. Itsen-

sä johtaminen muodostuu tietyistä käyttäytymisen ja kognition strategioista, joiden tarkoi-

tuksena on kehittää henkilökohtaista tehokkuutta. (Houghton & Neck 2006, 270‒271.) 

 

Itsekontrollin (self-control) käsitettä on käytetty alun perin lähinnä kliinisessä kirjallisuu-

dessa. Sittemmin on alettu käyttää enemmän termiä self-management varsinkin organisato-

risissa yhteyksissä. Self-managementia on kuvattu prosessiksi, jossa yksilö valitsee lyhyel-

lä tähtäimellä itseään vähemmän miellyttävän käyttäytymisen vaihtoehdon saavuttaakseen 

pitemmällä välillä toivottavamman tuloksen. Self-management ei niinkään keskity kysy-

mykseen miksi jokin käytös on suotavaa tai toivottavaa. Self-leadership käsitteenä lähestyy 

syvemmin kognitiivisella tasolla käyttäytymisen syitä, arvioiden käyttäytymisen standarde-

ja itsessään. Self-leadershipin eli itsensä johtamisen keskeinen käsite on sisäinen motivaa-

tio (intrinsic motivation). Itsesäätely (self-regulation) on käsitteenä laaja-alaisempi, se tar-
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koittaa yleisesti ottaen psykologista ja kognitiivista prosessia, joka säätelee ihmisen käy-

töksen. (Houghton & Neck 2006, 270‒281.) 

 

Martela & Jarenko (2017, 12) mukaan itseorganisoituminen (self-organizing) tarkoittaa 

tapaa organisoitua ilman ylhäältä annettuja valmiita rakenteita, joten siihen ei kuulu muun 

muassa jäykät hierarkiat, määrätyt komentoketjut ja kiinteät roolit. Itseorganisoitumisen 

toteutuessa työntekijät organisoituvat tarpeen mukaisesti ja organisoitumisen tapa vaihtuu 

tarpeiden muuttuessa. Erilaisia tiimejä rakentuu tilanteiden vaatimana ja ihmiset ovat vuo-

rovaikutuksessa niiden ihmisten kanssa, joilla nähdään olevan vaikutusta työtehtävässä 

suoriutumiseen. Perinteinen hierarkioihin ja rakenteisiin perustuva organisaatio on ylhäältä 

organisoitumista, joka on itseorganisoitumisen vastakohta. (Martela & Jarenko 2017, 

12‒13.)  

 

Leen ja Edmodsonin (2017, 39) mukaan itseohjautuvan organisaation (self-managing or-

ganizations) ominaisuutena on radikaalisti hajautettu valta koko organisaation tasolla. Leen 

ja Edmondson (2017, 37) mukaan hierarkian vähentäminen organisaatiossa muuttaa johto-

hierarkiaa auktoriteettien hajauttamisella. Salovaara (2019) kuvaa itseohjautuvien organi-

saatioiden koostuvan tiimien verkostoista. Itseohjautuvan organisaation yhteisöllä on mah-

dollisuus päättää toiminnan järjestämisen tavat. Systeemin rakenteet sekä tavat toimia tu-

kevat ja antavat mahdollisuuden tiimien autonomiselle toiminnalle, yksilöiden itseohjautu-

vuudelle kuin myös organisaation ei-hierarkkiselle hallinnalle. Käsite autonomiset itseoh-

jautuvat tiimit (self-managed teams) on vakiintunut ilmiön keskusteluihin, koska tiimitason 

autonomista itseohjautuvuutta on aihealueena tutkittu kattavasti. (Salovaara 2019, 106.) 

 

Itseorganisoituneet organisaatiot eivät ole tosielämässä joko ylhäältä organisoituneita tai 

täysin itseorganisoituneita vaan kyseiset organisaatiot löytyvät näiden jatkumolta, jonka 

toisessa ääripäässä työntekijät ovat korvattavissa ja organisaatiot vahvasti kontrolloituja. 

Toisessa ääripäässä organisaatioiden rakenteet mahdollistavat työntekijöille valtaa ja liik-

kumatilaa toimia organisaatiossa. Näiden välillä toimivat organisaatiot voivat esimerkiksi 

perustua itseohjautuneille tiimeille, jolloin tiimi itse päättää toimintansa järjestämisestä, 

mutta toimintaa ohjaa kuitenkin byrokraattiset rakenteet ja rajat. Itseorganisoituminen ei 

tarkoita toimintaa täysin ilman rajoja, vaan myös itseorganisoitunutta organisaation toimin-

taa ohjaavat rakenteet ja ohjeet. (Martela & Jarenko 2017, 13‒14.) 
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Edellä rakennettiin käsitteellinen tausta moninaiselle itseohjautuvuuden ilmiölle. Seuraa-

vassa alaluvussa perehdytään tarkemmin yksilön itseohjautuvuuteen. Ensimmäiseksi tar-

kastellaan itseohjautuvuusteorian taustaa perehtyen motivaation eri tasoihin ja miniteorioi-

hin. Tämän jälkeen luvussa tarkastellaan yksilön sisäistä motivaatiota ja itseohjautuvuutta 

tukevia psykologisia perustarpeita eli autonomiaa, pätevyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Luvun 

lopuksi tarkastelun kohteena ovat psykologiset perustarpeet johtamisen näkökulmasta. 

  

2.2 Yksilön itseohjautuvuus 
 

Martelan ja Jarenkon (2017,12) mukaan itseohjautuvuus tarkoittaa yksilön kykyä johtaa 

itseään eli kykyä toimia oma-aloitteisesti ilman ulkoista kontrollia ja ohjausta. Lisäksi yk-

silön itseohjautuvuus on päämäärän ymmärtämistä ja sen itsenäistä tavoittelemista (Kos-

tamo 2017, 80). Salovaaran (2019, 106) mukaan yksilön itseohjautuvuus perustuu enem-

män sisäiseen motivaation kuin ulkoisiin palkkioihin. Sundholmin (2000, 13) mukaan si-

säisesti motivoitunut tai vahvasti sisäistetyistä henkilökohtaisista arvoista tai sellaisia sää-

televistä prosesseista kumpuava käyttäytyminen on itseohjautuvaa.  

 

Käytännössä itseohjautuvuus voi tarkoittaa esimerkiksi tehtävien priorisoinnin ja ajanhal-

linnan taitoja, jotka ovat voineet aikaisemmin kuulua esihenkilön tehtäviksi. Yksilön näkö-

kulmasta katsottuna itseohjautuvuus vaatii omaehtoisuutta ja motivaatiota sekä päämärän, 

jota kohti pyrkiä. Lisäksi se vaatii tarvittavan osaamisen, jotta päämäärä voidaan ylipäätän-

sä saavuttaa. Ylhäältäpäinohjautuvuus on itseohjautuvuuden vastakohta, jossa yksilö koe-

taan passiiviseksi toimijaksi. Tällöin esihenkilö ohjaa vahvasti yksilön toimintaa kontrol-

loimalla. Itseohjautuvuus ei tarkoita täydellistä itsenäisyyttä, vaan se on asteittaista ja vaih-

telee yksilön mukaan. Esimerkiksi yksilö voi tarvita esihenkilön tukea päätöksentekoon 

yhdessä asiassa, mutta kykenee itsenäiseen päätöksentekoon toisessa asiassa. (Martela & 

Jarenko 2017, 12‒13; Martela 2020, 22‒23.)  

 

2.2.1 Itseohjautuvuusteorian taustaa 
 

Yksilön itseohjautuvuutta kuvataan itseohjautuvuusteorian tai itsemääräämisteorian (self-

determination theory, SDT) mukaan, sen ovat kehittäneet professorit Edward L. Deci ja 

Richard M. Ryan 1970- luvulla alkaneen tutkimustyönsä myötä. Itseohjautuvuusteoria on 
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yksi viitatuimmista moderneista psykologisista makroteorioista koskien ihmisen motivaa-

tiota, kehitystä ja hyvinvointia. Itseohjautuvuusteoriaa koskeva tutkimus on ollut rikasta, ja 

sitä on hyödynnetty eri konteksteissa, kuten esimerkiksi urheilun, terveydenhuollon ja kou-

lutuksen kentillä. Useimmat motivaatioteoriat tarkastelevat motivaation määrää ja käsitettä 

yhtenäisenä ilmiönä, kun taas itseohjautuvuusteorian taustalla on kiinnostus motivaation 

määrän sijaan motivaation eri tyyppeihin, koska motivaation laadun on osoitettu olevan 

merkittävämpi tekijä ennakoidessa toiminnan tuloksia, kuten esimerkiksi hyvinvointia ja 

suoristuskykyä. Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisillä on luontainen taipumus psykolo-

giseen kasvuun, asioiden sisäistämiseen sekä hyvinvointiin. Ihmiset sekä ympäröivä yh-

teiskunta vuorovaikuttavat keskenään sellaisilla tavoilla, jotka joko edistävät tai estävät 

tätä luontaista psykologista kasvua. (Savaspuro 2019, 27; Van den Broeck, Ferris, Chang 

& Rosen 2016, 1197; Martela & Jarenko 2015, 56; Deci & Ryan 2008, 182.) 

 

Ihmisen motivaatiossa nähdään yhdistyvän tunneperäiset sekä järkiperäiset tekijät, kuin 

myös persoonallisuus, arvot ja sosiaalinen ympäristö. Motivaatio on prosessina kompleksi-

nen sekä muuttuva, ja sitä kuvataan toiminnan ärsykkeenä, jonka myötä ihmiset tavoittele-

vat päämääriään. Motivaation tehtävänä on toimia käyttäytymisen energianlähteenä sekä 

suunnata ja säädellä käyttäytymistä. (Liukkonen, Jaakkola & Kataja 2006, 11‒12.) Ryanin 

ja Decin (2000a, 54) mukaan ihmiset voivat kokea motivaatiota määrällisesti eri verran, 

mutta myös erilaista motivaatiota laadultaan, jolloin on kyse sellaisista tavoitteisiin ja asen-

teisiin liittyvistä syistä, jotka ajavat ihmisen toimimaan. Esimerkiksi opiskelija voi olla 

kiinnostunut tekemään koulutehtäviä saadakseen opettajan tai vanhemman hyväksynnän, 

tai tekeminen kumpuaa täysin opiskelijan omista kiinnostuksen ja uteliaisuuden kohteista. 

Esimerkissä opiskelijan motivaation määrän välillä ei ole välttämättä suurta vaihtelua, mut-

ta vaihtelevuutta on havaittavissa sen laadun ja painopisteen suhteen. Työympäristössä 

motivaatiolla on vaikutusta työntekijöiden tuottavuuteen, menestymiseen, hyvinvointiin 

sekä myös organisaation kasvuun. (Ryan & Deci 2000a, 54‒55; Van den Broeck ym. 2016, 

1196.) 

 

Itseohjautuvuusteoriassa motivaatiota erotellaan toimintaa ohjaavien syiden ja tavoitteiden 

mukaan (Ryan & Deci 2000a, 55). Itseohjautuvuuden teorian tarkastelun keskiössä on au-

tonominen motivaatio, kontrolloitu motivaatio ja motivaation puuttuminen. Itseohjautu-

vuusteoriassa autonominen motivaatio sisältää sisäisen motivaation ja ulkoisen motivaation 

tyyppejä, ja siinä ihminen on samaistunut toiminnan arvoihin ja jopa yhdistää nämä omaan 
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itseensä. Autonomisesti motivoitunut yksilö toimii omasta halustaan, valinnastaan ja tah-

dostaan, ja toiminta on itsenäisesti säädeltyä. Kontrolloitu motivaatio tarkoittaa motivaati-

on ulkopuolista hallitsemista, joka voi vähentää ihmisen itsenäistä panostusta toimintaan. 

Kontrolloitu motivaatio rakentuu ulkoisesta sääntelystä ja introjektoidusta sääntelystä. Ul-

koisessa sääntelyssä toimintaa ohjaavat ulkoiset palkkiot ja rangaistukset. Introjektoidussa 

sääntelyssä yksilö on osittain sisäistänyt toiminnan sääntelyn, jota usein ohjaavat esimer-

kiksi hyväksynnän hakeminen ja häpeän välttäminen. (Deci, Olafsen & Ryan 2017, 20; 

Deci & Ryan 2008, 182.) 

 

Itseohjautuvuusteoriassa motivaatiota on perinteisesti eritelty sisäisen motivaation ja ulkoi-

sen motivaation välillä (Ryan & Deci 2000a, 55). Sisäinen motivaatio on autonomista ja 

proaktiivista motivaatiota, jonka myötä yksilö on aidosti kiinnostunut toiminnasta saaden 

siitä nautintoa ja arvostaen sitä. Toiminta vetää ihmistä puoleensa ilman pakon tunnetta, 

jolloin toiminta ei kuormita yksilöä ulkoiseen motivaatioon perustuvan toiminnan tavoin. 

Sisäinen motivaatio voi ihmisellä toteutua työssään osittaisesti. Sisäinen motivaatio lisää 

yksilön suorituskykyä työtehtävissä ja yleistä hyvinvointia. (Martela & Jarenko 2015; Deci 

ym. 2017, 21.) Salovaaran (2019, 102) mukaan ihmisen intohimon ja sisäisen motivaation 

toteuttaminen lisää sitoutuneisuutta organisaatiota kohtaan, jolloin organisaation sekä yksi-

lön päämäärät ovat jollakin tasolla samansuuntaisia. 

 

Ulkoinen motivaatio on luonteeltaan reaktiivista ja se liittyy toimintaan, jossa tekemisen 

syy ei ole yhteydessä itse tekemiseen. Ulkoisesti motivoituneen yksilön tarkoituksena on 

tehdä jotakin ulkoisen palkinnon kuten rahan tai statuksen vuoksi, jolloin tekeminen toimii 

ainoastaan välineenä ulkoisen päämäärän saavuttamiseksi. Yksilö ei ole innostunut itse 

toiminnasta vaan hän on passiviinen toimija. (Martela & Jarenko 2015, 25‒26; Deci ym. 

2017, 21.) Martelan ja Jarenkon (2015, 27) mukaan sisäinen ja ulkoinen motivaatio ovat 

usein yksilön kokemuksissa sekoittuneina toisiinsa ja samanaikaisesti läsnä. 

 

Itseohjautuvuusteoria koostuu kokonaisuudessaan kuudesta eri miniteoriasta. Miniteoriat 

ovat kognitiivinen arviointiteoria (cognitive evaluation theory, CET), organisminen integ-

raatioteoria (organismic integration theory, OIT), kausaalisten orientaatioiden teoria 

(causality orientations theory, COT), psykologisten perustarpeiden teoria (basic psycholo-

gical needs theory, BPNT), tavoitteiden sisällön teoria (goal contents theory, GCT) ja yh-
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teisöllisen motivaation teoria (relationships motivation theory, RMT). (Ryan & Deci 2017, 

19‒21.) 

 

Kognitiivinen arviointiteoria kuvaa sosiaalisen ympäristön vaikutuksia sisäiseen motivaa-

tioon. Organisminen integraatioteoria keskittyy sisäisen motivaation ja sosiaalisen sekä 

kulttuurisen kontekstin väliseen vuorovaikutukseen. Kausaalisten orientaatioiden teoria 

ottaa huomioon ihmisten yksilölliset persoonallisuuden piirteet, kun taas psykologisten 

perustarpeiden teoria fokusoi ihmisen psykologisiin perustarpeisiin ja näiden tyydyttämi-

sen tai laiminlyönnin vaikutuksiin toimintakykyyn ja psykologiseen hyvinvointiin. Tavoit-

teiden sisällön teoria käsittelee ihmisten elämäntavoitteita ja näiden suhdetta psykologisiin 

perustarpeisiin ja hyvinvointiin. Yhteisöllisyyden motivaation teoria huomioi hyvien sosi-

aalisten suhteiden merkityksen sisäiselle motivaatiolle ja autonomialle. (Ryan & Deci 

2017, 19‒21.) Kuten edellä on käynyt ilmi, tässä tutkielmassa perehdytään tarkemmin psy-

kologisten perustarpeiden teoriaan, jota käsitellään seuraavaksi. 

 

2.2.2 Psykologiset perustarpeet 
 

Ryanin ja Decin (2000b, 70) mukaan sisäisen motivaation ylläpito vaatii sitä tukevia olo-

suhteita ja toimintoja huolimatta siitä, että ihmisellä on luontainen taipumus kokea sisäistä 

motivaatiota. Sisäistä motivaatiota ja siten myös itseohjautuvuutta voidaan tukea mahdol-

listamalla yksilön psykologisten perustarpeiden tyydyttyminen työssä. Itseohjautuvuusteo-

rian mukaiset psykologiset perustarpeet ovat autonomian, pätevyyden, yhteisöllisyyden ja 

hyväntekemisen tarve. Kolme ensimmäistä perustarvetta perustuvat Richard M. Ryanin ja 

Edward L. Decin kehittämään itseohjautuvuusteoriaan. Neljäs perustarve, hyväntekeminen 

on kehittynyt myöhemmin Frank Martelan ja Richard M. Ryanin tutkimustyön myötä 

(Martela & Jarenko 2015, 56‒57).  

 

Martelan ja Jarenkon (2015, 56) mukaan psykologisella perustarpeella tarkoitetaan koke-

musta, joka on ehdoton hyvälle elämälle. Tämän näkemyksen mukaan psykologiset perus-

tarpeet eivät ole ajasta, paikasta, koulutuksesta tai iästä riippuvaisia vaan ne ovat jokaiselle 

ihmiselle ominaisia tarpeita. (Martela ja Jarenko 2015, 56). Decin ja Ryanin (2014, 16) 

mukaan psykologisten perustarpeiden tyydyttyessä ihmiset ovat autonomisesti motivoitu-

neita, jolloin ihmiset toimivat täysin omasta halustaan, tahdostaan ja valinnastaan. Auto-
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nomisesti motivoitunut käyttäytyminen on vastakohta kontrolloidulle käyttäytymiselle tai 

käyttäytymiselle, josta puuttuu täysin motivaatio (amotivation), jolloin toiminta perustuu 

painostukseen ja velvollisuuden tunteeseen. (Deci & Ryan 2014, 16.)  

 

Työmotivaatiota tarkasteltaessa työntekijän itsensä toteuttamisen tarpeeseen vastaavat em. 

psykologisista perustarpeista autonomian sekä pätevyyden kokemukset (Martela & Jarenko 

2015, 57). Martelan ja Jarenkon (2015, 57) mukaan autonomiaa voidaan kuvata myös va-

paaehtoisuutena, joka tarkoittaa omaehtoista toimintaa. Autonomian tarpeella tarkoitetaan 

yksilön kokemusta itsensä toteuttamisesta toiminnan kautta sekä yksilön kokemusta itse-

määräämisestä. Autonomian tarve kuvaa valinnan- ja toiminnanvapautta, jotka toteutues-

saan lisäävät yksilön vastuuta. Autonomian tarve täyttyy, kun yksilö toimii aidosti omasta 

tahdostaan ja halustaan, jolloin toiminta kumpuaa yksilön sisältä. Autonomian vastakohta 

on kontrolloitu tekeminen, jolloin toiminnan lähtökohtana on pakottaminen tai ulkoa oh-

jaaminen. Tällöin toiminta saattaa olla ristiriidassa yksilön oman tahdon kanssa. Yksilön 

autonomian tunne ei kuitenkaan tarkoita organisaatiossa täydellistä yksilön vapautta ja 

oikeutta tehdä asioita omaehtoisesti ilman tarkempaa suuntaa, vaan autonomian kokeminen 

liittyy organisaation arvojen ja päämäärien sisäistämiseen. Tällöin yksilöllä on sisäinen 

halu noudattaa organisaation ohjeistuksia ilman pakotuksen tunnetta. (Martela & Jarenko 

2015, 57‒59, 72.) 

 

Pätevyys, toisin sanoen kyvykkyys kuvaa yksilön osaamisen ja aikaansaamisen kokemusta. 

Toiminnassa osaamisen tunne motivoi ja antaa yksilölle tyytyväisyyden kokemuksen, jol-

loin tekeminen tuottaa tulosta. Yksilön kyvykkyyden tunne on suurimmillaan ns. flow-

tilassa. Kokemus tekemisen tuottamattomuudesta tarkoittaa sitä, ettei yksilölle synny ky-

vykkyyden tunnetta. Tällöin yksilö voi kokea hallinnantunteen puutetta ja aikaansaamat-

tomuutta. Pätevyyden tarve täyttyy, kun yksilöllä on mahdollisuus käyttää osaamistaan ja 

kehittää sitä sekä on ylipäätänsä kykeneväinen osallistumaan johonkin toimintaan. Uuden 

oppimisen ja kehittymisen myötä pätevyyden tunne kasvaa. (Vasteenkiste, Ryan & Soe-

nens 2020, 3; Martela & Jarenko 2015, 56, 59.) Edellä mainittujen itsensä toteuttamisen 

tarpeiden täyttyessä yksilö tuntee toteuttaneensa itseään ja yksilö pääsee edistämään itselle 

tärkeitä asioita. Tämä lisää yksilön luovuuden tunnetta ja intoa tekemistä kohtaan. (Martela 

& Jarenko 2015, 60.) 
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Itseohjautuvuusteorian mukaan itsensä toteuttamisen tarpeiden lisäksi yksilöillä on yhtey-

den kokemisen perustarpeet, joita ovat yhteisöllisyyden tarve ja hyväntekemisen tarve 

(Martela & Jarenko 2015, 61). Yhteisöllisyyden tai yhteenkuuluvuuden tarve täyttyy, kun 

yksilöllä on mahdollisuus käyttää osaamistaan, olla yhteydessä muihin ihmisiin ja rakentaa 

merkityksellisiä ihmissuhteita (Vasteenkiste ym. 2020, 3). Yhteisöllisyyden tarpeeseen 

liittyy kokemus yhteydestä toisiin ihmisiin sekä kokemus kunnioittavasta välittämisen tun-

teesta. Esimerkiksi työympäristössä työntekijä kokee tällöin, että hänestä välitetään ja hä-

net hyväksytään omana itsenään. (Martela & Jarenko 2015, 61.) 

 

Hyväntekemisen tarpeeseen kuuluu kokemus vaikuttamisesta toiminnan kautta positiivi-

sesti ympäröivien ihmisten, esimerkiksi työkavereiden tai asiakkaiden elämään. Yksilö siis 

kokee omalla työllään ja itsellään olevan positiivinen ja arvokas vaikutus ympäröivään 

maailmaan. Hyväntekeminen luo yksilölle merkityksellisyyden tunnetta ja vahvistaa hy-

vinvointia, jolloin tehdään hyvää toisille ja samalla myös itselle. Pahantekeminen on hy-

väntekemisen tarpeen vastakohta. Pahantekemisen tunteella kuvataan yksilön toiminnan 

vahingoittamisen kokemusta. Tällöin yksilö voi kokea, että omalla työllä on negatiivinen 

vaikutus ympäröivään maailmaan. Tämän kaltainen kokemus kuluttaa yksilön voimavaro-

ja. (Martela & Jarenko 2015, 61‒62.) 

 

Kuten useimmat teoriat, itseohjautuvuusteoria vaatii edelleen kehittämistä, täydentämistä 

ja jatkuvaa uudelleen arviointia. Itseohjautuvuusteorian ehkä keskeisintä osa-aluetta psyko-

logisia perustarpeita kohtaan kritiikkinä on esitetty, että teoria on etenkin autonomian osal-

ta länsimaakeskeinen, eikä välttämättä sovellettavissa kaikkiin sosioekonomisiin ryhmiin 

tai esimerkiksi ei-individualistisiin, kollektiivisiin kulttuureihin (monesti viitataan itä-

aasialaisiin kulttuureihin). (Deci ym. 2017, 28.) Muissa kuin länsimaatyyppisissä kulttuu-

reissa tehtyjä tutkimuksia on edelleen vähän (Van den Broeck ym. 2016, 1224). Ryan ja 

Deci (2017) esittävät, että yhteisöllisyys ja pätevyys laajalti tunnustetaan universaaleiksi 

perustarpeiksi, sen sijaan autonomian merkitys kaikissa kulttuureissa pätevänä perustar-

peena ei ole yhtälailla selkeä.  

 

Van den Broeck ym. (2016, 21, 1219) mukaan edellä mainittujen kolmen perustarpeen 

asemaa perustavanlaatuisina, sisäsyntyisinä ja universaaleina psykologisina tarpeina on 

kyseenalaistettu, sillä näiden tarpeiden tyydyttyminen näyttää ennustavan melko hyvin 

positiivisia vaikutuksia sisäiseen motivaatioon ja psyykkiseen hyvinvointiin, mutta korre-
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laatio negatiivisiin ilmentymiin ei ole yhtä vahva. Edellä mainittuun ongelmaan on esitetty 

ratkaisuna, että käsiteltäisiin tarpeiden tyydyttymistä (need satisfaction) ja toisaalta laimin-

lyöntiä (need frustration) erillisinä ilmiöinä, sillä jälkimmäisen on todettu korreloivan mo-

tivaation ja hyvinvoinnin negatiivisiin ilmentymiin. Toisaalta organisatorisesta näkökul-

masta kaikkien perustarpeiden tyydyttymisen vaikutus ei välttämättä ole johdonmukaisen 

hyödyllinen. Esimerkiksi koetun pätevyyden on toisinaan havaittu johtavan vähäisempään 

sitoutumiseen, työpaikan vaihtoaikeisiin ja suurempiin määriin poissaoloja. (Van den 

Broeck ym. 2016, 1220‒1221.) 

 

Van den Broeckin ym. (2016) mukaan itseohjautuvuusteoria tarvitsee lisää tutkimuksellista 

näyttöä. Useimmat toteutetut tutkimukset ovat olleet luonteeltaan raportoivia poikittaistut-

kimuksia, mikä lisää muun muassa kausaalista tulkinnanvaraisuutta. Lisäksi vaaditaan 

enemmän tutkimuksia, joissa itseohjautuvuusteorian mukaisia psykologisia perustarpeita 

vertailtaisiin muihin teoreettisiin perustarpeisiin tai muihin motivaatioteorioihin. Valtaosa 

julkaistuista tutkimuksista perustuu itseraportoituun dataan, mikä onkin monessa suhteessa 

perusteltua. Objektiivisia mittareita (esim. verenpainemittauksia tms. hyvinvoinnin osalta 

tai esim. taloudellista kannattavuutta työpaikkavaikutusten osalta) on käytetty vähän. (Van 

den Broeck ym. 2016, 1222‒1225.) Tällainen objektiivinen data toisi oman lisänsä tutki-

mukselliseen näyttöön.  

 

2.3 Yksilön itseohjautuvuuden johtaminen 

 

Martelan ja Jarenkon (2015, 159) mukaan itseohjautuvuuden johtamisessa on olennaista 

löytää yksilölliset innostuksen lähteet, sillä psykologiset perustarpeet näyttäytyvät yksilöil-

le eri tavoin ja määrin. Yksilön itseohjautuvuuden toteutumiseksi vaaditaan sekä yksilön 

että organisaation panostusta. Yksilöä ei voi pakottaa itseohjautumaan ja yksilö ei voi itse-

ohjautua jos organisaatio ja esihenkilö eivät anna mahdollisuutta siihen. Organisaatiolta ja 

esihenkilöltä vaaditaan tilan ja vapauden antamista työntekijälle, mikä tarkoittaa käytän-

nössä yksilön oikeuksien laajentamista oman toimintansa ohjaamiseen. (Martela 2020, 23.)  

 

Ryynäsen, Simosen ja Karkkolan (2020, 247) mukaan työntekijän psykologisten perustar-

peiden huomioiminen on kustannustehokasta ja se ei vaadi toteutuakseen eritysjärjestelyitä. 

Tämän näkemyksen mukaan perustarpeiden toteutumista voidaan tukea vaivattomasti arki-
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sessa vuorovaikutuksessa ja hyvillä organisaatiokäytännöillä. Näiden tarpeiden täyttymi-

nen lisää yksilön hyvinvointia, tehokkuutta ja sisäistä motivaatiota, mikä vaikuttaa positii-

visesti organisaation kilpailukykyyn ja menestykseen, kulttuurista tai kohteena olevista 

työympäristöistä riippumatta. (Ryynänen ym. 2020, 247; Deci & Ryan 2017, 553.)  

 

Autonomian johtaminen 
 

Martela ja Jarenko (2015, 68) kuvaavat työntekijän autonomian johtamisen olevan vapaa-

ehtoisuuden johtamista. Työntekijän vapaaehtoisuus tarkoittaa yksilön kokemusta siitä, että 

pääsee työskentelemään itseään kiinnostavassa työssä oman innostuksen ja arvojen ohjaa-

mana ilman ulkoisen pakon tunnetta. Autonomian tunteesta voidaan erottaa kolme eri va-

paaehtoisuuden peruspilaria, jotka synnyttävät yhdessä sisäistä motivaatiota ja aidon va-

paaehtoisuuden tunteen. Nämä vapaaehtoisuuden peruspilarit ovat päämäärien omaehtoi-

suus, toimintatapojen vapaus ja tekemisen innostavuus. Esihenkilö voi vahvistaa yksilön 

autonomian tunnetta edistämällä työssään edellä mainittuja tekijöitä. (Martela & Jarenko 

2015, 68.) 

 

Päämäärien omaehtoisuudella tarkoitetaan työntekijän kokemaa sitoutumista niihin pää-

määriin, joihin työllä on tarkoitus suunnata. Päämäärien omaehtoisuudessa työntekijä ko-

kee työnsä päämäärät omikseen ja edistämisen arvoisiksi. (Martela & Jarenko 2015, 68.) 

Päämäärien omaehtoisuutta voidaan kuvata myös työn johtamisen oikeudeksi, jolla tarkoi-

tetaan yksilön mahdollisuutta päättää tai vaikuttaan oman työnsä tavoitteiden asetantaan 

(Martela 2020, 23). Tätä voidaan kuvata myös työn ’tuunaamisella’ (job crafting), joka 

tarkoittaa työnkuvan muokkaamista työntekijän yksilöllisten toiveiden ja motivaation mu-

kaan. (Martela & Jarenko 2015, 81.)   

  

Työntekijän päämäärien omaehtoisuuden tukemiseksi esihenkilöltä vaaditaan kykyä sitout-

taa työntekijä sovittuihin päämääriin ilman, että työntekijälle tulee tunne pakottamisesta. 

Esihenkilön tulee löytää työntekijän kanssa organisaatiota ja työntekijää itseään tukevat 

tavoittelemisen arvoiset asiat. Tällöin tavoitteiden mukainen toiminta palvelee sekä organi-

saatiota että työntekijää, sillä toiminta perustuu työntekijän henkilökohtaiseen kiinnostuk-

seen. Esihenkilö voi tukea työntekijän päämäärien omaehtoisuutta inspiroivalla asenteella 

ja kuuntelemisen taidolla. Esihenkilön inspiroiva asenne tulevaisuutta kohtaan voi saada 
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työntekijät innostuneesti tavoittelemaan organisaation päämääriä. Vastaavasti työntekijöi-

den kiinnostuksen voi herättää kuuntelemalla työntekijöitä, jolloin esihenkilö voi tunnistaa 

yksilöä motivoivat tekijät, jotka voi sitten yhdistää työhön. (Martela & Jarenko 2015, 

67‒69.) 

 

Toimintatapojen vapaaehtoisuus tarkoittaa työntekijän vapautta päättää tavat, joilla edetä 

työn tavoitteita kohti. Tällöin yksilö kokee tavoittelevansa päämääriä itse määritetyillä 

tavoilla. (Martela & Jarenko 2015, 69‒71.) Martela (2020, 23) kuvaa tätä myös työn teke-

misen oikeudeksi, jolla tarkoitetaan yksilön kykyä ja mahdollisuutta päättää työnteon ta-

voista, kuten esimerkiksi tehtävien priorisoinnista. Toimintatapojen yleiset ja jyrkät mää-

räykset voivat laskea työntekijän motivaatiota, varsinkin jos työntekijä itse tietää parem-

man tavan menetellä. Myös ns. mikromanagerointi on hyvä esimerkki siitä, miten esihenki-

lö voi omalla toiminnallaan jopa tuhota työntekijän itseohjautuvuuden takertumalla työn 

kokonaisuuden kannalta mitättömiin yksityiskohtiin. Esihenkilö voi tukea työntekijän toi-

mintatapojen vapaaehtoisuutta antamalla työntekijöille vapauksia päättää toimintatavoista, 

joilla edetä kohti tavoitteita. Jos esihenkilön on tarve puuttua työntekijän työn tekemiseen, 

tulisi se tehdä työntekijän vapaaehtoisuutta kunnioittavasti esimerkiksi perustelemalla 

vaihtoehtoista toimintatapaa pelkän käskemisen sijaan. (Martela & Jarenko 2015, 69‒71.) 

 

Tekemisen innostavuudella tarkoitetaan toimintaa, joka herättää yksilön sisäisen innostuk-

sen tekemistä kohtaan. Usein toiminnalle ei tarvita ulkoista päämäärää, vaan sitä tehdään, 

koska se on yksinkertaisesti miellyttävää. Tekeminen on tällöin nautinnollista, palkitsevaa 

ja motivoivaa. Esihenkilö voi pyrkiä tukemaan tätä tunnetta tunnistamalla työntekijää in-

nostavat tekijät ja tarjoamalla mahdollisuuden tehdä kyseistä tunnetta lisääviä työtehtäviä. 

(Martela & Jarenko 2015, 71‒72.) 

 

Martela (2020, 23‒24) kuvaa edellä mainitun lisäksi itseohjautuvuutta parantavaksi teki-

jäksi työntekijän oikeuden osallistua organisaation kehittämiseen sekä päämäärien ja toi-

mintatapojen määrittelemiseen. Oikeudella osallistua työn kehittämiseen tarkoitetaan yksi-

lön mahdollisuutta vaikuttaa organisaation asioihin. Johtamisen näkökulmasta tämä tar-

koittaa käytännössä työntekijän mukaan ottamista ja tämän mielipiteen huomioimista or-

ganisaatiotason päätöksenteossa, kun päätetään esimerkiksi etätyökäytännöistä, työvuorois-

ta tai strategisista suunnista. (Martela 2020, 23‒24.) 
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Autonomian johtaminen vaatii esihenkilöltä irti päästämistä, luottamusta työntekijöitä koh-

taan sekä luopumista käskyttämisestä ja valvonnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa työnte-

kijän näkökulmasta mahdollisuutta tavoitella organisaation päämääriä parhaaksi kokemal-

laan tavalla. Samalla myös työntekijän vastuu kasvaa, joten työntekijöiden tulee olla kyke-

neväisiä ottamaan vastuuta, toteuttamaan itsenäistä päätöksentekoa ja kehittämään omaa 

toimintaansa. (Martela & Jarenko 2015, 58, 72.) 

 

Kyvykkyyden johtaminen 

 
Työntekijän kyvykkyyden tarve täyttyy taitavasta tekemisestä ja hallinnantunteesta, asioi-

den aikaansaamisesta ja uuden oppimisesta sekä yleensäkin kehittymisestä. Taitavalla te-

kemisellä viitataan siihen, että työntekijä pääsee tekemään asioita, joissa kokee olevansa 

osaava. Tällöin työntekijän hallinnantunne kasvaa ja työntekijä pääsee toteuttamaan itse-

ään. Hallinnantunteen puute aiheuttaa uupumista ja stressiä. Työntekijöiden hallinnantunne 

haastetaan etenkin muutostilanteissa, jolloin esimieheltä vaaditaan kykyä hahmottaa muu-

tostilanteet jokaisen yksilön näkökulmasta. Muutostilanteissa hallinnantunnetta voidaan 

edistää avoimella viestinnällä, joka lisää työntekijöiden tietoisuutta koskien muutosproses-

sia. Lisäksi kyseistä tunnetta voidaan vahvistaa säilyttämällä työssä työntekijälle jo entuu-

destaan tuttuja elementtejä. Myös selkeät tavoitteet ja säännöt tukevat työntekijän hallin-

nantunnetta. (Martela & Jarenko 2015, 59, 98, 106.) 

 

Asioiden aikaansaamisella tarkoitetaan työntekijän kokemusta asioiden eteenpäin viemi-

sestä ja tuloksien aikaansaamisesta. Aikaansaamisen tunne ja työn tulosten näkeminen on 

tekijälleen palkitsevaa. Työn muututtua tietotyöpainotteisemmaksi esihenkilön tulee konk-

retisoida työntekijöille työn tulokset, jotka eivät välttämättä muuten ilmene suoraan pitkien 

prosessien vuoksi. Erilaiset työn etenemistä kuvaavat mittarit ja välitavoitteet konkretisoi-

vat työntekijöille asioiden aikaansaamista. Työntekijän aikaansaamisen tunnetta voidaan 

tukea myös palautejärjestelmillä. (Martela & Jarenko 2015, 59, 99.) 

 

Uuden oppimisella ja kehittymisellä viitataan työntekijän kokemukseen siitä, että osaami-

nen lisääntyy ja kyvykkyys kasvaa. Halu oppia uutta ja kehittyä työssä on ominaista ihmi-

selle. Oppimisen ja kehittymisen halu vaihtelee kuitenkin yksilöiden välillä, mikä on hyvä 

huomioida sisäisen motivaation johtamisessa. Uuden oppiminen sekä kehittyminen moti-



22 
 

voivat työntekijää. Esihenkilö voi edistää työntekijän osaamisen tunnetta ja kehittymistä 

järjestelemällä työtehtävät oppimista suosiviksi. Käytännössä tämä tarkoittaa työntekijän 

mahdollisuutta opiskella uusia asioita ja toimia vaihtelevasti myös haastavissa työtehtävis-

sä osaamistasonsa äärirajoilla. (Martela & Jarenko 2015, 99‒100.) 

 

Yhteenkuuluvuuden johtaminen 
 

Yhteenkuuluvuuden johtamisen ytimessä on yhteisön johtaminen. Yhteenkuuluvuus muo-

dostuu keskinäisestä ryhmähengestä, johdon välittävästä ja arvostavasta käyttäytymisestä 

sekä luotettavasta ja reilusta toiminnasta. Keskinäisellä ryhmähengellä tarkoitetaan sitä, 

että työntekijä kokee kuuluvansa välittävään työyhteisöön. Ihmisellä on luontainen tarve 

tuntea olevansa arvostettu ja kuuluvansa osaksi yhteisöä. Työyhteisön hyvä ryhmähenki 

luo syvempää merkitystä työn tekemiselle, kun taas mahdolliset konfliktit hävittävät moti-

vaatiota ja hyvinvointia. Esihenkilö voi kehittää ryhmähenkeä esimerkiksi mahdollistamal-

la erilaisia tilaisuuksia, joissa voi tutustua toisiin henkilöihin. Johdon välittävällä ja arvos-

tavalla toiminnalla viitataan työntekijän tunteeseen siitä, että johto välittää aidosti henki-

löstöstä. Esihenkilö voi edistää yhteisöllisyyden ja arvostamisen tunnetta jokapäiväisessä 

toiminnassaan muun muassa huomioimalla, kiittämällä ja kuuntelemalla työntekijöitään. 

(Martela & Jarenko 2015, 119‒120, 124, 135) 

 

Luotettava ja reilu toiminta on yhteisöllisyyden keskeinen tekijä ja sillä viitataan toiminnan 

tapaan, joka on oikeudenmukaista ja jossa ihmiset toimivat luottamuksen arvoisesti. Luot-

tamuksen ja oikeudenmukaisuuden myötä vuorovaikutus sekä yhdessä toimiminen on vai-

vatonta. Vastaavasti epäluottamus ja epäoikeudenmukaisuus vaikeuttaa toimintoja ja hei-

kentää yksilöiden motivaatiota. (Martela & Jarenko 2015, 120‒121.) 

 

Yhteenkuuluvuus on luovuuden ja innovaatioiden ehto, joka toteutuu organisaation toimi-

joiden välillä kun ilmapiiri on psykologisesti turvallinen. Yhteenkuuluvuuden tunnetta ke-

hittää myös turhien hierarkioiden purkaminen organisaatiossa. Vahvoihin hierarkioihin 

perustuva organisaatiokulttuuri vaikeuttaa tiedonkulkua ja toiminnan kehittämistä sekä 

erottaa työntekijät toisistaan. Hierarkiat voidaan jakaa funktionaalisiin hierarkioihin ja sta-

tushierarkioihin. Funktionaaliset hierarkiat ovat jokaiselle organisaatiolle olennaisia, koska 

niiden avulla työ organisoituu ja työntekijät tietävät vastuuhenkilöt. Perusteettomat status-
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hierarkiat asettavat ihmisiä järjestykseen heidän arvonsa mukaan. Turhien statushierarkioi-

den purkaminen edistää organisaation tasa-arvoisuutta ja lisää yhteenkuuluvuutta. (Martela 

& Jarenko 2015, 127‒130.) 

 

Hyväntekemisen johtaminen 

 
Hyväntekemisellä tarkoitetaan työtekijän kokemusta työn myönteisestä vaikutuksesta ym-

päröivää yhteiskuntaa kohtaan. Kokemus hyväntekemisestä rakentuu toisten ihmisten ilah-

tumisen ja aidon hyötymisen myötä, joka työllä voidaan saavuttaa. Hyväntekemisen tunne 

syntyy mission, impaktin ja auttamisen kautta. Missiolla tarkoitetaan organisaation tuotta-

maa hyvää, jolla se oikeuttaa olemassaolonsa sillä hyvällä vaikutuksella, jonka se tuottaa 

maailmaan. Missiolla organisaatio viestittää sekä työntekijöille että myös laajemmin maa-

ilmalle olemassaolonsa syitä ja tarkoitusta. Uskottavan mission avulla organisaatio pystyy 

rakentamaan työntekijöiden motivaatiota työskennellä organisaation päämäärien eteen ja 

kasvattaa halua olla osa työyhteisöä. Esihenkilöltä vaaditaan toiminnassaan etenkin pää-

määrien ja arvojen ilmentämistä, joka on esimerkin kautta johtamista. (Martela & Jarenko 

2015, 142, 153.)  

 

Impakti tarkoittaa työntekijän henkilökohtaisen työn tuottamaa hyvää. Impaktin perustana 

on ajatus, että juuri yksilön työllä on merkitystä ympärillä oleville ihmisille. Auttaminen 

taas tarkoittaa sitä, että työntekijä kokee pystyvänsä työssä auttamaan ja hyödyttämään 

työkavereitansa sekä kokee olevansa tärkeä osa työyhteisöä. Esihenkilö voi tukea impaktin 

rakentumista muun muassa tekemällä positiivinen vaikutus näkyväksi esimerkiksi saatta-

malla asiakas ja työntekijä yhteen, jolloin työntekijä voi nähdä konkreettisesti työnsä mer-

kityksen. Esihenkilö voi tukea hyväntekemisen tunteen syntymistä auttamisen osalta esi-

merkiksi rakentamalla ja kehittämällä kiittämisen kulttuuria, joka tuo luontevasti näkyväksi 

tosilleen tuottaman hyvän. (Martela & Jarenko 2015, 143, 147‒151.)  

 

Martelan ja Jarenkon (2015, 155) mukaan sisäisessä motivaatiossa on kyse yksilön sisältä-

päin kumpuavasta innostuksesta ja kiinnostuksesta. Sisäistä motivaatiota voidaan johtaa, 

kun johtaminen ymmärretään ennen kaikkea tarkoituksena luoda työntekijälle mahdolli-

suus tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Tällöin johtaminen pohjautuu ymmär-
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rykselle psykologisista perustarpeista. (Martela & Jarenko 2015, 155‒157). Seuraavassa 

luvussa tarkastellaan etätyön ja etäjohtamisen näkökulmia.   
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3 ETÄTYÖN JOHTAMINEN  
 

Tässä luvussa tarkastellaan etätyötä ja sen johtamista. Luvussa määritellään etäjohtamisen 

käsite alan tieteelliseen kirjallisuuteen perustuen huomioiden ensin etätyön käsite määritte-

lemällä etätyömuotoja. Käsitteiden määrittelyn jälkeen luvussa tarkastellaan yleisesti etä-

työn erityispiirteitä, minkä jälkeen tarkastelua syvennetään sellaisiin ihmisten johtamisen 

piirteisiin, joita hyvältä etäjohtajalta edellytetään etätyön menestykselliseen onnistumiseen 

organisaatioissa. Etätyön tarkastelu kohdentuu tässä tutkielmassa työsuhteiseen työhön.  

 

3.1 Etätyö 
 

Yhä useampi tekee työtehtäviä muualla kuin työnantajan määräämässä toimipaikassa, sillä 

työstä on tullut joustavaa, vaihtelevaa ja epäsäännöllistä. Etätyön yleistymisen taustalla on 

työtehtävien muutos ja tietotekniikan nopea kehittyminen, joka mahdollistaa työn tekemi-

sen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Etätyön ajatuksena on työn joustavampi organisoi-

tuminen, mikä lisää työntekijöiden autonomian tunnetta koskien työntekemisen tapoja. 

Suomessa etätyötä tehdään yleisimmin asiantuntijaorganisaatioissa sekä valtiosektorilla, ja 

etätyön järjestelyt sovitaan yhdessä työnantajan ja työntekijän kesken. Etätyöhön sisältyy 

erilaisia työnteon muotoja ja työtä kuvataan eri käsitteillä riippuen kohteena olevasta kon-

tekstista. Etätyön määrittelyä ohjaa siis käytössä oleva näkökulma. Käsitteet ovat osittain 

päällekkäisiä ja käytännössä työntekijä voi toteuttaa erityyppisiä etätyömuotoja lomittain 

työsuhteessaan. (Tuomivaara, Ropponen & Kandolin 2016, 12‒14, 60; Helle 2004, 13‒14.) 

 

Suomessa etätyölle ei ole tällä hetkellä muotoutunut virallista määritelmää, vaikka se on 

merkitykseltään vakiintunut. Työoikeudellisesta näkökulmasta katsottuna lainsäädännölli-

sesti viralliselle määritelmälle ei Suomessa välttämättä ole tarvetta, koska etätyö on vain 

tapa organisoida normaalia työsuhteeseen perustuvaa työtä, johon sovelletaan työlainsää-

däntöä, kuten työturvallisuuslakia, työaikalakia ja työsopimuslakia. Yleisesti etätyön viral-

lisena määritelmänä pidetään laajaa eurooppalaisen puitesopimuksen määritelmää sopi-

muksen 2. artiklan mukaisesti: ”Etätyö on tapa organisoida ja/tai suorittaa työtä työsopi-

muksen perusteella/työsuhteessa käyttäen tietotekniikkaa tavalla, jossa työ, jota voitaisiin 

tehdä myös työnantajan tiloissa, tehdään säännöllisesti noiden tilojen ulkopuolella”. Suo-
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messa etätyön edellytyksenä ei ole kuitenkaan tietotekniikan käyttö puitesopimuksen vaa-

timuksen tavoin. (Helle 2004, 42‒45.) 

 

Organisatoristen käsitteiden näkökulmasta etätyö tarkoittaa työn varsinaisesta suorittamis-

paikasta joko kokonaan tai osittain toisaalla tehtävää ansiotyötä ja työjärjestelyä, jossa käy-

tetään työtehtävien suorittamisen apuna pääsääntöisesti tietotekniikkaa (Helle 2004, 

42‒45). Pekkola (2002, 223) kuvaa etätyössä korostuvan sellaiset aika- ja tilajärjestelyt, 

jotka edistävät ajattelua, tiedon tuottamista ja innovaatioiden syntyä. Etätyö on tyypillisesti 

luonteeltaan työtä, jota voitaisiin myös tehdä työpaikalla (Vilkman 2016). Etätyö on usein 

ajallisesti joustavaa työtä sekä määrällisesti vaihtelevaa, ja se perustuu vapaaehtoisuuteen, 

sopimuksiin ja sääntöihin (Rauramo 2017). Usein etätyöntekijä itse valitsee ja päättää 

työntekemisen paikan sekä ajan. Tunnistetuin etätyön muoto on kotoa käsin tapahtuva 

työskentely. Etätyötä voidaan myös tehdä esimerkiksi erillisissä toimitiloissa eli etätyökes-

kuksissa, joissa voi työskennellä samanaikaisesti eri organisaatioiden työntekijöitä. (Helle 

2004, 13‒14, 42‒45, 51; Tuomivaara ym. 2016, 61.)  

 

Helteen (2004, 42‒45) mukaan etätyön kontekstissa voidaan puhua e-työstä (e-work) eli 

tietoverkoissa tapahtuvasta työstä, joka tapahtuu juuri sähköisten viestintä- ja yhteistyövä-

lineiden tukemana. Lisäksi voidaan käyttää termiä joustotyö, joka toimii synonyyminä 

liikkuvalle työlle (Vartiainen, Kokko & Hakonen 2004, 24). Vilkmanin (2016) mukaan 

etäältä tehtävää työtä voidaan kuvata etätyön määritelmän lisäksi hajautetun työn, ajasta ja 

paikasta riippumattoman työn sekä liikkuvan työn määritelmillä. 

  

Hajautetun työn synonyymejä ovat virtuaalitiimi ja virtuaalityö, jotka ovat käsitteinä etä-

työtä laajempia. Hajautetussa työssä osa työntekijöistä työskentelee esimerkiksi tavan-

omaisessa päätyöpaikassa, kun osa taas työskentelee eri toimipisteessä tai sellaisessa pai-

kassa, jossa työntekeminen on ylipäätänsä mahdollista. (Vilkman 2016.) Työtä tehdään 

samanaikaisesti, mutta fyysisesti, maantieteellisesti ja jopa organisaation rajat ylittävällä 

tavalla erillään yhteisen tavoitteen vuoksi (Zofi 2012, 22).  Työn toteutumiseksi käytetään 

apuna joko osittain tai kokonaan tieto- ja viestintäteknologiaa. Tieto- ja viestintäteknologi-

alla tapahtuva vuorovaikutus ja kommunikointi yhteisen päämäärän edistämiseksi muodos-

taa ihmisistä verkoston ja organisaation, jota voidaan myös kuvata virtuaalisena organisaa-

tiona. (Vartiainen ym. 2004, 14; Vilkman 2016; Tuomivaara ym. 2016, 69.) 
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Ajasta ja paikasta riippumattoman työn synonyymejä ovat joustava työ ja läsnätyö. Työ on 

vapautuneempaa kontrollista ja valvonnasta, jolloin työntekijät voivat liikkua vapaasti ja 

tehdä työtä sopivaksi katsomassaan paikassa oman aikataulun mukaisesti. Ensisijaisena 

tavoitteena on, että työt tulevat tehdyksi työntekijän oman elämäntavan ja rytmin mukaan. 

(Vilkman 2016.) 

 

Liikkuva työ on etätyön yksi alakategoria, jonka synonyymejä ovat edellä mainittu jousto-

työ sekä mobiilityö ja monipaikkainen työ. Työ on konkreettisesti liikkuvaa ja työssä työn-

teon paikat vaihtuvat työn luonteen mukaisesti, jolloin työntekijä poistuu varsinaiselta toi-

mipisteeltään. Liikkuvassa työssä voidaan käyttää apuna tieto- ja viestintäteknologiaa 

useimmiten ainakin älypuhelimen muodossa. Liikkuvaa työtä tehdään esimerkiksi liike-

matkoilla, asiakkaiden tiloissa tai kenttätyössä. (Vilkman 2016; Vartiainen ym. 2004, 26; 

Tuomivaara ym. 2016, 68.) 

 

Etätyötä tehdään yleensä työnantajan, työntekijän, tai molempien aloitteen ja tarpeen mu-

kaisesti. Etätyö voi koskea organisaation jotakin tiettyä osaa, koko työyhteisöä, yksittäistä 

tai yksittäisiä työntekijöitä. Etätyö voidaan esimerkiksi sallia semmoisenaan niille, jotka 

haluavat tehdä etätyötä tai joiden työn luonne itsessään määrittää etätyön pysyväksi toi-

mintatavaksi. Etätyö voi olla kokoaikaista etätyötä, jolloin työtä tehdään täysin etänä ja 

työnantajan tiloissa käydään tarvittaessa. Osittaisessa etätyössä työtä tehdään osittain työ-

paikalla ja osittain etätöissä, esimerkiksi kotoa käsin tai etätyökeskuksissa. Osittaisessa 

etätyössä voidaan esimerkiksi työskennellä viikkotasolla yhden päivän etänä ja muut päivät 

työpaikalla. Usein etätyöpäivät ovat säännöllisesti toistuvia ja sovittuja. Joustavassa etä-

työssä työtä tehdään tapauskohtaisesti tarpeiden mukaan, jolloin ei tarvita erillistä sopi-

musta. Etätyön soveltuvuutta organisoinnin tavaksi määrittää työn luonne sekä organisaatio 

että työntekijät, koska etätyö ei sovellu kaikille työntekijöille, työlle tai organisaatioille. 

(Helle 2004, 89‒90, 102‒104.) 

 

3.2 Etäjohtaminen 
 

Etäjohtamisen taustalla on muutosprosessi, jossa toimintamallit muuttuvat pois tiettyyn 

paikkaan sitoutuneista johtamisen malleista, jotka ovat olleet erityisesti teolliselle ajalle 

ominaisia (Humala 2007, 12). Helteen (2004, 14) mukaan etätyön yleistymisen esteenä on 
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usein esihenkilöiden perinteinen tapa johtaa, organisoida ja valvoa työtä. Etäältä tehtävä 

työ vaatii onnistuakseen uudenlaista johtamista, joka sisältää ihmisten johtamisen taitoja 

sekä taitoa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa osana johtamista ja työntekoa. Perintei-

set johtamiskäytännöt eivät toimi sellaisinaan etätyössä, koska tieto- ja viestintäteknologi-

an välityksellä tehtävä työ muuttaa käsitystä muun muassa tiedon hankinnasta, sen tulkit-

semisesta ja jakamisesta. Tämä puolestaan vaikuttaa käsitykseen siitä, miten ihmisiin vai-

kutetaan ja millaiseen päätöksentekojärjestelmään organisaatio nojaa. Organisaatioiden 

tulisi löytää kokeilemalla organisaatiokulttuuriin sopivimmat käytännön tavat toimia in-

formaatioteknologisessa työympäristössä, sillä valmiit tavat ja keinot eivät välttämättä so-

vellu sellaisenaan joka organisaatioon. (Vilkman 2016; Avolio & Kahai 2003, 327; Huma-

la 2007, 13.) 

 

Torren ja Sartin (2020, 2) mukaan johtajuudessa (leadership) on kyse prosessimaisesta ja 

tehokkaasta vaikutusvallan käyttämisestä. Tällöin yksilö vaikuttaa joko suoraan toiseen 

yksilöön tai tiimiin tarkoituksenaan edistää yhteisten tavoitteiden saavuttamista (Torre & 

Sarti 2020, 2). Vilkmanin (2016) mukaan etäjohtaminen (e-leadership) on etäältä tehtävien 

työn muotojen johtamista, siinä etäisyys on lisääntynyt ja se tapahtuu pääsääntöisesti tieto- 

ja viestintätekniikkaa käyttämällä. Etäjohtamiselle on ominaista, ettei etäjohtaja ja johdet-

tavat näe välttämättä toisiaan säännöllisesti fyysisesti kasvokkain verrattuna perinteiseen 

työntekotapaan, jossa organisaatiossa työskennellään pääsääntöisesti samassa toimipistees-

sä. (Vilkman 2016.) Torren ja Sartin (2020, 2) mukaan etäjohtamista voidaan kuvata myös 

käsitteellä digitaalinen johtajuus (digital leadership), joka on muodostunut tieteellisten 

keskustelujen myötä suhteellisen uudeksi synonyymiksi etäjohtamiselle.  

 

Torre ja Sarti (2020, 4‒5) kuvaavat aikaisempaan kirjallisuuteen perustuen etäjohtamisen 

olevan sosiaalinen prosessi, jossa vaikutetaan johdettaviin yhdistämällä tehokkaasti sekä 

perinteisiä että elektronisia johtamisen tekniikoita. Etäjohtaminen voi painottua yksilöta-

solle kuin myös laajemmin organisaatiotasolle sekä organisaatioiden välille (Rauramo 

2018). Etäjohtamisen ytimessä on ihmisten johtaminen ja organisaation jäsenten välisten 

suhteiden kehittäminen. Etäjohtajalta vaaditaan taitoa sitouttaa työntekijät työhön, edistää 

tiimien toimintaa ja ohjata kaikki tavoitteen saavuttamista kohden. Etäjohtajan tehtävänä 

onkin tukea yksilöiden itseohjautuvuutta ja varmistaa, että työntekijöillä on kognitiivisia, 

aineellisia ja sosiaalisia resursseja saavuttaakseen tavoitteensa. (Avolio & Kahai 2003, 

331; Zaccaro & Bader 2003, 380; Rauramo 2018.) 
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Etäjohtaminen rakentuu erilaisista johtamisen rooleista, jotka voivat olla johtamisen arjessa 

myös keskenään ristiriidassa. Etäjohtajan roolit jakautuvat asioiden johtamiseen, ihmisten 

johtamiseen ja viestijän rooliin. Etätyöskentelyn menestyksen kannalta etäjohtajan on kyet-

tävä toimimaan sekä organisoijan roolissa kuin myös tiedottajan sekä yhteistyön edistäjän 

rooleissa. (Rauramo 2018.) Zaccaron ja Baderin (2003, 381) mukaan etäjohtajan rooli on 

toimia etäältä toimivan tiimin yhteyshenkilönä, suunnannäyttäjänä sekä toiminnan koordi-

naattorina. Tiimin yhteyshenkilönä etäjohtaja tulkitsee ja tarkkailee tiimiä ja sen ympäris-

töä. Yhteyshenkilönä etäjohtajan tehtävä on auttaa tiimiläisiä työtehtävien ymmärtämisessä 

huomioiden ympäristön vaateet. Suunnannäyttäjänä etäjohtajan tulee varmistaa, että tiimin 

toiminnot palvelevat organisaation päämäärää ja tarkoitusta. Etäjohtajan tehtävänä on tuo-

da ilmi tarkoitettu päämäärä ja huolehtia, että työyhteisön jäsenillä on ymmärrys tavoitteis-

ta. Toiminnan koordinaattorina etäjohtaja motivoi tiimin jäseniä sekä kehittää heidän re-

surssejaan vastamaan ympäristön tarpeita. (Zaccaro & Bader 2003, 380‒381.)  

 

Avolion ja Kahain (2003, 326) mukaan tieto- ja viestintätekniikan välityksellä toteutetussa 

johtamisessa ei ole kyse pelkästään kommunikoinnista vaan myös tiedon jakamisesta ja 

keräämisestä. Käytännössä työtä tehdään erilaisten elektronisten toimintojen avulla, kuten 

esimerkiksi internetin, sisäverkkojen, sähköpostin, videoneuvottelujärjestelmien, sosiaali-

sen median ja puhelimen välityksellä. Etäjohtaminen vaatii esihenkilöltä osaamista toimia 

virtuaalityöympäristössä, mikä edellyttää kykyä valita sopivimmat tieto -ja viestintäteknii-

kan tavat tehtävien hoitamiseen. Lisäksi tarvitaan taitoa yhdistää perinteisiä viestintäkeino-

ja sähköiseen viestintään. (Torre & Sarti 2020, 2, 4‒5. Avolio, Kahai & Dodge, 2000, 617; 

Rauramo 2018.)  

 

3.3 Etätyön erityispiirteet 
 

Etätyö tuo paljon etuja sekä organisaatioille että yksilöille. Työntekijän näkökulmasta etä-

työ lisää työntekijän autonomiaa, jolloin yksilö mahdollisesti voi vapaasti määrittää työn 

taukojen sekä alkamisen ja päättymisen ajankohdat. Etätyö mahdollistaa joustavuutensa 

vuoksi vapauden sovittaa muu elämä työhön rytmittämällä työ oman aikataulun mukaan, 

jolloin esimerkiksi perhe-elämä ja harrastukset ovat helpommin yhdistettävissä, mikä lisää 

yksilön työhyvinvointia ja työmotivaatiota. Etätyön myötä työntekijän ei tarvitse matkustaa 
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työpaikalle ja takaisin. Jo pelkästään työmatkaan käytetyn ajan suuntaaminen vapaa-aikaan 

edistää yksilön hyvinvointia ja vähentää työmatkoista aiheutuvaa stressiä ja kuluja. (Tuo-

mivaara ym. 2016, 64; Vilkman 2016; Helle 2004, 17‒19; Harpaz 2002, 76.) 

 

Etätyö koetaan myös palkitsevaksi, koska se tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen ja tuot-

tavaan työntekoon työrauhan vallitessa työympäristössä. Etätyön tehokkuus ja tuottavuus 

voidaan yhdistää siihen, että työ keskeytyy päivän aikana merkittävästi vähemmän verrat-

tuna työpaikalla työskentelemiseen. Työntekijä täten pystyy keskittymään työtehtäviin 

paremmin, minkä myötä työn kuormittavuus laskee. Lisäksi etätyön tarjoamat vaikutus-

mahdollisuudet omaan työhön lisäävät työntekijän työhyvinvointia, itsenäisyyttä, keskit-

tymiskykyä sekä vastuuta. Etätyö myös tarjoaa työntekijälle jopa mahdollisuuden työsken-

nellä samaan aikaan eri työnantajille. (Tuomivaara ym. 2016, 64; Vilkman 2016; Helle 

2004, 17‒19; Harpaz 2002, 77.) 

 

Organisaation näkökulmasta etätyö lisää organisaation kiinnostavuutta työmarkkinoilla, 

mikä puolestaan houkuttelee osaavaa ja pysyvää työvoimaa (Vilkman 2016). Vilkmanin 

(2016) mukaan etätyön mahdollisuus työtehtävässä vaikuttaa työntekijöiden työpaikasta 

kiinnostumiseen ja organisaatiossa pysymiseen hyvin merkittävästi. Lisäksi fyysiseen etäi-

syyteen liittyvät haasteet vähenevät, koska osaavia työntekijöitä voidaan rekrytoida maan-

tieteellisesti kauempaa, jopa maan rajojen ulkopuolelta. (Helle 2004, 22‒24; Harpaz 2002, 

78.) Berryn (2011, 194) mukaan organisaatiot voivat saavuttaa virtuaalisilla tiimeillä 

maantieteellistä ulottuvuutta mahdollistaen samalla etäyhteyksien kautta tehokkaan yhtey-

denpidon sekä asiakkaisiin että työntekijöihin.  

 

Pysyvä työvoima vaikuttaa positiivisesti organisaation taloudelliseen tilanteeseen, sillä 

uuden työntekijän rekrytointi vaikuttaa aina hetkellisesti negatiivisesti työn tuottavuuteen 

ja se lisää kustannuksia. Taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaa myös kokonaiskustannuk-

sien väheneminen, sillä työtiloja ja työtarvikkeita käytetään vähemmän ja työpoissaolot 

sekä matkakustannukset pienenevät. Usein etätyötä kuitenkin tehdään osittaisesti, jolloin 

työtä tehdään vain osaksi etäältä. Tällöin kustannuksia voi syntyä vakuutuksista, tietolii-

kenneyhteyksistä ja työvälineiden hankkimisesta etätyöpaikalle. (Vilkman 2016; Helle 

2004, 22‒24.) 
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Etätyön mahdollisuuksien toteutuminen organisaatiossa riippuu paljon siitä, miten etätyötä 

sovelletaan käytännössä (Tuomivaara ym. 2016, 17). Helteen (2004, 24) mukaan suurin 

hyöty etätyöstä on organisaatiolle, kun se omaksutaan tavaksi organisoida työtä ja kehittää 

työn tekemisen tapoja sekä johtamista. Etätyö on työntekijän autonomian lisääntyessä te-

hokasta, joustavaa sekä häiriötöntä, kun työtä tehdään muualla kuin työnantajan tiloissa. 

Tämän myötä työ on tuottavaa ja työn tulokset laadukkaita. Samalla työntekijöiden työssä 

jaksaminen paranee, minkä myötä hyvinvoivat työntekijät ovat tehokkaita ja tuottavia or-

ganisaatiolle. Etätyön nähdään lisäävän myös työn tasa-arvoisuutta sekä parantavan pää-

töksentekoa. Etätyöllä on vaikutusta organisaation maineeseen ja menestymiseen, koska 

etätyötä hyödyntävä organisaatio voidaan mieltää uusien työntekemisen tapojen myötä 

moderniksi ja edistykselliseksi organisaatioksi. (Vilkman 2016; Helle 2004, 22‒23; Harpaz 

2002, 78.) 

 

Lukuisten positiivisten mahdollisuuksien ja etujen lisäksi etätyöhön sisältyy myös haasteita 

ja riskejä. Etätyön myötä yksilön itsenäisyys ja autonomia kasvaa, jolloin väistämättä myös 

vastuu itsestä on suurempi. Työntekijän näkökulmasta etätyön joustavuus aikataulujen suh-

teen voi olla myös työhyvinvoinnin kannalta huolestuttava asia, koska työajan venyessä 

voi työn ja vapaa-ajan raja hämärtyä. Samalla etätyössä työntekijän oletetaan olevan saavu-

tettavissa jopa työajan ulkopuolellakin. Lisäksi etätyön riskinä on työajan ja työmäärän 

kasvaminen, joka voi pahimmillaan johtaa ns. työholismiin. Valvonnan puuttuessa etätyön-

tekijältä vaaditaan itsekuria, jotta työn tekeminen ei paisu liiaksi tai vastaavasti työn teke-

minen juutu liian alhaiseen työtahtiin. Etänä työskentelyn onnistuminen onkin riippuvainen 

yksilön luonteenpiirteistä, koska kaikki yksilöt eivät ole tottuneet tai eivät kykene työsken-

telemään itsenäisesti, jolloin etäjohtajan ohjausta ja valvontaa tarvitaan. (Tuomivaara ym. 

2016, 65; Helle 2004, 19‒21; Harpaz 2002, 77‒78.) 

 

Etätyöntekijän vaarana on myös eristäytyminen työyhteisöstä, koska sosiaaliset kontaktit 

vähenevät eivätkä sähköiset kontaktit korvaa täysin kasvokkain käytyä ihmisten välistä 

vuorovaikutusta. Samalla huolena voi olla sivuun jääminen ura- ja palkkakehityksestä, jos 

organisaatiossa työsuorituksia arvioidaan läsnäolon ja työhön käytetyn ajan perusteella. 

Etätyöskentelyä voivat haastaa myös erilaiset tekniset ongelmat, tuen ja palveluiden puut-

tuminen sekä työsuojelupuutteet, jotka liittyvät usein ergonomiaan. Kotona työhön keskit-

tymiseen voivat vaikuttaa perheenjäsenten keskeytykset, mikä vaikuttaa heikentävästi työn 

tuottavuuteen ja voi aiheuttaa konfliktitilanteita perheenjäsenten kesken. Etätyö vaatiikin 
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ennen kaikkea itsensä johtamisen ja organisoinnin taitoja, jotta työn hyödyt ilmenevät toi-

votulla tavalla. (Tuomivaara ym. 2016, 65; Helle 2004, 19‒21; Harpaz 2002, 77.) 

 

Organisaatioiden tulee pyrkiä tietoisesti luomaan hyvät edellytykset etätyölle. Usein orga-

nisaation tai työntekijöiden epäonnistuminen etätyössä johtuu johtajuuden ongelmista ja 

haasteista. (Berry 2011, 195.) Vilkmanin (2016) mukaan etäjohtajat kokevat haasteita työ-

suoritusten mittaamisessa ja työntekijän sitouttamisessa organisaatioon. Etätyössä työpai-

kalla vietetyn ajan mittaamisen sijaan tulisi tarkastella työn tuloksia ja sitä, mitä johdetta-

vat saavat aikaan. Tulosten mittaamista helpottaa selkeät tavoitteet ja aikataulut, jotka sekä 

etäjohtaja että johdettavat tietävät. Työntekijän sitouttamisella on yhteys yhteisöllisyyden 

tunteeseen. Työntekijä ei voi olla sitoutunut organisaatioon, jos ei koe kuuluvansa organi-

saation työyhteisöön. Etäjohtajalta vaaditaankin säännöllistä vuorovaikutusta johdettavan 

ja muun tiimin kanssa. (Vilkman 2016.) 

 

Snellmanin (2014) mukaan etäjohtajat kokevat haasteita viestinnän ja vuorovaikutuksen 

suhteen. Etäältä käytävä vuorovaikutus mahdollistaa muun muassa samanaikaisesti useiden 

eri ihmisten välillä käytävän keskustelun ja eri keskusteluaiheiden läpi käymisen, mikä voi 

johtaa tietotulvaan hukkumiseen. Hiljaisen tiedon siirtyminen sekä tiedonhallinta ovat ko-

koaikaisessa etätyössä toteutettavissa vaikeammin verrattuna työhön, joka tehdään työnan-

tajan tiloissa. Etäjohtajan onkin syytä kiinnittää huomiota selkeään tiedon jakamiseen 

myös siksi, etteivät keskustelut jää vain kahdenvälisiksi, ja jotta mahdolliset piilevät on-

gelmat huomattaisiin. Yhtenäiset sisäiset viestintäkanavat voivatkin olla hyvä keino sel-

keyttää viestintää ja vähentää kuormitusta. Tiedonhallintaan ja tiedon jakamiseen on syytä 

kiinnittää huomiota olemalla myös säännöllisesti yhteydessä työntekijöihin, olemalla tavoi-

tettavissa sekä käyttämällä tiedonhallintajärjestelmiä. Raportoinnin ja viestinnän ongelmat 

vaativat vähentyäkseen etäjohtajalta selkeän ja säännöllisen viestinnän lisäksi myös tiheää 

palautteen antoa ja luottamuksen osoittamista. Osittainen etätyö voi olla myös vastaus 

edellä mainittuihin ongelmiin. (Harpaz 2002, 79; Vilkman 2016; Helle 2004, 25‒26.) 

 

Etäjohtamisen haasteiksi voivat osoittautua työntekijöiden itsensä johtamisen taidot ja 

stressin määrän seuraaminen. Itsensä johtamisen taidot ovat etätyötä tekevälle erittäin tär-

keä ominaisuus vastuun ja itsenäisyyden lisääntyessä. Tällöin johtamisen kysymyksiä siir-

tyy työntekijälle päätettäväksi, kun työntekijä määrittää itse esimerkiksi työn seurannan 

toimintatapoja, tavoitteiden asetantaa sekä työn tekemisen tapoja. Etäjohtajan tulisi huomi-
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oida työntekijöiden yksilölliset erot itsensä johtamisen suhteen. Osa ihmisistä nauttii työn 

tekemisessä saamastaan vapaudesta ja vastuusta, kun taas osa ihmisistä kaipaa etäjohtajalta 

ohjausta ja neuvoja. Etäjohtaja voi pyrkiä lisäämään työntekijöiden itsenäisyyttä luotta-

muksella, avoimuudella ja osoittamalla tukea. Työn itsenäisyyden lisääntyessä ja samalla 

mahdollisesti itsensä johtamisen taitojen puuttuessa kuormittuminen voi kasvaa. Etänä 

johtamisen haasteeksi voi osoittautua se, etteivät etäjohtajat välttämättä pysty arvioimaan 

johdettavien työmääriä, mikä taas voi vaikuttaa laskevasti työn tuottavuuteen. (Vilkman 

2016.) 

 

Etäjohtamisen vaikeuksia esihenkilöt kokevat etenkin luottamuksen rakentamisen suhteen. 

Etätyössä luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden rakentaminen vie aikaa etäisyyden vuoksi. 

Toisaalta etätyön johtamiselle asettaa haasteita tiimien monimuotoisuus, jolla viitataan eri 

kansallisuuksiin, kulttuurillisiin taustoihin, ikä- ja sukupuolitekijöihin sekä erilaisiin vuo-

rovaikutuksen ja käyttäytymisen tapoihin. Yleensä nämä haasteet ilmenevät organisaatiois-

sa eri tasoisina riippuen monimuotoisuuden eroista. Tiimien monimuotoisuus voi vaikuttaa 

tiimiläisten käyttäytymiseen ja työtapoihin, jolloin myös ristiriitoja voi syntyä herkemmin. 

(Humala 2007, 23; Vilkman 2016; Snellman 2014.) 

 

Etätyön aloittaminen voi olla haastavaa, koska johtamistyyli poikkeaa perinteisestä tavasta 

johtaa. Uusi johtamistyyli edellyttää esihenkilöiden koulutusta ja uusien menetelmien 

omaksumista johtamisen tueksi. Organisaation haasteiksi voivat osoittautua myös tietotur-

vallisuusriskit ja tekniset ongelmat, jotka vaativat lisätoimenpiteitä. (Helle 2004, 25‒26; 

Harpaz 2002, 79.) 

 

3.4 Hyvän etäjohtamisen käytännöt 
 

Vilkman (2016) on määritellyt hyvän etäjohtamisen käytäntöjä ja toimintatapoja, jotka 

ovat perustana hyvälle etätyölle. Nämä hyvän etäjohtamisen kulmakivet ovat avoimuus, 

arvostus, luottamus, pelisäännöt, yhteisöllisyys ja vuorovaikutus. Edellä mainitut hyvän 

etäjohtamisen perusteet vaikuttavat toisiinsa siten, että jonkun osa-alueen puuttuessa ei 

toteudu toinenkaan osa-alue. Esimerkiksi luottamuksen rakentaminen vaatii avoimuutta ja 

yhteisöllisyyden rakentaminen edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta. Hyvän etäjohtamisen 
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piirteet ovat läsnä ja tärkeitä kaikenlaisissa työyhteisössä, mutta niillä on etenkin etäältä 

tehtävässä työssä merkittävä rooli työn onnistumisen kannalta.  (Vilkman 2016.) 

 

Luottamus ja arvostus 
 

Työyhteisösuhteet, jotka perustuvat luottamukseen, yhteistyöhön, sitoutumiseen ja kunni-

oitukseen, ovat tärkeitä kaikille tiimeille. Etenkin etätyön onnistumisen edellytyksenä on 

luottamukseen perustuva johtamisen kulttuuri. Etäjohtajan ja etätyöntekijän välillä vallit-

seva luottamus on yksi tärkeimmistä asioista, mutta samalla se on myös yksi suurimmista 

etäjohtamisen ja etätyön haasteista, koska etätyöympäristö ei ole luonteva ympäristö luot-

tamuksen rakentamiseen. (Humala 2007, 50‒51; Vilkman 2016; Rauramo 2018.) 

 

Luottamus tarkoittaa uskoa ja odotusta siitä, että organisaation jäsenet ovat luotettavia, 

noudattavat sovittuja sääntöjä, toimivat ryhmän edun mukaisesti ja tekevät sen, minkä ovat 

luvanneet (Cascio & Shurygailo 2003, 373; Zaccaro & Bader 2003, 382). Organisaation 

toimijoiden välinen syvä luottamus ilmenee, kun työntekijöillä on samanlainen näkemys 

organisaatioympäristöstä, ja kun he jakavat samat arvot, tavoitteet ja päämäärän (Zaccaro 

& Bader 2003, 383). Johtamisen näkökulmasta luottamuksen vastakohta on huoli siitä te-

kevätkö työntekijät työnsä etäältä, kun ei olla fyysisesti samassa paikassa esihenkilön 

kanssa. Tämä viittaa vahvasti esihenkilön kontrollin menettämisen pelkoon (Vilkman 

2016). Vilkmanin (2016) mukaan työntekijät pääsääntöisesti haluavat olla luottamuksen 

arvoisia sekä haluavat suoriutua työstään hyvin, jos heille suodaan mahdollisuus toimia 

luottamuksen arvoisesti. Onnistuessaan luottavaisen ilmapiirin rakentaminen tarkoittaa 

käytännössä sitä, että ylimääräisistä laadituista säännöistä ja ohjeista tulee tarpeettomia. 

(Vilkman 2016.) 

 

Savolaisen (2014) tutkimustulosten mukaan luottamuksen rooli etätyökontekstissa on mer-

kittävämpi verrattuna perinteiseen työhön. Luottamuksen kasvattaessa luottamusta etäjoh-

tajan on tärkeää huomioida ne keinot, joilla rakentaa sitä. Luottamuksen perustuessa ko-

kemuksiin, tunnetiloihin ja uskomuksiin, etäjohtaja voi yksinkertaisesti päättää luottaa ja 

uskoa, että ihmiset ovat luottamuksen arvoisia. Tunnetilojen tunnistamisella ja sitä kautta 

tunteiden ilmaisulla etäjohtaja voi vahvistaa ihmisläheistä ja luottavaista ilmapiiriä työyh-

teisössä. Luottamuksen rakentaminen vaatii jatkuvaa ponnistelua ja enemmän tekoja sekä 
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aikaa, koska etäältä luottamus muodostuu hitaammin kuin perinteisessä työympäristössä. 

Etäjohtajan tulee rakentaa luottamusta työntekijöihin avoimella ja runsaalla vuorovaiku-

tuksella, kasvokkain tapaamisilla, olemalla tavoitettavissa, kehittämällä yhteisiä arvoja, 

tarjoamalla selkeitä tavoitteita sekä osoittamalla vastuuta työntekijöille esimerkiksi suo-

malla mahdollisuus tehdä etätyötä. Satunnainen vuorovaikutus vaikeuttaa etäjohtajalla sel-

keän kuvan saamista työntekijöiden päivittäisestä työstä ja siten saattaa vähentää luotta-

musta. Kun työntekijät kokevat johdon luottavan, lisää se samalla työntekijöiden luotta-

musta organisaatiota, johtoa ja työn tuloksia kohtaan. Molemminpuolinen luottamus lisää 

työntekijöiden tehokkuutta ja sitoutuneisuutta, mikä vaikuttaa työn laatuun. (Vilkman 

2016; Savolainen 2014; Zaccaro & Bader 2003, 385, Humala 2007, 53.) 

 

Arvostus on tärkeä etäjohtamisen kivijalka etenkin yhteistyön toteutumisen kannalta. 

Työntekijöiden tulee tietää, että heidän työnsä on tärkeää ja arvostettua organisaation jo-

kaisella tasolla (Berry 2011, 196). Arvostus voi ilmetä sosiaalisen tukena, jonka osoittami-

sen etätyöympäristössä sattuu usein olemaan vähäistä esimiehen ja työyhteisön puolesta. 

Etäjohtajan sosiaalisen tuen osoittaminen viestittää, että työntekijää sekä työntekijän työ-

panosta arvostetaan. Tällä on erittäin positiivinen vaikutus työntekijän kokemaan arvostuk-

sen tunteeseen. Sosiaalisen tuen kokeminen on kuitenkin yksilöllistä. (Vilkman 2016.) 

 

Sosiaalisen tuen osoittamisella voidaan ehkäistä työntekijän työuupumusta, koska sen avul-

la voidaan vähentää työntekijän työn kuormittavuuden ja tyytymättömyyden tuntemuksia, 

joita epävarmat tilanteet usein aiheuttavat. Etäjohtaja voi osoittaa arvostusta päivittäin 

myös pienillä asioilla, kuten esimerkiksi kunnioittamalla erilaisuutta, olemalla aidosti läsnä 

vuorovaikutustilanteissa, kohtelemalla tasapuolisesti, kiittämällä, osoittamalla empatiaa, 

luomalla osallistumisen mahdollisuuksia, antamalla palautetta, tarjoamalla apua sekä huo-

mioimalla työntekijöiden mielipiteet. Kyse on siis lähtökohtaisesti siitä, miten esihenkilö 

kohtaa ja ottaa vastaan toiset ihmiset heidän omineen ajatuksineen. (Vilkman 2016.) 

 

Avoimuus ja toimivat pelisäännöt 
 

Avoimuuden edistämisen rooli johtamisessa ja työyhteisössä on tärkeä, koska sillä voidaan 

parantaa muun muassa organisaatiossa käytävää vuorovaikusta ja sen laatua. Avoimuus 

tarkoittaa organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä, joka näkyy käytännössä esimerkiksi 
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avoimena vuorovaikutuksena, päätöksentekona ja yhteistyönä. Avoimuus ilmenee organi-

saatiossa mahdollisimman muuttumattomana tiedon kulkuna kaikille työyhteisön jäsenille 

ja työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisena koskien oman työn suunnit-

telua ja päätöksentekoa. (Vilkman 2016.) Avoin viestintä, joka on proaktiivista sekä selkei-

siin viestintäsääntöihin ja nopeaan vastaamiseen perustuvaa, luo turvallisuuden tunnetta 

(Virolainen 2010, 278).  Lisäksi ongelmatilanteiden välitön avoin käsittely edistää koko 

työyhteisön avoimuutta. Yksilön avoimuus voi ilmetä siten, että työyhteisössä voidaan 

puhua myös vaikeammista asioista ilman pelkoa tuomituksi tulemisesta. (Vilkman 2016.) 

 

Avoimuus lisää työntekijöiden organisaatioon sitoutumista, onnistumisen kokemuksia, 

työssä viihtymistä sekä motivaatiota. Lisäksi se lisää työyhteisön yhteisöllisyyttä ja luot-

tamusta. Esihenkilöltä avoimuus vaatii esimerkkinä toimimista, jotta avoin kulttuuri voi 

syntyä organisaatioon. Samalla työntekijöiltä vaaditaan rohkeutta tuoda esiin omia näke-

myksiään. (Vilkman 2016.) 

 

Etätyön vakiintuessa pysyväksi käytännöksi on sovituille pelisäännöille tarve. Etätyö vaatii 

toimiakseen selkeitä sääntöjä, joissa määritellään ehdot ja periaatteet työn tekemiselle. 

Näihin sääntöihin sitoutumisen ja yhteistyön toimivuuden vuoksi säännöt ja toimintatavat 

on suunniteltava sekä sovittava yhdessä. Yhteistyö pelisääntöjä rakennettaessa suo mahdol-

lisuuden huomioida jokaisen henkilön näkökulma ja samalla sääntöjen ymmärrettävyys ja 

niihin sitoutuminen paranevat. (Vilkman 2016; Helle 2004, 107.) 

 

Organisaation toimijoiden on tiedettävä periaatteet ja ehdot, joita etätyöhön sovelletaan. 

Tämä lisää toiminnan läpinäkyvyyttä, luottamusta ja estää ongelmatilanteita. Etätyön peli-

säännöt voivat koskea esimerkiksi sitä, millaisia vuorovaikutusvälineitä käytetään viestin-

nässä, milloin ja millä tavalla sekä esihenkilö että työntekijät ovat tavoiteltavissa, millaisia 

edellytyksiä etätyöhön sovelletaan ja ylipäänsä missä tehtävissä etätyötä voidaan tehdä, 

sekä millaisia keinoja käytetään työn etenemisen seurantaan ja tiedon jakamiseen. Yhtei-

sesti sovituista pelisäännöistä huolimatta on työntekijöiden kanssa tehtävä erillinen sopi-

mus etätyöstä. Yhteisten sääntöjen lisäksi etätyön tulee saada organisaatiossa koko työyh-

teisöltä tukea onnistuakseen. (Vilkman 2016; Helle 2004, 107.) 
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Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys 

 
Vuorovaikutus tapahtuu ihmisten välillä, jolloin ihmisten toiminnan ja suhteiden kautta 

jaetaan tietoa, tunteita, kokemuksia sekä näkemyksiä, joista muodostuu yhteisiä merkityk-

siä. Vuorovaikutus on siis enemmän kuin pelkkää viestintää ja tiedottamista.  Etänä käytä-

vä vuorovaikutus eroaa kasvokkain käytävästä vuorovaikutuksesta siten, että vuorovaiku-

tusta käydään pääsääntöisesti tieto- ja viestintäteknologian välityksellä (Snellman 2014). 

Avointa ja jatkuvaa vuorovaikutusta tarvitaan hyvän etäjohtamisen toteutumisessa. Täten 

se sitoo kaikki hyvän etäjohtamisen piirteet yhteen. (Vilkman 2016.)  

 

Nykyisen viestintäteknologian avulla yhteyttä voidaan pitää helposti ajasta ja paikasta riip-

pumattomasti, mutta olemassa olevaa teknologiaa tulisi hyödyntää enemmän ja tarkoituk-

senmukaisemmin. Etänä käytävässä vuorovaikutuksessa väärinymmärryksen riski kasvaa 

ja viestinnästä usein jää pois äänenpainot, eleet ja ilmeet. Etäjohtajan tulisikin huomioida 

työntekijöiden viestimistapa ja yksilölliset tarpeet vuorovaikutuksen suhteen. Verrattuna 

tekstimuotoiseen viestimiseen esimerkiksi videokeskustelujen avulla voidaan aistia non-

verbaalista viestintää intuitiivisemmin, mikä voi helpottaa toisen henkilön ymmärtämistä ja 

lisätä läsnäoloa. Etätyössä onkin syytä huomioida läsnäolon tunne ja kohtaamisen merki-

tys. Etäjohtajalta vaaditaan säännöllisiä henkilökohtaisia vuorovaikutustilanteita työnteki-

jöiden kanssa, jolloin etäjohtaja välittää arvostuksen tunnetta työntekijälle. (Vilkman 2016, 

Virolainen 2010, 277‒278.) 

 

Ihmisillä on yksilöllinen luontainen tarve kokea kuuluvansa joukkoon ja olla osa arvosta-

maansa ryhmää, minkä vuoksi yhteisöllisyyden tunteen huomioinen työyhteisössä on tär-

keää etenkin etätyössä. Yhteisöllisyys luo yhteishenkeä ja tekemisen intoa organisaatioon. 

Yhteisöllisyydellä on vaikutusta työn tuloksiin ja työssä viihtymiseen, koska yhteisöllisyy-

den tunteella voidaan luoda tuottavaa ja aitoa yhteistyötä. Työntekijän tunne yhteisöllisyy-

destä syntyy toisten työntekijöiden tuntemisen kautta, jolloin opitaan toisen henkilön omi-

naisuuksista, vahvuuksista, taidoista sekä heikkouksista. Etätyön luonteen takia työnteki-

jöiden yhteisöllisyyden tunne voi syntyä heikommin tai fyysisten etäisyyksien takia tunnet-

ta ei pystytä pitämään yllä. Lisäksi tämä tunne vaatii syntyäkseen aikaa. Edellä mainittu 

tilanne on yksi etäjohtamisen haasteista, koska vuorovaikutuksen puutteen vuoksi yksilöi-
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den kokema yksinäisyyden tunne voi lisääntyä. Yhteisöllisyyden tunteen puuttuminen vä-

hentää työntekijöiden sitoutumista, rehellisyyttä, yhtenäisyyttä ja vuorovaikutusta. (Vilk-

man 2016.) 

 

Jotta yhteisöllisyyttä voidaan ylläpitää ja rakentaa vaatii se säännöllistä ja laadukasta yh-

teydenpitoa etätyössä. Käytännössä yhteydenpidot voivat tapahtua esimerkiksi kerran vii-

kossa videokokouksen välityksellä, mutta aidon yhteisöllisyyden syntyminen vaatii myös 

kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta ja näiden lähivuorovaikutustilanteiden merkitys 

kasvaa etätyössä. Kasvokkain käytävä vuorovaikutus mahdollistaa tiimiläisten tutustumi-

sen, jolloin myös vapaamuotoiseen yhdessäoloon on syytä kiinnittää huomiota. (Vilkman 

2016.) Virolaisen (2010, 277) mukaan epämuodolliset kohtaamiset mahdollistavat tutus-

tumisen toisiin, avoimen keskustelun sekä yhteisöllisyyden rakentamisen ja me-hengen 

lisäämisen. Jos kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia ei pystytä järjestämään, vaatii se sekä 

etäjohtajalta että työntekijöiltä halua osallistua vuorovaikutukseen ja kykyä hallita elektro-

nisia työvälineitä. (Vilkman 2016.) 

 

3.5 Itseohjautuvuus etätyön kontekstissa 
 

Itsensä johtamisen taidot ovat etenkin etätyöntekijälle erityisen tärkeät ja niiden merkitys 

on kasvanut viime vuosien aikana (Vilkman 2016). Itsensä johtaminen nähdään olevan 

olennainen osa itseohjautuvuutta (Haapakoski ym. 2020, 102). Yksilön näkökulmasta itse-

ohjautuvuus tarkoittaa yksilön kykyä toimia itsenäisesti ilman tarvetta ulkopuolelta tuleval-

le kontrollille ja ohjaukselle. Etätyössä osa johtamiseen liittyvistä toiminnoista siirtyy 

työntekijöille itselleen ratkaistavaksi. Tällöin työntekijöiden mahdollisuus ottaa vastuuta 

kasvaa ja samalla itsenäisyys työtä kohtaan lisääntyy. (Vilkman 2016.) Itseohjautuvuus 

vaatii yksilöltä itsemotivoitumista sekä päämärän ja taitoa suuntautua kohti tätä päämäärää. 

Jos yksilöllä ei ole omaa kykyä ohjautua, ei itseohjautuvuus toteudu liiallisen tuen tarpeen 

vuoksi. Taidoilla viitataan tehtävään liittyvien teknisten taitojen lisäksi kykyyn johtaa itse-

ään eli esimerkiksi priorisoinnin, ajanhallinnan, tehtävien suunnittelun sekä resurssien or-

ganisoinnin taitoihin. (Martela & Jarenko 2017, 12.) 

 

Vilkmanin (2016) mukaan motivaatiotutkimus on osoittanut, että yksilöiden itsenäisyyden 

lisääntyminen työssä koetaan suotuisaksi asiaksi. On kuitenkin syytä huomioida, että kyky 
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toimia itsenäisesti ja ottaa vastuuta vaihtelee yksilökohtaisesti. Osaamisen ja kokemuksen 

määrä kuin myös totutut tavat toimia voivat selittää työntekijöiden eroja valmiudessa tehdä 

työtä itsenäisesti. (Vilkman 2016.) Itseohjautuvuutta voidaan tukea organisaatiokulttuurin 

mahdollistaessa psykologisten perustarpeiden eli autonomian, yhteenkuuluvuuden ja ky-

vykkyyden tarpeiden täyttyminen (Savaspuro 2019, 51). Haapakosken ym. (2020, 104) 

mukaan esimerkiksi autonomian tarve voi tulla kohdatuksi etätyössä hyvin, kun taas ky-

vykkyyden tarve voi täyttyä heikosti jos etätyössä tarvittu teknologia on tuntematon työn-

tekijälle. Etätyössä kaikkein hankalimmin tyydyttyy yhteisöllisyyden tarve (Haapakoski 

ym. 2020, 104). 

 

Yksilön itseohjautuvuuden toteutumiseksi tarvitaan johtamista, vaikka etätyöntekijä onkin 

suurimmaksi osaksi itsensä johtaja (Haapakoski ym. 2020, 102). Esihenkilön tulisi kiinnit-

tää huomiota siihen, etteivät työntekijät jää yksin tehtäviensä ja ongelmiensa kanssa 

(Vilkman 2016). Yhdistämällä itseohjautuvuuden johtamista ja etätyön hyvän johtamisen 

piirteitä esihenkilö voi tukea työntekijän itseohjautuvuutta, toimien ikään kuin itseohjau-

tumisen valmentajana, kannustajana ja mahdollistajana.   
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  
 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimukseen valittuja menetelmiä. Lisäksi luvussa tarkastel-

laan aineiston keruuta sekä analysointia. Luvun lopussa arvioidaan tutkielman luotettavuut-

ta ja eettisyyttä.  

 

4.1 Tutkimuksen metodologiset valinnat  
 

Tieteellisen tutkimuksen tekemisessä usein erotetaan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tut-

kimuksen suuntaukset, joita voidaan myös soveltaa samassakin tutkimuksessa. (Alasuutari 

2011, 32.) Tämän tutkielman suuntaus painottuu kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimuk-

seen. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on kuvata todellista elämää mahdollisim-

man kokonaisvaltaisesti ilman tilastollisia menetelmiä, jotka ovat kvantitatiiviselle eli mää-

rälliselle tutkimukselle tyypillisiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 161; Kananen 

2017, 35.) Myersin (2013, 9) mukaan kvalitatiivinen tutkimus on otollinen vaihtoehto sil-

loin, kun tarkoituksena on tutkia syvällisesti jotakin uutta ja vähän tutkittua aihetta. Osit-

tain tästä syystä kvalitatiivinen tutkimus valikoitui tämän tutkielman suuntaukseksi, koska 

tutkielmassa käsiteltävä ilmiö on melko uusi ja vähän tutkittu. Tämän tutkielman tavoittee-

na on selvittää esihenkilöiden näkemyksiä ja käsityksiä etätyötä tekevien työntekijöiden 

itseohjautuvuudesta ja itseohjautuvuuden johtamisesta.  

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on itseohjautuvuuden ilmiön ymmärtäminen ja aiheen 

kuvaaminen tutkittavien näkemysten pohjalta. Kvalitatiivista aineistoa kerätään todellisissa 

tilanteissa vuorovaikutteisesti usein suoraan ihmisiltä, jolloin tutkija voi muodostaa koko-

naisvaltaista ymmärrystä ilmiöstä. Kvalitatiivisen tutkimuksen metodit on suunniteltu ym-

märtämään tutkittavana olevia ihmisiä, heidän näkökulmiaan sekä kulttuuristen ja sosiaa-

listen tekijöiden vaikutuksia ihmisten elämässä. (Hirsjärvi ym. 2010, 164; Kananen 2017, 

35; Myers 2013, 5.) Tässä tutkielmassa aineisto on kerätty vuorovaikutteisesti suoraan tut-

kittavilta. Kvalitatiivinen tutkimus on täten perusteltu tutkimussuuntaus, koska se palvelee 

tutkimuksen tarkoitusta hyvin, koska tutkittavina kohteina ovat ihmiset sekä heidän aidot 

näkemyksensä itseohjautuvuuden ilmiöstä etätyökontekstissa.  
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Tutkielmassa on tarkasteltu aineistoa yksityiskohtaisesti etsien ilmiöstä todellisia asioita. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena onkin teorian tai hypoteesin testaamisen sijaan 

tarkastella aineistoa ja tapauksia monesta eri näkökohdasta yksityiskohdat huomioiden. 

Täten tutkimukselle on ominaista kerätä rikas aineisto, joka mahdollistaa monitulkintaisen 

ja syvällisen tarkastelun. Tutkimuksen yleisenä tarkoituksena on jo olemassa olevien väit-

tämien todentamisen tai yleistämisen sijaan tuoda ilmi tai löytää tutkittavasta ilmiöstä tosi-

asioita. Kvalitatiivinen tutkimus on deskriptiivistä eli kuvailevaa, jolloin kaikkia tutkimuk-

sellisia tapauksia käsitellään ainutlaatuisella tavalla. Tutkimusta tehdessä on hyvä kiinnit-

tää huomiota tutkimussuunnitelman muuttamiseen tarpeen vaatiessa, sillä tutkimusprosessi 

ei ole määrällisen tutkimuksen tavoin yksiselitteinen. (Hirsjärvi ym 2010, 164; Alasuutari 

2011, 84; Kananen 2017, 35‒36.) Tässä tutkielmassa tutkimuskysymystä täydennettiin 

tutkielman kuluessa.  

 

Tutkimukseen valituilla menetelmillä on vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. Kvalitatiivises-

sa tutkimuksessa aineistonkeruumetodeina käytetään usein menetelmiä, joiden avulla tut-

kittavien aidot näkökannat ja merkitykset ilmiöistä tulevat esille. Tämänlaisia metodeja 

ovat esimerkiksi teemahaastattelu, ryhmähaastattelu, dokumenttien diskursiivinen analyysi 

sekä osallistuva havainnointi. Kvalitatiivinen tutkimusaineisto voi olla esimerkiksi kuva- ja 

tekstimateriaaleja. (Hirsjärvi ym. 2010, 164; Kananen 2017, 34‒36.) Tämän tutkielman 

tarkoituksena on selvittää tutkittavien aitoja näkemyksiä yksilön itseohjautuvuudesta haas-

tatteluiden avulla. 

 

Tutkielman aineisto on primääriaineisto, eli aineisto on kokonaisuudessaan kerätty tätä 

tutkielmaa varten. Tutkielman aineiston tiedonkeruu tapahtui teemahaastatteluin. Haastat-

telu on laadullisen tutkimuksen yksi käytetyimmistä tiedonkeruun menetelmistä osittain 

sen joustavuuden vuoksi. Haastattelu mahdollistaa suoran kielellisen vuorovaikutuksen 

haastateltavan kanssa. Tutkimushaastattelu eroaa arkikeskusteluista tutkimukseen osallis-

tuvien roolien ja tutkimusta ohjaavien päämäärien vuoksi. Haastattelumetodi mahdollistaa 

syvällisen aineistonhankinnan, koska haastattelua voi painottaa tarvittuun suuntaan esi-

merkiksi huomioimalla jokin aihealue huolellisemmin. Haastattelujen aikana myös haasta-

teltavien vastausten motiivit on mahdollista selvittää. Tämän lisäksi haastattelutilanteessa 

haastateltavan olemus ja elekieli voi syventää tutkijan käsitystä vastauksista ja ilmiöstä. 

Tutkimushaastattelu voi olla strukturoitu lomakehaastattelu, puolistrukturoitu haastattelu 
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tai strukturoimaton haastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 34‒35; Ruusuvuori & Tiittula 

2017, 46‒47.)  

 

Teemahaastattelun eli puolistrukturoidun haastattelun oletuksena on, että tutkittavat henki-

löt ovat kokeneet jonkin tietyn asian. Teemahaastattelu etenee keskusteltavien teemojen 

sekä tarkentavien kysymysten mukaan. Teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat, 

mutta kysymysten muoto ja järjestys voi vaihdella haastattelun aikana. Yksityiskohtaisten 

kysymysten pois jättäminen mahdollistaa sen, että tutkittavien spontaanit näkökulmat tule-

vat esiin. Teemahaastattelun keskiössä on ymmärrys siitä, että tutkittavien tulkinnat ja 

merkitykset asioista ovat tärkeitä, ja teemahaastattelussa pyritäänkin tulkitsemaan merki-

tysten syntymistä vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 47‒48; Puusa 2020.) 

Teemahaastattelu valikoitui tämän tutkielman tiedonkeruun metodiksi, koska se palvelee 

tutkielman tavoitteita. Koen, että tutkielman aihe on sellainen, johon saadaan rakennettua 

ymmärrystä parhaiten aidossa vuorovaikutustilanteessa. Tavoitteena oli saada aikaan kes-

kusteleva vuorovaikutustilanne sekä saada haastateltavat kertomaan tutkittavasta ilmiöstä 

omin sanoin ja mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

 

4.2 Tutkimusaineiston keruu 
 

Hirsjärven ym. (2010, 146‒147) mukaan tieteellisessä tiedonhankinnassa tutkittavana ole-

via ilmiöitä pyritään käsitteellistämään. Ennen teemahaastattelurungon tekemistä pereh-

dyin itseohjautuvuuden ja etäjohtamisen käsitteisiin. Osittain käsitteet olivat minulle jo 

ennestään tuttuja, mikä helpotti ilmiöiden ymmärtämistä ja lähdeaineiston käsittelyä. Kä-

sitteisiin tutustumisen jälkeen muodostin teemahaastattelurungon teema-alueet sekä jous-

tavat tarkentavat haastattelukysymykset (Liite 2). Tutkimushaastattelun lopulliset teema-

alueet käyvät ilmi seuraavasta taulukosta.  

 
Taulukko 2. Tutkimuksen teemahaastattelun teema-alueet. 

TEEMA 1. TEEMA 2. TEEMA 3. 

Etäjohtaminen Itseohjautuvuus etätyössä Itseohjautuvuuden johtami-

nen etätyössä 
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Ensimmäisen teema-alueen tavoitteena oli selvittää haastateltavien kokemuksia ja käsityk-

siä etäjohtamisesta ja etätyöstä. Tavoitteena oli selvittää tarkentavien kysymyksien avulla 

organisaatioissa tehtävää etätyötä, esihenkilöiden etäjohtamisen käytäntöjä, mahdollisia 

etätyön ja johtamisen mahdollisuuksia ja rajoitteita sekä näkemyksiä etätyön tulevaisuu-

desta. Toisen teema-alueen tavoitteena oli selvittää esihenkilöiden käsityksiä ja näkökul-

mia yksilön itseohjautuvuudesta, yksilön itseohjautuvuuden merkityksestä etätyössä, itse-

ohjautuvuuden roolin muuttumisesta etätyössä sekä itseohjautuvuuden roolin tulevaisuu-

den kuvasta. Kolmannen teema-alueen tavoitteena oli selvittää etäjohtajien kokemuksia 

etätyötä tekevän yksilön itseohjautuvuuden johtamisesta. Pyrkimyksenä oli saada selville 

muun muassa yksilön itseohjautuvuutta tukevia johtamiskäytänteitä, etätyöntekijän vaiku-

tusmahdollisuuksia, ammatillista kehittymistä ja yhteenkuuluvuutta tukevia toimia sekä 

johtamiskäytänteitä, jotka haittaavat yksilön itseohjautuvuutta.  

 

Tutkittavia etsittiin Digiajan työhyvinvointi -hankkeen kautta, koska hankkeen kohderyh-

mäläisillä oli kokemusta digitalisaation vaikutuksista työn tekemiseen sekä hankkeen kaut-

ta haastattelupyyntöä pystyi välittämään suurellekin joukolle. Haastattelupyyntöä ei koh-

distettu mihinkään tiettyyn organisaatioon, koska tutkielmassa oltiin erityisesti kiinnostu-

neita esihenkilöistä yksilöinä. Haastateltavia etsittiin siten, että haastattelupyyntö (Liite 1) 

toimitettiin sähköpostiviestinä hankkeen edustajan välityksellä vapaasti levitettäväksi 

hankkeeseen osallistuneille organisaatioille. Tämä nähtiin toimivana keinona saavuttaa 

kohderyhmäläisiä osallistumaan haastatteluihin. Ennen haastattelupyynnön toimittamista 

tutkielmasta mainittiin hankkeen työpajassa hankkeen edustajan toimesta. Sähköpostivies-

tissä kerrottiin haastattelupyynnön lisäksi saateviestissä tutkielman aiheesta ja kohderyh-

mästä. Haastattelupyyntöön vastaamalla pystyi osoittamaan suostumuksensa osallistua 

haastatteluun.  

 

Suostumuksensa osallistua tutkimukseen antoi alkujaan yhteensä neljä henkilöä, joiden 

kanssa sovittiin henkilökohtaisesti haastattelun ajankohta. Toteutin haastattelut ensin näi-

den neljän henkilön kanssa vuonna 2021 viikoilla 7–8, minkä jälkeen hankkeen kautta lä-

hetettiin yleisesti haastattelupyynnöstäni muistutusviesti, johon en saanut yhtään vastausta. 

Tämän jälkeen lähetin henkilökohtaisesti sähköpostilla haastattelupyynnön yhteensä 13 

henkilölle, joista suostumuksen tutkimukseen osallistumiseksi antoi neljä henkilöä. Valit-

sin nämä 13 henkilöä hankkeen edustajan neuvosta, sillä näillä henkilöillä hänen näkemyk-



44 
 

sensä mukaan voisi olla kokemusta etätyön johtamisesta. Nämä haastattelut tehtiin viikoil-

la 14‒16.  

 

Haastateltavat olivat eri organisaatioista ja toimialoilta, suurin osa edusti julkista sektoria. 

Kuitenkin yksi haastateltavista oli yksityiseltä sektorilta sekä yksi myös kolmannelta sekto-

rilta ja yleisesti ottaen haastateltavat toimivat eri tasoisissa johtotehtävissä. Tämän moni-

naisen haastateltavajoukon myötä saatiin aineistoa hieman erilaisista lähtökohdista, jolloin 

aineiston monipuolisuus mahdollistaa uusia ja syvällisempiä tarkastelunäkökulmia. Vasta 

haastattelutilanteessa havaitsin, että yksi haastatelluista ei varsinaisesti ollut esihenkilö-

asemassa. Kyseisen henkilön kanssa haastattelu käytiin kuitenkin läpi ja häneltä saatuja 

vastauksia käytettiin analysoinnissa soveltuvin osin.  

 

Ennen haastatteluja tein esihaastattelun eräälle esimiesasemassa olevalle henkilölle, jolla 

oli kokemusta kansainvälisestä etätyön johtamisesta. Esihaastattelu oli antoisa ja antoi os-

viittaa haastattelurungon toimivuudesta sekä haastattelun kestosta. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2004, 72) mukaan esihaastattelut testaavat haastattelurungon toimivuutta, mahdollisten 

hypoteettisten kysymysten rakennetta sekä aiheiden järjestystä. Esihaastattelun jälkeen tein 

hieman muutoksia teemahaastattelurunkoon.  

 

Ennen haastatteluiden ajankohtia lähetin haastateltaville tiedoksi sähköpostiviestillä haas-

tattelun teema-alueet. Haastattelun tarkoituksena oli saada mahdollisimman paljon tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä rajallisen haastattelu-ajan puitteissa, joten teema-alueiden antaminen 

haastateltaville ennakkoon oli suotavaa. Näin haastateltavat pystyivät virittäytymään aihee-

seen jossain määrin etukäteen. Tarkentavia kysymyksiä ei kuitenkaan lähetetty haastatelta-

ville. Haastateltavien mahdollisuus tutusta teemoihin ja aiheeseen perustuu tutkimuksen 

eettisyyteen. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 73.)  

 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina Teams- videokokouksen välityksellä. Kaikissa 

haastatteluissa pidettiin kameroita auki. Haastattelut kestivät keskimäärin noin 38 minuut-

tia. Yhden haastateltavan kanssa haastattelu keskeytyi hetkellisesti häiriötekijöiden vuoksi. 

Haastattelun aikana kirjoitin muistiinpanoja mahdollisten äänittämiseen liittyvien ongel-

mien varalta. Haastattelut nauhoitettiin toimivalla nauhurilla ja aineisto litteroitiin mahdol-

lisemman pian haastattelun jälkeen tietokoneella, jonka seurauksena litteroitua tekstiä ker-
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tyi yhteensä 71 sivua (fontti: Times New Roman, koko: 12, riviväli: 1,5). Koin haastattelu-

jen litteroinnin hyvin aikaa vieväksi. 

 

Jokainen haastattelu eteni teema-alueiden mukaan. Varsinaisten teema-alueiden lisäksi 

haastattelurungossa olevia tarkentavia kysymyksiä muokattiin joustavasti haastateltavien 

mukaan ja lähes kaikki haastattelurungossa ilmenevät kysymykset käsiteltiin jokaisen 

haastateltavan kanssa. Teemahaastattelurungossa olevien tarkentavien kysymysten lisäksi 

saatoin kysyä tilanteesta kumpuavia ennalta määrittelemättömiä tarkentavia lisäkysymyk-

siä tai jatkokysymyksiä, joilla halusin saada tarkempaa tietoa sen hetkisestä aiheesta. Haas-

tattelujen aikana koin, että etenkin ensimmäisen teeman osalta, joka käsitteli etäjohtamista, 

haastateltavilla oli paljon sanottavaa verrattuna toiseen ja kolmanteen teemaan, jotka käsit-

telivät itseohjautuvuutta ja sen johtamista. Tämä saattoi johtua juuri siitä, että itseohjautu-

vuus ilmiönä etätyössä ei ollut haastateltaville niin tuttu kuin etäjohtamisen ilmiö.  

 

Ennen haastattelun alkua kerroin tutkittaville vapaaehtoisuudesta osallistua tutkimushaas-

tatteluun ja mahdollisuudesta jättää vastaamatta kysymyksiin tai keskeyttää tarvittaessa 

tutkimushaastattelu. Kerroin, että aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja 

anonymiteettiä kunnioittaen poistamalla aineistosta mahdolliset tunnistetiedot litterointi-

vaiheessa. Lisäksi informoin haastateltavia siitä, että aineistosta voidaan ottaa otteita tut-

kimustuloksiin tutkimuksen luotettavuuden havainnollistamiseksi, ja että tutkimustuloksia 

voidaan mahdollisesti hyödyntää Digiajan työhyvinvointi- hankkeen raportoinnissa. Edellä 

mainittuja asioita tuli ilmi myös sähköpostitse välitetyssä haastattelupyynnössä. Lisäksi 

varmistin vielä ennen haastattelun aloittamista tutkittavien suostumuksen osallistua tutki-

mukseen nauhoittamalla suostumuksen nauhurille.  

 

4.3 Tutkimusaineiston analyysi 
 

Tutkimusaineiston keräämisen jälkeen aineisto litteroitiin eli ääninauhoitteet purettiin teks-

timuotoon. Kanasen (2017, 134) mukaan aineiston käsittely aloitetaan aineiston yhteismi-

tallistamisella eli litteroinnilla, jonka jälkeen aineiston analyysi voidaan varsinaisesti aloit-

taa. Litteroinnin eri tasoja ovat propositiotaso, sanatarkkataso ja yleiskielinen taso (Kana-

nen 2017, 134). Tämän tutkielman aineisto litteroitiin sanatarkan tason mukaan. Litte-

roidusta aineistosta poistettiin merkityksettömiä täytesanoja ja kohdat, joista haastateltavan 
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henkilöllisyys olisi ollut tunnistettavissa. Litteroinnissa ei kuitenkaan otettu huomioon eri-

laisia äännähdyksiä tai äänenpainoja. Aineiston sanatarkalla litteroinnilla mahdollistettiin 

se, ettei mitään tärkeää jäänyt aineistosta huomioimatta.  

 

Aineiston analyysin tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään, kuvailemaan ja tulkitsemaan 

tutkittavaa ilmiötä (Juuti & Puusa 2020). Tämän tutkielman aineisto analysoitiin sisäl-

lönanalyysillä. Sisällönanalyysi on joustava perusmenetelmä kvalitatiivisen aineiston ana-

lysoinnissa. Sisällönanalyysin avulla aineisto järjestetään selkeään muotoon, jotta aineis-

tosta saadaan esille yhtenäistä tietoa tutkittavana olevasta ilmiöstä. Tämän tutkimuksen 

analyysi toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaan. Teoriaohjaava sisällönana-

lyysi etenee aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti, mutta teoreettiset käsitteet tuo-

daan sellaisenaan analyysin tekoon aikaisempaan tietoon pohjautuen. (Tuomi & Sarajärvi 

2018.) Teoriaohjaava sisällönanalyysi valikoitui analyysin tavaksi, koska tutkielman teke-

misessä aikaisempaan tietoon oli kytkennät, eli tutkielmaa ei voitu toteuttaa täysin aineisto-

lähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti. Lisäksi tämän tutkielman tarkoituksena ei ollut tes-

tata teoriaa, mikä on ominaista teorialähtöiselle sisällönanalyysille.   

 

Litteroinnin jälkeen aloitin aineiston analyysin lukemalla sen useaan ker-

taan huolellisesti läpi. Samalla aineistoon tutustuessani kirjoitin muistiinpanoja ja merkin-

töjä tekemistäni huomioista. Aineistoa lukiessani pyrin olemaan mahdollisimman 

avoin aineistolle, eli pyrin ottamaan sen kokonaisvaltaisesti huomioon ilman ennakko-

odotuksia. Tämän jälkeen aloitin aineiston redusoinnin eli pelkistämisen, jolloin tarkastelin 

aineistoa yksityiskohtaisemmin ja karsin haastatteluaineistosta epärelevantit asiat 

pois. Aineiston redusoinnin toteutin koodaamalla aineistoa alleviivaamalla väreil-

lä olennaisia ilmaisuja haastatteluteemojen ja tarkentavien kysymysten mukaisesti. Alku-

peräisilmaisuista johdin pelkistettyjä ilmaisuja, jotka auttoivat tuomaan ilmi lauseiden yti-

men ja merkityksellisen sisällön muuttumattoma-

na. Luokittelin haastatteluiden värikoodatut alkuperäisilmaukset ja pelkistetyt ilmaisut eri 

tiedostoon haastattelujen teema-alueiden ja tarkentavien kysymysten alle. 

 

Aineiston redusoinnin jälkeen aloitin aineiston klusteroinnin eli ryhmittelyn. Aineiston 

ryhmittelyvaiheessa kävin tarkasti läpi koodattuja alkuperäisilmauksia ja tässä vaiheessa 

etsin ilmauksista eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia sisältäviä käsitteitä. Tuomen ja Sa-

rajärven (2018) mukaan tässä vaiheessa käsitteitä ryhmitellään ja yhdistetään luokiksi, jot-
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ka nimetään sisältöä kuvaavilla käsitteillä. Luokittelin teemojen ja tarkentavien kysymys-

ten alle alkuperäisilmauksien pelkistettyjä otteita, jolloin samankaltaiset toistuvat ilmaisut 

muodostivat alaluokan. Haastattelujen teema-alueet ja tarkentavat kysymykset ohjasivat 

yläluokkien ja yhdistävän luokan muodostamista. Ryhmittelyä ohjasi siis teoria ja aiheesta 

kertynyt aiempi tieto. Tätä vaihetta voidaan myös kutsua aineiston abstrahoinniksi, jossa 

teoreettiset käsitteet muodostuvat ohjaavaksi tekijäksi (Tuomi & Sarajärvi 2018). Esimer-

kiksi haastatteluiden kolmas teema eli itseohjautuvuuden johtaminen oli yksi yhdistävistä 

teoreettisista käsitteistä. Toteutin myös mahdollisuuksien mukaan aineiston kvantifiointia 

eli laskin samaa asiaa tarkoittavien ilmaisujen esiintyvyyttä. Huomioin myös samalla mah-

dolliset muut kiinnostavat ilmaukset, jotka eivät varsinaisesti kuuluneet ryhmittelyn piiriin. 

 

Alla olevasta taulukosta (Taulukko 3) tiivistetysti ilmenee analyysissani käyttämäni teoria-

ohjaavan sisällönanalyysin pääperiaatteet. Taulukko on rakennettu Tuomen ja Sarajärven 

(2018) esittämän logiikan perusteella soveltaen sitä omaan tutkimukseeni. Taulukosta käy 

ilmi, että alkuperäisistä ilmauksista on muodostettu ilmaisua kuvaavia pelkistettyjä ilmai-

suja, jotka esittävät ilmaisun keskeisimmän asian. Samankaltaisia ilmaisuja yhdistelemällä 

on muodostunut alaluokka. Alaluokista puolestaan yhdistyy yläluokkia, joista muodostuu 

sitten yhdistävä luokka. Yläluokat sekä yhdistävä luokka on tuotu analyysiin valmiina teo-

reettisen viitekehyksen pohjalta muodostettujen teemojen ja kysymysten kautta.  

 
Taulukko 3. Teoriaohjaava sisällönanalyysi. 

 
Alkuperäinen ilmaus 

 
Pelkistetty il-

maus 

 
Alaluokka 

 
Yläluokka 

 
Yhdistävä 

’’No ainakin se, että 
kehoittaa kouluttautu-
maan’’ 

’’Ainahan palautteen 
antaminen on merkityk-
sellistä’’ 

Kannustus koulut-
tautumiseen 

 

Palautteenanto 

 

Ammatillista 
kehittymistä 
tukevat käytän-
nöt 

 

Osaamisen johta-
minen 

 

 

 

Itseohjautuvuuden 
johtaminen 

’’Nyt jos puhutaan sitten 
etätyöstä niin siinä on 
sitten tämmöisiä yhtei-
siä Teams tapaamisia’’ 

’’Mun mielestä se ky-
syminen on tärkeää 
aina, että miten nyt 
menee…’’ 

 

Virtuaalikokoukset 

 

Mielenkiinnon 
osoittaminen 

 

Vuorovaikutusta 
tukevat käytän-
nöt 

 

Yhteenkuuluvuuden 
johtaminen 
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Haastattelun teemojen ja kysymysten ohjatessa analyysia koin, että aineistoa analysoitaessa 

vaadittiin erityistä tarkkaavaisuutta, jotta kaikki oleellinen sisältö tulee huomioitua ja luo-

kiteltua oikein, sillä samaa tarkoittavia asioita saattoi olla eri kohdissa aineistoa. Aineiston 

analysointi ei ollut siis suoraviivaista teemojen ja kysymysten suhteen. Aineiston tulososi-

oon on otettu haastateltavien alkuperäisistä ilmaisuista aihetta kuvaavia sitaatteja aineiston 

luotettavuuden osoittamiseksi. Sitaatit on numeroitu haastatteluiden mukaan. 

 
4.4 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointi 
 

Hirsjärven ym. (2010, 231) mukaan kaikissa tieteellisissä tutkimuksissa arvioidaan tutki-

muksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta mitattaessa 

viitataan usein tutkimuksen validiuden ja reliaabeliuden käsitteisiin, jotka ovat syntyneet 

kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä. Reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen tulosten toistetta-

vuutta, jolla viitataan tutkimuksen tai mittauksen kykyyn muodostaa tuloksia, jotka eivät 

ole sattumanvaraisia. Validius eli pätevyys tarkoittaa tutkimuksen kykyä tutkimusmene-

telmineen mitata sitä, mitä sillä on ollut alun perin tarkoitettu mitata. (Hirsjärvi ym. 2010, 

231.) Laadullisesta tutkimuksesta puhuttaessa koetaan, että validius ja reliaabelius eivät 

sovellu täysin sellaisinaan kvalitatiivisen tutkimuksen arvioinnin mittareiksi, mutta niitä 

voidaan kuitenkin soveltaa myös laadulliseen tutkimukseen. (Aaltio & Puusa 2020.) 

 

Hirsjärven ym. (2010, 232) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta tukee tarkka 

kuvaus tapahtumista, henkilöistä, paikoista sekä koko tutkimuksen toteuttamisesta. Tässä 

tutkielmassa on kuvattu totuudenmukaisesti ja tarkasti perusteluineen aineiston tuottami-

nen huomioiden muun muassa haastatteluihin liittyvät olosuhteet, tavat, paikat, kohderyh-

mät ja ajat. Lisäksi tutkielmassa on kuvattu selkeästi analyysiprosessi eri vaiheineen. Tut-

kielman luotettavuutta ja onnistuneisuutta arvioitaessa on kuitenkin huomioitava se, että 

minä tutkijana ohjaan koko opinnäytetyöprosessia esimerkiksi valitsemalla huomioimisen 

arvoiset asiat haastatteluaineistosta. Voi olla, että jotakin toisen mielestä huomionarvoista 

on jäänyt käsittelemättä tässä tutkielmassa. Lisäksi tutkielman aihe oli minulle kandidaa-

tintutkielman myötä entuudestaan tuttu, minkä vuoksi aikaisemmat käsitykset aiheesta ovat 

voineet alitajuntaisesti ohjata tulkintaani siitä huolimatta, että tämän tutkielman aikana 

pyrin tarkastelemaan aihetta uusin silmin. Lisäksi kokemattomuus toimia haastattelijana on 
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voinut vaikuttaa tutkielman tuloksiin. Tutkielman luotettavuutta edistää asemani suhteessa 

haastateltaviin, sillä nämä eivät olleet minulle ennestään tuttuja. 

 

Lisäksi kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa voidaan arvioida haastattelu-

aineiston laatua (Hirsjärvi & Hurme 2004, 184‒185). Tässä tutkielmassa aineiston kerää-

misen laadukkuutta tavoiteltiin tekemällä harkiten haastattelurunko, jonka toimivuutta tes-

tattiin ennakkoon testihaastattelussa. Testihaastattelun pohjalta haastattelurunkoa korjattiin 

ja lisäksi haastattelurungon tueksi rakentui vaihtoehtoisia lisäkysymyksiä. Haastatteluiden 

laatua vaalittiin myös huolehtimalla etukäteen nauhurin toimivuus sekä lähettämällä haas-

tateltaville ennakkoon tiedoksi teema-alueet. Litteroinnit toteutettiin yhdenmukaisesti sa-

nasta sanaan haastatteluiden kanssa. Haastatteluiden alkuperäisiä otteita on otettu tutkimus-

tulososioon osoittaakseni haastattelujen todenmukaisuuden.  

 

Puusan (2020) mukaan haastattelun yhtenä etuna on se, että haastattelija voi valita haasta-

teltavaksi sellaisia henkilöitä, joilla tiedetään olevan tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Edellä 

mainitulla viitataan harkinnanvaraiseen ja tarkoituksenmukaiseen näytteeseen. (Puusa 

2020.) Koen, että tämän tutkielman luotettavuuteen saattoi vaikuttaa se, että harkinnanva-

raisuus ja tarkoituksenmukaisuus haastateltavia valittaessa ei täysin toteutunut. Haastatte-

lupyyntö välitettiin Digiajan työhyvinvointi -hankkeen kautta sähköpostitse yleisesti väli-

tettäväksi hankkeessa mukana olleille organisaatioille, jolloin haastattelupyyntö ei ollut 

tarkkaan kohdennettu tietylle organisaatiolle tai esihenkilölle. Haastattelupyynnön levitessä 

suurelle epävalikoidulle joukolle mahdollistui mm. sellainen tilanne, että haastateltavien 

joukossa oli henkilö, joka ei vastannut ennalta määriteltyä kohdejoukkoa. Tämä ilmeni 

vasta itse haastattelutilanteessa. Kyseisellä henkilöllä oli kuitenkin kokemusta etätyöstä ja 

itseohjautuvuudesta, minkä myötä haastattelua on voitu hyödyntää soveltuvin osin. Tämä 

on otettu huomioon tutkimustulososiossa siten, että kyseisestä haastattelusta on poimittu 

sellaiset tekijät, jotka soveltuvat tämän tutkielman tarkoitukseen.  

 

Haastattelun käyttö mahdollistaa myös huomion kiinnittämisen tutkittavien ei- kielelliseen 

viestintään, kuten esimerkiksi tutkittavan eleisiin, ilmeisiin ja puheen taukoihin. Ei- kielel-

linen viestintä voi antaa tutkijalle huomionarvoisia vihjeitä. (Puusa 2020.) Koen, että tut-

kimustulosten tulkitsemiseen voi vaikuttaa osittain se, ettei selkeää kuvaa haastateltavien 

ei-kielellisestä viestinnästä syntynyt, koska haastattelut toteutettiin etäteknologian välityk-

sellä. Kaikissa haastatteluissa kuitenkin sekä haastattelija että haastateltavat pitivät Teams- 
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videopuhelun kautta kameraa päällä. Koen, että vaikka kameran auki ollessa mahdollistet-

tiin näköyhteys, ei se kuitenkaan vastannut eleiden tulkinnan osalta samaa kuin jos haastat-

telu olisi toteutettu fyysisesti samassa paikassa kasvokkain.  

 

Tutkielman tulosten luotettavuutta arvioitaessa on myös syytä huomioida, että haastattelu-

tilanne itsessään on voinut vaikuttaa haastateltavien vastauksiin kuin myös haastateltavien 

tapa ymmärtää haastattelukysymykset. Lisäksi etukäteen tiedoksi lähetetyt haastatteluiden 

teema-alueet mahdollistivat tutustumisen aiheeseen, mikä on mahdollisesti voinut vaikut-

taa joidenkin haastateltavien vastauksiin. Esimerkiksi haastateltava olisi saattanut ’sievis-

tellä’ vastauksiaan, jotta esiintyisi edukseen. Anonymiteettia vaalivassa tutkimuksessa täl-

laisen kaunistelun riski on nähdäkseni vähäinen. Toisaalta mahdollisuus perehtyä aihee-

seen etukäteen saattoi virittää haastateltavia paremmin haastattelutilanteeseen. Näin oli 

pyrkimyksenä saada rajallinen haastatteluaika käytetyksi mahdollisimman tehokkaasti.  

 

Tieteellisen tutkimuksen teossa vaaditaan eettisyyden toteutumiseksi hyvää tieteellistä käy-

täntöä (Hirsjärvi ym. 2010, 23). Tutkielmassa on pyritty noudattamaan hyvää tieteellistä 

käytäntöä tutkimuksen eettisyyden takaamiseksi. Tutkielmassa on noudatettu tutkimuksen 

prosessin eri vaiheissa huolellisuutta, rehellisyyttä ja tarkkuutta. Tutkielman vaiheet on 

kuvattu avoimesti ja ne on toteutettu tieteelliselle tutkimukselle ominaisella tavalla. Tut-

kielmassa on myös kunnioitettu ihmisten itsemääräämisoikeutta kertomalla haastateltaville 

saatekirjeessä ja ennen haastattelun alkamista aineiston säilytyksestä ja käytöstä, oikeudes-

ta jättää vastaamatta kysymykseen, oikeudesta keskeyttää haastattelu ja tutkimukseen osal-

listumisen vapaaehtoisuudesta. Haastateltavien suostumus haastatteluun pyydettiin osoit-

tamaan vastaamalla saatekirjeeseen. Lisäksi haastatteluun osallistumisen suostumusta ky-

syttiin vielä haastattelun alussa, jolloin se tallennettiin myös nauhurille. Tutkielmassa ei 

ole tuotu missään vaiheessa esiin haastateltavien organisaatioita anonymiteetin takaa-

miseksi. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

Tässä luvussa esitellään empiirisen tutkimuksen tulokset. Luvussa ensimmäiseksi tarkastel-

laan haastateltavien näkemyksiä etäjohtamisen ja etätyön näkökulmasta. Tämän jälkeen 

tarkastelunäkökulmana toimii yksilön itseohjautuvuus, minkä jälkeen kolmannessa alalu-

vussa haastateltavien kokemuksia tarkastellaan yksilön itseohjautuvuuden johtamisen nä-

kökulmasta. Yksilön itseohjautuvuuden johtamista tarkastellaan psykologisten perustarpei-

den eli autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden valossa.  

 

5.1 Etäjohtamisen ja etätyön rooli 
 

Haastatteluissa esihenkilöitä pyydettiin alkuun taustatiedoksi kuvaamaan omin sanoin ly-

hyesti työtaustaansa ja tehtävänkuvaansa. Haastatteluista ilmeni, että haastateltavilla oli 

työtaustana useamman vuoden, jopa kymmenien vuosien monipuolinen työkokemus oman 

alansa asiantuntijatehtävistä, joissa he olivat edenneet esihenkilöiksi. Haastateltavien esi-

henkilöiden henkilöstön määrä vaihteli 5 ja 30 työntekijän välillä.  

 

Haastateltavia pyydettiin kuvailemaan organisaatiossa tehtävää etätyötä ja rooliaan esihen-

kilönä. Tutkimusaineiston mukaan kolme haastateltavaa kertoi organisaatioidensa etätyön 

alkaneen pääsääntöisesti COVID-19-pandemian myötä valtakunnallisten etätyösuositusten 

mukaisesti. Kyseisissä organisaatioissa ei siis oltu tehty etätyötä vakiintuneesti ennen pan-

demiaa. Viiden haastatellun esihenkilön organisaation työntekijöillä on ollut mahdollista 

tehdä vaihtelevin määrin etätyötä jo ennen pandemiaa. Etätyötä on kaikissa organisaatiois-

sa tehty pandemian aiheuttamien rajoitusten ja etätyösuosituksien vuoksi pääsääntöisesti 

muualla kuin työpaikalla, mutta tarpeen vaatiessa on myös sovellettu työn tekemiseen hyb-

ridityötä. Tässä tutkielmassa hybridityöllä tarkoitetaan etätyön ja lähityön yhteensovitta-

mista eli osittaista etätyötä, jolloin työntekijä työskentelee osan viikon päivistä työnantajan 

tiloissa ja osan etänä. 

 

’’…Meillä on tällä hetkellä vielä käytössä etätyösuositus eli tuota suurin osa 
henkilöstöstä tekee 100% töitä muualla kuin täällä toimistolla, mutta sitten 
joitakin henkilöitä on, joitten työskentelyn ja työhyvinvoinnin näkökulmasta 
on hyvä aina välillä käydä täällä niin sitten aina välillä täällä hiippailee joku 
muutama henkilö.’’ H5. 
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Yhden haastateltavan kohdalla organisaation työn luonteen vuoksi etätyöskentelystä on 

palattu jo täysin takaisin työpaikalla työskentelyyn. Etätyöskentely on ajoittunut siis pa-

himpaan korona-aikaan, jolloin valmiuslaki otettiin käyttöön ja Suomi sulkeutui keväällä 

2020. Kyseisen haastateltavan organisaatiossa järjestetään kuitenkin edelleen palavereita 

etänä, vaikka varsinainen työskentely tapahtuu työpaikalla.  

 

Haastatteluissa haluttiin selvittää esihenkilöiltä työn muuttumista taustoittavaa tietoa ky-

symällä, onko etätyö tullut jäädäkseen. Haastatteluaineistosta korostui, että etätyö on jo 

muovautunut tai toivotaan muovautuvan pysyväksi osaksi organisaatiota myös pandemian 

päättymisen jälkeen etenkin niillä aloilla, joissa sitä on madollista soveltaa työn luonteen 

puolesta. Etenkin hybridimalli nähtiin hyvänä tapana jatkaa etätyötä, koska se muun muas-

sa lisää työntekijöiden työhyvinvointia ja mahdollistaa asiakkaiden tapaamisen kasvotus-

ten. Eräs haastateltava kertoi toivovansa, ettei palattaisi täysin entiseen työskentelymalliin, 

jota ohjasivat taipumattomat säännöt ja ohjeistukset. Kahden haastateltavan mukaan etä-

työn jatkon haasteeksi voi osoittautua organisaation asiakkaat, joilla ei välttämättä ole ha-

lua tai valmiutta jatkaa kanssakäymistä etäältä. Tämä on näkynyt pandemian aikana eten-

kin yhteydenpidon haasteena. Haastatteluaineistosta kävi ilmi, että työntekijän persoonan 

piirteillä on vaikutusta siihen, halutaanko työskennellä toimipisteessä vai toimipisteen ul-

kopuolella etäältä, mikä tulee jatkossa ottaa huomioon, kun pohditaan etätyön jatkoa. 

 

’’...Itse kyllä toivon, että tuota aivan paluuta entiseen ei ole, mutta toki tässä-
kin, mä inhoon sitä sanaa hybridimalli, mutta maalaisjärki, että pystytään te-
kemään etänä, mutta myös sitten paikan päällä.’’ H6. 

’’Meillä on valmius toimia jatkossakin entistä enemmän etänä, niin meidän 
kohderyhmillämme, asiakkailla ei ole siihen valmiutta tai oikeaa asennetta.’’ 
H4. 

’’Tuskin meistä kukaan ihan sataprosenttisesti haluaisi jäädä kotiin, että 
meidän työ on sen tyyppistä, että me tarvitaan toisia ihmisiä, ja tälle alalle 
oikeastaan hakeutuu semmoisia, jotka enimmäkseen nauttii toisten ihmisten 
seurasta, kuin olisivat täysin sulkeutuneita itseensä...’’ H8. 

 
Erään haastateltavan mukaan korona-aikana on tullut osoitetuksi, että työt onnistuvat etääl-

tä. Haastateltava toi esiin, että etätyön jatkon kannalta tulee miettiä, millaisissa asioissa 

tulevaisuudessa työtä tullaan tekemään työpaikalle. Haastateltavan näkemyksen mukaan 
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jatkossa työpaikan toimipiste voisi toimia enemmänkin keskustelu- ja tapaamispaikkana 

kuin paikkana, jossa tehdään työtä yksin puurtaen.  

 
’’Mä luulen, että me ainakin tässä mun yksikössä sitten jatkossa vähän poh-
ditaan sitä tarkemmin, että mitkä asiat ovat semmoisia, mitä me halutaan tul-
la tekemään tänne töihin, että juuri se ja se työpaikalle tuleminen olis ehkä 
semmoinen olohuone tai pukuhuonekeskustelua edistävää toimintaa ja jotain 
työpajoja ja ehkä muuten semmoista vähän hengailua ja sidosryhmien ta-
paamista, ei niinkään sitä, että me tullaan avokonttoriin tönöttämään vierek-
käin ja kaikki on häiriintyneitä siitä, että ollaan avokonttorissa ja tehdään 
yksin siinä töitä, niin se ei ehkä enää sit jatkossa ole sitä tätä päivää, uskoi-
sin.’’ H5. 

 

Haastatteluissa selvitettiin esihenkilöiltä etätyön aiheuttamia mahdollisia etäjohtamisen 

haasteita ja mahdollisuuksia. Haastatteluaineistosta korostui, että esihenkilöt kokivat etä-

johtamisen haasteeksi etenkin vuorovaikutuksen ja läsnäolon puutteen. Vilkmanin (2016) 

mukaan etänä toimiva työyhteisö heikentää vuorovaikutusta etäjohtajan ja työntekijöiden 

välillä. Virolainen (2010, 227) puolestaan huomauttaa, että etänä työskennellessä tulisi 

kiinnittää enemmän huomiota myös läsnäolon välittämiseen. Haastatteluista korostui, että 

vuorovaikutus henkilöstön kanssa koettiin erilaiseksi ja rajoittuneemmaksi verrattuna sii-

hen, että vuorovaikutusta käytäisiin fyysisesti kasvokkain. Haastatteluista kävi ilmi, että 

etätyössä vuorovaikutuksesta herkästi jää puuttumaan vapaamuotoinen keskustelu, jossa 

usein hiljainen tieto siirtyy ja luovuus puhkeaa kukkaan. 

 

Aineistosta ilmeni, että tieto- ja viestintäteknologian välityksellä käytävästä vuorovaiku-

tuksesta ei välttämättä pysty aistimaan esimerkiksi henkilöstön hyvinvointia, ongelmia tai 

töiden etenemistä. Lisäksi yhden haastateltavan mukaan väärinymmärrysten ja viestin ka-

toamisen riski on suuri tekstimuotoisessa viestinnässä, joten on syytä kiinnittää huomiota 

viestintäkanaviin ja tapaan viestiä. Myös työntekijöiden yksilökohtainen huomioiminen ja 

tarvittaessa työn ohjaaminen etäältä ovat tärkeitä johtamisenkäytäntöjä, mutta etänä haas-

tavasti toteutettavissa. Näiden haasteiden suuruus luonnollisesti korreloi henkilöstön mää-

rän kanssa. 

 

’’No kyllähän se tietenkin semmoinen vapaamuotoinen keskustelu ja kanssa-
käyminen niitten omien tiimiläisten kanssa, niin onhan se erilaista, vaikka 
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esimerkiksi jotkut kahvi- ja lounastauot, että niissähän tulee sitten tavallaan 
keskusteltua myös työasioista silleen vähän niin kuin, ettei tarvitse tehdä asi-
asta tehden sitä Teams- kutsua tai muuta, että sillai tavallaan on vähän se 
kanssakäyminen rajoitetumpaa.’’ H2. 

’’...Siinä ei pysty esimerkiksi, sillä tavalla huolehtimaan työntekijän tekemis-
tä työmääristä, että jotkut tekivät ihan älyttömästi, että siinä ei niin kuin ehkä 
pysty sillä tavalla sitä henkilökunnan hyvinvointia havaitsemaan tai pahoin-
vointia, ihan miten päin vaan.’’ H3. 

 
Haastatteluaineistosta ilmeni, että etätyö asettaa haasteita sekä johtamiselle että työnteke-

miselle työergonomian ja työtilan suhteen. Muutama haastateltava toi ilmi, että häiriöteki-

jät työtilassa, kuten esimerkiksi pienet lapset kotona tai ylimääräinen melu voivat aiheuttaa 

haasteita työskentelemiselle. Ongelmia saattaa aiheuttaa pitemmällä aikavälillä myös huo-

no työergonomia. Vilkmanin (2016) mukaan työntekijän omaa vastuunottoa työergonomi-

assa tulisi korostaa. Eräs haastateltava toi esiin, että työterveyteen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota, koska tapaturman riski on esimerkiksi kotona suurempi kuin työpaikalla. Haas-

tateltavan mukaan työnteon ja vapaa-ajan raja on nykyään häilyvä, jonka vuoksi organisaa-

tioon on hankittu aina voimassa olevat tapaturmavakuutukset, kuin myös laajat paikkakun-

nasta riippumattomat työterveyspalvelut. 

 

’’Tämä on syytä ottaa esille, että jos kotona on pienet lapset samaan aikaan 

kun yrittää tehdä etätöitä, niin se on varmasti haasteellista.’’ H4. 

 
Haastatteluista kävi ilmi, että etätyö suo niin johtamiselle kuin työntekemiselle paljon 

mahdollisuuksia haasteista huolimatta. Pari haastateltavaa huomioi, että korona-ajan niin 

sanottu pakotettu etätyö on opettanut uusia toimintamalleja jatkoa varten. Haastatteluai-

neistosta ilmeni, että etätyö on mahdollistanut lisää työaikaa, helpomman työn ja vapaa-

ajan yhteensovittamisen sekä organisaatioille ja yksilöille säästöjä matkustamisen ja siir-

tymien vähentymisen vuoksi. Yhden haastateltavan mukaan etätyö on tuonut mukanaan 

lisää aikaa etäjohtamiselle, mutta se ei ole kohentanut johtamisen laatua, koska etäpalaverit 

ovat vastaavasti lisääntyneet. Eräs haastateltava kertoi, että etätyö mahdollistaa perusasi-

oista viestimisen kätevästi siitä huolimatta, että vuorovaikutus koetaan etäältä muuten 

haasteelliseksi ja vajaaksi. Kaksi haastateltavaa otti esiin, että etätyön mahdollisuutena on 

juuri se, että työntekijät pystyvät tekemään työtä maantieteellisesti kauempaa, jolloin voi-
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taisiin rekrytoida osaavia työntekijöitä mahdollisesti muualta Suomesta, ja jolloin jopa 

Lapin alueellinen epätasa-arvo työpaikkojen osalta kaventuisi. Helteen (2004) mukaan 

sähköisten verkkojen hyödyntäminen osana työntekemistä luo työmahdollisuuksia talou-

dellisesti syrjäisemmille alueille.  

 
’’No onhan tässä semmoinen ominaisuus, että jos työntekijät ovat joutuneet 
paljon matkustamaan, niin myös allekirjoittanut on joutunut, että tässähän on 
tavallaan lisää työaikaa.’’ H4. 
’’Mahdollisuus tietysti se on, se liittyy ehkä enemmän siihen, että voisi ehkä 
jossain kohtaa mutta en vielä, jossain kohtaa pohtia sitä että tarviiko esimer-
kiksi rekrytoivien ihmisten asua täällä, että voiko rekrytä jostakin Helsingistä 
ja näin, mutta vielä toistaiseksi koen, että siinäkin on haastetta, jos ihminen 
asuis pysyvästi jossain muualla.’’ H5. 

’’…Tää on semmoinen mahdollisuus juurikin, että Lapinkin osalta alueelli-
nen epätasa-arvo tuon työpaikkojen jakautumisen osalta, se niinkö kaventuu 
tässä ajassa, että voi oikiasti tehdä työtä etänä ja sitten johtaakin etänä.’’ H7 

 

5.2 Yksilön itseohjautuvuuden rooli etätyössä  
 

Haastatteluissa selvitettiin haastateltavilta, mitä heidän mielestään etätyötä tekevän yksilön 

itseohjautuvuus tarkoittaa. Haastateltaville ei oltu määritelty ilmiötä etukäteen haastatteli-

jan puolesta, mutta haastattelun teema-alueet annettiin tiedoksi haastateltaville ennen haas-

tatteluita, mikä mahdollisti aiheeseen ennakkoon tutustumisen. Haastatteluaineistossa ko-

rostui, että haastateltavilla oli käsitys siitä mitä etätyötä tekevän yksilön itseohjautuvuus 

tarkoittaa. Aineistosta kävi ilmi, että yksilön itseohjautuvuudessa korostuu työntekijän vas-

tuu itsestään ja työyhteisöstään etänä työskennellessä. Ilmiön nähtiin yksilötasolla käsittä-

vän vastuunottoa työtehtävistä, ajanhallintataitoa, motivaatiota, keskittymiskykyä, ongel-

manratkaisukykyä, oma-aloitteisuutta ja oman työn johtamisen taitoa. Työtehtävien kan-

nalta itseohjautuvuuden nähtiin käsittävän itsenäistä työtehtäviin liittyvien toimenpiteiden 

kartoittamista, sekä työtehtävien ja niiden edistämisen kokonaisvaltaista hahmottamista. 

Ajanhallintaan nähtiin sisältyvän erityisesti yksilön kyky määritellä milloin työnsä tekee. 

Tämän lisäksi ajanhallintataidon nähtiin kattavan työn jaksottamisen, taukojen ja työajan 

järjestämisen muun muassa huolehtimalla, ettei työpäivä veny ylipitkäksi. Eräs haastatelta-

va toi ilmi, että etätyöaika huomioiden tulee pitää huoli siitä, että varaa itselle työtehtävien 
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vaatimaa työaikaa, koska erilaisia virtuaalikokouksia järjestetään hyvinkin lyhyellä varoi-

tusajalla.  

 

’’Jaa no tämmöinen, meillä on muutenkin tämmöinen hyvin itsenäinen ja yk-
silöllinen tapa toimia, niin tuota tässä tilanteessa ehkä entistä enemmän yksi-
lötasolla se tarkoittaa itsekuria ja tämmöistä systemaattista seurantaa kaikis-
ta aikatauluista ja tehtävistä, mitä siellä pitää tehdä ja tuota kaikennäköistä 
monipuolista hallintaa se vaatii enemmän myöskin itseltä.’’ H4. 

’’No sehän tarkoittaa juurikin sitä, että kun annetaan työtehtävä niin hän itse 
ensin kartoittaa mitä siihen liittyy, mitä toimenpiteitä siihen liittyy. Siihenhän 
tuota, tähän niinkö itseohjautuvuus etätyössä, siihen liittyy se, että pitäis pys-
tyä hahmottamaan se, mitä kaikkea työn tekemiseen tarvitaan niinkö taval-
laan, että näkee ne stepit, ja miten sinä sillä omalla työllä edistät, miten se 
oma työ aina kytkeytyy siihen mihinkin steppiin, sitten pääsee eteenpäin, mut-
ta kyllä se minusta se vaatii semmoista oman työn johtamisen taitoa ja oman 
työajan organisointitaitoa, erilaisia työnhallintataitoja, keskittymiskykyä, että 
pystyy keskittymään siihen tehtävään siinäkin tilanteessa, että sä oot yksin 
kotona ja sulla ei ole kukaan huohottamassa niin sanotusti selän takana, että 
kyllä mie sanon että se ja oma-aloitteisuus…’’ H7. 

 

Kahden haastateltavan vastauksissa oli myös nostettu esiin työhyvinvointi, kuin myös työ-

yhteisön toisten työntekijöiden huomioiminen osana itseohjautuvuutta. Työhyvinvoinnin 

huomioimisella haastatteluissa viitattiin jo edellä ilmi käyneeseen ajanhallinnan taitoon, 

mutta myös siihen, että esimerkiksi poistuu välissä konkreettisesti etätyöpisteeltä, jolloin 

työpäivään tulee hyvinvointia tukevia toimintoja. Aineistosta kävi myös ilmi, että pääsään-

töisesti samat yksilön itseohjautuvuuden piirteet korostuvat myös silloin, kun työtä tehdään 

paikan päällä työnantajan osoittamalla toimipisteellä.  

 
’’No itseohjautuvuus, minä ainakin ymmärrän sen silleen, että se on vastuun 
ottamista niistä omista työtehtävistä ja siitä, että saa sitä työtä, niitä määrät-
tyjä työtehtäviä vietyä eteenpäin ja myöskin se, että pitää huolta siitä omasta 
työhyvinvoinnista, tauoista ja jaksottaa tavallaan sitä työtä sen mukaan, että 
tavallaan se työaika tulee tehtyä, mutta myös se, että pitää huolta siitä, että 
työaika ei ylittyisikään, että itseohjautuvuus on tavallaan sitä, että pystyy pi-
tämään sen paketin kasassa.’’ H2.  

’’…Huolehditaan niistä omista työtehtävistä, jotka kuuluu siihen. Kuitenkin 
ollaan hereillä ja tarkastellaan kaveria, jos kaverikin tarvii apua ja näin 
poispäin, se on aika selkeetä tällä meidän alalla.’’ H8. 
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Selvitettäessä esihenkilöiltä, millaiseksi he kokevat yksilön itseohjautuvuuden merkityksen 

etätyössä, kaikki haastateltavat kokivat, että työntekijän itseohjautuvuudella on suuri mer-

kitys etätyössä. Vilkmanin (2016) mukaan itsensä johtamisen taidot ovat etenkin etätyön-

tekijälle erityisen tärkeät. Esihenkilöt kokivat työntekijän itseohjautuvuuden tärkeäksi 

ominaisuudeksi, jota ilman työtehtävien suorittaminen on haasteellista. Kahden haastatel-

tavan vastauksista ilmeni, että jos työntekijällä ei ole kykyä itseohjautua etätyössä, on se 

kuormittavuustekijä myös esimiehelle. Yhden haastateltavan mukaan itseohjautuvuuden 

merkitys korostuu etätyössä etenkin käytännön kannalta katsottuna, kun raja työn tekemi-

sen ja vapaa-ajan välillä ei välttämättä ole selkeä. Kaksi haastateltavaa huomioi, että etä-

työssä itseohjautuvuus vaikuttaa suuresti sekä työntekijän että esihenkilön työhyvinvoin-

tiin.  

 
’’Minun mielestä iso merkitys, koska sitten sillä, jos sulla ei ole henkilöstö 
joka pystyy tekemään, niin alkaa olemaan sitten pitkän päälle esimiehellekkin 
kuormittavuustekijä, koska sun pitäis olla sitten jokaisen henkilön tukena ja 
niinkö semmoisissakin asioissa, jotka oletetaan, että he saa siitä palkan ja 
hoitavat sen.’’ H6. 

’’Kyllähän sillä on käytännön kannalta merkitystä, että miettii työmatkoja 
niin ne jää pois, että sillä tavalla se sitä rasittuneisuutta vähentää ja sä pystyt 
pistää pyykinkoneen päälle ja tekemään sellaista, ehkä se nimittää työn ja 
vapaa-ajan välistä asioita, että se varmaan on niin kuin semmoinen yksi, että 
se raja työntekemisen ja vapaa-ajan välillä ei ole niin selkeä.’’ H3. 

 
Esihenkilöiltä pyrittiin selvittämään, kuinka hyvänä he näkivät etätyötä tekevien johdetta-

viensa itseohjautuvuuden. Haastateltavien vastausten mukaan lähes kaikki haastateltavat 

olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä henkilöstönsä itseohjautuvuuteen. Vastauksista kuitenkin 

korostui, että työntekijöiden itseohjautuvuus on vaihteleva ja persoonasidonnainen ominai-

suus. Osasta vastauksista ilmeni esihenkilöiden tiedostavan, että joillekin työntekijöille 

etätyö ja sen myötä itseohjautuvuus soveltuu paremmin kuin toisille, jolloin esihenkilön 

tulee varautua tukea tarvitsevien huomioimiseen ja ohjaukseen.  

 

’’Kyllä mä ajattelen, että he ovat niin kuin ihan itseohjautuvia. Varmaan niin 
kuin siinäkin on semmoista vaihtelua, että niinku varmaan kaikilla työnteki-
jöillä, että aina ei ole niin terässä niin sanotusti, mutta kyllä mä näen, että 
oman tiimiläisten itseohjautuvuus on hyvä.’’ H2. 
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’’…Sen mä oon huomannut, että juuri se ajanhallinta ja aikakäsitys on mo-
nilla eri, että se on ihan semmoinen persoonakysymys, että osa niin kuin ei 
pysty ollenkaan johtamaan sitä omaa ajankäyttöä, en tiiä mikä se on, ehkä se 
on perimäasia tai joku, mihin on niin kuin kasvanut, että siinä on tosi paljon 
vaihtelua…’’ H5. 

 
Haastatteluissa kysyttiin, miten yksilön itseohjautuvuuden rooli on muuttunut etätyön ai-

kana. Haastatteluaineistosta vahvasti nousi esiin, että itseohjautuvuuden roolin koettiin 

korostuneen etätyön myötä. Myös Vilkmanin (2016) mukaan viime vuosina itsensä johta-

misen taitojen rooli on korostunut. Vastauksista tuli esiin, että itseohjautuvuuden roolin 

kasvaminen etätyössä ilmenee etenkin työn ja vapaa-ajan erottamisen tarpeena, työntekijän 

vastuuna tuoda ilmi työtehtäviä ja työoloja sekä tarpeena järjestää enemmän sisäisiä pala-

vereita epämuodollisia keskusteluja varten. Eräs haasteltava toi esiin mielenkiintoisen nä-

kökulman, jonka mukaan etätyö on vahvistanut työntekijöiden taitoja ja luottamusta oma-

aloitteisuuteen. Haastatteluaineistosta myös ilmeni, että itseohjautuvuuden roolin korostu-

mista pidettiin pääsääntöisesti hyvänä asiana, koska itseohjautuvuutta ominaisuutena tarvi-

taan etenkin asiantuntijaorganisaatioissa.  

 

’’Niin no kyllä mun mielestä työntekijällä on isompi vastuu siinä ihan selke-
ästi, että tuota tuoda esiin asioita sekä projektityöskentelystä että omista työ-
olosuhteistaan niin ihan on siinä, se on tuota, en mä tiedä onko se huono 
asia, jos sitä vastuuta on tullut lisää.’’ H8. 

’’…Voi olla että se vaan on niin kuin vahvistanut sitä heidän kykyään ja tai-
tojaan ja voi olla, että se on myös vahvistanut sitä heidän omaa luottamus-
taan, että näin sen pitää mennäkin, että minulle on annettu tämä tehtävä ja 
minä hoidan tämän, että olen yhteydessä jos on tarvis.’’ H6. 

 
Haastateltavilta lisäksi selvitettiin, millaisena he näkevät itseohjautuvuuden roolin tulevai-

suudessa, sekä että voisivatko organisaatiot toimia ilman esihenkilöitä, jolloin toiminta 

perustuisi itseohjautuviin tiimeihin. Haastatteluaineiston vastauksista ilmeni hieman eroa-

vaisuutta. Vastauksissa korostui, että itseohjautuvuus tulee olemaan jatkossakin tärkeä osa 

työntekemistä ja merkittävä työntekijän ominaisuus. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, 

että etätyön lisääntyessä myös itseohjautuvuuden rooli tulee kehittymään ja kasvamaan. 

Vastaavasti osassa vastauksista ilmeni, että tulevaisuudessa toivotaan työntekijän itseoh-

jautuvuuden roolin hieman pienenevän, koska korona-ajan etätyöaika on kuormittanut ja 

haastanut henkilöstöä ylen määrin.  
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’’Jos ois pakko ennustaa, niin sanoisin, että tuota nyt tällä hetkellä ihmiset 
ovat kyllä aika kuormittuneita, että näkisin, että siihen olisi jossain vaiheessa 
pakko palata vähän taaksepäin askeleita, että kaikki ei voi olla niin niin pirs-
taleista ja joka paikkaan repivää, että joko ihmiset itse alkavat sanomaan 
enemmän ei tai sitten työnantajat huomaavat sen, että mikä on oikeasti se te-
hokkuuden alku ja juuri, se on se hyvinvoiva ihminen.’’ H8. 

 
Haastatteluvastauksissa painottui, että organisaatiot eivät voisi toimia täysin ilman esihen-

kilöitä. Nähtiin, että esihenkilöiden tehtävänä on erityisesti työn ohjaus, hallinnollisen työn 

tekeminen ja työhyvinvoinnista sekä pelisäännöistä huolehtiminen. Näitä vastuita voisi olla 

haastavaa jakaa tiimien tai yksilöiden hoidettavaksi. Tällöin vaarana voisi olla, että organi-

saation toiminta lähtee hajaantumaan levälleen. Yleisesti ottaen esimiestyössä koettiin siis 

korostuvan hallinnollisen puolen merkitys. Vastauksista kuitenkin ilmeni, että päivittäisissä 

työtehtävissä ja tehtäväkuvissa esimiesten rooli on jo pienentynyt tai tulee pienenemään ja 

vastaavasti itseohjautuvien tiimien tai yksilöiden merkitys on kasvanut tai tulee kasva-

maan. Tämä nähtiin toivottuna muutoksena. Eräs haastateltava nosti esiin mielenkiintoise-

na näkökulmana jaetun johtajuuden mahdollisuuden tulevaisuudessa. 

 
’’Että täysin ilman esimiehiä, kuka tekee työsopimukset ja kuka pyörittää pa-
perit, että sillä tavalla sitä esimiestä tarvitaan ja se esimies on kumminkin se 
jonka tehtävänä on valvoa sitä työhyvinvointia, ja esimerkiksi jos työkyky 
heikkenee ja muuta niin silloin se esimiehen rooli tulee, mutta itse tehtäväku-
vissa ja tämmöisessä niin ehkä se esimiestyön merkitys on vähentynyt ja mi-
nusta se on ehkä ihan hyväkin asia, että se on niin kuin vähentynyt, että ta-
vallaan tuodaan sitä yksilön osaamista paremmin esille, että ei ole enää niin 
auktoritaarista johtamista...’’ H3. 

’’Mutta, että työyhteisöt toimisi ilman niin, että heillä on vastuullista johta-
jaa, tältä kokemukselta mikä on, niin mun on vaikea nähdä, että ihan puh-
taasti pystyy, mutta se, että kuinka paljon niitä esimiehiä tarvitaan, niin se on 
toinen asia sitten, mutta niinkö toivoisin yhä vahvemmin, että siellä juuri tii-
meissä vois juuri sitä työn muotoiluakin ja työn organisoitumista, niin pystyi-
sivät tekemään ja tämähän on varmaankin se tulevaisuuden toivekkin eri työ-
yhteisöissä.’’ H6. 

’’No nykyään puhutaan paljon jaetusta johtamisesta, että se on semmoinen, 
mitä mä toisin tänne enemmän.’’ H3. 
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5.3 Yksilön itseohjautuvuuden etäjohtaminen 
 

5.3.1 Autonomian tarpeen johtaminen 
 

Autonomian, pätevyyden ja yhteenkuuluvuuden johtamisen käytänteitä selvitettiin haastat-

teluissa yleisesti antamalla haastateltaville mahdollisuus kertoa käyttämistään johtamiskäy-

tänteistä, joilla on tukenut tai tukee etäältä työskentelevän työntekijän kykyä johtaa itseään. 

Tämän lisäksi autonomian johtamista selvitettiin kysymällä, millaiset vaikutusmahdolli-

suudet esihenkilöiden näkökulmasta työntekijöillä on koskien omaa työtänsä kuin myös 

työyhteisönsä kehittämistä.  

 

Haastateltujen esihenkilöiden näkemysten mukaan työntekijöillä on pääsääntöisesti hyvät 

vaikutusmahdollisuudet sekä omaan työhönsä että työyhteisön kehittämiseen etätyön aika-

na. Esihenkilöt kuvailivat työntekijän omaa työtä koskevien vaikutusmahdollisuuksien 

liittyvän muun muassa vapauteen suunnitella aikatauluja ja työnsisältöjä, vastata työn jak-

sottamisesta sekä päättää milloin ja missä työnsä tekee, näin silloin kun työ itsessään antaa 

vapauden vaikuttaa työn organisoinnin tapoihin. Haastatteluista kävi ilmi, että työntekijöi-

den työtä ohjaavat kuitenkin jopa hyvinkin tarkasti ennalta määritellyt suunnitelmat, tavoit-

teet ja strategiset ohjeet, joiden mukaan työtä tulee tehdä. Edellä mainittujen reunaehtojen 

puitteissa esihenkilöt kokivat asiantuntijaorganisaatioissa asiantuntijoiden pystyvän pitkälti 

itse määrittämään ja arvioimaan oman työnsä organisointia.  

 
’’Ja heidän ei tarvi tehdä etätyötä 8-4 moodissa, vaan minun puolesta saavat 
tehdä työnsä koska sattuu ja silloinko se on tarpeellista.’’ H4.  

’’...Se oma työ siellä on se, että jokainen sitten ite aikatauluttaa ne miten ai-
katauluttaa, että olen ajatellut, että kuhan työt tulee tehtyä niin minä olen 
tyytyväinen.’’ H7. 

 
Kahden haastateltavan vastauksista kävi ilmi, että työntekijän autonomian tarvetta pyrittiin 

vahvistamaan viestimällä muun muassa johdon määrittämistä strategisista suunnista selke-

ästi ja tuomalla ’steppejä’ työn organisointiin, jotta työntekijä tietää organisaation peli-

säännöt, roolit ja toimintatavat. Toisen haastateltavan mukaan tällä tavoin voidaan tukea 

yksilön tavoitteen asetantaa ja valintojen tekemistä, kun yksilöllä on tieto siitä, miksi ja 

miten asioita tehdään. Myös Martelan ja Jarenkon (2015, 106) mukaan työntekijöiden on 
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olennaista tietää tuloksellisuuden ja työn tekemisen kannalta tavoitteet, tekemisen päämää-

rät sekä toiminnan suunta. Kahden haastateltavan mukaan esihenkilöiden tehtävänä on 

juuri mahdollistaa työntekemisen sujuvuus.  

 
’’…Sen esimiehen pitäisi pystyä mahdollistamaan työntekijälle se työnteke-
minen, ja silloin se tarkoittaa, että meillä on järjestelmissä tietyt asiat aina-
kin kunnossa ja se työntekijä tietää kenen kanssa se sitä työtä tekee, että tämä 
on ainakin semmoinen, mitä on yrittänyt sitten mahdollistaa.’’ H6. 

’’Mä jotenkin koen, että esimiesten tehtävä on ehkä enemmän semmoinen, et-
tä pyrkii niinku tekemään sen työn tekemisen mahdollisemman helpoksi, ja 
juurikin niin, että se itseohjautuvuutta tukee.’’ H5. 

’’...Ja pitkälti mä väittäisinkin, että silloin kun se työntekijä tietää about, että 
kenen kanssa hän tekee ja mitä se tekee, niin silloin se työ yleensä on myös-
kin niin, että se sujuu ja aika itseohjautuvasti menee. H6. 

 
Ihmiset haluavat vaikuttaa oman työnsä lisäksi myös organisaationsa toimintaan (Martela 

& Jarenko 2015, 83). Esihenkilöiden vastauksista korostui keskustelevan kulttuurin merki-

tys työyhteisön kehittämisen suhteen. Työyhteisön kehittämiseen liittyviä näkökulmia ja 

toiveita pyrittiin keräämään työntekijöiltä muun muassa kehityskeskusteluissa. Haastatte-

luista ilmeni, että esihenkilöt kannustivat henkilöstöä tuomaan asioita ja mielipiteitä esille 

matalalla kynnyksellä esimerkiksi viikkopalavereissa tai jopa soittamalla suoraan esihenki-

lölle.  

 

’’…Meidän koko organisaatiossa ne ovat tosi hyvät, että jos vain on ideoita 
ja innokkuutta, että pääsee sanomaan ja vaikuttamaan, että meillä on ihan 
niinkö viikoittainen foorumi ja tavallaan viestintäkanava on koko ajan auki ja 
sinne voi niinkö ehdottaa ja niihin sitten tartutaan.’’ H8. 

 
Yksi haastateltava koki, että henkilöstöllä oli suhteellisen vähän vaikutusmahdollisuuksia 

koskien omaa työntekoaan etätyöaikana. Tämä johtui työn luonteesta, joka muuttui etätyö-

hön siirtymisen myötä. Haastateltavan mukaan etätyö vaati uusia tapoja toimia, mutta 

työskentelytapoja oli sovellettavissa huomattavasti vähemmän aikaisempaan verrattuna. 

Työyhteisön kehittämiseen vaikutettiin muun muassa yhteisten etänä toteutettujen aamupa-

lavereiden kautta. 
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Haastatteluiden mukaan henkilöstöä kannustettiin oma-aloitteisuuteen esimerkiksi ohjaa-

malla työntekijää sekä rakentamalla luottamusta. Yhden esihenkilön vastauksesta ilmeni, 

että henkilöstö kyseli ennen niin sanotusti lupaa tai mielipidettä eri asioihin, mutta tällä 

hetkellä henkilöstö tekee päätöksiä kyselemättä. Tällöin voidaan nähdä yksilöiden päätök-

senteon kehittyneen. Kyseinen esihenkilö koki tämän positiivisena kehityksenä. 

 
’’…Ennen ne kyseli multa vähän lupaa, mutta nykyään ne ei kysy edes mieli-
pidettä, niin pidän tätä pelkästään positiivisena.’’ H4. 

 
Etätyön onnistumisen edellytyksenä on luottamukseen nojaava johtamisen kulttuuri (Hu-

mala 2007, 50). Luottamuksen nähtiin rakentuvan hiljalleen etenkin etätyössä. Aineistosta 

kävi ilmi, että luottamusta osoitetaan muun muassa antamalla työntekijöille vapaus tehdä 

työtään ilman esihenkilön valvontaa. Lisäksi luottamusta rakennetaan tasavertaisella kohte-

lulla, pelisäännöistä kiinnipitämisellä ja vuorovaikutteisella viestinnällä. Epäluottamus, 

eriarvoisuus, tehtävien tai roolien epäselvyys sekä ns. mikrojohtaminen koettiin tekijöiksi, 

jotka haittaavat etätyötä tekevän yksilön itseohjautuvuutta.  

 
’’…Mä osoitan sitä sillä että, mä en hirvittävästi kyttää, että mä voin niinkö 
sanoa, että mä luotan, että tämä asia hoituu ja näin, että tuota se nyt on var-
maan se tärkein.’’ H5. 

’’…Ajattelisin, että jos esimies jollain tavalla osoittaisi, vaikka semmoista 
epäluottamusta tai että ei niinkö luota, että tekee työtä.’’ H2. 

 

5.3.2 Pätevyyden tarpeen johtaminen 
 

Pätevyyden tarpeen johtamistapoja selvitettiin kysymällä, millaisin keinoin esihenkilöt 

edistävät etätyöntekijän ammatillista kehittymistä. Haastatteluissa korostui selkeästi, että 

etätyöntekijän ammatillista kehittymistä tuettiin erilaisilla koulutuksilla. Esihenkilöt kehot-

tivat henkilöstöä omaehtoiseen kouluttautumiseen ja lisäksi kannustettiin osallistumaan 

työnantajan järjestämiin koulutuksiin. Haastatteluista ilmeni, että erilaiset etäkoulutukset, 

verkkokurssit ja webinaarit ovat lisääntyneet korona-aikana. Tämä koettiin positiiviseksi 

ilmiöksi, koska koulutustarjonta on kasvanut ja koulutukseen liittyvään matkustamiseen ei 

kulu resursseja. Nähtiin, että työntekijän kouluttautumisen mahdollisuutta usein rajoittaa 

organisaatioiden rajalliset resurssit, sillä säästötoimenpiteet usein kohdentuvat koulutuk-
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seen. Joidenkin haastateltavien mukaan koulutustarjontaa kuitenkin hyödynnettiin melko 

vähän. Martelan ja Jarenkon (2015, 99) mukaan ihmisten halu lisätä osaamista ja kehittää 

itseään vaihtelee yksilöittäin. Aineisto osoitti, että osa on hyödyntänyt etäaikana kouluttau-

tumismahdollisuuksia enemmän kuin aikaisemmin, kun osa puolestaan ei ole vielä hyö-

dyntänyt tätä mahdollisuutta.  

 
’’Mutta meillä tietenkin, kun on rahoitettua toimintaa, niin onkin jonkun ver-
ran sitten budjetoitu siihen, että ei voi hirveästi joka viikko kouluttautua, 
mutta kyllä niinkö, jos joku kiinnostaa niin on saanut sitten osallistua, joka 
laajentaa sitä osaamista siinä työssä ja kehittymistä, niin on ollut mahdollis-
ta.’’ H7. 

’’…Etätyömalli on tuota mahdollistanut sen, että kaiken maailman tapahtu-
mat ja webinaarit ovat kasvattaneet suosiotaan ympäri maailmaa ja tuota 
niihin saa osallistua ihan vapaasti, mutta tuota aika moni jättää sen vielä 
hyödyntämättä.’’ H8. 

’’…Porukka on ihan kiitettävästi käynyt, ehkä enemmän kuin normaaliaikana 
tämmöistä pientä kurssikuviota hankittu. Se on lisääntynyt etätyön myötä.’’ 
H4. 

 
Eräs haastateltava toi esiin, että tutkintotason kouluttautuminen ei ole työnantajan tai orga-

nisaation näkökulmasta erityisen toivottu asia, vaikka asiantuntijan ammatillista kehitty-

mistä kouluttautumisen kautta pidettiinkin tavoiteltavana. Haastateltavan mukaan syynä 

tähän oli se, ettei työntekijä ole organisaatiolle tuottava tutkinnon suorittamisen aikana. 

Tämän tasoisen kouluttautumisen nähtiin parantavan yleisesti ottaen työntekijän asemaa 

työmarkkinoilla. 

 
’’Sen tason kouluttautuminen ja kurssittaminen ei ole työnantajan näkökul-
masta positiivista, ja ehkä hänen mahdollisuuksiansa työmarkkinoilla pitkäl-
lä aikavälillä parantaa, mutta siinä työtehtävässä, missä hän tällä hetkellä 
meillä on niin ei hänen kyvykkyys siitä nouse yhtään.’’ H4. 

 
Etätyöntekijöiden ammatillista kehittymistä tuettiin myös palautteenannolla ja erilaisilla 

oppimista tukevilla keskusteluilla. Esihenkilöt kokivat palautteenannon merkitykselliseksi 

etätyössä erilaisten haasteiden, onnistumisten ja muutosten aikana. Etenkin positiivisen ja 

tsemppaavan palautteen onnistumisiin liittyen koettiin lisäävän työntekijän motivaatiota. 

Aineistosta kävi ilmi, että palautetta annettiin henkilökohtaisesti muun muassa kehityskes-



64 
 

kusteluissa sekä spontaanien keskustelujen kautta. Martelan ja Jarenkon (2015, 112) mu-

kaan palautteella, jota annetaan arjessa, voidaan tuoda ilmi osaamisen kehittyminen sekä 

asioiden edistyminen. Erään haastateltavan mukaan palautteen saaminen tiimiläisiltä on 

myös tärkeää. Palautteen anto koskee siis esihenkilöiden lisäksi myös tiimiläisiä (Martela 

& Jarenko 2015, 108). Yhden haastateltavan mukaan etätyön aikana vertaispalautteen anto 

kärsii spontaanien keskustelujen puuttumisen vuoksi.  

 

’’No tietenkin antamalla positiivista palautetta, kun he onnistuvat siinä, mut-
ta sehän se on nyt kaiken näköinen positiivisuus hyväksi, että siinäpä ne sit-
ten kehittyvät…’’ H1. 

’’…Nytkö on muuttunut tuo yhessä työskentely kohtuullisen asiakeskeiseksi, 
meillä alkaa Teams- palaveri, niin me aletaan puhumaan asiasta, ja me ei 
niinkö käytetä aikaan siihen muuhun jutteluun, että sen työyhteisön selkään 
taputtelu ja ’’vähän ku oltiin taas hyviä ja huomasitko sen’’ ja näin, niin 
semmoinen jää pois, jolloin me ei niinkö saaha myöskään niinkö spontaanisti 
sitä työyhteisön palautetta.’’ H5. 

 

Työntekijöiden ammatillista kehittymistä tuettiin myös yhteisesti käytävien erilaisten kes-

kustelujen kautta. Haastatteluaineistosta kävi ilmi, että tiimin kesken yhdessä keskustelles-

sa pohdittiin esimerkiksi projektin onnistumista, kehittämistoimia tai haasteita. Keskuste-

luiden koettiin opettavan ja kehittävän yksilöitä.  Eräs haastateltava kuvasi tätä yhteiskehit-

tämiseksi.  

 
’’…Ammatillista kehittymistä niin kyllä se varmaan on niinku sitä kouluttau-
tumista ja tietenkin sitten semmoisia yhteisiä, vaikka nyt Teams- palavereita, 
mitä meillä sitten on ollut näitä tiimin kesken. Niin tavallaan sekinhän on yh-
denlaista ammatillista kehittymistä, että tulee semmoista vuorovaikutusta 
toisten kanssa ja puhutaan tavallaan siitä työstä nousevista, vaikka keisseis-
tä, että onko niissä sitten onnistumisia tai jotain semmoisia haasteita, joita 
pitää ratkaista.’’ H2. 

’’…Ollaan ajateltu, että yhteiskehittäminenhän kehittää ihmisiä, että meillä 
niinkö pietetään paljon semmoista, että pohditaan niinkö porukassa jonkun 
työtehtävää, jos on semmoinen tilanne tai kehitetään yhdessä, että siinäkin 
oppii paljon ja kehittyy sitten niinkö muilta, muitten kautta.’’ H7.  

 
Yksi haastateltava toi esiin, että heidän tiimissään jokainen vuorollaan toteuttaa ja suunnit-

telee pari tuntia kestävän tapaamisen, joka ei vaadi muilta osallistujilta ennalta valmistelui-
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ta. Tapaamisen tarkoituksena on edistää luovuutta ja inspiraatiota. Haastateltavan mukaan 

tiimissä myös kehutaan toisia herkästi ja myönnetään epäonnistumiset. Epäonnistumisten 

hyväksyminen mahdollistaa organisaatioissa epäonnistumisista oppimisen sekä mahdolliset 

suunnanmuutokset (Martela & Jarenko 2015, 112). Haastateltavan mukaan etenkin etätyö-

aikana armollisuutta tarvitaan enemmän itseä ja muita kohtaan. 

 
’’Meillä on täällä tuota käytännössä semmoinen tuota muutamia malleja ja 
metodeja. Yksi niistä on creating meeting, jossa tuota meistä niinkö aina joku 
vuorollaansa suunnittelee semmoisen luovuutta ruokkivan ja edistävän ta-
paamisen, joka on noin pari tuntia ja sinne saa tulla aivan tyhjin mielin, että 
ei tarvitse olla valmistautunut, eikä se liity mihinkään projektiin vaan niinkö 
inspiroitumaan.’’ H8. 

 
Haastatteluaineistosta kävi ilmi, että rakentavan ja positiivisen palautteen antamista tulisi 

kehittää sekä yksilötasolla että kulttuurin tasolla. Yksilötasolla palautteen antoa tulisi ke-

hittää antamalla palautetta matalalla kynnyksellä itselle ja muille. Palautteenannon koettiin 

kuitenkin olevan kulttuurisidonnaista, jolloin palautekulttuurin muuttaminen voi olla vaati-

vaa.  

 
’’…Tähän kulttuuriin kuuluu myös se, että et sä voi yhtäkkiä alkaa yli vilje-
lemään tämmöistä kiitosta, koska se syö sitten taas uskottavuutta. Pitää olla 
joku tällainen luterilaisen kulttuurin taso, missä se on niin kuin uskottavaa se 
positiivinen palaute.’’ H4. 

’’Mun mielestä sitä saisi kehittää enempikin tässä kulttuurissa, että palautet-
tahan yleensä saa sitä negatiivista, että kyllä jokainen voisi kehittää itseä sii-
nä positiivisen palautteen antamisessa ja siinä ei mikään maksa niin sanotus-
ti, että se pikemminkin luo semmoista yhteishenkeä se positiivisen palautteen 
antaminen, mutta kaikilla ei siihen ole kykyä.’’ H7. 

 

5.3.3 Yhteenkuuluvuuden tarpeen johtaminen 
 

Esihenkilöiltä selvitettiin yhteisöllisyyden johtamiskäytänteitä kysymällä, millaisin keinoin 

esihenkilöt edistävät yksiköissään yhteenkuuluvuutta. Haastatteluissa tuli esiin, että etä-

työssä yhteisöllisyyden rakentaminen on haasteellisempaa verrattuna siihen, kun henkilös-

tö työskentelee paikan päällä toimipisteessä ja näkee toisiaan enimmäkseen kasvotusten. 

Vilkmanin (2016) mukaan etätyössä yhteisöllisyyden tunne vaatii erityistä huomiointia, 

koska etäisyyden vuoksi yhteisöllisyys rakentuu huonommin ja mahdollisesti katoaa her-
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kemmin. Haastatellut esihenkilöt pitivät työhyvinvoinnin näkökulmasta tärkeänä sitä, että 

työntekijät tuntevat toisensa ja vuorovaikutusta tapahtuu säännöllisesti. 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä edistettiin muun muassa 

järjestämällä yhteisiä asiasisällöllisiä palavereita ja vapaamuotoisia etätapaamisia, kuten 

esimerkiksi vapaaehtoisia virtuaalisesti järjestettäviä kahvihetkiä. Säännöllinen yhteyden-

pito niin tiimin kesken kuin myös henkilökohtaisella tasolla nousi esiin. Täysin työasioihin 

ja asiasisältöön liittyviä palavereita järjestettiin vaihtelevasti viikoittain tai kuukausittain. 

Vapaamuotoisia etäpalavereita järjestettiin vaihtelevasti kuukausittain, viikoittain tai jopa 

päivittäin. Riittävä virtuaalisten tapaamisten määrä riippuukin työn luonteesta (Vilkman 

2016). Haastatteluaineistosta ilmeni, että viestintäkanavina käytettiin muun muassa Teams- 

alustaa, sähköpostia sekä WhatsApp- sovellusta. Eräs haastateltava kertoi, että etäpalave-

reissa tiimi pyrkii pitämään kameroita auki ja jokaiselle työntekijälle annetaan mahdolli-

suus tuoda äänensä kuuluviin.  

 

’’No kyllä tuota ainakin hyvä tavoite, joka ei toteudu, mutta vähintään kerran 
viikossa pyrin olemaan kaikkien kanssa yhteydessä, että mikä on tilanne.’’ 
H4. 

 
Haastatteluaineiston mukaan henkilöstö tapaa etätyön aikana toisiaan säännöllisesti kas-

vokkain esimerkiksi yhteisellä lounaalla tai käynnillä toimistolla. Vilkmanin (2016) mu-

kaan kasvokkain tapahtuvat tapaamiset mahdollistavat tiimiläisten tutustumisen toisiinsa. 

Aineistosta ilmeni, että esihenkilöt mahdollistivat työntekijöiden tutustumisen toisiinsa 

muun muassa järjestämällä yhteisiä vapaamuotoisia työhyvinvointipäiviä ja -hetkiä. Eräs 

haastateltava kertoi, että yhteisöllisyyttä rakennetaan myös organisaation yksiköiden kes-

ken järjestämällä tiimirajat ylittäviä tapahtumia. Haastatteluaineistosta korostui, että tieto- 

ja viestintäteknologian välityksellä tapahtuva vuorovaikutus ei täysin korvaa fyysisesti 

kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. 

 

’’…Aina silloin kun tilanne on sallinut sen niin mä oon kannustanut siihen, 
että pienemmillä porukoilla on mahdollisuutta niinkö lyöttäytyä yhteen ja ta-
vata, että mä yritän tarjota semmoisia yhdessäolon mahdollisuuksia, myös 
ilman agendaa…’’ H5. 
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’’...Se oli niinkö jännä, että mä tajusin yhtäkkiä, että hehän käyvät täällä is-
tuskelemassa aina, vaikka ei ole mitään asiakaan, mutta he halus niinkö ta-
vata toisiaan ja muuta, että se oli tosi tärkeää, että heillä oli joku paikka, 
minne he saattoivat kuitenkin tulla.’’ H3.  

 

Yksi haastateltava toi ilmi mielenkiintoisen näkökulman, jonka mukaan työskentelyyn voi-

si soveltaa kollektiivista työskentelyn hetkeä, jolloin henkilöstö kokoontuisi yhdessä työs-

tämään esimerkiksi kirjoitustöitä työpajatyöskentelyn omaisesti. Työskentelyssä sallittai-

siin hetkittäinen vapaamuotoinen keskustelu. Haastateltavan mukaan tämä voisi vähentää 

mahdollisia etätyön aiheuttamia keskittymisvaikeuksia ja yksinäisyyden tunnetta.  

 
’’… Jos pitää saada kirjoitustöitä eteenpäin niin vaikkapa keräännytään yh-
teen ja sitten hyödynnetään pomodora- tekniikkaa. Kirjoitetaan ja vähä aikaa 
jutellaan ja sitten taas kirjoitetaan. Niin mä aattelin, että tuo voisi toimii 
myös ihan tämmöisessä normi työpöytätyöskentelyssä, että semmoisille, joilla 
saattaa olla sitten keskittymisvaikeuksia vaikkapa etätöissä niin se voisi olla 
ihan hauska.’’ H5. 

 
Haastattelujen perusteella esihenkilöt pyrkivät lisäämään yhteisöllisyyttä osoittamalla ar-

vostusta. Vilkmanin (2016) mukaan arvostuksen osoittaminen koostuu pienistä asioista 

päivittäisessä arjessa. Esihenkilöt osoittivat arvostusta muun muassa kiittämällä, kannus-

tamalla, luomalla positiivista ilmapiiriä, reagoimalla nopeasti yhteydenottoihin ja olemalla 

aidosti kiinnostuneita henkilöstöstä. Haastatteluaineistosta ilmeni, että liikaa pelkkään työ-

asiaan keskittyvät tapaamiset, spontaanien keskustelujen puuttuminen, työntekijän yksin 

jättäminen ja negatiivinen ilmapiiri vähentävät etätyötä tekevän työntekijän itseohjautu-

vuutta yhteenkuuluvuuden tunteen vähenemisen myötä. 

 
’’…Mun mielestä se kysyminen on tärkeää aina, että miten nyt menee, koska 
ns. epävirallisilla kysymyksillä pystyy aika äkkiä tekemään semmoisen kartoi-
tuksen siitä, että mikä se on se tilanne siellä, että onko kaikki ok.’’  H7. 

’’...Se kiittäminen, että se on minusta ihan äärimmäisen tärkeetä, niin kuin 
kiittää henkilökuntaa.’’ H3. 

’’No ne on ehkä semmoiset pelkkään asiaan paneutuvat, että jossa oikeas-
taan se ihminen ja yksilö unohdetaan niin se saattaa ehkä tuottaa, voisin ku-
vitella, ehkä semmoista niinkö katoamisen tunnetta työntekijälle niin kuin ih-
misenä, että tässä on ne asiat, jotka menee, oma itsensä unohtuu ja ehkä ka-
toaa semmoinen, niinkö meillekin kävi ihan selvästi, että spontaanit keskuste-
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lut katosi täysin ja nyt me huomataan tuloksia siitä, että se tuntuu välillä 
semmoiselta puristamiselta, että yritetään sitä niinkö sitten parantaa.’’ H8. 
 
 

Eräs haastateltava kertoi, että tiimin yhteenkuuluvuuden johtamisen haasteita esiintyy 

etenkin silloin, kun uusi työntekijä aloittaa tehtävässä.  

 
’’…Mun mielestä tää etäjohtaminen ei ole semmoinen helpoin ja tuota mm. 
niin että mulla on tässä korona-aikana tullut uusia työntekijöitä, mulla on yk-
si työntekijäkin tällä hetkellä, vai onko peräti kaksi, jotka ei ole ikinä ollut 
meidän tiimissä fyysisesti läsnä vaan aina niin kuin etänä, että tavallaan tu-
lee sekin, kun tulee uusi työntekijä, että miten sä saat sen siihen tiimin, että 
jos me oltaisiin fyysisesti niin huomattavasti helpompaa.’’ H6. 

 

Uuden työntekijän osallistaminen osaksi tiimiä voi siis olla haastavaa, kun tieto- ja viestin-

täteknologian kautta tapahtuva vuorovaikutus on usein pinnallista.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  
 

Tässä viimeisessä luvussa ensimmäiseksi esitetään tutkielman keskeiset johtopäätökset eli 

vastataan tutkimuskysymyksiin kahdessa erillisessä alaluvussa. Ensimmäisessä alaluvussa 

tarkastellaan esihenkilöiden näkemyksiä itseohjautuvuudesta, minkä jälkeen tarkastellaan 

itseohjautuvuuden johtamista. Lopuksi luvussa käydään läpi tutkimusprosessin yleistä 

pohdintaa huomioiden tutkielman mahdolliset rajoitteet sekä esitetään jatkotutkimusehdo-

tuksia. 

 

6.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 
 
Tämän laadullisen tutkielman tavoitteena oli selvittää teemahaastattelun keinoin esihenki-

löiden käsityksiä ja kokemuksia etätyötä tekevän yksilön itseohjautuvuudesta ja sen johta-

misesta. Tutkielmassa tarkastellaan esihenkilöiden näkökulmasta etäjohtamisen ja etätyön 

käytäntöjä, yksilön itseohjautuvuuden roolia ja sen merkitystä etätyössä sekä etätyötä teke-

vän yksilön itseohjautuvuuden johtamiskäytänteitä huomioiden itseohjautuvuusteoria psy-

kologisten perustarpeiden osalta. Tutkielman tavoitteena oli osaltaan lisätä ymmärrystä 

etätyötä tekevän yksilön itseohjautuvuudesta sekä itseohjautuvuuden johtamisesta. 

 
Tutkielman tutkimuskysymys oli:  

Millaisia ovat esihenkilöiden näkemykset etätyötä tekevän yksilön itseohjautuvuudesta ja 

sen johtamisesta? 

 
Tutkimuskysymyksen tarkentavana apukysymyksenä oli:  

Millaiset ovat esihenkilöiden johtamiskäytännöt psykologisten perustarpeiden näkökulmas-

ta? 

 

Luvussa käsitellään seuraavaksi tutkielman tulosten pohjalta johtopäätökset vastaten edellä 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Ensimmäiseksi tarkastellaan esihenkilöiden kokemuksia 

ja näkemyksiä etätyötä tekevän yksilön itseohjautuvuudesta, minkä jälkeen selvitetään esi-

henkilöiden kokemuksia etätyötä tekevän yksilön itseohjautuvuuden johtamisesta huomi-

oiden itseohjautuvuusteorian mukaiset psykologiset perustarpeet. Kummassakin osiossa 

huomioidaan tutkimuksen tulosten mukaisesti etätyön ja etäjohtamisen rooli osana itseoh-

jautuvuutta ja sen johtamista. Tutkielman tuloksia peilataan teoreettiseen viitekehykseen. 
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6.1.1 Esihenkilöiden näkemykset etätyötä tekevän yksilön itseohjautuvuudesta 
 

Yksilön itseohjautuvuuden on kuvattu tarkoittavan yksilön omaehtoista eli autonomista 

toimintaa, johon ei kuulu ulkoapäin tuleva ohjaus tai kontrollointi (Martela & Jarenko 

2017). Tämän tutkielman tulokset osoittavat teoreettisen viitekehyksen tavoin, että yksilön 

itseohjautuvuus on moninaisilla tavoilla ymmärrettävissä oleva käsite tai ilmiö, joka koos-

tuu useista ulottuvuuksista. Tutkielman tulosten mukaan yksilön itseohjautuvuuden koe-

taan tarkoittavan työntekemisen tapaa, jossa yksilön oma vastuu korostuu työtehtävien 

edistämisen kuin myös työssä viihtymisen suhteen. Lisäksi itseohjautuvuuden nähdään 

käsittävän erilaisia taitoja ja piirteitä, jotka edesauttavat työtehtävien suorittamista ja työ-

hyvinvointia. Tällaisia taitoja ja piirteitä ovat muun muassa oma-aloitteisuus, ajanhallin-

nantaito sekä kyky keskittyä työhön ja ratkaista ongelmia omaehtoisesti. Sjöblom (2020, 

29) kuvaa itseohjautuvuudelle ominaisten taitojen, kuten itsesäätelyn ja luovien ongelman-

ratkaisutaitojen olevan tarpeellisia nykyiselle ja tulevalle työelämälle. 

 

Haastatellut esihenkilöt ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä etätyötä tekevän henkilöstönsä 

itseohjautuvuuteen. Tulokset kuitenkin osoittavat, että itseohjautuvuuden koetaan olevan 

muuttuva ominaisuus, joka vaihtelee tilanteiden, ajan ja ihmisen persoonan mukaan. Täten 

etätyön ja työn itsenäisyyden nähtiin soveltuvan paremmin toisille työntekijöille kuin toi-

sille. Tämä osaltaan vahvistaa aiemmin esitettyä teoriaa, sillä Vilkmanin (2016) mukaan 

yksilöiden välillä on suuriakin eroja tehdä itsenäisyyttä vaativaa työtä. Osa työntekijöistä 

voi arvostaa vapautta tehdä työnsä itse määrittämällään tavalla, ja toiset puolestaan toivo-

vat työn tekemisessä ohjeita ja neuvontaa (Vilkman 2016). Myös Sjöblomin (2020, 29) 

mukaan yksilöiden välillä on eroa itseohjautuvuudelle ominaisten taitojen suhteen, jolloin 

monet työntekijät tarvitsevat tietoista harjoittelua taitojen oppimiseksi. Tietotyön myötä 

lisääntynyt työntekijöiden autonomia sekä vastuu vaativatkin johtajalta tuen osoittamista ja 

ohjaamista. (Sjöblom 2020, 29‒30.)  

 

Työntekijän aikaisemmat kokemukset, totutut toimintatavat sekä osaaminen voivat vaikut-

taa valmiuteen tehdä itsenäisyyttä vaativaa työtä (Vilkman 2016). Aikaisemman tutkimus-

tiedon mukaan itseohjautuvuuden kokemiseen vaikuttavat lisäksi muun muassa työntekijän 

asema organisaatiossa, palkkataso, koulutustaso ja organisaation ominaisuudet. Martelan, 

Hakasen, Hoangin ja Vuoren (2021, 23) mukaan itseohjautuvuutta kokevat eniten yksityis-

yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt sekä korkean koulutus- ja palkkatason työntekijät. Orga-
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nisaation ominaisuuksista yksilön itseohjautuvuuteen vaikuttavat organisaation koko, 

tyyppi sekä ikä. Pienet organisaatiot, yritykset ja järjestöt sekä nuoret organisaatiot useim-

miten edistävät yksilön itseohjautuvuutta enemmän verrattuna suuriin ja vanhoihin organi-

saatioihin sekä julkiseen sektoriin. Itseohjautuvuuden kokemisen nähdään olevan myös 

sukupuoleen ja sukupolveen sidonnainen. Tämän mukaan miehet sekä nuorempi sukupolvi 

kokevat työssään enemmän itseohjautuvuutta kuin naiset ja vanhempi sukupolvi. (Martela 

ym. 2021, 23‒24.) 

 

Tässä tutkielmassa haastatellut esihenkilöt pitävät etätyötä tekevän yksilön itseohjautu-

vuutta hyvin merkityksellisenä asiana ja arvostettavana ominaisuutena, jota tarvitaan ja 

jonka tärkeys korostuu erityisesti asiantuntijatyössä sekä etätyössä. Tulosten mukaan työn-

tekijän itseohjautuvuuden merkitys kasvaa etenkin etätyössä työhyvinvoinnin näkökulmas-

ta. Myös Mäkelän, Kemppisen, Kankaan, Lehtimäen & Tanskasen (2020, 56) mukaan etä-

työssä itsensä johtaminen on tärkeä ominaisuus, joka voi vaikuttaa myönteisesti hyvinvoin-

tiin. Tässä tutkielmassa haastateltujen esihenkilöiden näkemysten mukaan etätyöntekijän 

kyvykkyydellä ja mahdollisuudella työskennellä itseohjautuvasti on positiivinen yhteys 

työntekijän kuin myös esihenkilön työhyvinvointiin. Martela ym. (2021, 4) ovat tutkineet 

itseohjautuvuuden yhteyttä työn imuun, työhyvinvointiin ja työpahoinvointiin. Heidän tut-

kimuksensa mukaan itseohjautuvuuteen perustuva työntekotapa edisti työntekijän työn 

imua sekä palautumista työstä, kun taas alhainen itseohjautuvuus kasvatti riskiä stressiin ja 

työuupumiseen. (Martela ym. 2021, 17.)  

 

Tutkielman tulokset vahvistavat edellä viittaamaani teoreettista viitekehystä, jonka mukaan 

etätyön nähdään lisäävään työntekijän työhyvinvointia sekä motivaatiota esimerkiksi työ-

matkojen pois jäämisen myötä. Lisäksi työn tekemisen ja vapaa-ajan raja ei ole enää niin 

selkeä, jolloin vapaa-ajan ja työn sovittaminen yhteen oman aikataulun mukaisesti on hel-

pompaa, vaatien kuitenkin ajanhallinnallisia itseohjautuvuuden taitoja. Suotuisasti itseoh-

jautuva työntekijä pystyy hallitsemaan omaa työtään muun muassa rajaamalla ajankäyttö-

ään, jaksottamalla työtä, huolehtimalla tauoista, edistämällä tehtäviä sekä huomioimalla 

myös koko työyhteisön hyvinvoinnin. Mäkelän ym. (2020, 56) mukaan etätyöympäristössä 

korostuvatkin etenkin oman ajankäytön ja työn suunnittelun taidot.  

 

Mäkelän ym. (2020, 58) mukaan etätyöllä on yhteys työntekijän vähäiseen työuupumiseen 

osittain siksi, ettei työaikaan liity suurta stressiä sen joustavuuden ja muun muassa työmat-
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kojen pois jäämisen vuoksi, jolloin myös muuhun elämään on helpompi vastata. Tällaises-

sakin tilanteessa itseohjautuvuuden puutteet vastaavasti voivat aiheuttaa haasteita ja kuor-

mittavuutta sekä työntekijälle itselleen, esihenkilölle kuin myös koko organisaatiolle, jol-

loin vaikutus työhyvinvointiin on laskeva. Toisaalta huono työergonomia tai häiriötekijät 

työtilassa voivat nekin haastaa etätyötä. 

 

Haastatteluvastaukset antavat viitteitä siihen, että etätyö on lisännyt yksilöiden itseohjautu-

vuutta ja osittain pakottanut sekä opettanut yksilöitä itseohjautumaan. Mäkelä ym. (2020, 

56) mukaan etätyö on työympäristöltään autonominen, ja se vaatii työn erityisen luonteen 

vuoksi itsensä johtamista. Etätyön myötä yksilön itseohjautuvuuden rooli korostuu ennen 

kaikkea työntekijän suurempana vastuuna huolehtia oman työnsä edistämisestä sekä mui-

den huomioimisesta. Myös aikaisempi kirjallisuus osoittaa, että vapaus tarkoittaa vastuuta 

(Martela & Jarenko 2015, 72). Etätyöntekijöiden itseohjautuvuuden roolin kasvamisen ja 

vastuun lisääntymisen esihenkilöt kokivat suotuisaksi muutokseksi. Tutkielman mukaan 

tulevaisuudessa yksilöiden itseohjautuvuuden roolin laajuus ei ole kuitenkaan aivan selkeä. 

Haastatteluiden tuloksista ilmenee, että itseohjautuvuuden rooli voi yhä kasvaa lisääntyvän 

etätyön myötä, mutta se voi joissain tapauksissa myös pienentyä etenkin koronakriisin jäl-

keen, koska yksilöiden vastuun kasvu voi myös olla liian kuormittava tekijä. 

 

Esihenkilöiden näkemysten mukaan organisaatiot eivät tulevaisuudessakaan voisi toimia 

täysin puhtaasti itseohjautuvien tiimien varassa ilman esihenkilöitä, koska muun muassa 

työhön liittyvän vastuun jakaminen tiimeille tai yksilöille olisi haasteellista. Tämä pätee 

etenkin hallinnollisiin kysymyksiin. Päivittäisiin työtehtäviin liittyen esihenkilön roolin 

pieneneminen ja vastuiden sekä tehtävien jakaminen nähtiin kuitenkin toivottuna asiana. 

Yksi haastatelluista esihenkilöistä esitti, että jaettu johtajuus voisi olla yksi keino kasvattaa 

työntekijöiden itseohjautuvuuden roolia. Juutin (2020, 63) mukaan jaettu johtajuus on suo-

sittu kehittämisen kohde sekä tutkimuksellinen aihepiiri. Juuti (2020, 64) kuvaa jaetun joh-

tamisen käsitteeseen liittyvän väärinymmärryksiä. Usein jaetulla johtajuudella kuvataan 

tarkoitettavan ilmiönä esim. esihenkilötöntä organisaatiota tai sellaisia toimintoja, jotka 

lopulta ajavat organisaation kaaokseen. Sen sijaan jaettu johtajuus kuitenkin tarkoittaa joh-

tamistäyteistä työskentelyn tapaa, jossa on sitouduttu tiettyihin toimijoihin sekä yhteisiin 

tavoitteisiin. Toiminta on yhteistyökeskeistä, päämäärään suuntautunutta ja innostunutta. 

(Juuti 2020, 64‒65.) 
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6.1.2 Esihenkilöiden kokemukset itseohjautuvuuden johtamisesta 
 

Mäkelän ym. (2020, 61) mukaan etätyöntekijän itsensä johtamisen taitojen tukeminen tulisi 

olla yksi henkilöstön kehittämisen tavoite. Kuten teoreettisessa viitekehyksessä ilmeni, 

organisaatio voi vahvistaa työntekijöiden itseohjautuvuutta itseohjautuvuusteorian mukai-

sesti mahdollistamalla autonomian tarpeen, kyvykkyyden tarpeen sekä yhteenkuuluvuuden 

tarpeen täyttymisen (Savaspuro 2019, 51). Autonomian eli omaehtoisuuden tunnetta voi-

daan tukea huomioimalla autonomian kolme eri muotoa. Autonomia koostuu päämäärien 

omaehtoisuudesta, toimintatapojen vapaudesta sekä tekemisen innostavuudesta. (Martela 

& Jarenko 2015, 68.) 

 

Tutkielmassa haastatellut esihenkilöt tukivat etätyötä tekevän yksilön sisäisen motivaation 

rakentumista ja sen myötä itseohjautuvuutta antamalla työntekijöille vapautta ja valtaa 

päättää omaa työtänsä koskevista käytännöistä. Tämä ilmenee muun muassa työntekijän 

vapautena päättää missä ja milloin työnsä tekee. Teoreettisen viitekehyksen mukaan tätä 

kuvataan autonomian tunnetta tukevaksi toimintatapojen vapaaehtoisuudeksi, joka tarkoit-

taa työntekijän mahdollisuutta päättää työn tekemisen tavoista (Martela & Jarenko 2015, 

70). Tässä tutkielmassa ilmeni, että esihenkilöille merkittävämpää oli se, että työt tulevat 

tehdyiksi, kuin että esihenkilöt vaikuttaisivat työntekijän työntekemisen tapaan. Helteen 

(2004, 129) mukaan etätyössä esihenkilön suorittama työn valvonta perustuukin työnteki-

jän työn tulosten seuraamiseen. Haastatteluvastauksista käy ilmi, että esihenkilöiden mie-

lestä ns. mikromanagerointi (eli pieniinkin yksityiskohtiin puuttuva johtamisen tapa) ja 

’kyttäys’ koettiin yksilön itseohjautuvuutta heikentäväksi tekijäksi, mitä pyrittiin välttä-

mään. Esihenkilön mikromanageroinnin koetaankin lamaannuttavan työntekijän sisäisen 

motivaation tunnetta (Martela & Jarenko 2015, 70). 

 

Työyhteisön kehittämistä koskevia vaikutusmahdollisuuksia huomioitiin muun muassa 

kehityskeskusteluissa. Esihenkilöt toivoivatkin syntyvän matalalla kynnyksellä keskustelua 

kehitettävistä asioista. Tämän tutkielman haastatteluissa tuli esiin, että asiantuntijaorgani-

saatiota usein ohjaavat joustamattomat säännöt ja ohjeet, jolloin luonnollisesti työn tekemi-

sessä on myös reunaehtoja. Ilmeni, että työntekijän työn tekemistä tuettiin selkeyttämällä 

viestinnän keinoin organisaation pelisääntöjä, strategiaa, toimintatapoja ja rooleja, koska 

näin koettiin edistettävän työntekijän omaehtoista toimintaa. Työn tavoitteiden ja päämää-
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rien omaehtoisuudella tuetaan työntekijän autonomian tunnetta, ja sillä tarkoitetaan työnte-

kijän sitoutumista työnsä päämääriin. (Martela & Jarenko 2015, 68‒69.)  

 

Kolmas autonomian tunnetta lisäävä tekijä on tekemisen innostavuus, joka edellyttää esi-

henkilöltä kykyä tunnistaa työntekijöiden yksilölliset innostavat tekijät (Martela & Jarenko 

2015, 71‒72). Tässä tutkielmassa ei varsinaisesti selvitetty tai käynyt ilmi tunnistavatko tai 

pyrkivätkö esihenkilöt tunnistamaan yksilölliset tekijät, jotka innostavat yksilöitä edistä-

mään omaehtoisesti organisaation tavoitteita. Tutkielmasta voi kuitenkin päätellä, että 

avoimen vuorovaikutuksen, kannustamisen ja kuuntelemisen kautta esihenkilöt pääsääntöi-

sesti tuntevat työntekijänsä ja heidän yksilölliset piirteensä, mikä on oletettavasti motivoi-

nut yksilöitä henkisellä tasolla.  

 

Autonomiaa kuin myös yhteisöllisyyden perustarvetta tuettiin rakentamalla luottamusta. 

Autonomiaan perustuva toimintapa lisää työntekijän vastuuta (Martela & Jarenko 2015, 

72). Tällöin johdon on luotettava työntekijään ja työntekijän johtoon. Humalan (2007, 50) 

mukaan etätyössä luottamuksellinen kulttuuri on ehdoton tekijä työn onnistumiselle. Tut-

kielman esihenkilöt pääosin kokivat, että luottamuksen rakentaminen etäältä on haasteellis-

ta. Etäyössä luottamus kehittyy yleensä vähitellen, mutta tämä voi myös tapahtua nopeasti-

kin (Humala 2007, 52). Tässä tutkielmassa kävi ilmi, että luottamusta rakennettiin jakamal-

la vastuuta, pitämällä kiinni sovituista asioista, kohtelemalla työntekijöitä tasavertaisesti 

sekä pitämällä vuorovaikutuksen mahdollisimman avoimena. 

 

Työntekijän osaamisen tai pätevyyden tarve työssä täyttyy asioiden aikaansaamisesta, tai-

tavasta tekemisestä ja hallinnantunteesta sekä kehittymisestä ja uuden oppimisesta (Marte-

la & Jarenko 2015, 98). Tutkielman aineistosta ilmeni, että työntekijän ammatillista kehit-

tymistä ja uuden oppimista tuettiin rajallisten resurssien puitteissa etenkin työtehtävien 

osaamista kehittävien koulutusten avulla, joiden nähtiin lisääntyneen koronapandemian 

aikana. Etäältä järjestettävät koulutukset tieto- ja viestintäteknologian välityksellä tehosta-

vat resurssien käyttöä esimerkiksi matkustamisen vähentymisen myötä. Etäkoulutuksien 

myötä koulutustarjonnan koettiin laajentuneen ja suosion osittain kasvaneen, mikä on jopa 

yllättävä tieto. 

 

Tutkimushaastateltavat kokivat palautteen antamisen ja oppista tukevien keskustelujen 

olevan tärkeitä keinoja tukea etätyöntekijän ammatillista kehittymistä ja motivaation ra-
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kentumista. Palautteen anto vahvistaa pätevyyden tarpeen näkökulmasta yksilön aikaan-

saamisen kokemusta (Martela & Jarenko 2015, 98‒99). Tutkielman mukaan etätyö kuiten-

kin haastaa palautteen antamista siinä mielessä, ettei spontaania vuorovaikutusta synny, 

eikä palautetta yleensä pysty antamaan välittömästi. Osa haastateltavista toi esiin, että 

työmotivaatiota tukeva palautteen antamisen tapa ei ole luontaista suomalaiselle kulttuuril-

le, mikä osoittaa huomattavan kehitystarpeen tässä kohtaa kotimaista työ- ja organisaa-

tiokulttuuria. 

 

Kolmatta psykologista perustarvetta eli yhteisöllisyyttä voidaan tukea huomioimalla keski-

näinen ryhmähenki, johdon välittävä ja arvostava käyttäytyminen sekä reilu ja luotettava 

toiminta (Martela & Jarenko 2015, 119). Tutkielmassa näyttäytyi, että yhteisöllisyyden 

tunteen rakentumisen ja sen tukemisen koetaan olevan etänä haastavampaa verrattuna sii-

hen, että kaikki olisivat samassa toimipisteessä. Esihenkilöt näkivät yhteenkuuluvuuden ja 

säännöllisen vuorovaikutuksen merkittävänä asiana. Yhteisöllisyyttä tuettiin järjestämällä 

sekä vapaamuotoisia että asiaan paneutuvia tapaamisia ja palavereita sekä fyysisesti kas-

vokkain että tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen etänä. Tapaamisia käytiin sekä esi-

henkilön ja työntekijän välillä kuin myös tiimin kesken. Myös työntekijöillä oli vastuu 

järjestää tapaamisia. Koko tiimin ja mahdollisesti organisaation muiden toimijoiden yhtei-

söllisyyttä ja toisiinsa tutustumista tuettiin erilaisilla yhteisillä työhyvinvointipäivillä. Tä-

mänlaisella toiminnalla vahvistetaan yksilöiden kokemusta keskinäisestä ryhmähengestä 

(Martela & Jarenko 2015, 119). Fyysisesti kasvokkain käytävä vuorovaikutus ei ole täysin 

korvattavissa etäyhteyksillä, sillä tällöin vuorovaikutuksen koettiin olevan usein pinnallis-

ta. Esihenkilöt tukivat työntekijöiden yhteisöllisyyden tunnetta myös osoittamalla arvostus-

ta, esimerkiksi olemalla tavoitettavissa ja luomalla hyvää ilmapiiriä. Johdon välittävällä ja 

arvostavalla toiminnalla lisätään yksilöiden kokemusta siitä, että heistä aidosti välitetään 

(Martela & Jarenko 2015, 119). 

 

Teoreettisesta viitekehyksestä kävi ilmi, ja tämä tutkielmakin osoittaa, että vuorovaikutus 

on yksi keskeinen etäjohtamisen haaste. Etäältä käytävästä vuorovaikutuksesta jää usein 

pois ns. hiljaisen tiedon siirtyminen, joka yleensä välittyy vapaamuotoisen keskustelun 

kautta. Etätyö on sinällään mahdollistanut lisää työaikaa muun muassa fyysisten siirtymis-

ten pois jäämisellä, ja samanaikaisesti erilaiset etäältä järjestettävät palaverit ovat lisäänty-

neet. Etäjohtamisen ja etätyön haasteeksi voivat jatkossa osoittautua organisaatioiden asi-

akkaat, jotka eivät ole valmiita etätyön metodeihin, jolloin organisaation toimintatavat ei-
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vät kohtaa organisaation kohderyhmien kanssa. Hybridityö voisi olla hyvä vaihtoehto edel-

lä mainittujen haasteiden kohtaamiseen. Tutkielman esihenkilöt näkivät tulevaisuudessa 

hybridityön toivottuna asiana etätyön jatkamiseen. Työterveyslaitoksen (2021a) tuottaman 

tutkimuksen mukaan pakotettu etätyö on aiheuttanut työssä tylsistymistä, työhyvinvoinnin 

laskemista ihmiskontaktien puuttumisen vuoksi sekä työn imun puuttumista. Hybridityön 

nähdään yhdistävän etätyön ja läsnätyön parhaat puolet. Hybridityön koetaan mahdollista-

van työntekijälle joustavuutta, aidon vuorovaikutuksellisen kohtaamisen toisten kanssa 

sekä työn imua. (Työterveyslaitos 2021b.)  

 

6.2 Pohdinta ja jatkotutkimusehdotukset 
 

Tarkasteltaessa tutkimusprosessia kokonaisuutena koen, että metodologiset valinnat sekä 

käytetyt analyysitavat ovat palvelleet tutkielman tarkoitusta otollisesti. Tutkielman tavoit-

teena oli tuottaa tietoa esihenkilöiden ajatuksista ja näkemyksistä etätyötä tekevän yksilön 

itseohjautuvuudesta ja sen johtamisesta, ja näistä näkemykseni mukaan rakentuikin suh-

teellisen informatiivinen kuva. Tutkielma yhdistää teoreettiset lähtökohdat ja käytännön 

tason. On kuitenkin hyvä huomioida, että suhteellisen suppea haastateltavien määrä hei-

kentää tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä. 

 

Johtopäätöksenä voidaan tiivistetysti esittää, että tutkittavana olleiden esihenkilöiden käsi-

tys itseohjautuvuudesta ilmiönä on tutkielmassa käytettyyn teoreettiseen kehykseen verrat-

tuna suhteellisen samankaltainen. Yksilön tasolla itseohjautuvuuden ilmiö on moninainen, 

ja sen koettiin ennen kaikkea tarkoittavan itsenäistä tapaa tehdä työtä, joka koostuu auto-

nomisista työtä edistävistä toiminnoista ja jossa oma vastuu on keskiössä. Itseohjautuvuu-

den nähtiin vaihtelevan yksilökohtaisesti. Itseohjautuvuudella etätyössä koettiin olevan 

merkittävä ja tärkeä rooli etenkin sen kannalta, että työt ylipäätänsä edistyvät, millä on 

väistämättä yhteys koettuun työhyvinvointiin. Esihenkilöiden ohjaavan roolin toivottiinkin 

jatkossa pienenevän päivittäisten työtehtävien osalta.  

 

Esihenkilöt tukivat yksilöiden sisäisen motivaation rakentumista ja sen myötä itseohjautu-

vuutta kutakuinkin itseohjautuvuusteorian mukaisella tavalla. Autonomian tarvetta esihen-

kilöt tukivat muun muassa antamalla työntekijälle vapauksia ja mahdollisuuden tehdä työtä 

itse määrittelemällään tavalla. Työntekijän pätevyyden tarvetta esihenkilöt tukivat mahdol-
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listamalla osallistumisen erilaisiin koulutuksiin, antamalla rakentavaa palautetta sekä käy-

mällä kehittämistä edistäviä keskusteluja. Yhteisöllisyyden tarvetta esihenkilöt tukivat 

säännöllisellä vuorovaikutuksella huomioiden myös vapaamuotoiset tapaamiset sekä osoit-

tamalla arvostusta. Vuorovaikutus kuin myös luottamuksen rakentaminen koettiin etätyös-

sä ja johtamisessa haasteellisiksi. Hybridityön nähtiin olevan mahdollisesti hyvä keino 

jatkaa etätyötä myös tulevaisuudessa. 

 

Etäjohtaminen sekä itseohjautuvuuden johtaminen autonomian, pätevyyden ja yhteenkuu-

luvuuden valossa sulautuvat tosiinsa. Sekä etäjohtamisen että itseohjautuvuuden johtami-

sen ytimessä on ihmisten johtaminen, joka koostuu yleisistä hyvän johtamisen piirteistä, 

kuten esimerkiksi luottamuksen rakentamisesta ja avoimesta vuorovaikutuksesta. Tutkiel-

man tuloksissa positiivisena seikkana ilmenee etenkin se, kuinka myönteisesti tutkittavat 

esihenkilöt ovat ottaneet vastaan työn murroksesta johtuvan uudenlaisen työelämän ja ta-

van johtaa.  

 

Tutkimusprosessissa haastetta aiheutti itseohjautuvuuden ilmiön moninaisuus. Koen eten-

kin haastatteluissa itseohjautuvuuden ilmiön ja käsitteen osin sekoittuneen etätyön ja etä-

johtamisen kanssa, mikä on luonnollista kun ilmiöitä tarkasteltiin samassa yhteydessä. Li-

säksi ilmiöt käytännönkin tasolla ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Tutkielmaa ei kohden-

nettu mihinkään tiettyyn organisaatioon tai tietyille esihenkilöille, minkä myötä haastatel-

tavien moninaisista taustoista huolimatta ajatukset ja näkemykset olivat hyvin samankaltai-

sia. Tähän saattoi osittain vaikuttaa kaikkia työyhteisöjä koskettava ja juuri meneillään 

ollut COVID-19 pandemia.  

 

Tämän tutkielman yksi keskeinen rajoite on aineiston ja tutkimustulosten syvyyden puut-

tuminen. Koen, että haastattelujen aikana en pystynyt haastattelijana syventämään aiheita 

haluamallani tavalla, minkä myötä tutkielman aihepiiriä ei pystytty tarkastelemaan täysin 

kattavasti. Haastatteluiden aikana vastaukset alkoivat myöskin toistaa itseään eli tapahtui 

ns. saturaation täyttyminen. Haastattelut etenivät ehkä liian orjallisesti kysymyspatterin 

mukaisesti, jolloin teemahaastattelulle ominaiset mahdollisuudet eivät täysin toteutuneet. 

Haastattelutilanteessa olisi voinut syventää vastauksia kysymällä enemmän aiheeseen so-

pivia spontaaneja jatkokysymyksiä. Kuitenkin on hyvä huomata, ettei tämän laajuisessa 

tutkielmassa voi kovin syvällisesti pureutua kaikkiin osiin.  
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Tutkielma nojaa yksilölähtöiseen näkökulmaan. Haastateltavat ovat yksilöitä, jotka koke-

vat asiat omalla ainutlaatuisella tavallaan. Vastaavasti haastateltujen johdettavat ovat yksi-

löitä, minkä vuoksi tutkielman tulokset eivät ole sellaisenaan täysin sovellettavissa kaik-

kiin organisaatioihin, saati kaikkiin yksilöihin. Martelan ja Jarenkon (2017, 326) mukaan ei 

ole olemassa sellaista itseohjautuvuuden mallia, joka soveltuisi kaikkiin organisaatioihin. 

Joillekin toimialoille ja työtehtäville esimerkiksi on luonteenomaista valvonnan suuri rooli 

(Martela & Jarenko 2017, 326). Jotkin työtehtävät ovat edelleen luonteeltaan hyvinkin tois-

tuvia ja mekaanisia, esimerkiksi teollisissa tuotantoprosesseissa, jolloin ainakin joidenkin 

itseohjautuvuuden ulottuvuuksien rooli jää enemmän tai vähemmän teoreettiseksi. Itseoh-

jautuvuutta sovellettaessa onkin syytä pohtia, millainen itseohjautuvuuden tapa on toimivin 

organisaatiolle sekä työntekijöille ja millaisin käytännön keinoin sitä voidaan edistää (Mar-

tela & Jarenko 2017, 326). Koen, että tämä tutkielma rajoitteistaan huolimatta lisää ym-

märrystä esihenkilöiden näkemyksistä etätyöntekijän itseohjautuvuutta ja johtamista, kuin 

myös yleisemmin etäyön tulevaisuutta, kohtaan. Tutkielma antanee osaltaan eväitä itseoh-

jautuvuuden edistämiselle etätyötä käyttävissä organisaatioissa. 

 

Ilmiöinä itseohjautuvuus ja etätyö yhdistettynä johtamiseen avaavat mielenkiintoisia näkö-

kulmia. Tämän tutkielman mukaisesti etätyö ja sitä myötä myös yksilöiden itseohjautuvuus 

nähdään sopivina sekä pysyvinä ilmiönä työyhteisöissä, ja niiden nähdään lisääntyvän tie-

tyissä määrin tulevaisuudessa entisestään. Näen, että aiheella on hyvät jatkotutkimusmah-

dollisuudet. Mäkelän ym. (2020, 57) mukaan itsensä johtaminen etätyön näkökulmasta on 

vähän tutkittu aihealue empiirisen tutkimuksen piirissä. Aihe vaatii ehdottomasti lisää em-

piiristä tutkimusta ajankohtaisuutensa vuoksi.  

 

Tämä tutkielma on toteutettu aikana, jolloin erityisesti kaikkia kohteena olevia organisaa-

tioita koski koronaviruspandemia rajoittaen ja muuttaen organisaatioiden toimintoja. Olisi 

mielenkiintoista toistaa tutkimus myöhemmin, jolloin voisi tarkastella, että ovatko esihen-

kilöiden näkemykset itseohjautuvuutta kohtaan muuttuneet ajan saatossa. Itseohjautuvuutta 

etätyössä voisi myös tutkia huomioiden yksilön itseohjautuvuuden lisäksi tiimitason sekä 

organisaatiotason ulottuvuudet. Ilmiötä voisi sellaisenaan tutkia huomioiden kaikki tasot 

tai rajata tarkastelua esimerkiksi vain organisaatiotason itseohjautuvuuteen. Jatkotutkimuk-

sena olisi mielenkiintoista tehdä vastaavanlainen haastattelututkimus myös etätyötä teke-

ville työntekijöille mahdollisesti kohdentaen tutkimus johonkin tiettyyn organisaatioon. 

Olisi kiinnostavaa tutkia, millaiseksi etätyötä tekevät yksilöt kokevat itseohjautuvuutensa 
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työssä, sekä millaiset johtamiskäytännöt heidän mielestään tukevat itseohjautuvuuden ko-

kemusta. Edellä kuvatun kaltainen tutkimus, jossa huomioidaan työntekijöiden näkökulma, 

voisi täydentää esihenkilöiden näkökulmaan perustuvaa tutkimustietoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



80 
 

LÄHTEET 

 

Aaltio, I. & Puusa, A. (2020). Mitä laadullisen tutkimuksen arvioinnissa tulisi ottaa huo-

mioon? Teoksessa Puusa, A. & Juuti, P. (toim.), Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja 

menetelmät. Helsinki: Gaudeamus Oy.  

 

Alasuutari, P. (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Osuuskunta Vastapaino. 

 
Avolio, B. J., Kahai, S. & Dodge, G. E. (2000). E-leadership: Implications for theory, re-

search, and practice. The Leadership Quarterly, 11(4), 615‒668. 

 
Avolio, B. J. & Kahai, S. (2003). Adding the “E” to e-leadership: How it may impact your 

leadership. Organizational Dynamics, 31(4), 325‒338. 

 
Berry, G. R. (2011). Enhancing effectiveness on virtual teams: Understanding why traditi-

onal team skills are insufficient. The Journal of business communication, 48(2), 186‒206. 

 
Cascio, W. F. & Shurygailo, S. (2003). E-leadership and virtual teams. Organizational 

dynamics, 31(4), 362‒376. 

 
Deci, E. L., Olafsen, A. H. & Ryan, R. M. (2017). Self-determination theory in work or-

ganizations: The state of a science. The Annual Review of Organizational Psychology and 

Organizational Behavior, 4(1), 19–43.  

 
Deci, E. L. & Ryan, M. R. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human 

motivation, development, and health. Canadian Psychology, 49(3), 182‒185. 

 
Deci, E. L. & Ryan, M. R. (2014). The importance of universal psychological needs for 

understanding motivation in the workplace. Teoksessa Gagne, M. (Ed.), The Oxford hand-

book of work engagement, motivation, and self-determination theory (s.13‒32). New York: 

Oxford University Press. 

 



81 
 

Haapakoski, K., Niemelä, A. & Yrjölä, E. (2020). Läsnä etänä: Seitsemän oppituntia tule-

vaisuuden työelämästä. Liettua: Alma Talent Oy. 

 
Harpaz, I. (2002). Advantages and disadvantages of telecommuting for the individual, or-

ganization and society. Work study, 51(2), 74‒80. 

 
Helle, M. (2004). Etätyö. Helsinki: Edita Publishing Oy.  

 
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2010). Tutki ja kirjoita. Hämeenlinna: Kustan-

nusosakeyhtiö Tammi. 

 
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2004). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käy-

täntö. Helsinki: Helsinki University Press.  

 
Houghton, J. & Neck, C. (2006). Two decades of self‐leadership theory and research: Past 

developments, present trends, and future possibilities. Journal of managerial psychology, 

21(4), 270‒295. 

 
Houghton, J. & Yoho, S. (2005). Toward a contingency model of leadership and psycholo-

gical empowerment: When should self-leadership be encouraged? Journal of Leadership 

and Organizational Studies, 11(4), 65‒83. 

 
Humala, I. (2007). Johda verkossa. Virtuaalijohtamisen monet ulottuvuudet. Juva: Infor 

Oy. 

 
Juuti, P. & Puusa, A. (2020). Laadullisen aineiston analysointi. Teoksessa Puusa, A. & 

Juuti, P. (toim.), Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus 

Oy.  

 
Juuti, P. (2020). Jaettu johtajuus. Työn tuuli, 2, 63‒68. Haettu sivulta 

https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-tuuli/tyontuuli_022020_final.pdf, 1.1.2021. 

 



82 
 

Kananen, J. (2017). Laadullinen tutkimus pro graduna ja opinnäytetyönä. Jyväskylä: Jy-

väskylän ammattikorkeakoulu.  

Keyriläinen, M. (2021). Työolobarometri 2020. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 36. 

Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Haettu sivulta 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163200/TEM_2021_36.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y, 20.11.2021. 

 
Kostamo, T. (2017). Pelkkä uusi hype? Itseohjautuvuus ja johtamisajattelun historia. Teok-

sessa Martela, F. & Jarenko, K. (toim.), Itseohjautuvuus. Miten organisoitua tulevaisuu-

dessa? (s. 79‒110). Liettua: Alma Talent Oy. 

 
Kostamo, T., Vuori, J. & Vänttinen, N. (2020). Itseohjautuvuus: Myyteistä todellisuuteen. 

Työn tuuli, 2, 7‒13. Haettu sivulta https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-

tuuli/tyontuuli_022020_final.pdf, 1.12.2021. 

 
Launonen, R., Koistinen, J. & Mäkkeli, J. (2020). Itseohjautuvuus ja työelämän demokrati-

sointi. Työn tuuli, 2, 29‒37. Haettu sivulta https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-

tuuli/tyontuuli_022020_final.pdf, 1.12.2021. 

 
Lee, M. & Edmondson, A. (2017). Self-managing organizations: Exploring the limits of 

less-hierarchical organizing. Research in Organizational Behavior, 37, 35‒58. 

 
Lemmetty, S. & Collin, K. (2019). Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus 

itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Keuruu: Edita Publishing Oy. 

 
Liukkonen, J., Jaakkola, T. & Kataja, J. (2006). Taitolajina työ. Johtaminen ja sisäinen 

motivaatio. Helsinki: Edita Publishing Oy. 

 
Martela, F. & Jarenko, K. (2015). Draivi- Voiko sisäistä motivaatiota johtaa? Liettua: Ta-

lentum Media Oy. 

 



83 
 

Martela, F. & Jarenko, K. (2017). Itseohjautuvuus tulee, oletko valmis? Teoksessa Martela, 

F. & Jarenko, K. (toim.), Itseohjautuvuus. Miten organisoitua tulevaisuudessa? (s. 9‒32). 

Liettua: Alma Talent Oy. 

 

Martela, F. & Jarenko, K. (2017). Kohti itseohjautuvampaa tulevaisuutta. Teoksessa Mar-

tela, F. & Jarenko, K. (toim.), Itseohjautuvuus. Miten organisoitua tulevaisuudessa? (s. 

311‒327). Liettua: Alma Talent Oy. 

 

Martela, F. (2020). Neljä teesiä itseohjautuvuudesta ‒ Askeleita kohti yhteisöohjautuvuutta 

ja itseorganisoitumista. Työn tuuli, 2, 21‒28. Haettu sivulta 

https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-tuuli/tyontuuli_022020_final.pdf, 

1.12.2021. 

 
Martela, F., Hakanen, J., Hoang, N. & Vuori, J. (2021). Itseohjautuvuus ja työn imu Suo-

messa- Onko itseohjautuvuus työhyvinvoinnin vai -pahoinvoinnin lähde? Aalto University 

publication series business+economy, 3, 1‒41. Haettu sivulta 

https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2021-

04/ItseohjautuvuusJaTyonImuSuomessa.pdf, 12.10.2021. 

 
Myers, M. D. (2013). Qualitative research in business and management. Croydon: Sage 

Publications Ltd. 

 
Mäkelä, L., Kemppinen, S., Kangas, H., Lehtimäki, T. & Tanskanen, J. (2020). Itsensä 

johtamisella parempaa hyvinvointia myös koronakevään etätöissä. Työn tuuli, 2, 56‒62. 

Haettu sivulta https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-

tuuli/tyontuuli_022020_final.pdf, 1.12.2021. 

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

etätyöympäristöinä. Helsinki: Svenska handelshögskolan. 

 
Puusa, A. (2020). Haastattelutyypit ja niiden metodiset ominaisuudet. Teoksessa Puusa, A. 

& Juuti, P. (toim.), Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudea-

mus Oy. 



84 
 

 

Rakennerahastotietopalvelu. (2021). Digiajan työhyvinvointi. Haettu sivulta 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21541, 15.12.2021. 

 
Rauramo, P. (2017). Etätyössä turvallisesti - digijulkaisu. Työturvallisuuskeskus. Haettu 

sivulta https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/etatyossa_turvallisesti, 20.10.2021. 

 
Rauramo, P. (2018). Etäjohtaminen ja virtuaalinen vuorovaikutus työyhteisössä - digijul-

kaisu. Työturvallisuuskeskus. Haettu sivulta 

https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/etajohtaminen_ja_virtuaalinen_vuorovaikutus_t

yoyhteisossa, 1.11.2021.  

 

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (2017). Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus. Teoksessa Hy-

värinen, M., Nikander, P. & Ruusuvuori, J. (toim.), Tutkimushaastattelun käsikirja. Tallin-

na: Kustannusosakeyhtiö Vastapaino. 

 
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: basic psychological needs in 

motivation, development, and wellness. New York: The Guilford Publications. 

 
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000a). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions 

and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67. 

 
Ryan, R. M, & Deci, E. L. (2000b). Self-determination theory and the facilitation of 

intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 

68‒78. 

 
Ryynänen, J., Simonen, A. & Karkkola, P. (2020). Psykologiset perustarpeet työelämässä – 

autonomian edistämisellä kohti työn imua. Työelämän tutkimus, 18(3), 246‒260. 

 
Salovaara, P. (2020). Oikea sana, väärä ilmiö? Itseohjautuvuudesta yhteisöohjautuvuuteen. 

Työn tuuli, 2, 14‒20. Haettu sivulta https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/tyon-

tuuli/tyontuuli_022020_final.pdf, 8.4.2021. 



85 
 

 
Salovaara, P. (2019). Itseohjautuvat organisaatiot- mitä on johtajuus ilman esimiehiä? Te-

oksessa Collin, K. & Lemmetty, S. (toim.), Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen 

johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. (s. 96‒122). Keuruu: Edita 

Publishing Oy. 

 
Savaspuro, M. (2019). Itseohjautuvuus tuli työpaikoille, mutta kukaan ei kertonut, miten 

sellainen ollaan. Liettua: Alma Talent Oy. 

 
Savolainen, T. (2014). Trust-building in e-leadership: A case study of leaders' challenges 

and skills in technology-mediated interaction. Journal of Global Business Issues, 8(2), 

45‒56. 

 
Sjöblom, K. (2020). Flourishing in 21st century workplaces: How to support knowledge 

workers’ productivity and well-being in modern environments. Helsinki: Helsingin yliopis-

to. 

 
Snellman, C. L. (2014). Virtual teams: opportunities and challenges for e-leaders. Procedia 

- Social and Behavioral Sciences, 110(24), 1251–1261. 

 
Sundholm, L. (2000). Itseohjautuvuus organisaatiomuutoksessa. Jyväskylä: Jyväskylän 

yliopisto. 

 
Torre, T. & Sarti, D. (2020). The “Way” toward e-leadership: Some evidence from the 

field. Frontiers in psychology, 11. Haettu sivulta 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.554253/full, 19.3.2021. 

 
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Vantaa: Kus-

tannusosakeyhtiö Tammi. 

 
Tuomivaara, S., Ropponen, A. & Kandolin, I. (2016). Jousto-opas: Sujuvuutta työhön yksi-

löllisillä ja yhteisöllisillä ratkaisuilla. Helsinki: Työterveyslaitos. 

 



86 
 

Työterveyslaitos. (2021a). Miten Suomi voi? Työterveyslaitos. Haettu sivulta 

https://www.ttl.fi/tutkimushanke/miten-suomi-voi/, 13.10.2021. 

 
Työterveyslaitos. (2021b). Etätöissä tylsistyminen kasvaa, mutta hybridi voi tuoda helpo-

tusta. Työterveyslaitos. Haettu sivulta https://www.ttl.fi/etatoissa-tylsistyminen-kasvaa-

mutta-hybridi-voi-tuoda-helpotusta/, 13.10.2021. 

 
Van den Broeck, A., Ferris, D.L., Chang, C-H. & Rosen, C.C. (2016). A Review of Self-

Determination Theory’s Basic Psychological Needs at Work. Journal of Management, 

42(5), 1195‒1229.  

 
Vasteenkiste, M., Ryan, R.M. & Soenens, B. (2020). Basic psychological need theory: 

Advancements, critical themes, and future directions. Motivation and Emotion, 44(1), 1–

31. 

 

Vilkman, U. (2016). Etäjohtaminen. Tulosta joustavalla työllä. Helsinki: Talentum Pro. 

 
Virolainen, H. (2010). ’’Kai sitä ihminen on vaan semmoinen laumaeläin’’- Virtuaalisen 

tiimin ilmapiiri. Turku: Turun kauppakorkeakoulu.  

 
Vartiainen, M., Kokko, N. & Hakonen, M. (2004). Hallitse hajautettu organisaatio: paikan, 

ajan, moninaisuuden ja viestinnän johtaminen. Jyväskylä: Talentum Media Oy. 

 
Zaccaro, S. J. & Bader, P. (2003). E-leadership and the challenges of leading e-teams: Mi-

nimizing the bad and maximizing the good. Organizational Dynamics, 31(4), 377‒387. 

 
Zofi, Y. S. (2012). A manager’s guide to virtual teams. New York: American Management 

Association 2012. 

 

 



 

Liite 1 
 

Haastattelupyyntö 

 

Hyvä vastaanottaja,  

 
Opiskelen hallintotiedettä Lapin yliopistossa. Teen pro gradu -tutkielmaa etätyötä tekevien 

työntekijöiden itseohjautuvuuden johtamisesta. Haastattelujen avulla pyrin selvittämään 

muun muassa etäjohtajien kokemuksia ja käsityksiä itseohjautuvuudesta sekä itseohjautu-

vuuden johtamisen keinoista ja haasteista. Etsin haastateltavia Digiajan työhyvinvointi -

hankkeen kautta.  

 

Tutkimusaineiston kerään teemahaastatteluilla. Haastattelut olisi tarkoitus toteuttaa huhti-

kuun 2021 aikana. Haastattelut voidaan toteuttaa yksilöhaastatteluna Skypen tai Teamsin 

videopuhelun välityksellä tai puhelinhaastatteluna. Haastattelun kesto on noin 45-60 min. 

Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. Haastatteluaineistoa käsitellään erittäin luotta-

muksellisesti ja anonyymisti siten, ettei haastateltavien henkilöllisyys käy ilmi tutkielman 

eri vaiheissa. Aineistoa käytetään vain tutkimustarkoitukseen ja kerätty aineisto hävitetään 

tutkimuksen valmistuttua. Tutkielman tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää Digiajan 

työhyvinvointi -hankkeen raportoinnissa ja työkirjassa. Haastattelun teemat tulen lähettä-

mään tutkimukseen osallistujille tiedoksi ennen haastattelun ajankohtaa.  

 

Pyydän saada haastatella Teitä tutkielmaani. Mikäli haluatte osallistua haastatteluun, otat-

tehan yhteyttä minuun haastatteluajan sopimiseksi joko sähköpostilla tai soittamalla. Vas-

taan mielelläni mahdollisiin tutkimukseen liittyviin kysymyksiin.  

 

Parhain terveisin ja kiittäen avusta,  

Emma Kaisanlahti  

HTM- opiskelija. (yhteystiedot) 
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Teemahaastattelurunko  

Etätyökonteksti 

Taustatiedot 

- Kuvaile lyhyesti työtaustaasi ja tämänhetkistä tehtävänkuvaasi. 

1. Etäjohtaminen 

- Kuvaile organisaatiossasi tehtävää etätyötä ja sinun rooliasi siinä esimiehenä. 

- Millaisia periaatteita sovellat etäjohtamisessasi? 

- Millaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita etäjohtamiseen liittyy?  

- Onko etätyö tullut jäädäkseen? 

2. Itseohjautuvuus etätyössä 

- Kuvaile mitä etätyötä tekevän yksilön itseohjautuvuus mielestäsi tarkoittaa.  

- Millainen merkitys yksilön itseohjautuvuudella mielestäsi on etätyössä?  

- Miten yksilön itseohjautuvuuden rooli on muuttunut etätyön myötä?  

- Millaisena näet itseohjautuvuuden roolin tulevaisuudessa?  

- Mitä mieltä olet etätyötä tekevien johdettaviesi itseohjautuvuudesta?  

3. Itseohjautuvuuden johtaminen etätyössä 

- Millaisilla johtamiskäytännöillä tuet etätyöntekijän kykyä johtaa itseään etätyössä? 

- Millaiset vaikutusmahdollisuudet etätyöntekijöillä on omaan työhönsä? Entä työyh-

teisön kehittämiseen? 

- Millaisin keinoin edistät etätyöntekijän ammatillista kehittymistä työssä? 

- Millaisin keinoin edistät yksikössäsi yhteenkuuluvuutta? 

- Millaiset johtamiskäytännöt mielestäsi haittaavat etätyötä tekevän yksilön itseoh-

jautuvuutta? 

4. Muuta  

- Haluaisitko sanoa vielä jotain muuta? 


