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1. Johdanto 
 

Maaliskuussa vuonna 2020 SARS-CoV-2, eli koronavirus tai COVID-19, aiheutti kansainvälisen 

pandemian, joka toi suuria muutoksia lähes kaikkiin organisaatioihin ja pakotti ne muuttamaan 

normaalia toimintaansa. Kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset, karanteenit ja sulut työnsivät 

miljoonat tietotyöläiset ympäri maailmaa etätöihin. Vaikutus yhteiskuntaan oli merkittävä. 

Eurofound eli EU:n elin- ja työolojen kehittämisviraston julkaiseman tutkimuksen ennakkotietojen 

mukaan yli 50 % suomalaisista siirtyi etätöihin koronapandemian vuoksi vuonna 2020 (Yleisradio 

11.5.2020a).  

 

Etätyö ei ole kuitenkaan koronaepidemian synnyttämä uusi käytäntö. Esimerkiksi Työ- ja 

elinkeinoministeriö on mitannut etätyötä työolobarometrissään vuodesta 1994 lähtien. Suomalaisten 

työn tekeminen on kuitenkin muuttunut yllättävän vähän reilun 20 vuoden aikana. Tilastokeskuksen 

ajankäyttötutkimuksen mukaan työntekijöiden kotona työskentelyyn käytetty aika ei ole juurikaan 

lisääntynyt 1979–2010 välisenä aikana (Ojala, Pyöriä & Nätti 2015, 59–60). Vuoden 2019 

Työolobarometrin mukaan etätöitä teki säännöllisesti vain vajaa neljännes suomalaisista, ja 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 vain 28 % suomalaisista työskenteli säännöllisesti etänä. 

Voidaan siis todeta, että ennen kansainvälistä poikkeustilaa työt tehtiin yhä pääsääntöisesti fyysisesti 

työpaikalla työnantajan osoittamissa tiloissa.  

 

Vaikka etätyö ei ole täysin uusi käytäntö, se on teknologian ja digitalisaation tuoma uusi 

työskentelytapa. Ilman nykypäivän kaltaista tietotekniikka ja internetyhteyksiä emme yhteiskuntana 

olisi kyenneet siirtymään koronaepidemian vaatimaan massiiviseen etätyöhön edes erilaisten 

pakotteiden avulla. Etätyötä on tutkittu pitkään myös monen eri tieteenalan kautta. Tästä huolimatta 

etätyöstä ei ole yhtä selkeää määritelmää, joka kattaisi ilmiön kaikki ulottuvuudet. Yhteistä monille 

määritelmille kuitenkin on, että etätyössä työtä tehdään muualla kuin työhön tarkoitetussa 

toimistoissa ja työn suorittaminen on riippuvainen teknologiasta (Raghuram, Hill, Gibbs & 

Marupingin 2019, 313; Grant, Wallance & Spurgeon 2012; Andriessen & Vartiainen 2006, 6; Pyöriä 

2003).  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa kuin myös organisaatioissa, etätyö on perustunut yksilölähtöiseen 

ajatteluun. Jos organisaatiossa on ollut mahdollista työskennellä etänä, etätyöstä on sovittu 

yksilöllisesti jokaisen työntekijän ja esihenkilön välillä. Vuoden 2020 alussa kuitenkin tämä oikeus 

vietiin kaikilta pois, kun etätyöstä tuli monelle asiantuntijalle itsestä riippumaton pakko. Aikaa 
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sopeutumiseen oli vähän ja uusia työskentelytapoja on täytynyt oppia matkan varrella, sillä 

pandemian seurauksena siirtyminen etätöihin käytännössä tapahtui yhden yön aikana. Voidaan siis 

suurella varmuudella todeta, että COVID-19 viruksen aiheuttama kriisi toi mukanaan 

työskentelytavan, joka oli monelle täysin uusi. 

 

Juuri tämä nopea muutos nosti esiin uusia vuorovaikutuksen ja viestinnän ilmiöitä, jotka ovat 

mielenkiintoisia tutkimuksen kohteita. COVID-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi 

minua kiinnostaa tutkia, miten tämä etätyöpakko on muuttanut kokemusta työyhteisöviestintää 

kohtaan: miten ihmisten sosiaaliset suhteet työpaikoilla muuttuvat, kun lähes kaikki vuorovaikutus 

tapahtuu etäyhteyksien kautta? Vaikuttaako etätyö ns. kahvipöydässä käytyyn vuorovaikutukseen ja 

yhteisöllisyyden kokemukseen työyhteisössä niillä aloilla, jotka ovat aikaisemmin vahvasti 

työskennelleet fyysisesti toimistolla? Ja millaisia viestinnällisiä keinoja yhteisöllisyyden 

ylläpitämiseksi tarvitaan etätyössä? 

 

Lisääntyneen viestintäteknologian avulla olemme tottuneet viestittelemään ja keskustelemaan 

läheisten, kuten ystävien, perheenjäsenten sekä työkavereiden kanssa, välimatkojen päästä. 

Viimeistään internetin nousun myötä viestintä ei enää ole ollut aikaan ja paikkaan sidottua. 

Aikaisemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, emme olleet tottuneet työskentelemään 

pääsääntöisesti etäyhteyksien kautta. Monet tavat ja toiminnot ovat kulminoituneet fyysiselle 

kohtaamiselle ja kasvokkaiselle vuorovaikutukselle, jotka eivät enää ole olleet kaikille mahdollisia.   

 

Aihe valikoitui paitsi sen ajankohtaisuuden myös oman mielenkiintoni vuoksi. Aihe on hyvin tuore, 

eikä siksi vielä kovin laajasti tutkittu. Edellisessä työpaikassani keskusteltiin paljon COVID-19 

viruksen seurauksena, miten voimme parantaa yrityksen yhteisöllisyyden tunnetta ja työyhteisön 

välistä viestintää, kun suurin osa työntekijöistä työskenteli kotoa käsin maaliskuusta 2020 asti. 

Mielenkiintoista tässä on se, että asiantuntijatyössä olimme tottuneet työskentelemään osan viikosta 

etänä myös ennen koronaepidemiaa. Kuten varmasti suurimmalle osalle, pakollinen etätyö kuitenkin 

muutti myös työyhteisömme toimintaa ja selkeästi vaikeutti vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyden 

tuntemista. Tämän tutkielman tavoitteena onkin kuvata ja ymmärtää, millaiset viestinnän ja 

vuorovaikutuksen ilmiöt ovat koronaepidemian aikana nousseet organisaatioissa esille, ja miten tällä 

on vaikutusta työyhteisön yhteisöllisyyden kokemukseen.  

 

Tarkastelu kohdistuu viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöihin kuntaorganisaatioissa. Kunnat 

valikoituivat sen perusteella, että niiden hallinnollisissa tehtävissä työskentelevät työntekijät ovat 
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perinteisesti työskennelleet vahvasti toimistoissa, vaikka digitalisaatio onkin mahdollistanut jo 

pitkään työn tekemisen myös muualla. Esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän 

työolobarometrin mukaan vuonna 2019 vain 9 % kunta-alan työntekijöistä teki etätöitä viikoittain tai 

useammin (2019, 37). Tähän varmasti on vaikuttanut, että suurin osa kuntien työntekijöistä 

työskentelevät aloilla, joissa etätyö ei ole mahdollista. Tällaisilla aloilla työskentelevät muun muassa 

lääkärit ja terveydenhuollon ammattilaiset, opettajat, päivähoitajat ja niin edelleen. Tässä 

tutkielmassa keskitymme kuitenkin kunta-alan tietotyöläisiin, eli heihin, jotka työskentelevät kunnan 

hallinnossa ja ns. ”kuntatalolla”. Tämän tutkielman aineisto on saatu haastattelemalla alan 

tietotyöläisiä.  

 

Tästä eteenpäin COVID-19 viruksesta käytän tutkielmassa koronaepidemian käsitettä. Vaikka käsite 

ei ole tieteellinen, termi on aiheen ympärillä käytävässä julkisessa keskustelussa vakiintunut termi, 

joka sopii siksi tutkielman luonteeseen.  

 

1.1. Tutkimuksen rajaus 
 

Tämä tutkimus käsittelee laajan etätyön tuomaa kokemusta yhteisöllisyydestä ja viestinnän 

onnistumisesta työyhteisössä. Etätyö on aihe, jota on tutkittu pitkään eri tieteenaloilla ja eri 

näkökulmista. Aikaisemmat tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet pitkälti yksilölähtöiseen 

ajatteluun. Etätyö ei ole ollut pakko, eikä kaikille tietotyöläisille edes mahdollinen, sillä siitä on 

päättänyt organisaatio ja organisaation esihenkilöt.  

Tässä̈ tutkimuksessa yhteisöllisyyden lähtökohtana on ymmärrys yhteisöllisyyden rakentumisesta 

työyhteisön vuorovaikutuksesta, jolloin yhteisöllisyys saa yksilöllisiä merkityksiä. Yksilöllinen 

käsitys yhteisöllisyydestä ja työyhteisöön kuulumisesta muodostuu viestinnän ja vuorovaikutuksen 

kautta. Näin myös vuorovaikutuksen muutos näin voi heijastua yhteisöllisyyden kokemukseen. Näin 

tämän tutkielman tavoite on ymmärtää yhteisöllisyyttä sosiaalisessa ulottuvuudessa. Lähtökohtana 

tutkimuksessa on se, millaisia kokemuksia työntekijät tekevät yhteisöllisyydestä oman työyhteisönsä̈ 

vuorovaikutuksessa. Yhteisöllisyyttä on tutkittu paljon sekä yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja 

organisaation tasolla. Tässä tutkielmassa kuitenkin keskitytään siihen, millaisia käsityksiä 

kuntaorganisaation esihenkilöillä ja työntekijöillä on yhteisöllisyydestä ja millainen vuorovaikutus 

ilmentää tätä.   
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Koska niin etätyötä kuin yhteisöllisyyttä on tutkittu pitkään ja eri tavoin, tutkielmani aihe on laaja. 

Tämän vuoksi olen rajannut sen käsittelemään tiettyä ryhmää, tässä tapauksessa kuntaorganisaation 

hallinnossa työskenteleviä työntekijöitä ja esihenkilöitä. Haastateltavat on valikoituneet heidän 

saatavuutensa kautta, sillä jokaisella haastateltavalla oli mahdollisuus valita, osallistuuko 

tutkimukseen. 

Etätyö kunta-alalla on tutkittu hyvin vähän. Kunta-alan työntekijät koostuvat lähes 80 prosenttisesti 

muista kuin tietotyöläisistä. Kunnan hallinnollisissa tehtävissä työskentelee kuitenkin paljon 

tietotyöläisiä, joilla on aina ollut ainakin nimellisesti mahdollisuus etätyöhön. Näin heidän 

kokemuksiaan koronaepidemian tuomaan etätyöhön on mielekästä kuulla.  

 

1.2. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 
 
Työikäisen aikuisen ihmisen elämästä suurin osa valveilla käytetystä ajasta kulutetaan töissä. Työ 

määrittää paljon elämäämme eikä ole merkityksetöntä, millaisessa työyhteisössä työskentelemme. 

Työyhteisöjen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Jatkuva epävarmuus muuttaa 

työntekijöiden suhdetta työyhteisöön, joka voi olla uhka yhteisöllisyydelle (Juholin 2009, 23). 

Muutoksen seurauksena epävarmuus ja epäselvyys ovat lisääntyneet ja kasvattaneet työntekijöiden 

tietovaatimuksia. Samalla muutokset ovat vaikuttaneet työntekijöiden uskollisuuden heikkenemiseen 

ja yhteisöllisyyden hajoamiseen, kun työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. (Stein 2006.) Voidaan 

väittää, että koronaepidemian seurauksena suhde työhön ja työyhteisöön muuttuu vielä lisää, eikä sen 

seurauksia vielä täysin tiedetä. Eri tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että 

yhteisöllisyyden ja työyhteisön välisen viestinnän merkitykset ja tarve vain kasvavat etänä 

työskennellessä (ks. esim. Hakanen, Kaltiainen & Hirvonen 2021; Jämsen, Sivunen & Blomqvist 

2022).  

 

Tässä tutkielmassa työyhteisöviestintä on purettu kolmeen osaan: työ, yhteisö ja viestintä. Olen 

tarkastellut sanan eri osa-alueita erikseen, mikä auttaa ymmärtämään paremmin työyhteisöviestinnän 

eri ulottuvuuksia ja merkityksiä.  Erityisesti huomioni on keskittynyt yhteisön ja viestinnän 

teemoihin. Seuraavaksi avaan hieman keskeisempiä käsitteitä, joita tutkielmassani esiintyy. 

 

Tietotyöläinen 
 
Juholin (2009, 27) on todennut kirjassaan, kuinka tämän päivän työ on tietotyötä, jossa ”raaka-aine 

ja lopputulos on dataa, informaatiota, tietoa tai viisautta. Sitä tuottavat tietotyöläiset tai 
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tietämystyöntekijät, oman alansa ammattilaiset.” Tieto- tai asiantuntijatyö määritellään uuden 

luomiseksi, kaikenlaiseksi kehittämiseksi ja ongelmanratkaisuksi, jonka lopputuloksen pohjalta 

organisaatiossa tehdään päätöksiä (Juholin 2009, 28). Laajan määritelmän mukaan kyse on työstä, 

johon sisältyy informaation tuottamista, jakamista, käyttämistä sekä käsittelyä tietoteknisten 

laitteiden avulla (Pekkola 2002, 30). Myös Blom, Melin ja Pyöriä (2001, 26) ovat rajanneet tietotyön 

suunnittelua ja asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, johon sisältyy luovuutta ja, joissa käytetään 

tietotekniikkaa. Tietotyön määritteleminen on kuitenkin nyky-yhteiskunnassa haastavaa, sillä myös 

perinteinen toimistotyö voi kehittyä vaativaksi tietotyöksi (Juholin 2009, 34). Tämän perusteella 

voidaan todeta, että lähes kaikki etätyöskentelijät voidaan määritellä tietotyöläisiksi, sillä 

työntekijöiden on etänä pystyttävä johtamaan itse itseään ja työ tapahtuu teknologiavälitteisesti.  

 

Vaikka tietotyötä ei tässä tarkemmin käsitellä, sen määritteleminen on tärkeää, koska siinä voidaan 

nähdä korostuvan erilaiset vuorovaikutuksen ja viestinnän ilmiöt eri tavalla kuin esimerkiksi niin 

sanotussa perinteisessä fyysisesti suoritettavassa työssä. Etätyön nähdään myös olevan tietotyöläisten 

etuoikeus, sillä harvat työntekijät suorittavassa työssä pystyvät työskentelemään etänä (Valkamaan, 

Yle 2020b).  

 
Työyhteisöviestintä 
 
Työyhteisöviestintä on osa yhteisöviestintää, joka on erilaisten yritysten, yhteisön, järjestöjen sekä 

julkishallintojen johdettua, ammattimaista viestintää, jonka tavoitteet tulevat organisaation 

tavoitteista ja strategiasta. Yhteisöviestinnällä usein kuvataan kaikkea sitä viestintää, tiedonvaihtoa, 

vuorovaikutusta sekä yhteisöllisyyttä, joka syntyy organisaatiossa, sen sisällä ja ympärillä sen 

käydessä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Yhteisöviestinnän tavoite on varmistaa avoin ja 

vuorovaikutteinen tiedonkulku yhteisön kuvan rakentamiseksi. (Juholin 2009, 23; Åberg 2000, 54.) 

 

Yhteisöviestintä pitää kuitenkin sisällään paljon enemmän kuin pelkän työyhteisön keskinäisen 

viestinnän. Siksi tässä tutkielmassa käsitellään työyhteisöviestintää, joka on synonyymi myös 

sisäiselle viestinnälle sekä työntekijäviestinnälle, jotka molemmat usein määritellään samalla tavalla. 

Kyse on viestinnästä, joka tapahtuu työpaikan rajojen sisällä työyhteisön jäsenien välityksellä 

(Juholin 2009, 62), jonka kanavina toimivat ilmoitustaulut, kasvokkaiset keskustelut, palaverit sekä 

erilaiset verkkoviestinnän sovellukset.  
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Etätyö 
 
Etätyölle ei ole yhtä selkeää määritelmää, vaan eri tieteenalat määrittelevät sen hieman eri tavoilla. 

Myös itse termille etätyö on useita määritelmiä, kuten virtuaalitiimit sekä teknologiavälitteinen työ, 

joilla on omat erityispiirteensä. Tyypillistä kaikille määritelmille on, että työtä tehdään pois 

työnantajan määrittämältä työpisteeltä, usein jonkin maantieteellisen etäisyyden päästä 

viestintäteknologiaa hyödyntäen (Raghuram, Hill, Gibbs & Maruping 2019; Grant, Wallance & 

Spurgeon 2012; Andriessen & Vartiainen 2006, 6).  

 
 
1.3. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten pääkaupunkiseudulla toimivat kunnat ovat sopeutuneet 

koronaepidemian tuomaan etätyöpakkoon ja kuinka se on vaikuttanut työyhteisön väliseen 

viestintään ja vuorovaikutukseen sekä yhteisöllisyyteen. Tarkasteluun valitsin kolme 

pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa kuntaa, sillä kyseinen toimiala on hyvin vahvasti pohjautunut 

työskentelyyn työnantajan osoittamissa tiloissa, vaikka digitalisaation tai työn luonteen puolesta se ei 

ole välttämätöntä. Pääkaupunkiseudulla koronarajoitukset ovat olleet myös koko koronaepidemian 

ajan maan tiukimpia, sillä korona ilmaantuvuus ollut suurinta. Tämän vuoksi etätyökäytäntöjen 

voidaan nähdä olleen pääkaupunkiseudulla myös laajimmat.  

 

Tavoitteenani on ymmärtää, miten koronaepidemia vaikutti kokemukseen työyhteisön 

yhteisöllisyydestä ja viestinnästä. Onko laaja etätyö tuonut haasteita toteuttaa viestintää kollegoiden 

välillä vai onko se tuonut uusia yhteyksiä, jotka mahdollistavat uudenlaisen ja paremman tavan 

kommunikoida? Muokkaako etäyhteyksien välillä tapahtuva viestintä kokemusta yhteisöllisyydestä?  

Tavoitteeni on myös tutkia, millaisia yhteisöllisyyden elementtejä, kuten kokemus 

merkityksellisyydestä tai yhteisöstä, haastateltavien kokemuksissa on koronaepidemian tuomassa 

etätyössä. Tämän vuoksi tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Millaisia yhteisöllisyyden elementtejä tietotyöläisten kokemuksissa on etätyön aikana? 

2. Millaisia yhteisöllisyyteen liittyviä merkityksiä tietotyöläiset antavat työyhteisöviestinnälle 

etätyön aikana? 

 

Luvussa 2 ja 3 taustoitan tutkimustani aiheeseen liittyvällä kirjallisuudella etätyöstä, 

yhteisöllisyydestä sekä työyhteisöviestinnästä. Luvussa 4 esittelen aineistoni ja menetelmän, jota 
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käytän. Luvussa 5 esittelen tutkimukseni analyysin ja tulokset, sekä peilaan niitä luvuissa 2 ja 3 

esitettyihin teorioihin ja aikaisempiin tutkimuksiin aiheesta. Luvussa 6 tuon esille tutkimuksen teossa 

nousseita johtopäätöksiä sekä arvioin tutkimukseni onnistumista. Luvussa 7 tarkastelen tutkimukseni 

luotettavuutta ja roolia muihin tutkimuksiin verrattuna sekä pohdin mahdollisuuksia 

jatkotutkimuksille.  
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2. Sosiaalinen vuorovaikutus tietotyössä 
 
2.1. Yhteisöllisyys 

 
 
Yhteisöllisyys ja yhteisöllinen elämä ovat ihmisen toiminnalle ja koko olemassaololle merkittäviä 

rakenteita, joita ilman emme voisi elää. Sosiologi Émile Durkheimin (1980/1985) mukaan juuri 

yhteisöllisyyden tunne on yhteiskunnat koossa pitävä voima. Yhteisöllisyyden merkityksestä ihmisen 

elämälle kuvastaa myös Maslowin tarvehierarkia (1943), jossa sosiaalisuus ja yhteenkuuluvuuden 

tunne on nostettu ihmisten tarpeiden tyydyttämisessä heti fysiologisten tarpeiden ja turvallisuuden 

jälkeen kolmanneksi tärkeimmäksi tarpeeksi.  

Yhteisöllisyyttä, ja erityisesti yhteisöjä, on tutkittu kautta aikojen. Sosiologi Ferdinand Tönniesin 

(2001, alkup. 1887) jaottelu Gemeinschaft- ja Gesellschaft- yhteisöjen välillä on ohjannut 

myöhempää ymmärrystä yhteisöistä. Ensin mainittu viittaa perinteisiin yhteisöihin, jotka perustuvat 

kasvokkaiselle vuorovaikutukselle ja muodostuvat yksilöiden ja ryhmien välisistä suhteista. Toinen 

viittaa puolestaan suurempiin yhteiskuntiin, joita pitävät koossa lait ja rationaalisuus. Näissä 

yhteiskunnissa vuorovaikutus on usein laskelmoivaa, rahan ja byrokratian välittämää. (Seppänen ja 

Väliverronen 2012, 59.) Vaikka yhteisöllisyys juontuu sanasta yhteisö, sanat eivät kuitenkaan ole 

synonyymejä toisilleen: yhteisö voi olla olemassa myös ilman yhteisöllisyyttä. (Heinonen 2008.) 

Kielitoimiston sanakirjan 2.0 mukaan (MOT 2008) yhteisö tarkoittaa ihmisryhmää tai 

yhteenliittymää, joka muodostuu jonkun elämänmuodon, taloudellisen tai aatteellisen päämäärän tms. 

perusteella. Yhteisöllisyys puolestaan tarkoittaa yhteisöllisyyden tunnetta, tunnetta yhteisöön 

kuulumisesta (MOT 2008). 

Yhteisö usein perustuu yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja sen osallistujien keskinäisiin suhteisiin. 

Tämä tunne yhteisöllisyydestä on yksilön ja yhteisön tai yhteiskunnan välisen suhteen perusta 

(Durkheim 1980, 1985). Kuten yhteisö, myös yhteisöllisyys voidaan ymmärtää eri tavoin eri 

konteksteissa. Tämä johtuu siitä, että yhteisöllisyys tarkoittaa ihmisille eri asioita. Heinonen on 

väitöskirjassaan ”Sähköinen yhteisöllisyys: kokemuksia vapaa-ajan, työn ja koulutuksen yhteistöitä 

verkossa” (2008) määritellyt sanan yhteisöllisyys tunteeksi yhteenkuuluvuudesta, jossa on vahva 

luottamus osapuolten kesken. Näin tietyn ryhmän jäseniä yhdistää asenteet, pysyvyys ja toimivat 

sosiaaliset suhteet (Heinonen 2008). Yhteisöllisyys on siis jotain yhteisölle ominaista, yhteisölle 

kuuluvaa ja sitä koskevaa. 
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Puolestaan McMillan ja Chavis (1986) ovat määritellyt yhteisöllisyyden ryhmän jäsenten 

keskinäiseksi yhteenkuuluvuuden tunteeksi ja näkivät, että yhteisöllisyyden tunteessa ryhmän jäsenet 

jakavat merkityksiä toinen toisilleen, ryhmälle sekä jakavat uskon siitä, että ryhmän jäsenten tarpeet 

tyydytetään heidän sitoutuessa yhdessä olemiseen. McMillanin ja Chavisin (1986) mukaansa 

yhteisöllisyyteen kuuluu neljä elementtiä: 1. jäsenyys (memebership), 2. vaikuttavaisuus (influence) 

3. integraatio ja tarpeiden täyttäminen (integration and fulflllment of needs) ja 4. jaettu 

emotionaalinen yhteys (shared emotional connection). McMillan ja Chavis ovat määritelleet 

yhteisöllisyyden tunteeksi, jonka jäsenet kokevat yhteisöön kuulumisesta. Heidän mallinsa painottaa 

tarpeiden täyttymistä vaikuttamisen, jäsenyyden sekä emotionaalisen tunteen kautta. McMillanin ja 

Chavisin (1986) teoriasta ja mallista on myöhemmin johdettu yhteisöllisyyden tunnetta mittaava 

indeksi (Sense of Community Index SCI), joka tekijöidensä mukaan soveltuu kaikenlaisten yhteisöjen 

tutkimuksessa (McMillan & Chavis 1986).  

 
 

 Yhteenkuuluvuuden 
tunne 

Merkityksen 
kokeminen 

Tarpeiden 
täyttyminen 

Jaettu 
emotionaalinen 

yhteys 
Yksilö Valmis antamaan 

jotain itsestään 
ryhmän eteen, kuten 
aikaa, resursseja, 
taitoja, jne.  

Kokemus 
arvostuksesta, 
koska auttaa 
kiinnittymään 
ryhmään. 
Mahdollisuus 
vaikuttaa. 

Ryhmän jäsenien 
tarpeiden 
täyttyminen 
yrityksen 
resurssien kautta, 
kuten 
ammatillinen 
osaaminen, 
arvostus ja 
kompensaatio. 

Myönteinen 
palaute yksilölle 
vahvistaa 
tunnesidettä 
ryhmään, jos hän 
saa palautetta 
yhteisön asioihin 
käytetystä ajasta.  

Organisaatio Työyhteisöissä 
tunteiden 
ilmaiseminen sekä 
toiminta voivat 
jossain määrin olla 
rajatumpaa 
organisaation 
luonteesta riippuen. 

 

Merkityksen 
kokemukseen 
vaikuttaa myös 
valta-asetelmat, 
luottamus sekä 
sopeutuminen. 

Tulokset.  Yhteiset 
kokemukset ja 
vaikeista 
tilanteista 
selviäminen 
vahvistavat 
yhteistä sidettä. 
Puolestaan 
epätietoisuus ja 
selvittämättömät 
asiat voivat 
heikentää sitä. 

 
Taulukko 1. McMillanin ja Chavisin (1986) yhteisöllisyyden elementit esitettynä organisaation ja yksilön tasolla. 
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McMillan ja Chavis (1986) ovat määritelleet ensimmäisen elementin, eli jäsenyyden yksilön 

tunteeseen kuulua yhteisöön. Yksilö kokee jäsenyyttä, kun hän tuntee olevansa hyväksytty ryhmään 

ja on valmis antamaan oman panoksensa ryhmän eteen. Jäsenyyteen kuuluu kuitenkin omat 

sääntönsä, kuten se, miten kieltä käytetään tai millaisia tapoja ryhmässä on. Jäsenyys kuitenkin 

mahdollistaa tunteen siitä, että jäsenet uskaltavat ilmaista omia tunteitaan vapaasti muille ryhmän 

jäsenille. Toinen elementti, eli vaikuttaminen, puolestaan vaikuttaa kokemukseen siitä, kuinka 

merkitykselliseksi yksilö kokee itsensä ryhmän jäsenenä sekä kuinka paljon yksilöllä on 

mahdollisuutta vaikuttaa ryhmän sisällä muihin. Kokemus yhteenkuuluvuudesta on riippuvainen 

siitä, miten jäsenet kokevat vaikuttamisen mahdollisuuden. Mitä suurempi tunne vaikuttamisen 

mahdollisuudesta yksilöllä on, sitä suurempi motivaatio yksilöllä on osallistua ryhmän toimintaan. 

Vaikuttaminen on kuitenkin kaksisuuntaista, sillä myös ryhmällä on vaikutusta sen yksilöihin. 

(McMillan & Chavis 1986.) 

Kolmas McMillanin ja Chavisin (1986) elementti, integraatio ja tarpeiden täyttyminen, luo ryhmän 

jäsenille tunteen siitä, kuinka heidän tarpeensa täyttyvät yhteisön kautta saatujen resurssien avulla. 

Tarpeilla McMillan ja Chavis eivät tarkoita fyysisiä perustarpeita, vaan haluttuja, arvostettuja ja 

tavoiteltuja asioita, kuten rahaa tai onnistumisen tunnetta. Jaettu emotionaalinen yhteys, eli neljäs 

elementti, kuvaa jäsenten keskinäistä sitoutumista ja uskoa siihen, että heitä yhdistää yhteinen paikka, 

aika ja historia. Tämä jaettu emotionaalinen yhteys, tunneside, on tutkijoiden mukaan määrittelevin 

elementti aidon yhteisön kuvaamisessa. Tunneside kehittyy ja vahvistuu mitä enemmän jäsenet ovat 

keskenään tekemisissä. Myös vuorovaikutuksen laadulla nähdään olevan merkitys. Jos jäsenet 

keskustelevat ja panostavat aikaa yhteisön asioihin, näistä asioista tulee myös yksilöille merkittäviä. 

Näin tunneside ryhmään vahvistuu entisestään. (McMillan & Chavis 1986.) 

 

McMillan (1996) on päivittänyt teoriaa ja määrittelee yhteisöllisyyden kuvaamaan sitä sosiaalista 

ekonomiaa, joka perustuu jaettuun läheisyyteen. Yhteisöllisyyden tunne kasvaa ryhmän keskellä sitä 

enemmän, mitä paremmin yhteisö mahdollistaa vaihdon yhteisön jäsenten tarpeiden, osaamisen ja 

pääoman välillä. Hän on myös päivittänyt yhteisöllisyyden neljä elementtiä ja määritellyt ne 

luottamukseksi (trust), hengeksi (spirit), vaihdannaksi (trade) ja filosofiaksi tai taiteeksi (art). Nämä 

elementit ottavat huomioon yksilötason tuntemukset aikaisempaa tarkemmin. Esimerkiksi 

yhteisöllisyys on henkilökohtainen kokemus ja tunnetta aiemman rationaalisen jaottelun sijasta. 

Myös ystävyys nousee McMillanin jaottelussa aikaisempaa vahvemmin esille.  Jaettua emotionaalista 

yhteyttä McMillan kutsuu käsitteellä taide tai filosofia (art). Tällä McMillan viittaa yhteisön tarinaan, 

jonka muut elementit ovat luoneet.  
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McMillanin ja Chavisin (1986) jaottelun avulla vertaukset tehtiin ryhmän jäsenten ja sen 

ulkopuolisten kautta. McMillanin (1996) jaottelussa esimerkiksi henki viittaa ryhmätason sijasta 

yksilön omaan kokemukseen ja uskollisuuteen ryhmää kohtaan. Myös turvallisuuden tunne on 

vahvemmin läsnä McMillanin (1996) tutkimuksessa. Yksilöt kokevat turvallisuutta, kun heillä on 

luottamus siihen, että he voivat kertoa asioita muille ryhmän jäsenille ja saada samalla empatiaa, 

välittämistä ja ymmärrystä (McMillan 1996). Luottamuksen tunne rakentuu toistuvien kokemusten 

perusteella, ja ilman luottamusta ei voi olla aitoa yhteistyötä. Luottamus kehittyy ryhmän 

vallankäytön kautta, jolloin ryhmän jäsenten on tunnistettava, kenellä ryhmässä on valtaa ja miten 

sitä käytetään (McMillan 1996). Vaihdannalla McMillan viittaan puolestaan vastavuoroisuuteen. 

Samalla kun yhteisön jäsenet kokevat hyötyvänsä jäsenyydestä esimerkiksi sosiaalisen pääoman, 

menestyksen tai kunnioituksen kautta, antaa yksilö ryhmälle myös tärkeää tietoa tai oppia. Neljäs 

McMillanin (1996) elementeistä on kaikkein tulkinnanvaraisin. Tätä kuvaa myös sen käännös, joka 

voidaan kääntää niin filosofiaksi kuin taiteeksi. Siihen symboloituu koko yhteisön tarina, joka 

muodostuu yhteisön arvoista, kokemuksista ja jaetusta siteestä. Arvot, kokemukset ja tunneside 

puolestaan syntyvät keskinäisessä vuorovaikutuksessa, joka on välttämätöntä yhteisön 

rakentamisessa. Siinä missä McMillanin kolme ensimmäistä elementtiä käsittelevät yhteisöllisyyttä 

yksilötasolla, neljäs elementti siirtyy ryhmätasolle, sillä art on koko yhteisön muodostama tarina, 

jossa välittyy yksilöiden kokema luottamus. Vaikka tässä tutkimuksessa keskityn erityisesti 

McMillanin ja Chavisin (1986) alkuperäiseen jäsennykseen, on hyvä huomioida myös McMillanin 

(1996) erittely, jossa yksilö huomioidaan entistä tarkemmin. 

 
Eri teorioista koostettuna yhteisöllisyyden voidaan nähdä muodostuvan tunteista, asenteista, 

kulttuurista sekä ryhmän toiminnasta. Organisaatioiden sisällä kaikkea toimintaa ohjaavat ihmisten 

väliset suhteet, jotka koostuvat luottamuksesta, yhteisistä tavoitteista ja normeista (McMillan & 

Chavis 1986). Työelämässä yhteisöllisyyden katsotaan tukevan ihmisten välistä kanssakäymistä, 

hyvinvointia ja terveyttä, toisista välittämistä, tuloksellisuutta sekä oppimista (Paasivaara & Nikkilä 

2010). Psykologisella yhteisöllisyydellä viitataan usein työntekijän kokemukseen jäsenyydestä, 

osallistumisesta ja samaistumista johonkin työhön tai työhön liittyvään ryhmään. Psykologinen 

yhteisöllisyys viittaa jäsenyyden tunteeseen jossakin laajemmassa ryhmässä. (Klein & D’Aunnu 

1986.)  

 

Yhteisöllisyyden kokemuksella on todettu työelämässä olevan myönteisiä vaikutuksia niin 

organisaatioiden kuin yksittäisen työntekijän näkökulmasta. Esimerkiksi yhteisöllisyyden tunne 
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kuulumisesta ja jäsenyydestä verkostoon, alaryhmään tai organisaatioon saattaa lisätä työntekijän 

selviytymismekanismeja ja sitä kautta vähentää työelämän tuomia rasituksia lisääviä vaatimuksia. 

(Klein & D’Aunnu 1986.) Myös Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan korkea työyhteisöllisyys voi 

toimia puskurina työntekijän kokemalle stressille, vähentäen sitä, vaikka taustalla olisi suuri 

terveysriski, kuten koronavirus (Finell & Vainio 2020). Lisääntynyt työntekijöiden keskinäinen 

yhteisöllisyys voi myös näkyä muun muassa alhaisempina poissaolojen määrinä ja vähentyneinä 

terveydenhuollon kustannuksina. Yhteisöllisyyden on nähty myös lisäävän viestinnän tehokkuutta 

työntekijöiden keskuudessa, mikä edistää työtoimintojen yhteensovittamista organisaatiossa. (Klein 

& D’Aunnu 1986.)  

 

McMillan ja Chavis (1986) näkivät yhteisöllisyyden voimana, joka ei kuitenkaan edistä vain hyvää. 

Samalla kun yhteisöllisyys tuo toisia ihmisiä yhteen, se polarisoi ja erottelee ryhmän toisista ryhmistä. 

Työyhteisössä esimerkiksi voi syntyä eri klustereita ja näiden vahva yhteisöllisyys voi ajaa ryhmiä 

erilleen toisista ryhmistä työyhteisön sisällä (Klein & D’Aunnu 1986). Monet eri alojen tutkimukset 

myös viittaavat siihen, että yhteisöllisyyden kokemuksella on vaikutusta ihmisen terveyteen. 

Yhteisöllisyyden väheneminen ja mureneminen voi liittyä niin fyysiseen, kuin psyykkiseen oireiluun 

ja sairastumisen lisääntymiseen. Esimerkiksi 59 maassa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan fyysisen 

terveyden suuren riskin lisäksi koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti maailmanlaajuiseen 

mielenterveyteen, kuten masennukseen ja ahdistuksen oireisiin (Alzueta & al. 2020). 

 

Vaikka työtyytyväisyys korreloi positiivisesti yhteisöllisyyden tunteeseen, se ei silti ole välttämätön 

tai edes riittävä edellytys yhteisöllisyyden muodostumiseen työyhteisössä. Myöskään yhteisöllisyys 

ei takaa työtyytyväisyyttä, sillä työntekijä voi kokea voimakasta yhteisöllisyyttä kollegoiden kanssa, 

vaikka työolosuhteet olisivat tyydyttävät tai jopa epämiellyttävät. (Kelin & D’Aunnu 1986.) Pratt ja 

Ashfort (2003) ovat teorioineet sitä, miten niiden organisaatioiden jäsenten keskuudessa työn 

merkityksellisyys kasvaa, kun työyhteisöön on luotu läheinen, lähes perheen kaltainen dynamiikka. 

Esimerkiksi henkilöt, joilla on läheisiä ihmissuhteita töissä tai jotka ovat osa ryhmää, joka tuntuu 

perheeltä, kokevat todennäköisesti vahvemman keskinäisen tuen ja kuuluvuuden tunteen, joka lisää 

kokemusta merkityksestä ja yhteisöllisyydestä (Pratt & Ashforth 2003). Käsitetasolla yhteisöllisyys 

voidaankin liittää esimerkiksi myös muihin käsitteisiin, kuten työyhteisöön sitoutumiseen 

(organizational commitment) (Klein & D’Aunnu 1986).  

  

Tässä tutkielmassa yhteisöllisyyden nähdään muodostuvan työyhteisön jäsenten välisessä 

vuorovaikutuksessa ja keskinäisviestinnässä. Tässä tutkielmassa yhteisöllisyys määritellään 
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kokemukseksi yhteenkuuluvuudesta tiimin ja työyhteisön jäsenenä sekä ystävyyden kokemuksesta 

työyhteisön sisällä, kuten Pratt ja Ashforth (2003) ovat argumentoineet tutkimuksessaan. 

 

2.2. Epävirallinen työyhteisöviestintä 
 
 
Yhteisöllisyyttä on haastava tarkastella, jos huomioon ei oteta mukaan viestintää. Muodostamme 

yhteisöllisyyttä vuorovaikutuksessa muiden kanssa, sanallisten ja sanattomien viestien välityksellä. 

Viestimällä ihmiset jakavat yhteistä todellisuutta, joka on internetin aikakaudella tullut entistä 

tärkeämmäksi. Viestintä on sanomien jakamista, vaihtamista sekä niiden kautta syntyvää 

yhteisöllisyyttä. Kaikkein yksinkertaisimmillaan viestintä on sanomien vaihtamista kahden tai 

useamman osapuolen välillä. (Seppänen & Väliverronen 2012, 21.) Viestintä tapahtuu yhä useammin 

erilaisilla foorumeilla, jotka ovat avoimia vuorovaikutuksen ja tiedon vaihdannan paikkoja. 

Yleisimmin tämä on fyysinen tai virtuaalinen työympäristö (Juholin 2009, 62–63).    

 

Työyhteisöviestintä nähdään usein synonyymina sisäiselle viestinnälle sekä työntekijäviestinnälle. 

Juholinin (2009, 62) mukaan työyhteisöviestintä on viestintää, joka ”tapahtuu siellä, missä ihmiset 

ovat ja työskentelevät ja missä he itse tuottavat ja vaihtavat tietoa ja kokemuksia.” Sisäinen viestintä 

määritellään yleensä organisaation rajojen sisällä tapahtuvaksi viestinnäksi. Organisaation rajat ovat 

kuitenkin epätarkat, sillä esimerkiksi työntekijät ovat myös työpaikan ulkoisen yhteisön jäseniä ja 

voivat viestiä organisaation ulkopuolelle myös työaikana. (Mazzei 2010.) Myös perinteisten 

viestintäkanavien kuten kasvokkaisen keskustelun, ilmoitustaulujen ja palavereiden rinnalle ovat 

nousseet erilaiset verkkoviestinnän sovellukset, jotka helpottavat kommunikointia myös työpaikan 

rajojen ulkopuolelle. Näin onkin melkein mahdotonta eristää sisäinen viestintä ulkoisesta 

viestinnästä. Laajimmillaan työyhteisöviestinnällä tarkoitetaan kaikkea sitä viestintää ja 

tiedonvaihtoa, joka tapahtuu organisaatioiden sisällä sekä organisaation käydessä vuoropuhelua 

sidosryhmiensä kanssa. (Juholin 2009, 23; Åberg 2000, 54.) Tässä tutkielmassa työyhteisöviestinnän 

käsitteen avulla tarkastellaan organisaation jäsenten välistä viestintää. Kyse on siis niin esimiehiltä 

alaisille tapahtuvasta viestinnästä, kuin alaisilta esimiehille sekä työntekijöiden välisestä 

vuorovaikutuksesta. Näin tutkimuksessa keskitytään vain työyhteisön sisäiseen ja tiimin väliseen 

viestintään.   

 

Sisäinen viestintä on keskeinen prosessi, jossa työntekijät jakavat tietoa, luovat suhteita ja tekevät 

merkityksiä sekä rakentavat organisaatiokulttuuria ja arvoja (Berger 2008). Eri tutkimusten mukaan 

tehokas sisäinen viestintä on merkittävässä roolissa työntekijöiden asenteiden, kuten 
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työtyytyväisyyden ja luottamuksen kehittymisessä sekä työntekijöiden ja organisaation välisissä 

suhteissa (Men 2014). Bergerin (2008) mukaan sisäinen viestintä on yksi tärkeimmistä toiminnoista 

organisaatioissa, koska se auttaa yksilöitä ja ryhmiä koordinoimaan toimintoja tavoitteiden 

saavuttamisesta sekä positiivisesti kehittävät työntekijöiden asennetta kohti organisaatiota, jolla on 

puolestaan vaikutusta suorituskykyyn, tuottavuuteen ja ulkoisiin suhteisiin. Sisäisellä viestinnällä on 

mahdollisuus vahvistaa organisaation ja työntekijöiden suhdetta, jos organisaation 

viestintäjärjestelmälle ominaista on avoimuus, kaksisuuntainen vuoropuhelu, yhteistyö ja 

työntekijöiden äänen vahvistaminen (Men 2014).    

 

Organisaation sisäisen ja ulkoisen viestinnän lisäksi, Paasivaara ja Nikkilä (2010) ovat jakaneet 

työyhteisöviestinnän vielä viralliseen ja epäviralliseen viestintään. Virallisella viestinnällä 

tarkoitetaan esimerkiksi palavereita, joissa on selkeä statuseroihin perustuva arvojärjestys. Viestintä 

on usein yksisuuntaista ja perustuu jaettuihin puheenvuoroihin ennemmin kuin kuuntelemiseen. 

Epävirallisella viestinnällä puolestaan Paasivaara ja Nikkilä viittaavat vapaaseen keskusteluun, jolla 

ei ole selkeää muotoa tai välttämättä edes agendaa. Se on epämuodollista ja sen avulla on mahdollista 

täydentää virallisesta viestinnästä syntyneitä tai jääneitä aukkoja. Epävirallisella viestinnällä voi olla 

myös harmillisempi seuraus, jos virheelliset tiedot ja juorut jäävät elämään. Ne voivat vahingoittaa 

työyhteisöä, mutta myös koko organisaatiota. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 91–93.) 

 

Työyhteisön vuorovaikutuksella on merkitys yksilön motivaatioon, työyhteisöön identifioitumiseen, 

yhteisöllisyyteen ja vaikuttamiseen, sillä vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenet jakavat tietoa, 

tekevät päätöksiä ja toteuttavat yhteistyötä interpersonaalisen   viestinnän   keinoin (Myers   & 

Sadaghiani 2010).   Organisaatioviestinnän tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka esimerkiksi vanhojen 

ja uusien työntekijöiden välisellä viestinnällä ja vuorovaikutussuhteilla on merkitystä muun muassa 

siihen, miten uusi työntekijä kiinnittyy osaksi työyhteisöä (ks. esim. Morrison 2002). Työyhteisöön 

kiinnittymisen kannalta merkittävää on, että uusi työntekijä pystyy luomaan erilaisia 

vuorovaikutussuhteita työpaikalla, jotka perustuvat sekä informaation vaihtoon että sosiaalisuuteen 

ja ystävyyteen. Toveruuteen liittyvät suhteet tarjoavat uudelle työntekijälle sosiaalista tukea sekä 

lisäävät tunnetta yhteenkuuluvuudesta, organisaatioon integroitumisesta sekä hyväksytyksi tulemisen 

tunteesta. Puolestaan informaatioon vaihtoon liittyvässä suhteessa uusi työntekijä saa vanhoilta 

työntekijöiltä tärkeitä tietoja muun muassa työyhteisön toimintatavoista, normeista ja arvoista sekä 

erilaisista odotuksista, jotka kohdistuvat uuteen työntekijään ja hänen rooliinsa. Nämä 

vuorovaikutussuhteet ja niiden kautta saatu informaatio auttaa vähentämään yksilön epävarmuutta 

uuteen työpaikkaan, työyhteisöön sekä omaan rooliin liittyen. (Morrsion 2002, 1156–1158.)    
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Työyhteisöviestinnän tutkimus on laajaa ja sitä käsitellään lukuisista eri näkökulmista käsin. Tämän 

vuoksi sen määrittely on haastavaa, jos edes mahdollista. Tässä tutkimuksessa työyhteisöviestintä 

nähdään seuraavasti: työyhteisöviestintä pitää sisällään organisaation jäsenten välisen 

vuorovaikutuksen, johon kuuluu kahden keskeistä sekä ryhmä- ja organisaatiotasoista 

vuorovaikutusta. Kuitenkaan tässä tutkielmassa ei keskitytä työyhteisöviestinnän informatiiviseen 

puoleen, vaan mielenkiinto kohdistetaan erityisesti sen sosiaaliseen ja yhteisöllisyyttä tukevaan 

ulottuvuuteen, joka usein tapahtuu kahvihuoneella tai vapaammissa kohtaamisissa. Yhteisöllisyys 

määritellään ihmisten sosiaalisten suhteiden kokonaisuudeksi, tässä tapauksessa työyhteisön 

työntekijöistä koostuvaksi kokonaisuudeksi.  

 

 
2.3. Teknologiavälitteinen vuorovaikutus yhteisöllisyyden edellytyksenä 

 
 

Usein yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä käsittelevissä tutkimuksissa ei esitetä, mikä vuorovaikutuksen ja 

viestintäteknologian rooli on yhteistyöprosessissa. Vuorovaikutusta voidaan sivuta tai kommentoida, 

mutta sitä ei nosteta suuremmin käsittelyyn, vaikka se on noteerattu muiden tieteenalojen 

tutkimuksessa yhtenä onnistuneen yhteistyön osa-alueena. Tästä voi johtua myös vuorovaikutuksen 

määrittelyn vaikeus. Vuorovaikutus on inhimillisen käyttäytymisen perusta, sillä ilman ihmisten 

välistä keskustelua ja pohdiskelua ei synny uutta (Juholin 2009, 61). Vuorovaikutus on kuitenkin 

laaja käsite pitäen sisällään erilaisia viestinnän muotoja, kuten viestinnän lähettämistä, 

vastaanottamista, tulkintaa ja vaihdantaa. Koska tässä tutkielmassa tarkastellaan työyhteisön 

yhteisöllisyyden kokemusta vuorovaikutuksen näkökulmasta, vuorovaikutuksella tarkoitetaan 

työyhteisön vapaampaa interpersonaalista viestintää, eli keskinäisviestintää. Interpersonaalinen 

viestintä kuvaa usein läheisessä viestintäsuhteessa olevien henkilöiden välistä vuorovaikutusta: 

merkitysten luomista, jakamista ja vaihdantaa. Interpersonaalinen viestintä on monitahoinen ja 

tilannesidonnainen sosiaalinen prosessi, jossa viestinnän osapuolet luovat jaettuja merkityksiä 

toisilleen ja pyrkivät näin saavuttamaan sosiaaliset tavoitteet yhdessä. (Burleson 2008.) 

 

Viestintä on merkittävässä osassa työyhteisön toimintaa, sillä työyhteisön toiminnan muodostaa sekä 

ylläpitää sen jäsenten välinen viestintä. Viestintä mahdollistaa työyhteisön jatkuvuuden, yhteistyön 

ja tavoitteiden saavuttamisen. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 90.) Mornerin ja von Kroghin (2009, 432) 

käsityksessä vuorovaikutus nähdään jatkuvasti tapahtuvina kommunikaatioina, jotka rakentavat koko 

havaittavaa todellisuutta organisaatioissa. Kommunikaatio on heidän mukaansa koko yhteisön 

perusta, sillä yhteisö tarvitsee koossa pysyäkseen jatkuvaa kommunikaatiota (Morner & von Krogh 
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2009). Jäsenten välinen kommunikaation vaihto ja työn sisäinen arvo johtavat korkeampaan 

yhteisöllisyyden tunteeseen organisaatiossa. Siksi jäsenten vuorovaikutus ja erityisesti jäsenten 

välinen tuen vaihto vaikuttavat positiivisesti yhteisöllisyyden kehittymisen työpaikoilla. (Klein & 

D’Aunno 1986.) Marshallin, Michealsin ja Mulkin (2007) tutkimuksen mukaan korrelaatio viestinnän 

tiheyden ja ihmissuhteiden luottamuksen, organisaation sitoutumisen ja organisaatioon kuulumisen 

välillä on merkittävä. 

 

Myös McMillan (1996) on korostanut kommunikaation merkitystä yhteisöllisyyden 

muodostumisessa. Kommunikoimalla yksilöt luovat mielikuvaa ja rakennetta yhteisöstä, johon 

kiinnittyvät. Keskinäinen vuorovaikutus on välttämätöntä yhteisön muodostumisessa (McMillan 

1996). Viestinnän ja vuorovaikutuksen tärkeys on merkittävää yhteisöllisyyden edistämisessä 

erityisesti hajautetuissa sekä virtuaalisissa organisaatioissa (Gibson & Gibbs 2006). Yhteisöllisyys ja 

viestintä ovat vastavuoroisessa suhteessa, sillä molemmat vaikuttavat kokemukseen luottamuksesta. 

Tutkittaessa virtuaalitiimien kokemusta yhteisöllisyydestä Gibson ja Gibbs (2006) havaitsivat, kuinka 

heikko luottamus yhteisöön korreloi negatiivisesti myös kokemukseen viestinnästä ja 

yhteisöllisyydestä. Näin hajautetuissa organisaatioissa kokemus hyvästä viestinnästä ja 

yhteisöllisyydestä nousee entistä tärkeämmäksi, sillä yhteinen luottamus rakennetaan 

vuorovaikutuksen avulla (Gibson & Gibbs 2006).  

 

Vuonna 1968 yhdysvaltalaiset teknologia-asiantuntijat Licklider ja Taylor ennustivat ihmisten 

kommunikaation lisääntyvän muutamassa vuodessa entistä teknologiavälitteisemmäksi. 

Viestintäteknologia on nykyään entistä suuremmassa osassa kommunikaatiotamme niin työ- kuin 

vapaa-ajallakin. Vaikka koneet eivät ole täysin korvanneet kasvokkaista vuorovaikutusta, ne ovat 

täydentäneet sitä.  

 
Työskentely työyhteisöissä on huomattavasti erilaista kuin joitakin vuosikymmeniä sitten, sillä 

kommunikaatio ei ole enää rajoittunut vain kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. Ajan ja paikan 

määreet ovat muuttuneet ja laajentuneet, sillä teknologian kehitys on mahdollistanut työn tekemisen 

missä ja milloin tahansa. Näin vuorovaikutus työntekijöiden kesken on laajentunut kattamaan myös 

kommunikaation fyysisen työpaikan ulkopuolella. Esimerkiksi harva varmaan edes tiesi, mikä 

kokoussovellus Zoom on ennen kuin koronaepidemia siirsi ihmiset etätyöhön – vaikka yritys on 

perustettu jo vuonna 2011. Nyt Zoomilla on arvioitu olevan yli 300 miljoonaa käyttäjää ympäri 

maailmaa (Turun Sanomat 25.4.2020).  
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Teknologinen vuorovaikutus on vuorovaikutusta, joka tapahtuu viestintäteknologian avulla ja siihen 

osallistuu kaksi tai useampi ihminen samanaikaisesti (Herring 1996, 1). Usein teknologiavälitteisen 

viestinnän koetaan olevan ns. ”huonompaa viestintää” kasvokkaiseen vuorovaikutukseen verrattuna. 

Näin nähdään viestinnän rikkauden teorian mukaan, jossa puhelinkeskustelut nähdään 

rajoittuneempana viestinnän muotona kuin kasvokkainen keskustelu (Stein 2006). Teoriaan 

pohjautuvassa ajattelutavassa koetaan, ettei teknologiavälitteisen viestinnän kautta voida hoitaa 

monimutkaisia tehtäviä tai käydä henkilökohtaisempia keskusteluja osapuolten kesken. Toisaalta 

sosiaaliseen informaation prosessointiin perustuvassa näkökulmassa (SOP; social information 

processing perspective, Walther 1992) teknologiavälitteinen vuorovaikutus ei ole yhtään heikompaa 

kuin kasvokkainen viestintä, vaikka viestintäkanavat ovat rajoitetumpia. Viestintä ja tieto välittyy 

teknologian välityksellä hitaammin, minkä vuoksi viestinnän osapuolet tarvitsevat enemmän aikaa 

suhteiden kehittämiseen.  

 

Itse teknologia ei kuitenkaan luo vuorovaikutusta. Laitinen (2020, 66) on väitöskirjassaan todennut, 

kuinka ”vuorovaikutusteknologia itsessään on tyhjä tila, joka täyttyy, muovautuu ja värittyy sen 

avulla käydyssä vuorovaikutuksessa.” Teknologian vahvempi vaikutus työelämässä on tarkoittanut 

kuitenkin sitä, että vuorovaikutuksen muodot muuttuvat, kun nonverbaaliset vihjeet 

vuorovaikutuksesta puuttuvat lähes kokonaan. Uudenlainen hajautettu työympäristö on erityisen 

riippuvainen viestintäpohjaisista teknologioista. Koska tieto- ja viestintäteknologiat läpäisevät 

organisaation kaikki osa-alueet ja vaikuttavat tiimien kommunikaatioon ja organisaation rakenteiden 

luomiseen, globaalit virtuaalitiimit vaativat innovatiivisia viestintäkykyjä, jotta tiimin jäsenet voivat 

työskennellä tehokkaasti niin kulttuuristen, organisatoristen sekä maantieteellisten rajojen yli. 

Heinosen (2008) tutkimukseen osallistuneista 90 prosenttia koki, ettei yhteisöllisyyden tunteen 

syntymiseen tarvita aina kasvokkaista vuorovaikutusta. Yhteisöllisyyden kannalta merkittäviä 

tekijöitä ovat pikemminkin luottamus, avoimuus, rehellisyys, tasavertaisuus, toisen tukeminen ja 

tunne yhteenkuuluvuudesta. Yhteisöllisyyden kokemus ei tarvitse fyysisiä rajoja ja se voi esiintyä 

myös virtuaalisesti teknologian välittämänä. (Heinonen 2008; Cărtărescu 2015.) Eri tutkimukset ovat 

kuitenkin osoittaneet, että sähköisen viestinnän muodoista puuttuu yleensä kasvokkaiseen viestintään 

liittyvä viestinnän rikkaus sekä sosiaalinen läsnäolo (ks. Andres, 2002; Scott & Timmerman, 1999). 

Silti virtuaaliseen yhteisöllisyyteen liittyy vahvasti tunne läheisyydestä ja sitoutuneisuudesta 

(Heinonen 2008).   

 

Työpaikan vuorovaikutusteknologia on jotain, jonka työyhteisön jäsenet jakavat yhdessä. Jo näin se 

luo alustan yhdessä olemiselle. On kuitenkin huolehdittava teknologiavälitteisen 
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vuorovaikutusosaamisen edistämisestä. Laitinen (2020) tuo esille, kuinka vuorovaikutusosaamisessa 

keskeistä on teknologiaan kietoutuvaa tietotaitoa erilaisista tiedoista ja taidoista. Esimerkiksi 

työyhteisön jäsen, joka käsittää viestintäteknologian työkaluna odottaa siltä erilaisia asioita, kuin 

ihminen, joka näkee viestintäteknologian suhdetta rakentavana alustana. Näin viestinnän ja 

vuorovaikutuksen haasteet ja ongelmat on helppo pistää teknologian harteille, vaikka teknologia 

itsessään ei ole vastuussa vuorovaikutuksesta.  (Laitinen 2020.) Teknologia voi kuitenkin tuoda omia 

haasteita työyhteisön vuorovaikutukseen. Esimerkiksi viivästeet ja tekstipohjaiset 

vuorovaikutusteknologiat, kuten sähköpostit, vähentävät sosiaalisia ja valtaan liittyviä vihjeitä mitä 

kasvokkainen vuorovaikutus tarjoaa (Berry 2011, 193). Jotkut teoriat viittaavat siihen, että sähköinen 

viestintä vähentää sosiaalisen vuorovaikutuksen vihjeitä eivätkä ne sovellu kaikille suhdetta 

rakentaville viestintämuodoille (Schmitz & Fulk 1991). 

 

Teknologinen vuorovaikutus mahdollistaa kuitenkin myös sellaisia asioita, joihin kasvokkainen 

vuorovaikutus ei välttämättä pysty. Esimerkiksi Nijstad (2009) vertaili kasvokkaisen ja teknologisen 

vuorovaikutuksen eroja ja havaitsi, että teknologian välityksellä käydyssä keskustelussa on helpompi 

kirjata sekä tallentaa havaintoja muistiin jatkoa varten. Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa voivat 

myös korostua usein samat henkilöt, jotka ovat äänessä. Teknologiavälitteinen vuorovaikutus tarjoaa 

mahdollisuuden tasavertaisemmalle vuorovaikutukselle jäsenien kesken. Teknologinen 

vuorovaikutus mahdollistaa myös keskustelun samanaikaisesti useampien ihmisten ja ryhmien kanssa 

ilman toisten keskeyttämistä. (Nijstad 2009.) Tämä voi kuitenkin tuoda omia haasteita, kuten 

viestinnän tulvan useilta kanavilta tai kyvyn täysin keskittyä yhteen asiaan, jolloin jotakin tärkeää voi 

jäädä lukematta. 

 

Teknologisen vuorovaikutuksen etuna voidaan nähdä olevan esimerkiksi viestinnän nopeus ja 

mahdollisuus välittää suuria määriä tietoa vaivattomasti (Vartiainen, Hakonen & Kokko 2004). Myös 

Pekkola (2002, 176–177) on tuonut esille jo 2000-luvun alussa, kuinka ei ole väliä, onko tila fyysinen 

vai virtuaalinen. Tietoverkko on väline vuorovaikutukseen ja sen ylläpitämiseen ja tehostamiseen. 

Monet spontaanit vuorovaikutuskohtaamiset kuitenkin puuttuvat kokonaan viestintäteknologian 

välittämästä vuorovaikutuksesta.  

 

Matzatin (2010) tutkimus puolestaan argumentoi, kuinka erityisesti ”offline”-suhteet, eli 

kasvokkaiset ja fyysiset suhteet, vaikuttavat verkkosuhteisiin. Eli mitä läheisempi suhde sinulla on 

henkilöön tai yhteisöön fyysisessä ja kasvokkaisessa tilassa, sitä läheisemmäksi koet yhteyden 

kyseisiin henkilöihin myös etäyhteyden välityksellä. Nämä offline-yhteisöt vähentävät tiedon 



22 
 

jakamiseen liittyviä ongelmia, joita verkkoyhteisöissä ilmenee enemmän. Lisäksi yhteisöt, jotka 

muodostuivat osin fyysisesti ja osin verkossa, muodostivat jäseniensä välillä enemmän luottamusta 

ja vähemmän niin sanottua vapaamatkustamista. Toisaalta jäsenyyden vakauteen ei ollut väliä 

toimivatko yhteisöt fyysisesti vai verkossa. (Matzat 2010.)  

 

Viestinnän merkitys kuitenkin yhteisöllisyyden luomisessa on merkittävä. Stein (2006) tutkii 

informaation rikkautta (information richness), missä henkilökohtaiset tapaamiset ovat paras tapa 

yhteisöllisyyden rakentamisessa. Alkuperäinen teoria on peräisin vuodelta 1984 tutkijoilta Daft ja 

Lengel. Viestinnän rikkaudella kuvataan sitä, missä määrin mikä tahansa viestintäväline kykenee 

yhdistämään erilaisia viitekehyksiä, vähentämään epäselvyyksiä, kantamaan useita vihjeitä, 

palautteen antamisen nopeuttaa sekä viestinnän personointia (Lo & Lie, 2008). Eri viestintävälineet 

ja mediat eroavat toisistaan rikkaudellaan, joka vaikuttaa tapaan, jolla viestinnän vastaanottajat voivat 

käsitellä viestinnällä saapuneita tietoja. Vuosituhannen alussa kasvokkainen ja henkilökohtainen 

viestintä tunnistettiin rikkaimmaksi viestintävälineeksi, sillä se mahdollistaa suoran palautteen 

antamisen luonnollisella kielellä, toisin kuin tekstimuodossa olevat viestintävälineet. (Stein 2006.) 

Kasvokkainen vuorovaikutus myös heikentää Golden ja kollegoiden (2008) mukaan ammatillista 

eristäytymistä ja parantaa suorituskyvyn kokemusta. 

 

Sähköpostiviestinnän on nähty tulevan viestinnän rikkaudessa heti kasvokkaisen vuorovaikutuksen 

jälkeen (Stein 2006; Lo & Lie 2008). Stein (2006) argumentoi, että kasvokkaiset tapaamiset ja 

sähköpostikeskustelut edistävät kokemusta yhteisöllisyydestä koko organisaatiotasolla paremmin 

kuin kirjallinen viestintä tai puhelinkeskustelut. Kuten kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, myös 

sähköposti mahdollistaa palautteen antamisen ja tiedon välittämisen epävirallisella tavalla, jotka 

lisäävät kokemusta yhteisöllisyydestä (Stein 2006). Näin voidaan olettaa, että erilaiset 

etätyöskentelyyn nousseet palvelut, kuten Zoom, Google Meet tai Microsoft Teams, voidaan 

luokitella samaan kategoriaan. Puhelimesta ja sähköpostista poiketen nämä palvelut tarjoavat myös 

mahdollisuuden kasvokkaiselle vuorovaikutukselle ja tilaisuuden joillekin sanattomille vihjeille, joita 

saadaan videon kautta. Kuitenkaan Golden, Veigan ja Dinon (2008) mukaan tekniikka ei ehkä 

koskaan täysin pysty korvaamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen kautta saatua 

informaatiorikkautta, sillä se jättää aina jonkin asian pois vuorovaikutuksesta. Myös Steinin (2006) 

on todennut, kuinka kasvokkainen vuorovaikutus nähdään kaikkein tehokkaimpana 

vuorovaikutuksen tapana edistää yhteisöllisyyttä.  
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Vuorovaikutusteknologiat ovat luoneet uusia tapoja, kuinka työskentelemme. Esimerkiksi erilaiset 

virtuaaliset viestintäkanavat ovat tulleet osaksi arkeamme. Lisäksi sosiaalinen media on integroitunut 

myös työympäristöihimme. Vuorovaikutus ja teknologia ovat kietoutuneet toisiinsa tavalla, ettei niitä 

voi täysin enää erottaa toisistaan. Työyhteisöissä teknologia tarjoaa paikan yhteiselle 

vuorovaikutukselle, missä voidaan ilmaista tunteita, jakaa tietoa sekä ylläpitää suhteita. 

Vuorovaikutusta jaetaan ja muokataan teknologian avulla. (Laitinen 2020.) Przybylskin ja 

Weinsteinin (2013) esittivät, että teknologialla on merkitystä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. 

Vuorovaikutusteknologialla voi olla vaikutuksia kokemukseen läheisyydestä, yhteydestä ja 

keskustelun laadusta. Matkapuhelimien läsnäolo häiritsee ihmissuhteita ja vaikuttaa keskusteluun 

erityisesti henkilökohtaisista ja merkityksellisitä aiheista. (Przybylski & Weinstein 2013.)  
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3. Etätyö 
 

3.1. Etätyön tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet  
 

Etätyö ei ole uusi termi vaan se on lähtöisin 1970-luvun Amerikan öljykriisistä, jossa havaittiin 

työmatkaliikenteen vähentämisen hyödyt kansantaloudelle. Yksinkertaisesti, 1970-luvun puolivälin 

öljykriisi osoitti, että etätyö voisi tarjota ”joustavuutta työn tarjoamisessa [mikä] voi hyödyttää 

organisaatioita ja yksilöitä” (Burch, 1991, 18).  Etätyön ennustettiin mullistavan työnteon, sillä se 

mahdollistaa uudet työkäytännöt, kuten etätyön laajan käyttöönoton sekä uudet verkostoituneet ja 

virtuaaliset organisaatiomuodot (Fulk & DeSanctis, 1995). Ennen vuosituhannen vaihtumista 

ennustettiin, että yli 90 miljoonaa amerikkalaista, eli noin 45 % työvoimasta työskentelee 

virtuaalisesti vuoteen 2030 mennessä (Kepczyk 1999). Vaikka etätyön suosio on kasvanut, siitä ei 

ole tullut vallitsevaa työkäytäntöä. Koska työt tehdään yhä pääsääntöisesti työnantajan osoittamissa 

tiloissa, Suomessa työelämän lainsäädäntö ei tunne termiä etätyö. Arkikielessä etätyölle on kuitenkin 

syntynyt useita eri synonyymejä, kuten mobiilityö, joustava työ, virtuaalityö, monipaikkatyö tai 

teknologiavälitteinen työ.  

 
Myös eri tieteenaloilla etätyötä lähestytään eri tavoin ja eri kulmin, minkä vuoksi termille ei löydy 

yhtä selkeää määritelmää. Etätyökeskustelu koostuu pikemminkin useista erilaisista diskursseista, 

jotka kaikki tarkastelevat etätyötä hieman eri näkökulmista. Kyse on niin selkeistä sisällöllisistä 

eroista kuin eri tutkimusperinteistä. Raghuram, Hill, Gibbs ja Maruping (2019) ovat tunnistaneet 

kolme isoa tutkimusaluetta, jotka määrittelevät etätyön tutkimusta eri tieteenaloilla. Nämä 

tutkimusalueet ovat etätyö (telecommuting), teknologiavälitteinen työ (computer-mediated work) 

sekä virtuaalitiimit (virtual teams).  

 

Etätyön tutkimus on keskittynyt usein kysymyksiin, jotka liittyvät yksittäisten etätyöntekijöiden 

motivaatioon tai kykyyn tehdä töitä etänä, sekä heidän etätyönsä tuloksiin. Etätyön tutkimuksessa 

työntekoa verrataan toimiston sisäisen kontekstin ja toimiston ulkopuolisen, kuten kotitoimistoon, 

välillä. Ero virtuaalitiimien tutkimukseen on, että etätyön tutkimuksessa etätyön nähdään olevan 

hetkellistä, esimerkiksi yhden tai kahden päivän viikossa kestävää työntekoa. Virtuaalitiimi 

puolestaan koostuu työntekijöistä, jotka työskentelevät jatkuvasti etäyhteyksien välityksellä, 

esimerkiksi työntekijöiden maantieteellisen sijainnin vuoksi. Virtuaalitiimien tutkimus keskittyy 

ensisijaisesti tiimianalyysiin, jonka tarkoituksena on ymmärtää, miten tiimin hajautuminen ja 

teknologiariippuvuus vaikuttaa tiimin toimintaan, eikä niinkään yksilöihin. Teknologiavälitteisessä 
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työssä puolestaan tutkitaan samassa tilassa työskentelyn ja eri tiloissa työskentelyn eroja, joita on 

testattu laboratorio-olosuhteissa. (Raghuram & ym. 2019.) 

 

Tyypillistä kaikille etätyön määritelmille kuitenkin on, että työtä tehdään jonkin maantieteellisen 

etäisyyden päästä viestintäteknologiaa hyödyntäen (Grant, Wallance & Spurgeon 2012; Andriessen 

& Vartiainen 2006, 6). Etätöissä itse työnkuva ei muutu, vaikka fyysinen työntekemisen paikka 

muuttuu (Golden & Gajendran 2018). Siksi on hyvä huomioida, kuinka etätyön termi liitetään 

tietotyöläisiin eikä siihen lasketa esimerkiksi sähköasentajan tai lähetin työtä, vaikka nekin tehdään 

usein muualla kuin varsinaisessa toimistossa.  

 

Etätyön laajuuden ja käsitteen kompleksisuuden vuoksi on vaikea kehittää yhtä kattavaa määritelmää 

termille. Tässä tutkielmassa etätyöllä tarkoitetaan tieto- tai asiantuntijatyötä, jota tehdään useimmiten 

työntekijän itse valitsemassa paikassa, poissa fyysiseltä työpaikalta, teknologiavälitteisesti. 

Etätyötyön termi toimii niin sanottuna kattoterminä, joka voi sisältää elementtejä niin 

teknologiavälitteisen, virtuaalityön tai virtuaalitiimien tutkimuksesta.  

 

Etätyön hyödyt on johdonmukaisesti mainittu useissa eri kirjallisuuksissa. Suurin osa hyödyistä 

viittaa käytännön hyötyihin kuten työn tehokkuuteen (Bélanger & Allport 2008, 114), työntekijöiden 

tyytyväisyyteen (Fonner & Roloff 2010, 352–353) sekä työ- ja kotielämän tasapainottamiseen 

(Gajendran & Harrison 2007, 1524). Etätyö mahdollistaa työhön keskittymisen ja uppoutumisen 

tavalla, joka ei välttämättä hälyisessä toimistossa ole mahdollista. Etätyön vaikutuksesta työn 

suorituskykyyn teorioivat tutkijat ovat todenneet, että etätyöympäristö lisää työntekijöiden 

autonomiaa, eli harkintavaltaa ja keinoja sopeuttaa aikatauluja tavalla, joka sopii työntekijän 

tuottavaisuusrytmiin ja työtyyliin (Allen ym. 2003; Fonner & Roloff 2010). Esimerkiksi luovaa 

ajattelua ja syvällistä pohdintaa vaativat tehtävät saattavat olla tehokkaampia kotona, kuin 

toimistoissa, sillä keskeytyksiä on vähemmän tai niitä pystyy helpommin kontrolloimaan (Fonner & 

Roloff 2010; Gajedran & Harrision 2007).  

 

Etätyön nähdään parantavan työn suorituskykyä mahdollistamalla työn ja sen sijainnin paremman 

sovittamisen yhteen. Etätyö tarjoaa työntekijöille tyypillisesti enemmän joustavuutta ja näin 

kokemusta autonomiasta. Etätyön määrän kasvaessa yksilöt voivat myös hyötyä etätyöstä säästetystä 

ajasta, liikenteen aiheuttaman stressin vähenemisestä ja muissa työmatkoihin liittyvissä 

epävarmuustekijöissä sekä lisääntyneessä kyvyssä suorittaa työnsä, joka johtuu heidän omasta 

harkinnastaan. (Gajendran & Harrison 2007.) Virtuaalisissa suhteissa, joiden vuorovaikutusta 



26 
 

ylläpidetään teknologiavälitteisesti, voidaan kokea voimakkaitakin kiintymyksen ja luottamuksen 

tunteita. On jopa huomattu, että teknologiavälitteisyys voi rohkaista itsestä kertomista ja 

vuorovaikutussuhteen syntymistä (Valo 2003). Virtuaalista yhteisöllisyyttä on tutkittu paljon 

erityisesti e-pelaamisen yhteydessä, erityisesti roolipelien kautta. Esimerkiksi Cărtărescu (2015) 

kuvaa, kuinka pelit luovat osallistujien välille yhteisöllisyyttä, luottamusta ja ystävyyttä. Pelien 

menestys johtuu siitä, että ne kykenevät stimuloimaan vuorovaikutusta ja sitouttamaan pelaajia 

yhteisen tavoitteen ympärille (Cărtărescu 2015). Voisi ajatella, että myös hajautetuissa työyhteisöissä 

virtuaaliset yhteydet tarjoavat saman työntekijöille, jotka tavoittelevat samaa päämäärää. 

 

Etätyötä tutkineet tutkijat ovat kuitenkin löytäneet etätyölle myös sen aiheuttamia negatiivisia 

vaikutuksia. Näitä ovat esimerkiksi sosiaalinen eristäytyminen, työn ja vapaa-ajan sekoittuminen, 

vähäinen tuen saanti ja urakehityksen mahdollinen hidastuminen (Mann & Holdsworth 2003). Golden 

ja Gajendran (2018) havaitsivat, kuinka etätyön intensiteetti (yli 2,5 päivää viikossa) lisäsi 

etääntymistä työkollegoihin. Myös Vander Elstin ja kollegoiden (2017) tutkimus paljasti, että etätyön 

laajuus liittyi negatiivisesti koettuun sosiaaliseen tukeen, mikä puolestaan lisäsi työntekijöiden 

emotionaalista uupumusta. Työntekijöiden välinen suhde, erityisesti koordinaatio, sopeutuminen ja 

työtovereiden työmäärä muuttuvat, kun työntekijät työskentelevät etänä. Etätyön tuoma fyysinen 

etäisyys voi hidastaa esimerkiksi palautteen antamista tai tiedonvaihdon nopeutta johtajien ja alaisten 

välillä sekä heikentää yleistä kommunikaatiota, jolla on puolestaan vaikutusta kokemukseen 

yhteisöllisyydestä. (Fonner & Roloff 2010.)  

 

Etätyöhön voi myös liittyä vahvasti negatiivinen kaiku, jos etätyöntekijöitä ei arvosteta työyhteisössä 

samalla tavalla kuin toimistossa työskenteleviä työntekijöitä. Tyytyväisyys kollegoihin heijastuu 

työhyvinvointiin, ja tyytymättömyys kollegoihin näyttää lisäävän mahdollisesti halua vaihtaa 

työpaikkaa. (Golden 2007, 1657–1658.)  Myös sähköpostin ja intranetin liiallinen käyttö johtajan ja 

alaisten välillä voi johtaa työntekijöiden huonoon käsitykseen hallinnosta ja kulttuurista, sekä lisätä 

tiedon ylikuormitusta ja eristäytymistä (Morgan 2002). Golden ja Fromen (2011) tutkimuksessa on 

myös todettu, että työntekijöiden kokemukset työstä ja sen tuloksista ovat vähemmän myönteisiä 

niille työntekijöille, joiden johtajat ovat etätyössä.   

 

Viestintää pidetään yhtenä keskeisenä etätyön haasteena. Monille työntekijöille työpaikan tarjoama 

sosiaalinen vuorovaikutus on äärimmäisen tärkeä. Jo vuosituhannen vaiheen alussa Mann ja 

Holdsworth (2003) löysivät yhteyden ammatillisen eristäytyneisyyden ja psyykkisen stressin välillä. 

Viestintävaatimusten kasvaessa etätyöntekijät kokevat alhaisempaa tuottavuutta ja suorituskykyä. 
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Mitä enemmän etätyöntekijällä oli avoimia kommunikaatiokanavia verkossa, sitä heikompana 

työntekijä koki tuottavuutensa ja suorituskykynsä. Tämä johtuu siitä, että etätyöntekijät 

kommunikoivat kollegoidensa kanssa useista eri fyysisistä paikoista, mahdollisesti eri aikoina, eikä 

työn tekeminen tapahdu enää yhteisessä kontekstissa. (Bélanger, Collins & Cheney 2001.) Bélangerin 

ja kollegoiden (2001) tutkimuksessa tarkasteltiin kuitenkin vain työhön liittyvää viestintää. Työn 

ulkopuoliseen liittyvä viestintä saattaa muuttaa tuloksia, sillä viestintä vaatii etätyöntekijöiltä 

enemmän vaivaa, kun se pitää suunnitella herkemmin.  

 

Työyhteisössä virtuaalisten yhteyksien välillä työskentely voi tuoda monia haasteita viestinnän lisäksi 

niin työntekijöiden johtamiseen ja tiedon jakamiseen, sekä kulttuurieroihin, kuin henkilöiden väliset 

eroavaisuudet ja mahdollisuudet väärinymmärryksille kasvavat (Heinonen 2008, 78).  Täysin etänä 

työskentelevät työntekijät puolestaan joutuvat luomaan erilaisia tapoja vuorovaikutukseen ja 

rutiineihinsa pitääkseen yllä yhteyttä muihin kollegoihin välttääkseen eristäytymisen tunnetta 

(Thatcher & Zhu, 2006, 1080–1081). 

 

Etätyöntekijöiden kokemaan eristyneisyyden tunteeseen vaikuttaa vaihtelevat ja innovatiiviset 

mahdollisuudet vuorovaikutukseen tiimin ja esihenkilön välillä. Myös tekninen tuki olisi asetettava 

etusijalle tekniikan epäonnistumisen vaikutusten vähentämiseksi, sillä viestintäteknologialla on 

merkittävä rooli etätyöntekijöiden työtyytyväisyyteen ja tuottavaisuuteen (Bélanger & ym. 2001). 

Kuitenkin tutkimusten mukaan nykypäivän etätyöntekijä ei tarvitse vain oikeita teknisiä laitteita 

menestymisen varmistamiseksi, vaan myös sopivia psykologisia työkaluja (Mann & Holdsworth 

2003), sillä teknologian lisääntyvä kasvu elämämme eri osa-alueilla voi hämärtää työn ja vapaa-ajan 

rajoja. Etätyötä tukeva tieto- ja viestintätekniikka voi kannustaa työntekijöitä jatkamaan kotona 

työskentelyä vielä normaalin työajan jälkeenkin (Boswell & Olson-Buchanan 2004). Boswell ja 

Olsen-Buchananin (2007) mukaan erityisesti tietotekniikan käyttö normaalien työtuntien jälkeen 

korreloi työntekijän työelämän ja työntekijän puolison suhteeseen. Aika, jota töihin käytettiin 

normaalien työtuntien jälkeen, oli poissa perhe-elämästä, joka vaikutti kielteisesti perhesuhteisiin. 

Etätyöntekijät kokevat helposti päällekkäisyyksiä työn ja kodin välillä vähentäen siten kodin 

palauttavia vaikutuksia (Hartig, Kylin & Johansson 2007). Toisaalta taas etätyön korkea intensiteetti, 

eli yli 2,5 päivää viikossa, on nähty myös vaikuttavan positiivisesti työ- ja perhe-elämän konflikteihin 

vähentäen niitä (Gajendran & Harrison 2007, 1524). Kotona työskennellessä voi olla helpompi olla 

läsnä perheen kanssa, syödä lounasta yhdessä ja kokea olevansa heidän kanssaan, koska perhe on 

fyysisesti samassa tilassa.  
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Etätyön tutkimus on hyvin laajaa ja tulokset voivat osittain olla myös ristiriidassa eri tutkimusten 

välillä. On todettu, että etätyöstä voi olla hyötyä organisaation tulosten kannalla, mutta vain jos sitä 

harjoitetaan maltillisesti (Allen, Golden & Shockley 2015). Etätyön monivaihteinen vaikutus onkin 

monimutkainen, ja sillä voi olla samanaikaisesti sekä etuja että haittoja. Esimerkiksi etätyö voi lisätä 

yksittäisen työntekijän tuottavuutta, mutta samalla haitata työntekijöiden välisiä suhteita sekä 

heikentää viestinnän laatua. Aikaisempi etätyötutkimus on myös usein keskittynyt vertaamaan 

etätyöntekijöitä ei-etätyöntekijöihin työtyytyväisyyden, tuottavuuden tai suorituskyvyn mittaan 

(Golden & Gajendran 2018). Toistaiseksi ei ole useita tutkimuksia, jotka olisivat tutkineet sitä 

skenaariota, jossa koko työyhteisö työskentelee täyspäiväisesti etäyhteyksien välityksellä. Kuitenkin 

voidaan olettaa, että henkilöillä, jotka viettävät vain vähän aikaa viikossa etätyöntekijänä, on 

todennäköisesti hyvin erilaiset kokemukset kuin niillä, jotka työskentelevät suurimman osan 

työajastaan etänä. Myös rajanveto työelämän ja vapaa-ajan suhteen on mielenkiintoinen ja 

ajankohtainen koronaepidemiaa tarkasteltaessa. Rajanveto töiden ja vapaa-ajan välillä voi olla 

haastavaa, jos etätyö ei ole aikaisemmin tullut tutuksi. 

 

3.2. Koronaepidemian vaikutukset etätyöhön 
 

Vuoden 2020 maaliskuussa koronaviruksen myötä monet tietotyöorganisaatiot siirsivät työntekijänsä 

etätöihin viruksen leviämisen estämiseksi. Se, minkä luultiin olevan hetkellistä, laajeni lähes 

jatkuvaksi etätyöksi ja pakotti monet etsimään uusia tapoja kommunikoida kollegoiden kesken. On 

myös hyvä muistaa, että koronaepidemia ei vain siirtänyt työntekijöitä etätyöhön, vaan myös monien 

perheiden muutkin jäsenet siirtyivät kotiin, kun koulut ja päiväkodit suljettiin. Siinä missä etätyön on 

nähty vähentävän työ- ja perhekonflikteja (ks. Allen ym. 2015; Gajedran & Harrison 2007), Wang, 

Liu, Qian ja Parkerin (2020) tutkimus kuitenkin kyseenalaistaa tämän. Heidän mukaansa työn ja 

kodin väliset häiriöt ovat yksi suurimmista haasteista etätyössä koronaepidemian aikana (Wang & al. 

2021). Voidaan siis todeta, että monet etätöihin liitettävät positiiviset vaikutukset eivät välttämättä 

ole yhtä vahvoja, sillä nyt kotona on yhtä lailla häiriötekijöitä kuin toimistolla. 

 

Vaikka koronaepidemian aiheuttama kriisi on suhteellisen tuore, löytyy sen suhteesta etätyöhön jo 

muutamia tutkimuksia. Esimerkiksi Toscano ja Zappalà (2020) ovat tutkineet, miten italialaisten 

työntekijöiden sosiaalinen eristäytyneisyys korreloi suhteessa stressiin, työn tuottavaisuuteen sekä 

työtyytyväisyyden kanssa. Heidän mukaansa sosiaalinen eristäytyneisyys lisäsi stressiä ja sen 

vahingollista roolia, mikä puolestaan johti tuottavuuden heikkenemiseen. Myös työtyytyväisyyden 

koettiin heikentyneen. (Toscano & Zappalà 2020.) Myös Wang ja kollegoiden (2021) mukaan 
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koronaepidemian seurauksena etätyö on lisännyt haasteita paitsi kodin ja työn yhdistämiseen, myös 

lisännyt viestinnän tehottomuutta, yksinäisyyttä, työn itsenäisyyttä, seurantaa, työmäärää sekä 

vähentänyt sosiaalista tukea ja joissakin tapauksissa työntekijöiden itsekuria (Wang & al. 2021). 

Etätyö vaikuttaa myös kokemukseen viestinnän riittävyydestä ja siitä, millainen merkitys sillä on 

kokemukselle yhteisöllisyydestä (Jämsen, Sivunen & Blomqvist 2022). Jämsen ja kollegoiden (2022) 

mukaan korona-ajan etätyö on kuitenkin tuonut tasa-arvoisuutta epäviralliseen viestintään, joka on 

puolestaan osalla lisännyt käsitystä yhteisöllisyydestä. 

 

Äskettäin tehty tutkimus osoitti, että myös etätyöhön tarvittavan teknologian ylikuormittumisella tai 

sen monimutkaisuudella on haitallisia vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin (Molino, Ingusci, 

Signore, Manuti, Giancaspro, Russo, Zito & Cortese 2020). Teknostressiksi kutsutussa ilmiössä 

stressi juontuu tieto- ja viestintäteknologian käytöstä. Jo ennen koronaepidemiaa on todettu, kuinka 

useat tekniset lähteet voivat tuottaa suuren määrän ärsykkeitä, jotka johtavat väsymykseen, kun 

tiedonkulkua on hankala hallita (Derks, Mierlo, Schmitz 2014). Myös teknologian tarjoama jatkuva 

saatavuus voi lisätä stressiä, kun odotukset jatkuvasta tavoittavuudesta ja välittömistä vastauksista 

kasvavat (Ghislieri, Emanuel, Molino, Cortese & Colombo 2017). Etätyö ei ole ainoa 

koronaepidemian aikana stressiä ja työtyytyväsyyttä heikentävä tekijä. Esimerkiksi stressiin ja 

työtyytyväisyyteen vaikuttaa ihmisten kokema huoli koronaviruksesta. Ne, jotka pelkäävät virusta ja 

sen tarttumista enemmän kokevat olevansa tyytyväisempiä etätyöskentelyyn ja kotona olemiseen 

kuin he, jotka eivät pelkää viruksen tarttumista. (Toscano & Zappalà 2020.) 

 

Etätyöllä on nähty olevan negatiivisia emotionaalisia vaikutuksia, etenkin yksinäisyyden, 

ärtyneisyyden, huolen ja syyllisyyden suhteen. Etätyöntekijät kokevat myös huomattavasti enemmän 

mielenterveysoireita kuin toimistotyöntekijät (Mann & Holdswoth 2003.) On myös hyvä muistaa, 

että sosiaalinen kanssakäyminen rajattiin koronaepidemian seurauksena Suomessa ja monissa muissa 

maissa vain perheen sisäisiin jäseniin, eikä esimerkiksi isovanhempia toivottu käytävän tervehtimässä 

epidemian aikana. Näin etätöihin koronaepidemian aikana liittyy suurempi sosiaalinen 

eristäytyneisyys kuin perinteisessä etätyössä. Yksinäisyyden on todettu lisäävän niin fyysisiä, kuin 

mielenterveyteen liittyvä ongelmia, kuten kohonnutta sydänsairauden ja masennuksen riskiä (Hwang 

& ym. 2020). Jo nyt eri terveysviranomaiset ovat esittäneet huolta siitä, että pitkä sosiaalinen 

eristäytyminen ja etätyö voivat lisätä juuri yksinäisyyttä ja uupumusta. Mediassa puhutaankin 

etätyöapatiasta (Malberg, HS 2020).  
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Ammatillisen eristäytymisen on nähty vaikuttavan kielteisesti myös työn suorituskykyyn. Lisäksi 

etätyöhön käytetty aika lisää ammatillisen eristäytyneisyyden vaikutusta työtuloksiin, kun taas 

kasvokkainen vuorovaikutus ja pääsy viestintää parantavaan teknologiaan vähentävät yleensä 

eristäytymisen negatiivisia vaikutuksia. Ammatillisen eristäytyneisyyden kielteinen vaikutus työn 

suorituskykyyn on suurempi niille, jotka viettävät aikaa paljon etätyössä, ja niille, jotka harjoittavat 

rajallista kasvokkaista vuorovaikutusta. (Golden, Veiga & Dino 2008.) Siinä missä matalan 

intensiteetin etätyöskentelyn (alle 2,5 päivää viikossa) ei nähty vaikuttavan työntekijöiden välisiin 

suhteisiin, pitkään etätyössä työskentelevillä on todettu heikentäviä vaikutuksia kollegoiden välisiin 

suhteisiin (Gajedran & Harrison 2007).  

 

On epäilty, että etätyöskentely saattaa jäädä laajemmin käyttöön koronaepidemian jälkeenkin 

(Molino & ym. 2020). Erityisesti hybridimallin uskotaan voimistuvan koronaepidemian jälkeen, 

missä töitä tehdään, sekä etänä, että toimistolla tasapuolisesti (De Klerk, Joubert & Mosca, 2021). 

Monet koronaepidemiassa käytetyistä ratkaisuista, menetelmistä ja työkaluista tulevat varmasti 

olemaan suuressa käytössä myös pandemian jälkeen (Wrycza & Maślankowski, 2020). Golden 

(2006) tuokin esille, kuinka johtajien tulisi luoda kasvokkaisen vuorovaikutuksen tilanteita 

etätyöntekijöille vahvistaakseen heidän sosioemotionaalista sidettänsä organisaatioon. Myös Wang 

ja kollegat (2021) ovat todenneet sosiaalisen tuen olevan keskeinen ominaisuus koronaepidemian 

aikana. Erityisesti sosiaalinen tuki korreloi positiivisesti kokemukseen työn autonomiasta, 

työmäärään ja seurantaan, sekä alempaan työn viivästykseen (Wang, Liu, Qian & Parker 2021). 
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4. Aineisto ja menetelmät 
 

4.1. Haastattelu tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimuksen toteutukseen valitsin kvalitatiivisen, eli laadullisen tutkimusotteen. Tutkimuksen 

empiirisen aineiston keräsin kymmenen puolistrukturoidun haastattelun avulla. Tutkimuksen 

kohteena olivat kunta-alan tietotyöläiset. Haastatteluun sain kymmenen tietotyöläistä eri aloilta ja 

kolmesta eri kunnasta.  

 

Haastattelu sopii usein sellaiseen tutkimusaiheeseen, jota ei ole vielä tutkittu paljoa. Aiheeni 

koronaepidemian seurauksena syntyneestä laajasta etätyöstä on juuri tällainen. Puolistrukturoidussa 

haastattelussa kysymykset on valmisteltu ennen haastattelua, mutta haastattelutilanteeseen sisältyy 

tutkijalla tiettyjä vapauksia, kuten haastattelukysymysten järjestyksen muokkaaminen ja suunta 

(Hirsijärvi & Hurme 2008). Puolistrukturoitu haastattelu, tai toiselta nimeltään teemahaastattelu, 

tuottaa tietoa, jota saadaan haastattelun seurauksena haastateltavan esiin tuomille asioille hänen 

merkityksistänsä ja tulkinnoista. Teemahaastattelussa pyritään löytämään vastauksia tutkimuksen 

tarkoituksen ja tutkimustehtävän mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 73) ovat määritelleet haastattelut henkilökohtaiseksi tiedonannoksi, jonka 

avulla pyritään saamaan mahdollisimman paljon tietoa etukäteen päätetystä aiheesta. Vaikka 

haastattelua tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä on osaltaan kritisoitu metodina liiallisesta 

yksilökeskeisyydestä (Tuomi & Sarajärvi 2012, 72), koin että kyseinen menetelmä sopi parhaiten 

tutkielmani aiheen luonteeseen. Haastattelu soveltui tässä tutkimuksessa esimerkiksi kyselylomaketta 

paremmaksi tiedonkeruutavaksi, sillä haastattelun avulla päästään lähemmäksi ihmisten ja 

haastateltavien omia kokemuksia, ajatuksia ja tuntemuksia. Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

mahdollisti myös sen, että pystyin valitsemaan haastateltavat siten, joilla on tietoa tämän tutkielman 

aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74). Lisäksi haastattelu pyrkii näkemään haastateltavan subjektina, 

sillä haastattelussa haastateltavalla on mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 35). Esimerkiksi tässä tutkimuksessa haastattelun kohteena on kuntaorganisaatiossa 

työskentelevät tietotyöläiset, jotka ennen koronaepidemiaa työskentelivät pääsääntöisesti toimistolla, 

eivätkä tehneet etätöitä juurikaan aikaisemmin. 

 
Analysoin haastatteluita sisältöanalyysin kautta, jossa hyödynnetään tarkkaan rajattuja kysymyksiä, 

jotka auttavat etsimään aineistosta tutkimuskysymyksiin vastaavia vastauksia. Sisältöanalyysin 

avulla aineistosta etsitään mahdollisimman tarkasti tutkijan kiinnostusta vastaavia kohtia, jotka 
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luokitellaan ja esitetään tutkielmassa sanallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2012, 92–93, 103). Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys koostuu aiemmista etätyötä ja työyhteisöllisyyttä koskevista tieteellisistä 

artikkeleista ja kirjallisuudesta.  

 

4.2. Aineiston ja haastateltavien kuvaus  
 
 
Tutkielmani aineisto koostuu kymmenestä puolistrukturoidusta haastattelusta, jotka toteutettiin 

keväällä 2021. Haastattelut sijoittuivat välille 7.4.–3.5.2021. Kaikki haastattelut toteutettiin Microsoft 

Teamsin välityksellä etätyösuosituksen takia. Kaikki haastattelut tallennettiin. Nauhoittamisen 

ansioista pystyin palaamaan haastatteluihin myöhemmin ja tarkistaa siitä tehtyjä tulkintoja. 

Haastatteluiden kesto vaihteli 22 minuutista yhteen tuntiin. Keskimäärin yksi haastattelu kesti 40 

minuuttia.  

 

Haastateltavat koostuivat kolmesta pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta kunnasta ja niiden 

tietotyöläisistä. Kunnat valikoituivat sen perusteella, että pääkaupunkiseudulla on ollut 

koronaepidemian seurauksena eniten virustartuntoja ja näin myös rajoitukset ovat olleet tiukimmat 

koko koronaepidemian ajan (Yle 17.2.2020, päivitetty 22.4.2021). Kunnat ja kaupungit seuraavat 

hallituksen ja terveysviranomaisten ohjeita ja mukauttavat ne omaan toimintaansa. Eri kunnilla voi 

kuitenkin olla erilaisia käytäntöjä, kuinka nämä rajoitukset käytännössä toteutuvat. Tämän vuoksi 

tarkasteluun päätyi kolme eri kuntaa, jotka antavat toisilleen hyvän vertailukohdan. Voidaan myös 

olettaa, että pääkaupunkiseudulla etätyötä on harjoiteltu tiukempien rajoitusten vuoksi ahkerammin 

kuin ehkä muualla Suomessa 
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Tunniste Kunta Ikä Asema Työskentelyvuodet 

kunnalla 

H1 K1 40 Esihenkilö 5 

H2 K1 40 Esihenkilö 4,5 

H3 K1 62 Työntekijä 19 

H4 K1 60 Työntekijä 6 

H5 K2 64 Esihenkilö 40+ 

H6 K2 32 Työntekijä 8 

H7 K2 38 Työntekijä 5 

H8 K2 40 Työntekijä 2,5 

H9 K3 46 Työntekijä 4,5 

H10 K3 52 Työntekijä 10 

Taulukko 2. Haastateltavien tiedot.  

 

Haastateltavista 30 % työskentelee esimiesasemassa ja 70 % työntekijöinä. Haastateltavat toimivat 

eri hallinnollisissa tehtävissä. Ikäjakauma jakautui 32–64 vuoden välille antaen mahdollisuuden 

tarkastella, miten eri asemassa ja iässä olevat tietotyöläiset ovat kokeneet koronan aiheuttaman laajan 

etätyön. 70 % haastateltavista oli naisia ja 30 % miehiä. Haastateltavat olivat olleet kunnilla töissä 

kahdesta ja puolesta vuodesta yli 40 vuoteen.  

 

Toimitin kaikille haastateltaville suostumuslomakkeen haastatteluun vähintään viikko ennen 

haastatteluiden alkua sekä tutkimuksen taustaa ja tutkimusongelmaa kuvaava pieni infopaketti siitä, 

mistä haastattelussa tullaan kysymään. Haastattelurunko löytyy liitteistä. Kahdeksalle haastateltavista 

lähetin haastattelun jälkeen vielä kolme tarkentavaa kysymystä sähköpostilla. Näihin lisäkysymyksiin 

vastasi yhteensä seitsemän haastateltavaa. Lopuille kahdelle haastateltavalle samat kysymykset esitin 

varsinaisessa Teams-haastattelussa. Kaikki haastattelut ja vastaukset litteroitiin. Litterointi 

mahdollistaa äänitiedoston muuttamisen tekstitiedostoksi. Tässä tutkielmassa tarkastelussa oli 

haastatteluiden sisältö, ei esimerkiksi emootiot. Tämän vuoksi litterointiin ei merkitty äänenpainoja 

tai taukoja, elleivät ne ole olleet erityisen pitkiä. Hirsijärven ja Hurmen (2008, 38) mukaan useiden 

menetelmien käyttö voi lisätä tutkimuksen luotettavuutta ja antaa laajempia näkökulmia itse 

tutkimusongelmaan. Vaikka havainnointi haastattelun ohella voisi avata laajempia näkökulmia, tässä 

tutkielmassa tarkan harkinnan jälkeen on päädytty toteuttamaan vain yhtä menetelmää.  

 

Jokaiselle haastateltavalle tarjosin myös määritelmä yhteisöllisyydestä, joka perustui Pratt ja 

Ashforthdin (2003) määritelmään: 
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yhteisöllisyys kokemus yhteenkuuluvuudesta tiimin ja työyhteisön jäsenenä  

sekä ystävyyden kokemus työyhteisön sisällä.  

 

Määritelmä esitettiin kaikille haastateltaville ennen haastattelua. Tällä pyrin vaikuttamaan siihen, että 

kaikki haastateltavat puhuivat samasta asiasta, kun puhuimme yhteisöllisyydestä. 

 

Sain tekstiaineistoa yhteensä 140 sivua, jota litteroinnin jälkeen jäi 119 sivua. Haastateltavien 

sitaatteja on toimitettu niin, että täytesanoja (niin niin, tuota, et et, niin kuin) on karsittu pois. Lisäksi 

sitaatteihin lisäsin pilkkuja, että ne ovat helpommin luettavissa. Olen voinut lisätä sitaatteihin 

lisäyksiä hakasulkeiden sisälle, joiden ansiosta sitaatit toimivat paremmin itsenäisesti eikä edeltävää 

kysymystä tarvita. Poiston merkit puolestaan kuvaavat, että sitaatti on katkaisu pidemmästä 

vastauksesta ” - -”.  Annoin haastateltaville tunnisteet H1-H10 ja kunnille K1, K2 ja K3, joita on 

käytetty tuloksia kuvaavassa luvussa 5 lainauksien yhteydessä.  

 

4.3. Aineiston käsittely ja analyysin tapa 
 

Käytin tämän tutkielman analyysimenetelmänä laadullista aineistolähtöistä sisällön analyysia, eli 

induktiivista analyysiä (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–109). Aineiston analyysiä ohjasi 

tutkielman teoreettinen tausta ja teorian kautta syntyneet tutkimuskysymykset. Tavoitteeni oli 

kuitenkin jakaa teemoihin ja luokitella aineisto mahdollisimman aineistolähtöiseksi, jonka vuoksi en 

ole analysoinut aineistoa ennalta määriteltyjen teorioiden tai kategorioiden perusteella. Olen 

lähestynyt aineistoa mahdollisimman avoimesti.  

Aineiston litterointia seuraavaa vaihetta voidaan kutsua aineiston redusoimiseksi, eli pelkistämiseksi 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–109). Tässä vaiheessa rajasin tutkimuskysymysten kannalta 

epäolennaiset asiat pois, joten huomioin aineistosta vain ne keskustelun kohdat, joissa käsiteltiin 

haastattelijan kokemusta työyhteisön yhteisöllisyyden kokemuksesta ja työyhteisöviestinnästä ennen 

koronaepidemiaa sekä koronaepidemian aikana.  

Ensimmäiseksi rajasin aineiston tutkielman tavoitteiden mukaisesti yhteisöllisyyttä ja 

työyhteisöviestintää koskeviin puheenvuoroihin. Määrittelin tutkielmani analyysiyksiköksi 

merkityskokonaisuuden ennen kuin teemoittelin aineistoa tarkemmin. Merkityskokonaisuudeksi 
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voidaan luokitella puheenvuoro, sen osa, virke tai mikä tahansa muu tekstiaineiston osa, joka 

muodostaa oman kokonaisuutensa, jolla on jokin merkitys. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–110.) 

Seuraavaksi tutustuin aineistoon syvällisemmin käymällä tekstiaineiston huolellisesti läpi useita 

kertoja. Läpikäynnin yhteydessä tein merkintöjä aineistoon värikoodaamalla merkityskokonaisuuksia 

sekä kirjoittamalla kommentteja käsin. Koska tässä tutkielmassa on kaksi tutkimuskysymystä ja 

tämän vuoksi kaksi tavoitetta, huomioin molemmat tavoitteet aineiston teemoittelussa. Alustavan 

teemoittelun yhteydessä kirjoitin huomioita, ajatuksia ja havaintoja, joita tekstiä läpikäydessä nousi 

mieleeni. Rantalan (2015, 110) mukaan teemoittelu on aineiston jäsentämistä ja jopa koodaamista, 

joka vaikuttaa usein laadullisen tutkimuksen laatuun. Aineiston teemoittelu perustuu tutkijan omiin 

tulkintoihin aineistosta ja se mitä havaintoja tutkija aineistosta tekee, riippuu tutkijan omista 

”analyysilinsseistä” (Rantala 2015, 111).   

 

Taulukko 3. Tutkimuksen analyysirunko 

 
Jaoin aineistoa kuuteen eri teemaan värikoodaamalla sopivia kohtia. Jaottelin aineistoa kolmen 

yläluokan ja kymmenen alaluokan kautta (taulukko 3.). Tämän lisäksi jaottelin vastauksia aseman 

sekä kunnan perusteella. Tämä mahdollisti tehokkaan tavan vertailla vastauksia toisiaan vasten. 

Seuraavassa luvussa analysoin tuloksia kirjallisuuteen pohjautuen sekä vastaan 

tutkimuskysymyksiin. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamista ohjasi lopulta niitä koskeva 

teoria. 
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5. Tutkimustulokset ja niiden analysointi  
 

5.1. Yhteisöllisyyden elementit korona-ajan etätöissä 
 
Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata ja ymmärtää, miten koronapandemia ja sen aiheuttama laaja 

etätyö on vaikuttanut kunta-alan tietotyöläisten kokemukseen työyhteisön yhteisöllisyydestä ja 

työyhteisöviestinnästä. Haastateltujen vastaukset toisinaan poikkesivat paljonkin keskenään ja 

kuvasivat, kuinka eri tavoilla ihmiset ovat kokeneet koronaepidemian aiheuttamat muutokset 

työtapoihin. Koronaepidemian tuoma etätyö ei suinkaan ole ollut kaikille samanlainen kokemus.  

 

Tässä luvussa tarkastelen, millaisia yhteisöllisyyden elementtejä tietotyöläisten kokemuksissa on 

esiintynyt etätyön aikana. Täten pyrin vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. Seuraavissa 

luvuissa käsitellään tarkemmin, millainen rooli viestinnällä on yhteisöllisyyden edistämisessä, miten 

teknologiavälitteinen viestintä muokkaa kokemusta yhteisöllisyydestä sekä millaisia 

yhteisöllisyyteen liittyviä merkityksiä tietotyöläiset antavat työyhteisöviestinnälle etätyön aikana. 

Täten pyrin vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen. Viimeisessä luvussa kokoan tulokset yhteen. 

 

Jokainen haastateltavista oli siirtynyt maaliskuussa 2020 pääsääntöiseen etätyöhön koronaepidemian 

kiihtyessä. Haastateltavat kuvailivat kuntia hieman konservatiivisiksi organisaatioiksi erityisesti 

etätöiden suhteen. Ennen koronaepidemiaa palavereissa piti olla paikalla läsnä ja etätyöstä piti sopia 

etukäteen esihenkilön kanssa sekä kuvata, mitä töitä etänä aikoi tehdä. Tämän vuoksi kaikissa 

vastauksissa korostui etätyön vähäisyys ennen maaliskuuta 2020. Jopa 30 % haastateltavista ei ollut 

tehnyt kertaakaan etätöitä työsuhteensa aikana ennen koronaepidemian alkua. Ne tietotyöläiset, jotka 

tekivät etätöitä, tekivät sitä pääsääntöisesti kerran tai kaksi kuussa.  

 

Työntekijät tekivät etätöitä enemmän kuin heidän esihenkilönsä. Yksi merkittävä syy tähän oli se, 

että esihenkilöt kokivat etätyöskentelyn haastavaksi johtamisen kannalta. Kuten Golden ja Fromen 

(2011) tutkimuksessa, myös haastatellut esihenkilöt epäilivät oman etätyömahdollisuutensa 

epäoikeudenmukaiseksi alaisiaan kohtaan, sillä kaikki alaiset eivät voineet tehdä etätöitä. 

Haastatteluiden perusteella työntekijät eivät kuitenkaan kokeneet, että motivaatio työtä kohtaan tai 

sen tulokset olisivat vähemmän myönteisiä sen vuoksi, että nyt myös esihenkilöt olivat etätöissä, 

kuten kirjallisuudessa on esitetty. Pikemminkin moni nosti esille, että keskustelut ovat tehokkaampia 

ja vuorovaikutus on lisääntynyt esihenkilöiden kanssa etätyöhön siirtymisen jälkeen. Seuraavaksi 

vastataan kysymykseen, millaisia yhteisöllisyyden elementtejä tietotyöläisten kokemuksissa on 

etätyön aikana. 
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Yhteenkuuluvuuden 
tunne 

Merkityksen kokeminen Tarpeiden täyttyminen Sitoutuminen ryhmään 

Vahvat luodut suhteet jo 
ennen koronaepidemiaa 
pysyivät vahvoina myös 
etätyön aikana (H6) 

Viestinnän vapautuminen 
tuonut mahdollisuuden 
jakaa paremmin omaa 
osaamista työyhteisössä 
(H10) 

Ihmisten työmotivaatio on 
pysynyt hyvänä ja on 
tehnyt erinomaista työtä 
ja tulosta myös etänä (H1) 

Sitoutuminen 
organisaatioon ollut aina 
vahvaa, joka on näkynyt 
myös korona-aikana (H2) 

Yhteisöllisyyden 
kokemus parantunut 
korona-aikana, sillä 
yhteisöllisyys oli heikkoa 
ennen etätöitä (H10) 

Koronaepidemian tuoma 
etätyö lisäsi oman alan 
töitä ja kokemusta sen 
arvotuksesta (H8) 

 On ollut jonkin verran 
vaihtuvuutta, joka 
vaikuttaa kokemukseen 
yhteisöllisyydestä, kun 
uudet työntekijät eivät 
tapaa kaikkia tiimin 
jäseniä (H6) 

Yhteisöllisyys 
vähentynyt, sillä 
vuorovaikutuksellinen 
työyhteisö supistunut 
koronaepidemian 
seurauksena (H7) 

Luottamus kasvanut 
etätöiden suorittamista 
kohtaan (H5) 

 Esihenkilöt soittavat 
etätyön aikana useammin 
alaisilleen ja 
keskustelevat muustakin 
kuin töistä, kuten 
jaksamisesta (H2, H5) 

Uudet työkaverit eivät 
koe yhteisöllisyyttä yhtä 
vahvasti, koska eivät ole 
luoneet vahvoja suhteita 
kasvokkain (H8, H2) 

   

Ei ole enää koko 
organisaation yhteisiä 
keskustelupaikkoja, jotka 
lisäisivät yhteisöllisyyttä 
(H9) 

   

Teknologiset 
viestintäkanavat lisänneet 
keskustelua tiimin 
jäsenten välillä (H3, H10) 

   

 
Taulukko 4. McMillanin ja Chavisin (1986) yhteisöllisyyden elementit suhteutettuna laajaan etätyöhön 

haastateltavien vastauksissa. 
 

Vertaamalla haastatteluaineistoa McMillanin ja Chavisin (1986) neljään yhteisöllisyyden elementtiin 

(taulukko 4.), etätyöhön siirtyneet haastateltavat liittivät etätyön heikentävästi kokemukseen 

yhteenkuuluvuudesta. Erityisesti yhteisöllisyyden tunne koko organisaatioon ja tiimin välillä koettiin 

haasteelliseksi. Isoissa tiimeissä kommunikaatio nähtiin haastavaksi esimerkiksi ajankäytön vuoksi. 

Myös teknologiset haasteet, jotka nostettiin vuorovaikutuksessa esille, tulivat vastaan isoissa 

kokouksissa. Esimerkiksi koronaepidemian alussa verkkokaista ei täysin riittänyt siihen, että kamerat 

verkkokokouksissa olisivat kaikilla jatkuvasti päällä. Näin tietokoneiden kamerat jouduttiin 

laittamaan pois päältä, eikä mahdollisuutta kasvokkaiseen vuorovaikutukseen ollut tarjolla. Tällaiset 
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sähköiset viestintämuodot ovat itsessään huonoja edistämään sosiaalista suhdetta ja yhteisöllisyyttä 

(Schmitz & Fulk 1991). 

 
H2: ”Usein meillä sellaisia palavereita, että yksi puhuu 30 pallolle Teamsissa, niin ei 
se oikein kivalta tunnu. Ja sit joku laittaa chattiin jotain tai kommentoi jotain 
kysyttäessä, niin ei se ainakaan sitä yhteisöllisyyttä edistä.” 

 

H7: ”Koen, että yleinen vuorovaikutus on vähentynyt. Osittain se voi olla siitä 
kiireestäkin kiinni, että on paljon tekemistä ja siinä kun painaa monta deadlinea päälle, 
niin ei lähde tuhlaamaan omaa tai muidenkaan työaikaa niin sanotusti et lähtisi 
höpöttelemään. Mutta aika vähän tulee ainakaan itsellä soiteltua mitään turhia 
puheluita, että se vuorovaikutus on kyllä tosi asiapitoista. Ja, kun ei voi vaan huikata 
toisen ovelta mitään tai näin niin se on vähentynyt.” 

 

Kokemukseen etätyöstä ja yhteisöllisyydestä liitettiin eri näkemyksiä. Moni oli kuitenkin sitä mieltä, 

että yhteisöllisyys koetaan monessa määrin haastavampana etätyössä kuin läsnätyössä, koska 

työyhteisö on levittäytynyt laajemmalle alueelle. Monet haastateltavista olivat olleet kunnassaan 

töissä useamman vuoden ajan ja olivat kerenneet muodostamaan hyvän yhteyden työyhteisöönsä 

ennen koronaepidemiaa. Osa haastateltavista kuvasi kollegoitaan ystävikseen. Aikaisempiin 

työsuhteisiin työyhteisössä liitettiin vahvasti merkitys myös yhteisöllisyyden kokemuksesta, 

merkityksen kokemiseen sekä sitoutumiseen työyhteisöön ja organisaatioon. Tämä vastaa myös Klein 

ja D’Aunnu (1986) tuloksia, kuinka yhteisöllisyyden tunteella on vaikutuksia kokemukseen 

organisaatioon sitoutumisesta. Yksin kotona työskentely vaikeutti kuitenkin yhteisöllisyyden 

tuntemista osalla haastateltavista. Myös kirjallisuudessa on esitetty vastaavia tuloksia. Työntekijät, 

jotka työskentelevät pääsääntöisesti kotona, kokevat yhteisöllisyyden heikompana kuin ne, jotka 

työskentelevät pääsääntöisesti toimistolla (Vander Elsti & ym. 2017; Golden & Gajendran 2018). 

Etätyössä yhteisöllisyyttä kuvattiin osallistumisena virtuaalisille kahvihetkille, nopeilla puheluilla 

kollegoiden kanssa, huumorina etätapaamissa ja vapaampien kuvien lähettämisenä työkavereille 

chatin kautta.  

 

Pratt ja Ashfort (2003) ovat kuvanneet, kuinka ne henkilöt, joilla on läheisiä ihmissuhteita töissä tai 

kokevat perheen omaista läheisyyttä kollegoihinsa, kokevat todennäköisesti vahvemman 

yhteenkuuluvuuden tunteen kuin muut työyhteisössä. Tämä näkyi myös haastatteluissa, sillä henkilöt, 

jotka olivat luoneet läheisen suhteen jo ennen etätöitä kollegoidensa kanssa, kuvasivat 

yhteisöllisyyden vahvan tunteen syyksi aiemman työskentelyn yhdessä. Myös ne kollegat, joiden 

kanssa työskentely on jatkunut läheisenä etätyöstä huolimatta, koettiin läheisemmiksi kuin muut 

kollegat. Samojen henkilöiden kanssa päivittäin kommunikointi etäyhteyksien välillä on luonut 
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paikkoja vapaammalle keskustelulle, mikä liitettiin yhteisöllisyyden edistämisen edellytykseksi. 

Nämä kyseiset haastateltavat kokivat, että niiden kollegoiden kanssa helpompi on jakaa niin sanotusti 

arjen asioita virtuaalisesti, kun henkilö on tuttu ja jopa ystävä.  

 

Suurin osa haastateltavista piti yhteisöllisyyttä merkittävänä asiana työssä viihtymisen kannalta. 

Yhteisöllisyyden kokemukseen etäkontekstissa näytti haastateltavien perusteella vaikuttavan paljon 

se, koettiinko yhteisöllisyyttä tiimin ja työyhteisön jäsenenä jo ennen koronaepidemiaa. Niissä 

tiimeissä, joissa yhteisöllisyys koettiin vahvana jo ennen koronaepidemiaa, pidettiin tiimin ja 

organisaatiotason yhteisöllisyyttä vieläkin hyvänä. Klein ja D’Annu (1986) kuvaavat tätä 

psykologisena yhteisöllisyytenä. Kokemuksen yhteisöllisyydestä koettiin vähentyneen koko 

organisaation tasolla enemmin kuin tiimin välisellä tasolla. Poikkeuksellista oli, että kahdessa 

tiimissä esiin nostettiin, kuinka yhteisöllisyys oli parantunut etäaikana. Henkilöt työskentelivät eri 

tiimeissä ja eri kunnissa, mutta molemmat henkilöt perustelivat yhteisöllisyyden parantumista 

teknologian mahdollistamalla tasapuolisemmalla viestinnällä. Viestinnän ja vuorovaikutuksen 

koettiin parantuneen teknologian tuomien pikaviestimien avulla. Pikaviestintäkanavat mahdollistivat 

sen, että henkilöt pystyivät paremmin niin sanotusti valikoimaan kommunikaation kohteet, eikä 

kaikkien kanssa tarvinnut päivittäin toimia. Samalla se mahdollisti uudenlaisen tavan viestiä koko 

tiimille saman aikaisesti, eikä vain omalle vierustoverille. Näin yhteisöllisyys ainakin voi vaikuttaa 

paremmalta, kun virtuaaliyhteyksien kautta työntekijöiden on helpompi keskustella keskenään.  

 

Haastateltavat, jotka nostivat esille yhteisöllisyyden tunteen vähentymisen omissa tiimeissään, 

perustelivat tilannetta sillä, kuinka etäaika on saanut monet keskittymään niin vahvasti työntekoon, 

ettei vapaammille kohtaamisille jää tilaa. Yhteisöllisyyttä ylläpidettiin aktiivisesti ennen koronaa, kun 

taas koronaepidemian aikana yhteisiä koko porukan tapahtumia ei ole ollut. Näin voidaan tulkita, 

kuinka vuorovaikutusympäristö pienenee vain tiimin jäsenten välillä eikä yhteistä koko organisaation 

tai suuremman tiimin yhteisöllisiä hetkiä enää ole. Tästä syytä kokemus yhteisöllisyydestä 

organisaatiossa voi heikentyä. 

 

Useat haastateltavat nostivat esiin huolen erityisesti uusista työntekijöistä, jotka olivat aloittaneet 

koronaepidemian puhkeamisen aikana. Kahden kunnan esihenkilöt toivat omat kokemuksensa esille 

uusien työntekijöiden kanssa. Uusien työntekijöiden sitoutuminen ja yhteisöllisyys näyttäytyi 

esihenkilöille huomattavasti heikompana kuin pidempään työyhteisössä olleilla työntekijöillä (ks. 

esim. Morrison 2002).  Uusien työntekijöiden on ollut vaikeampi etäyhteyksien välillä luoda 

emotionaalisia yhteyksiä toisiin työntekijöihin, sillä vuorovaikutuksesta puuttuvat monet 
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kasvokkaisen vuorovaikutuksen sisältämät vihjeet. Koska teknologiavälitteinen vuorovaikutus jäi 

haastateltavien mukaan hyvin asiapitoiseksi, jää myös henkilökohtaisen minän tunteminen 

haastavaksi. 

 

H10: [Vapaampi keskustelu] mun mielestä tuo syvyyttä siihen, että kun tuntee toisen 
ihmisen vähän muutenkin kuin pelkästään, että miten työ tehdään, niin se tuo syvyyttä 
siihen työntekemiseen ja sitouttaa myöskin paremmin. Mä itse pidän siitä, että tuntee 
ihmisen, työntekijän myös ihmisenä, pidän sitä isossa merkityksessä. - -” 

 

Moni haastateltavista koki olevansa etätöissä tehokkaampi ja, että heidän työpanostaan arvostetaan 

jopa enemmän kuin ennen koronaepidemian tuomaa etätyötä. Merkityksellisyyden kokemus liitettiin 

koronaepidemian tuomaan etätyöhön (taulukko 4.). Muutama haastateltavista koki merkityksen 

tunteen jopa nousseen liittyen omaan työtehtävään. Tämä näkyi esimerkiksi kertomuksissa työmäärän 

lisääntymisessä ja asiantuntijuuden tarpeen kasvussa. Työtä oli helpompi hallita etänä ja työhön 

vaikuttamisen koettiin parantuneen erityisesti heillä, joilla etätyö ei ollut sallittua ennen 

koronaepidemiaa. Tällä nähtiin vaikutusta myös työssä viihtymiseen, mutta suoranaisia myönteisiä 

vaikutuksia yhteisöllisyyden kokemukseen sillä ei ollut. 

 

Esihenkilöt eri kunnista kokivat, että työteho on pysynyt samana tai jopa parantanut etätyössä. Etätyö 

näyttäisi mahdollistavan tehokkaammat työpäivät, kun työmatkoihin tai kahvitaukojen keskusteluihin 

ei mene aikaa. Toimistolla kokousten väliin jäi helpommin aikaa ja siirtymien aikana on mahdollista 

vaihtaa nopeasti muutama sana kollegoiden kanssa tai napata kahvia. Nyt kokoukset saatetaan 

sijoittaa peräkkäin ilman taukoja, sillä matkoihin ja siirtymiin ei tarvitse varata aikaa. Tähän kuitenkin 

liitettiin myös huolia. Vaikka ilman vapaampaa vuorovaikutusta päivät ovat tehokkaampia ja moni 

haastateltavista työntekijöistä koki saavansa paremmin työtehtäviä tehtyä etänä niin, niin sanotun 

hiljaisen tiedon nähtiin vähentyneen merkittävästi tai jopa lähes kokonaan. Samoin kokemus 

yhteisöllisyydestä isossa, koko organisaation kattavassa kuvassa, koettiin heikentyneen 

huomattavasti verrattuna entiseen. Yksi esihenkilö nosti esille työntekijöidensä vahvan sitoutumisen 

työhönsä, mikä on vain korostunut etäaikana. Erityisesti ne tietotyöläiset, jotka työskentelevät 

sellaisten tehtävien parissa, jotka korona-aika toi entistä enemmän esille, kuten viestintä tai 

henkilöstöhallinto, kokivat työn määrän kasvaneen, mikä puolestaan lisäsi kokemusta sen 

kuormittavuudesta. Toisaalta tähän samalla liitettiin kokemus arvostuksesta ja oman asiantuntijuuden 

kasvusta. Myös esimerkiksi Raghuram ja kollegat (2003) ovat nähneet, että etätyöllä on positiivinen 

yhteys työn tuloksellisuuteen.  
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5.2. Viestinnän ja vuorovaikutuksen muutokset laajan etätyön aikana  
 

Kuten kokemukseen yhteisöllisyydestä, myös muutoksia työyhteisön sisäisessä viestinnässä 

havaittiin monella tasolla: siinä missä yksi koki, että viestintä oli vähentynyt huomattavasti, toinen 

koki sen lisääntyneen. Esimerkiksi negatiivinen kokemus sähköpostiviestinnän määrästä nähtiin 

esimerkiksi kunnan K2 haastateltavan K6 mukaan selkeästi kasvaneen ja sen tuomaa viestinnän 

kuormittavuutta pidettiin osaltaan haitallisena. Puolestaan kunnan K3 haastateltava H8 koki 

sähköpostiviestinnän selkeästi vähentyneen virtuaalisten kokous- ja keskustelualustojen lisääntyessä. 

H8 näki sähköpostin käytön parantuneen organisaatiossa, eikä sitä enää käytetty kaikkien viestien 

välityskanavana, vaan erityisesti työasioiden jakamiseen.  

 

Esihenkilöille etätyö toi myös uudenlaisen kommunikaation tarpeen sisäisesti. Vaikka esihenkilöiden 

tehtävä on aina ollut pitää huolta työntekijöidensä tiedonsaannista, tarpeen koettiin lisääntyneen 

huomattavasti etätyön aikana. Etätyöpäivinä esihenkilöiden on käytettävä aikaa ottaakseen yhteyttä 

työntekijöihinsä tietoisesti, mikä lisää työmäärää. Esihenkilöiden on ollut myös jatkuvasti 

tiedostettava, mitä pitää viestiä, sillä viestintä ei kulje enää niin sanotun puskaradion kautta, vaan sitä 

on aktiivisesti edistettävä. 

 
H1: ”-- Tosi paljon tällaista, mitä nyt on tavallaan joutunut erikseen miettimään, että 
ok mun pitää nyt soittaa henkilölle X ja käydä sitten tiettyjä asioita läpi sen sijaan, että 
se tavallaan tulisi vaan siinä muun keskustelun ohessa. Nyt se vaatii sen erillisen 
ajattelutyön ja tavallaan sen organisoinnin - -.” 
 
H2: ”Esimiehenä sitä ei aina oikein tajua tai ymmärrä, että muut ei tiedä mitä mä 
tiedän. - - Et periaatteessa kaikki on avointa ja haluaa tiedottaa, mutta se on jännä, 
miten se on aina yhtä haastavaa. - -” 
 

Esihenkilöiden ohella, haastateltavat työntekijät liittivät laajaan etätyöhön negatiivisesti vaikutuksen 

viestinnän yleiseen spontaanisuuteen. Viestintää on jouduttu suunnittelemaan uudella tavalla ja 

miettimään etukäteen keinoja, joilla se leviää mahdollisimman tehokkaasti ja laajasti. Tietoverkko on 

väline vuorovaikutukseen ja sen ylläpitämiseen (Pekkola 2002), mutta saattaa poiketa monella tapaa 

tavasta, miten työt on organisoitu ennen koronaepidemiaa. Töiden organisointiin, viestimiseen ja 

läpikäyntiin on jokaisessa haastateltavasta kunnassa luotu kalenteroidut tapaamiset, sillä kollegaa ei 

voi lähestyä nopeasti toimistolla. Esihenkilöiden haastatteluissa nousi esille myös huoli monen 

työntekijän uudenlaisesta passivoitumisesta kokouksissa etäyhteyksien takia, kun yhteistyötä on 

yritetty toteuttaa. Esihenkilöt tai kokouksen puheenjohtajat kertoivat uudenlaisesta tarkistamisesta, 

että kaikki ovat hereillä ja koneen ääressä, mitä toimistoissa kasvokkain ei tarvitsisi tehdä.  
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Erot esihenkilöiden ja työntekijöiden kokemuksesta virallisen viestinnän riittävyydestä kuitenkin 

vaihtelivat. Siinä missä jokaisen tutkittavan kunnan esihenkilöt kokivat, että viestintää on tarpeeksi 

ja tiimien välillä pidetään tiiviimmin yhteyttä kuin aikaisemmin, työntekijöiden haastattelut piirsivät 

osaltaan toista kuvaa. Kunnassa K2 useat haastateltavat kuvasivat, kuinka erilaisten viestintäkanavien 

määrä kasvoi etäaikana huomattavasti eivätkä haastateltavat aina osanneet sanoa, mistä tietoa tulisi 

hakea. Tämän vuoksi kokemus viestinnän yhtenäisestä linjasta oli huono. Puolestaan kunnassa K1 

laaja etätyöaika antoi sysäyksen käynnistää uuden keskustelu- ja vertaistukipaikan esihenkilöille, 

mikä nähtiin positiivisena. Kunnan K1 haastateltavat esihenkilöt kokivat, että uusi vertaistukeen 

tarkoitettu keskustelu ei välttämättä olisi lähtenyt yhtä hyvin käyntiin ennen koronaepidemiaa. 

Koronaepidemia loi puitteet, joissa vertaistukea tarvittiin kipeämmin ja kynnys keskustelulle 

madaltui. Näin syntyi virtuaalinen kohtaamispaikka esihenkilöille, jossa keskustelua töistä sekä 

omasta jaksamisesta voidaan käydä avoimemmin, sekä saada vertaistukea kollegoilta. Etäyhteyksien 

kautta käydyt keskustelut ovat myös olleet haastateltavien esihenkilöiden mukaan avoimempia ja 

suorempia. Kommunikaation madaltumisen nähtiin mahdollistuneen teknologisen viestinnän avulla. 

Kaikki ovat samalla viivalla viestinnän suhteen, koska jokaisella on ollut mahdollisuus osallistua 

keskusteluun puhumalla tai kirjoittamalla.  

 

Etätyön seurauksena viestinnän koettiin kaikissa kunnissa muuttuneen hyvin asiapitoiseksi. Myös 

kokousten alusta sekä lopusta on karsittu vapaamman vuorovaikutuksen paikat minimiin, vaikka 

haastatteluita analysoimalla voidaan todeta, että monet näkivät juuri kyseiset paikat tärkeiksi 

yhteisöllisyyden edistämisessä. Tässä on selkeä ristiriita, koska kaikki tuntuivat tunnistavan työn 

lomassa tapahtuvien vapaampien kohtaamisten merkityksen yhteisöllisyyden rakentumisessa, mutta 

paikat niille on etäaikana karsittu kokonaan pois. Kun työntekijät ovat yksin kotonaan tekemässä töitä 

ja päivät täyttyvät asiapitoista kokouksista on selkeää, että yhteisöllisyys vähenee: 

 

H7: ”- - Onhan tässä etätyössäkin puolensa, että nyt saa rauhassa tehdä ja ei mee 
siirtymiin aikoja ja muuta, mutta jos miettii ja ajattelee sitä, että minkä verran pitää 
yhteyttä työkavereihin ja sieltä tulee tällaista hyvinvointia ja virtaa työpäiviin, niin 
onhan se nyt vähäisempää ihan selkeästi. ” 
  
”Voin nyt sanoa ihan suoraan, että en koe tällä hetkellä mitään suurta yhteisöllisyyttä, 
kun täällä yksin keittiön pöydän ääressä kökötän. Ett just omalla kohdalla se 
yhteisöllisyys on vähentynyt” 
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Haastateltavat työntekijät liittivät viestinnän muutokseen entistä yksisuuntaisemman puolen. 

Viestintä näytti muuttuneen tiedottamiseksi keskustelun sijasta. Etäkokouksissa mennään usein 

suoraan asiaan ilman vapaampia keskusteluita tai kuulumisten vaihtoja. Etäkokouksissa 

vuorovaikutus on virallista sisäistä viestintää (Paasivaara & Nikkilä 2010), joka keskittyy lähinnä 

työasioiden käsittelemiseen. Etäpalaverit ovat poistaneet monet epäviralliset vuorovaikutustilanteet 

ja ns. ”käytäväparlamentit”, niin hyvässä kuin huonossa. Kun työntekijät eivät ole samoissa tiloissa, 

nopeat kohtaamiset, joissa jatketaan keskustelua palaverin jälkeen tai huikataan nopeasti toiselle 

täydennyksiä, ovat vähentyneet minimiin. Tai jopa kadonneet kokonaan. Haastateltavat liittivät tähän 

epävirallisen ja vapaamuotoisen vuorovaikutuksen vähentymiseen huolen, ja nostivat esille sen 

tärkeyden, sillä vapaampi viestintä auttaa tiedon välittämisessä, rikastaa työtä sekä auttaa 

yhteisöllisyyden muodostumisessa 

 

H9: ”Aika pitkälti niissä kokouksissa mennään aika lailla heti asiaan. Että, kyllä me välillä 
höpötellään ja jutellaan siinä alussa, kun kaikki on liittynyt kokoukseen, mutta aika vähän 
semmoista. - -” 

 
H7: ”- - [A]siapitoisuus painottuu tässä tosi paljon. Ja ehkä jossain mielessä myös sellainen 
jo näissä käytännöissä on tullut sellaista jäykkyyttä, kun miettii näitä isomman porukan 
Teamseja, että joutuu nostaa kättä ja sitten jaetaan puheenvuoroja. Et ei se oo enää ollenkaan 
sellaista vapaamuotoista, mitä se jossain vaiheessa on ollut. Tullut tämmöiseksi oikeasti 
vähän byrokraattiseksi tämä kokoustaminen.” 

 

Vaikka etätyö oli monessa suhteessa virallistanut viestintää kolmessa kunnassa, epävirallisen 

viestinnän tarvetta on alettu enemmän huomata haastatelluissa tiimeissä, mitä pidempään etänä on 

oltu. Ennen kokouksen alkua tiimin jäsenet ajan salliessa saattavat jakaa toisilleen mitä viikonloppuna 

tai edellisenä iltana oli tapahtunut tai vaihtoivat kuulumisia. Etäpalavereiden aikana jaetaan siis myös 

epämuodollista viestintää, mutta sitä käsiteltiin enemmän tehtäväkeskeisen vuorovaikutuksen 

yhteydessä, kun taas pikaviestimien välityksellä funktio saattoi olla pelkästään epämuodollinen. 

Myös puhelinkeskustelut olivat kunnassa K1 haastateltavan H2 mukaan lisääntyneet erityisesti 

esihenkilöiden ja tiimin jäsenten välityksellä ja niiden rooli oli pelkästään epämuodollinen. 

Puhelimen kautta otettiin yhteyttä, kun haluttiin kysyä kuulumisia ja katsoa, että kaikki on kunnossa. 

Nämä puhelinkeskustelut koettiin haastatteluissa yhteisöllisyyttä edistävinä, joka vastaa Steinin 

(2006) näkemyksiä. 
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5.3. Teknologian merkitys vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden välineenä 
 

Vaikka yhteisöllisyyden kokemuksen nähtiin pääasiallisesti heikentyneen, poikkeuksellista oli, että 

kaksi haastateltavista kuvasi yhteisöllisyyden kokemuksen kasvaneen etätyön aikana. Niissä 

tiimeissä, joissa ilmapiiri oli ollut huono ja yhteisöllisyys vähäistä jo ennen koronaa, etätyöhön 

kuuluva teknologian lisääntyminen liitettiin yhteisöllisyyttä parantaviin tai helpottaviin 

elementteihin, kuten vuorovaikutuksen lisääntyminen.  

 

H10: ”Tiimin sisällä ennen koronaa meillä oli tullut vähän semmoisia kaveripareja 
tavallaan. Ennen siellä konttorilla mentiin mielellään istumaan jonkun viereen ja 
juteltiin sen kanssa vaa sit ehkä niistä työasioista. Plus sitten henkilökohtaisista 
asioista. Mutta nyt kun on korona myötä tultu kotiin niin nyt meillä on yhteisöllisyys 
kasvanut siitä, kun meillä on semmoinen Teams-ryhmä koko tiimille, jossa me 
kirjoitetaan diipa daapaa ja kysytään ammatillisia juttuja. Tää on parantunut tämä 
yhteisöllisyys nyt koronan myötä niin kuin tällä tavalla, että nyt me ollaan kaikkien 
kanssa enemmän eikä ole sitä kenen vieressä istuu ja juttelee sen kanssa enemmän 
sitten. Se on laajentunut tosi paljon kyllä. - - ” 

 

Tutkimuskirjallisuudessa on aiemmin nostettu myös esille H10:nen esittämän tiiviin yhteisöllisyyden 

vaikutukset klustereiden muodostumiseen työyhteisön sisällä (ks. esim. Klein & D’Aunnu 1986). 

Koronaepidemian tuoman etätyön aikana nämä klusterit tuntuivat hajonneen tai ainakin auenneen. 

Etätyön aikana viestintää ja tiedon jakamista toteutettiin H10:nen tiimissä laajemmin koko tiimin 

jäsenille, eikä vain omalle vieruskaverille. Vapaammat keskustelualustat, kuten Yammer tai 

WhatsApp, lisäsivät mahdollisuutta epäviralliseen viestintään, kuten lasten ja lemmikkien kuvien 

jakamisen ja niihin reagoimisen oman ajan raameissa. Näin vapaampaa vuorovaikutusta ja sen kautta 

yhteisöllisyyden muodostumista on voitu laajentaa koskemaan koko tiimiä, mikä ei kasvokkaisessa 

vuorovaikutuksessa onnistunut. Yhteisöllisyyden paranemista koronaepidemian aikana haastateltavat 

perustelivat sillä, että teknologia asetti yhteisön jäsenet samaan asemaan ja poisti erilaiset esteet 

kommunikaatiolle. Viestinnän koettiin muodostuneen tasa-arvoisemmaksi, koska teknologia teki 

vuorovaikutuksesta kaikille mahdollista. Myös esihenkilöille annettiin merkitys viestinnän 

vaikuttavuuteen ja työntekijöiden kokemukseen sen onnistumisesta. Tästä esimerkiksi nostettiin se, 

kuinka tiimissä juuri koronaepidemian alussa aloittaneelle esihenkilölle yhteisöllisyys oli teknologian 

kautta näkyvämpää. Näin hän otti ensi työkseen viestinnän parantamisen koko tiimin sisällä.  

 

H4: ”No ehkä se on vähän tiiviimpää se vuorovaikutus nyt, kun käytetään tällaista 
Teams-yhteyttä. Koska työjohto vaihtui meillä nyt niin sitä myötä niin tää 
yhteydenpito on ottanut aika loikan niin kuin edelliseen verrattuna. - - Kyllä se 
yhteistyö ja vuorovaikutus on tiivistynyt.” 
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Viestinnällä on nähty olevan merkitys työyhteisöllisyyden edistämisessä myös etäajan ulkopuolella 

(Stein 2006). Se, millainen viestien sävy on tai kuinka useasti yhteydessä ollaan, heijastuu osaltaan 

siihen, miten vastaanottaja tulkitsee kokemuksen yhteisöllisyydestä. Koska yhteisöllisyys muodostuu 

jaetusta läheisyydestä (McMillan,1996), laajan etätyön aikana ja teknologian välittämässä 

vuorovaikutusympäristössä yhteisöllisyyden muodostuminen voidaan olettaa vaikeammaksi. Moni 

haastateltava liitti etäkommunikointiin toisten eleiden tulkitsemisen vaikeuden. Teknologialla nähtiin 

olevan merkittävä rooli yhteisöllisyyden edistämisessä, mutta toisaalta myös sen heikentämisessä. 

Hyvät yhteydet, selkeät kanavat ja välineet nähtiin edellytyksenä kommunikaation toimimiselle 

etätöissä. Näillä on merkitystä paitsi kokemukselle merkityksellisyydestä, mutta myös 

yhteisöllisyydestä. Yhteyksien kaatuessa tai pätkiessä vapaammat keskustelut, kuvien jakamiset ja 

erilaiset kasvokkaiset kohtaamiset vähenevät. Näillä vapaammilla, töistä riippumattomilla 

keskusteluaiheilla, nähtiin vaikutusta entisestään kokemukseen yhteisöllisyydestä. Heikkojen 

yhteyksien vuoksi on priorisoitava työhön liittyvä asiakeskustelu, eikä vapaammille kohtaamisille jää 

paikkaa työyhteisössä. 

 
H2: ”Vakka työkaluja viestinnälle on olemassa, niin mikään ei voita kahdenkesistä 
keskustelua tai kokousta livenä. Tuolloin näkee ilmeet ja kehonkielen. Moni kokee 
sähköpostilla viestimisen persoonattomaksi ja yksisuuntaiseksi viestimistavaksi. 
Toisaalta jos moni henkilö vastaa samaan viestiin ja siitä syntyy pitkä ketju, 
keskusteluun on vaikea jälkeenpäin osallistua ja moni ehkä jättää kokonaan 
vastaamatta. Eli ainakin kaksisuuntainen viestintä on osittain jäänyt pois ja 
päivittäinen keskustelu sitä kautta. Sama pätee esim. Teams-palavereihin, keskustelu 
jää usein minimiin, kun kokouksen vetäjä puhuu ja vain harva osallistuu keskusteluun.”  

 

Yksilön tottuminen virtuaalisiin kommunikaatiokanaviin näyttäisi myös vaikuttavan kokemukseen 

viestinnän riittävyydestä ja virtuaalisesta yhteisöllisyydestä. Koronaepidemian alussa Teams ja muut 

virtuaaliyhteyksiä tarjoavat palvelut eivät olleet kaikille haastateltaville kunta-alan tietotyöläiselle 

kovinkaan tuttuja palveluita. Varsinkin iältään vanhemmille työntekijöille etäyhteydet ja pilvipalvelut 

olivat uusia välineitä, joihin tarvittiin apua. Tämän vuoksi myös kokouskäytäntöjen ja työskentelyn 

nähtiin muuttuneen haastatteluiden perusteella entistä yksisuuntaisemmaksi tiedottamiseksi 

ennemmin kuin yhteisölliseksi tekemiseksi. Esimerkiksi uusien ideoiden jakaminen, ideoiminen ja 

kehittäminen koettiin vaikeaksi, kun tapaamiset muuttuivat byrokraattisemmiksi. Moni liitti tähän 

kokemuksen viestinnän yksipuolistumisesta ja tiedottamisesta. 

 

Kokemukseen yhteisöllisyydestä myös voi vaikuttaa haastateltavan oma suhtautuminen 

teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen. Erityisesti nuoremmille haastateltaville 
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teknologiavälitteinen vuorovaikutus koettiin lähes yhtä luontevaksi kommunikaatioksi kuin 

kasvokkainen vuorovaikutus. Monet esihenkilöt myös kertoivat, kuinka he ovat huomanneet, että niin 

sanotuilla diginatiiveilla oli koronaepidemian alussa vähemmän huolia töiden suorittamisesta ja 

suoriutumisesta kuin niillä, joille pikaviestimet ja pilvipalvelut olivat uudempia. Osalle työntekijöistä 

piti useasti tarjota uudenlaista apua. Teknologian käyttämisen haasteilla on varmasti myös vaikutusta 

niin työhyvinvointiin kuin myös kokemukseen yhteisöllisyydestä, jos osa tuntuu jäävän ulos 

viestintäyhteyksistä tietoteknisen osaamattomuuden vuoksi. 

 

Vaikka virtuaalisten kanavien on nähty myös edistävän yhteisöllisyyttä (Valo 2003), haastateltavat 

liittivät niihin myös yhteisöllisyyttä heikentäviä vaikutuksia. Esimerkiksi haastatteluiden perusteella 

virtuaalisissa viestintäkanavissa virallinen ja epävirallinen viestintä sekoittuvat helpommin 

keskenään. Pikaviestintäpalvelut ja chatit tarjoavat mahdollisuuksia eri ryhmien perustamiselle, jotka 

helposti menevät päällekkäin keskenään keskustelun tavoitteiden kanssa. Isoissa tiimeissä 

chattipohjaista viestintää voi syntyä hyvinkin paljon, eikä kaikkea ole mahdollista seurata. Näin 

tärkeät viestit voivat jäädä näkemättä, jos monen hengen tiimi viestittelee samassa chatissa tärkeitä 

työhön liittyviä asioita sekä vapaampia työn ulkopuolisia asioita. Tiimin sisälle voidaan myös 

perustaa lukemattomia eri ryhmiä, jolloin viestintä hajaantuu.   

 

H5: ”- - Mutta että tosiaan ehkä siinä on se ongelma, että siellä tulee tämmöinen työhön 
liittyvä asiaviestintä ja semmoinen vähän vapaamuotoisempi heittely, niin menee 
sekaisin siellä keskustelupalstoilla, niin sitten kun ei tosiaan pysty käyttää aikaa 
kaikkeen niin sitten voi jotain jäädä katveeseen.” 

 

Aineistoa vertaamalla McMillanin (1996) päivitettyyn teoriaan yhteisöllisyyden elementeistä, 

voidaan yhteisöllisyyden heikentyminen liittää McMillanin kuvaaman vaihdon (trade) 

vähentymiseen. Kun vuorovaikutussuhteet vähentyvät, vähentyy samalla myös tarpeiden, osaamisen 

ja pääoman vaihtaminen. Vastavuoroisuus mahdollistaa sosiaalisen pääoman muodostumisen, joka 

vähentyy kohtaamisten vähentyessä. Näin koko organisaation ja tiimin muodostama yhteisöllisyys, 

joka koostuu mm. kokemuksista ja jaetusta siteestä, voi heikentyä, kun mahdollisuudet 

vuorovaikutukseen ja sen määrään heikentyvät.  

 

Sisäisen viestinnän ja kokouksien muutokseen etätyönaikana haastateltavat liittivät entistä 

yksisuuntaisemman vuorovaikutuksen. Etätyön tuomiin pikaviestintäpalveluihin liitettiin kuitenkin 

myös uusia positiivisia puolia. Viestintäpalveluiden kautta viestintä on ollut nopeampaa ja monella 

tapaa helpompaa, kun koko organisaatiolle sekä tiimille on voinut viestiä samaan aikaan ilman 
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erillisiä kokouksia. Samalla pikaviestimet ovat mahdollistaneet kysymysten esittämisen oikealle 

henkilölle ja oikean asiantuntijan etsimisen työyhteisön sisältä helpommin ja nopeammin, kuin 

fyysisesti toimistolla. Haastateltavat korostivat, kuinka pikaviestimet ovat madaltaneet kynnystä 

lähestyä eri kollegoita viestinnän kautta. Tämä näkyy erityisesti niissä tiimeissä, joissa yhteisöllisyys 

oli huono ennen koronaepidemiaa ja parantunut laajan etätyön aikana. Viestinnän tasoittuminen ja 

tasa-arvoistuminen on mahdollistanut sen, että kollegoita uskalletaan lähestyä helpommin ja uusien 

viestintäkanavien kautta löydetään uusia kontakteja avun saamiseksi.  

 

Etäyhteyksiin ja chattipohjaisiin keskustelukanaviin liitettiin uudenlainen mahdollisuus viestinnän 

tallentamiseen, kuten myös Nijstad (2009) on todennut. Uudet kanavat mahdollistavat keskusteluihin 

palaamisen ja viestinnän leviämisen, sillä viestintä ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. 

Etäviestintäkanavat mahdollistavat asioihin palaamisen tavalla, joka kasvokkaisissa kokouksissa ei 

ole välttämättä mahdollista. Teknologiseen vuorovaikutukseen liitettiin myös uudenlainen 

luotettavuus, joka auttaa viestintää pysymään oikeassa asiassa. Virtuaaliset viestintäkanavat auttavat 

myös pitämään tallessa oikeat tiedot, jolloin juoruille ja vääristymille ei ole samalla tavalla 

mahdollisuutta kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, jossa asiat leviävät ihmiseltä ihmisille. 

Pikaviestintäalustat tarjoavat tavan reagoida keskusteluihin, joihin ei välttämättä muuten 

osallistuttaisi. Teams ja muut pikaviestipalvelut mahdollistavat viesteihin reagoinnin pelkkien 

emojien kautta, jota verrattiin haastateltavien puolesta myös sanattomaan elekieleen kasvokkaisessa 

keskustelussa. 

 

Teknologia saattaa jättää kuitenkin jotain hyvin inhimillistä vuorovaikutuksesta pois. Teknologisessa 

vuorovaikutuksessa voidaan nähdä Vartiaisen ja kollegoiden (2004, 67) kuvaamaa kommunikaation 

köyhyyttä, kun vuorovaikutustilanteet tapahtuvat chatin kautta. Vaikka Stein (2006) on luokitellut 

esimerkiksi sähköpostit ja puhelinkeskustelut kasvokkaisen keskustelun tavoin rikkaimmiksi 

viestintämuodoiksi, ne jättävät joitakin sanattomia vihjeitä välittämättä, joilla on nähty olevan 

merkittävä vaikutus viestinnän onnistumisen kokemuksessa. Useat haastateltavat kertoivat, että 

kameroita yleensä pyritään pitämään päällä, kun liitytään kokoukseen, mutta kokouksen alkaessa ne 

laitetaan pois. Suurissa etäkokouksissa kamerat vievät liikaa dataa ja sen tuoma yhteyksien 

pätkiminen ei mahdollista kameroiden päällä pitoa. Näin sanattomille viesteille, kuten eleiden 

tulkinnalle, ei ole paikkaa vuorovaikutuksessa.   

 

H1: ”Monenlainen viestintä on mahdollista myös etänä, mutta kasvotusten tapahtuvien 
tapaamisten lähes poistuminen on poistanut viestinnästä yhden tärkeän elementin. 
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Vaikka webbikameran käyttö kokouksissa muistuttaa kasvotusten tapahtuvaa 
keskustelua, ei se kuitenkaan ole täysin sama asia. Etäkokouksessa jää kamerankin 
avulla pienet tärkeät signaalit ja ilmeet huomaamatta, keskittyminen herpaantuu 
helpommin ja kaiken kaikkiaan varsin hyvin toimivista etätyötävälineistä huolimatta 
etäkokouksiin liittyy aina se pienen pieni viive, joka tekee keskustelusta ja 
vuorovaikutuksesta vähemmän luontevaa kuin kasvotusten tapahtuvasta 
keskustelusta.” 
 

Vaikka moni viestinnän epäkohdista on korostunut etäaikana, teknologiset alustat eivät välttämättä 

ole kovinkaan erilainen vuorovaikutusalusta kuin fyysinen, kasvokkainen vuorovaikutus Heinosen 

(2008) mukaan. Esimerkiksi kahdenkeskeisissä palavereissa kameran avulla keskustelu tuntui jopa 

”fyysiseltä” ja läheiseltä. Haastateltavien mukaan palaverikäytäntöihin koettiin tarvittavan vain 

tarkennusta. Nykyiset etäyhteydet tarjoavat paljon ominaisuuksia, jotka mahdollistavat kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen. Kameran kuvan avulla voidaan nähdä toinen ihminen sekä tulkita ilmeitä ja eleitä, 

samoin kuten fyysisessä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Näin esimerkiksi 

videokonferenssipalveluiden kautta käyty vuorovaikutus voidaan tulkita kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen tavoin rikkaimmaksi viestinnän muodoksi (ks. esim. Stein 2002). Esille kuitenkin 

tuli, kuinka kameroiden käyttö on selkeästi vähentynyt koronaepidemian jatkuessa. H5 toi 

haastattelussaan esille, kuinka koronan alussa kameroiden käyttöä hieman vierastettiin mutta 

pikkuhiljaa niiden käyttöä suosittiin. Epidemian pitkittyessä kameran käyttämisessä tuli jälleen 

taantuma, eivätkä ihmiset jaksa pitää kameroita päällä. Kameroiden käyttöön ei myöskään ole selkeitä 

ohjeita organisaation tasolta, vaikka suosituksia kameroiden käytöstä annetaan.  

 

Sekä kirjallisuudessa ja haastateltavien itsensä mukaan kameran käytön etäpalavereissa ja 

virtuaalitapahtumissa nähtiin edistävän yhteisöllisyyttä. Silti suurin osa ei kokenut sen olevan yhtä 

aitoa, tai sitä ei pidetty samalla tavalla yhteisöllisyyttä edistävänä kuin kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen. Monet haastateltavista liittivät samoissa fyysisissä tiloissa työskentelyyn 

syvempiä yhteyksiä ja vapaampaa vuorovaikutusta. Tämä osaltaan tukee Vartiaisen (2004) tuloksia 

siitä, kuinka fyysisen etäisyyden kasvaessa kommunikaatio ja yhteydenpito muihin voi vähentyä, 

mikä aiheuttaa haasteita etätyötyöskentelyssä. Moni haastateltavista ei uskonut, että jatkuva 

kameroiden päällä pitäminen etätyöaikana lisäisi heidän omaa kokemustaan yhteisöllisyydestä, 

vaikka kasvokkaiselle kommunikaatiolle liitettiin yhteisöllisyyttä edistäviä vaikutuksia.  Golden, 

Veiga ja Dino (2008) ovat nostaneet esille, kuinka tietotekniikka ei välttämättä koskaan täysin pysty 

korvaamaan kasvokkaista vuorovaikutusta ja sen tuomaa informaatiorikkautta. Tämä näkyi myös 

monissa keräämissäni vastauksissa.  
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5.4. Työyhteisöviestintä yhteisöllisyyden edistämisen välineenä korona-ajan etätöissä 
 
 
Aikaisemmat luvut ovat kuvanneet, millaisia muutoksia korona-ajan laaja etätyö toi 

työyhteisöviestinnälle ja vuorovaikutukselle, sekä miten teknologinen vuorovaikutus vaikuttaa 

kokemukseen yhteisöllisyydestä. Tässä luvussa vastataan erityisesti toiseen tutkimuskysymykseen 

siitä, millaisia yhteisöllisyyteen liittyviä merkityksiä tietotyöläiset antavat työyhteisöviestinnälle 

etätyön aikana. 

 

Vaikka viestintää pidettiin merkittävänä yhteisöllisyyden edistämisessä, harva työntekijä näki 

tehtäväkseen osallistua jatkuvasti yhteisiin etäkahvihetkiin tai soittaa vapaampia puheluita 

kollegoille.  Mielenkiintoista oli, että esihenkilöt näkivät työyhteisöllisyyden hieman parempana kuin 

työntekijät. Kokemus esihenkilöiden paremmasta yhteisöllisyydestä voi selittyä sillä, että 

esihenkilöiden vastuulla oli myös vapaamman viestinnän edistäminen, kuten kahvihetkien 

organisointi ja yhteydenpito työntekijöihin. Näin esihenkilöt kävivät useamman henkilön kanssa 

vapaampia keskusteluita päivän ja viikon aikana kuin muut työntekijät. Mornerin ja von Kroghin 

(2009) mukaan yhteisö tarvitsee jatkuvaa kommunikaatiota pysyäkseen yhdessä. Vastuu 

yhteydenpidosta ei siksi voi olla vain esihenkilöllä. Etäaikana koko porukan yhteiset palaverit ja 

keskusteluhetket ovat jääneet kaikissa kunnissa lähestulkoon kokonaan pois tai niihin ei ollut 

välttämätöntä osallistua. Viestinnästä ja tiedon siirtämisestä on tullut kirjallista tiedottamista, eikä 

vapaampaan keskusteluyhteyteen ole aina tilaa. Näin kommunikaatio on vähäisempää, minkä voidaan 

olettaa vaikuttavan kokemukseen yhteisöllisyydestä. 

 

H6: ”Ilman selkeää ja säännöllistä viestintää jokainen saattaa helposti toimia omalla 
parhaaksi katsomallaan tavalla tai pahimmassa tapauksessa ei tiedä ollenkaan, kuinka 
kannattaisi/pitäisi toimia. Myös epätietoisuus helposti lisää ongelmia.” 

 

Kahvihetkistä on tullut kokoustamista, joka ei edistä kaikille yhteisöllisyyttä. Heikkoa osallistumista 

näihin epävirallisiin kahvihetkiin kuvattiin juuri niiden uuden muodon vuoksi. Koska vapaammat 

vuorovaikutuksen paikat tarvitsevat myös selkeät raamit ja käytännöt puheenvuoroille, vie se pois 

kommunikaation spontaaniuden ja luontevuuden. Pitkien palaveriputkien jälkeen uusi ”kokous” 

koettiin yhtä raskaaksi kuin edelliset kokoukset, vaikka aihe olisikin vapaampi. Etäaikana 

yhteydenpito ja vapaammat kohtaamiset siirrettiin vain läsnätyöstä etäkontekstiin, vaikka niiden 

muoto ei suoraan sopinutkaan etäkontekstiin. Väliaikaisuuden kokemuksen vuoksi näitä epävirallisia 

kahvihetkiä ei myöskään aluksi koettu tarpeellisena muuttaa tai mukauttaa paremmin etäkontekstiin 
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sopivaksi. Etätyön pitkittyessä kuitenkin on selkeämmin tullut esille, että esimerkiksi paikat ja alustat 

yhteistyölle on mietittävä uudestaan.  

 

Myös teknologialla on nähty olevan yhteisöllisyyttä edistäviä puolia, kuten Cărtărescu (2015) näki 

omassa tutkimuksessaan. Pikaviestintäpalvelut tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia osallistua 

keskusteluun myös kokouksen aikana ja esityksen kommentoimiseen ilman esiintyjän 

keskeyttämistä. Tämä voi myös selittää yhteisöllisyyden parantumisen niissä tiimeissä, joissa 

yhteisöllisyys koettiin heikoksi ennen koronaepidemiaa ja laajaa etätyötä. Kun henkilökohtaiset 

ärsykkeet otetaan pois ja kaikkien vuorovaikutus on samalla viivalla, tekee se työyhteisön jäsenet 

tasa-arvoisemmiksi, mikä voi helpottaa mahdollisia jännitteitä. 

 
H9: ”- - Teamsissa uusien taputus jne. nopeiden reaktioiden avulla voi korvata 
kasvokkain tapahtuvaa sanatonta kommunikaatiota. Teamsin reaktiot näkee ehkä jopa 
isompi porukka kuin esim. nyökkäykset läsnä kokouksessa. Joissakin tapauksissa siis 
esim. Teams-kokoukset saattavat jopa lisätä yhteisöllisyyttä chatissa käytyjen 
rinnakkaiskeskusteluiden kautta jne.” 
 

Epävirallisten vuorovaikutustilanteiden puuttuminen tai vähentyminen liitettiin työpäivien 

tehostumiseen, kun keskeytyksiä työntekoon ei tullut. Samalla siihen liitettiin yhteisöllisyyttä ja 

tiedonkulkua heikentäviä vaikutuksia, kun epäselvien asioiden kanssa koettiin helpommin jäävän 

yksin. Toisin kuin Pekkolan (2002, 214) mukaan, teknologisen vuorovaikutuksen ei laajassa etätyössä 

nähty edistävän hiljaisen tiedon leviämistä, vaan pikemminkin vaikeuttavan sitä. Ilman vapaampia 

kohtaamisia, joissa vahingossa sivutaan jotain tärkeää, monet asiat tuntuivat jäävän pimentoon. 

Haastatteluissa korostui, kuinka monesti juuri spontaanit kohtaamiset olivat työlle niitä kaikkein 

tärkeimpiä. Hiljaiseen tiedon leviäminen koettiin olevan myös merkittävänä osa esimerkiksi uusien 

työntekijöiden perehdyttämistä. Monia tärkeitä käytännön asioita usein tulee esille, kun esimerkiksi 

esittelee toimistoa ja kollegoita uudelle työntekijälle, tai kahvihuoneella keskusteltaessa. 

Henkilökohtaisen vastuun tiedon saamisesta ja jakamisesta voidaan todeta korostuvan etäyhteyksien 

välityksellä. 

 

Epävirallisen työyhteisöviestinnän haasteiden lisäksi tutkimuskirjallisuudessa on tullut esille, kuinka 

laajan etätyön huonoina puolina on nähty työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtyminen, vaikeus 

kasvokkaiseen kommunikaatioon sekä yhteistyön vähentyminen (ks. esim. De Klerki, Jouberti & 

Mosca 2021). Tämä näkyi myös haastateltavien vastauksissa. Kunnissa, joissa viestintä perustuu 

kasvokkaiseen kommunikaatioon, uusien ideoiden pallottelu, ja suunnittelu- ja kehitystyö koettiin 

haastavaksi etäyhteyksien kautta. Vaikka valmistelut ja tekeminen hoituivat, muilta oppiminen 
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koettiin haasteelliseksi. Vapaampien kohtaamisten puuttumisen koettiin vähentävän myös paikkoja 

keskustella projektien tai töiden lopputuloksista kollegoiden kesken. Tämän nostivat esiin niin 

esihenkilöt kuin työntekijätkin. Esihenkilöt kokivat asian vielä hankalammaksi kuin työntekijät, sillä 

he työskentelivät useissa eri työryhmässä.  

 

Toisin kuin epäviralliseen viestintään, viralliseen työyhteisöviestintään ei liitetty haastatteluissa 

samalla tavalla vaikutusta yhteisöllisyyden kokemukseen ja vaikutukseen yhteisöllisyyden 

muodostumisesta. Yhteisöllisyyteen koettiin vaikuttavan suurimmaksi osaksi etätyö 

kokonaisuudessaan. Etäkokoukset nähtiin kuormittavimpina kuin fyysiset kokoukset toimistolla. 

Etänä koettiin myös herkemmin palaverista herpaantumista ja ”multitaskingia", eli tehdään montaa 

asiaa yhtä aikaa keskittymättä mihinkään täysin. Tämän vuoksi haastateltavat kokevat etätyöllä 

olevan vaikutusta yhteisöllisyyden kokemukseen. 

 

Kysyttäessä, onko viestinnällä merkitystä kokemukseen yhteisöllisyydestä, lähes kaikki 

haastateltavista liittivät viestinnän merkittäväksi seikaksi yhteisöllisyyden rakentumiseen. 

Merkittäväksi seikaksi haastateltavat tunnistivat viestinnän ja kuuntelun merkityksen 

yhteisöllisyyden edistämisessä. Yhteisöllisyyden muodostuminen liitettiin erityisesti epäviralliseen 

viestintään. Vapaammat keskusteluaiheet ja sitä kautta muodostuvat ystävyyssuhteet näkyivät 

haastateltavien vastauksissa.  

 

H9: ”Toki kaikki viestintä vaikuttaa yhteisöllisyyden kokemukseen. Erityisesti 
epävirallinen viestintä, jota käytetään käytävillä, kahvihuoneissa, jne. Etätöissä osittain 
yhteisöllisyyden tunne on voinut jopa kasvaa, koska olemme jakaneet esim. Yammerissa 
kuvia etätyökavereistamme (lemmikeistämme jne.). - - ” 

 

Vain haastateltavista H4 ei kokenut viestinnällä olevan merkitystä yhteisöllisyyteen, koska 

yhteisöllisyyttä ei ollut ennen koronaepidemiaakaan. Kyseisen haastateltavan vastauksista voidaan 

tulkita, kuinka kokemus viestinnästä parantui etätyön jatkuessa. Samalla uusiin keskustelualustoihin 

muodostui hieman vapaampia keskusteluja, joita ei aikaisemmin ollut kasvokkaisessa 

vuorovaikutuksessa. Näin voidaan nähdä, että viestinnän parantuessa, myös tiimin ilmapiiri hieman 

vapautui ja vapaammalle vuorovaikutukselle löytyi uudenlainen paikka. Kyseistä seikkaa ei 

aikaisemmin kirjallisuudessa ole esiintynyt. Yksi syy voi olla, että aikaisempi etätyötä ja 

työyhteisöllisyyttä koskenut kirjallisuus keskittyi hajautuneisiin tiimeihin, jotka olivat 

maantieteellisesti kaukana toisistaan ja jotka harvoin kohtasivat kasvokkain, tai tiimeihin, joissa osa 

teki etätöitä ja osa ei. Haastatteluiden pohjalta voidaan tulkita, kuinka kaikki ovat samassa asemassa 
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ja toimivat etäyhteyksien päästä ns. pakotettuna, voi tilanne luoda uudenlaisen pohjan keskustelulle 

ja kokemusten jakamiselle, mitä toimistolla ei tarvinnut. Uusi ja jopa hämmentävä tilanne saattoi 

luoda tarpeen vertaistuelle, joka auttoi vapaamman keskustelun muodostumisessa.  

 

Vaikka kokemusta yhteisöllisyydestä ei vielä H4 mukaan suuremmin syntynyt tiimin välillä, ei sitä 

voi sulkea pois. Selkeästi viestin sävy ja yhteydenottojen tiheys vaikutti siihen, miten viestejä on 

tulkittu ja millaiseksi yhteistyö eri ihmisten kanssa on koettu. Esimerkiksi H7 toi esille, kuinka 

organisaation ja tiimien sävyt viestiä määrittävät paljon yleistä puhetapaa ja raamittavat sitä kautta 

asioihin suhtautumista ja muiden tulkintaa. Vaikka tämä tulkinta on vaikeampaa etäyhteyksien kautta, 

koska monet vihjeet vuorovaikutuksessa jäävät pois, luo se alustan tasavertaisemmalle 

vuorovaikutukselle.  

 

Siinä missä etäyhteydet ovat saattaneet tasapuolistaa viestintää, ne ovat myös tuoneet haastatteluiden 

perusteella haastateltaville selkeästi tietynlaista epävarmuutta viestintään. Kun viestinnän osapuolia 

ei näe kasvokkain isoissa kokouksissa, voi mikrofonin avaamiseen tulla suurempi kynnys. 

Kokouksissa ei pystytä lukemaan muiden ihmisten eleitä ja ilmeitä siitä, että mitä on sallittua sanoa 

tai kertoa, ja mitä ei.  

 

H7: ”Aika vähän tulee ainakaan itsellä soiteltua mitään turhia puheluita, että se 
vuorovaikutus on kyllä tosi asiapitoista. Ja kun ei voi vaan huikata toisen ovelta mitään 
tai näin niin se on vähentynyt.” 
 

McMillanin ja Chavisin (1986) mukaan luottamus, yhteiset tavoitteet ja normit ovat keskeisiä 

elementtejä, jotka ohjaavat organisaation sisällä ihmisten välisiä suhteista ja siten koko organisaation 

toimintaa. Avoin keskustelu liitettiin haastatteluissa edistämään luottamusta työyhteisön sisällä. Kun 

keskusteluyhteys heikentyi, kokemus luottamuksesta organisaatiota ja sen ihmisiä kohtaan heikentyi 

myös. Vaikka vaihtuvuus kunnissa ei tyypillisesti ole ollut suurta, huoli uusien työntekijöiden 

viihtymisestä nousi esille muutamassa haastattelussa. Heikon keskusteluyhteyden kautta luottamusta 

organisaatioon ja sen ihmisiin ei välttämättä synny, eikä näin sitoutumista työpaikkaan. Erityisesti 

epäviralliselle viestinnälle ja ns. kahvipöytäkeskustelulle annettiin iso merkitys yhteisöllisyyden 

muodostumisessa ja ihmisten kiinnittymisessä organisaatioon. Yhteisöllisyyttä ennen 

koronaepidemiaa kuvattiin tiiviiksi, ihmiset tunsivat toisiaan ja heidän vapaa-aikansa elämää, sekä 

useat viettivät vapaa-ajalla myös aikaa yhdessä.  

 



53 
 

Kaikki vastaajat kokivat, että organisaatio ja työnantajat arvostavat yhteisöllisyyttä ja sen edistämistä. 

Kuitenkin kysyttäessä siitä, miten yhteisöllisyyttä edistetään etänä, vastaukset olivat lähestulkoon 

samat: virtuaaliset kahvihetket koko tiimille, pari kertaa vuodessa järjestetyt tyhy- tai tiimipäivät, ja 

toisinaan vapun tai joulun aikaan yhteinen lounas tai muu juhlapäivään liittyvä ruokahetki 

virtuaalisesti. Yhteisöllisyyden siis nähtiin muodostuvan työyhteisön ja erityisesti tiimin sisäisissä 

vapaammissa kohtaamissa. Näin vapaammille kohtaamisille annettiin suuri painoarvo 

yhteisöllisyyden edistämisessä. Vapaammat kohtaamiset ikään kuin siirrettiin vain etäyhteyksien 

taakse. Vaikka haastatteluista voi selkeästi nähdä, että kaikki eivät pidä vapaampia etäkahvihetkiä 

luonnollisena paikkana keskustelulle, ei niille ole lähdetty ideoimaan erilaisia muotoja.  

 
H8: ”Kyllä sitä varmaan pidetään, mutta kyllä se on vähän rajoittunut siihen 
naaamatusten, että et ihan erilainen se on se tunnelma ja meininki on siinä, kun ne 
ihmiset kokoontuu siihen klassisesti siihen kahvipöydän ympärille silloin ja, että 
kyllähän ne oli paljon säännöllisempiä”. 

 

Teknologiaan liitettiin kuitenkin yhteisöllisyyttä edistävä puoli. Etäyhteydet tarjoavat paikan 

osallistua vuorovaikutukseen tasapuolisemmin, kun ei tarvitse taistella huomiosta saadakseen 

äänensä kuuluviin. Etäyhteyskanavien kautta myös hiljaisemmat ihmiset pääsevät helpommin 

keskusteluun mukaan chatin kautta.   

 

H3: ”- - [T]iimissäni semmoiset ihmiset, jotka ei uskalla niin kuin muuten puhua tai 
tulla jossain kokouksessa esille, niin uskaltaa siellä [Teamsissa] sanoa asiansa ja tulla 
esille. Sä voit kirjoittaa, jos et haluu puhua ja tämmöistä, että siinä on niin kuin kaikilla 
mahdollisuus osallistua ihan eri tavalla kuin pöydän ympärillä asioihin.” 

 

Kirjoittamiseen pohjautuvat keskustelualustat voivat tarjota helpomman tavan päästä osaksi 

keskustelua niille, jotka eivät uskalla isoissa tilanteissa olla äänessä. Tällaista chattipohjaista 

keskustelua, jossa teknologia voi mahdollistaa tasapuolisemman keskusteluyhteyden työyhteisössä, 

ei juurikaan etätyötä koskevassa kirjallisuudessa ole tuotu aiemmin esille. Aihe on noteerattu muissa 

internetiä ja sen yhteisöjä koskevassa tutkimuksessa, mutta etätyön tutkimuksessa hajautetun tiimin 

vuorovaikutuksessa usein korostetaan sen negatiivisia vaikutuksia. Myös esimerkiksi Fonner ja 

Roloff (2010) esittivät, kuinka etätyö voi hidastaa vuorovaikutusta koko tiimin välillä. Morganin 

(2002) havaintojen mukaan tämä voi johtaa työntekijän käsitykseen huonosta kulttuurista, 

johtamisesta sekä lisätä tiedon ylikuormitusta sekä kokemusta eristäytymisestä. Aineiston perusteella 

esille tuli ennemmin, kuinka kokemus yhteisöllisyydestä esihenkilön ja työntekijöiden välillä tuntui 

jopa parantuneen kuin eriytyneen, mikä johtui etätyön tuomasta uudenlaisesta keskustelukulttuurista 

esihenkilöiden ja alaisten välillä.   
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Ei voida kuitenkaan puhua viestinnän laajentumisesta, sillä vaikka verkkoyhteydet mahdollistavat 

uudenlaisen tilan myös hiljaisimmille työkavereille, on keskustelukumppanien määrä haastateltavien 

mukaan vähentynyt. Vaikka vapaampaa keskustelua selkeästi arvostettiin kaikissa kunnissa ja siihen 

kannustettiin jokaisessa tiimissä esimerkiksi viikoittaisten ja kalenteroitujen tiimikahvihetkien kautta, 

monet haastateltavista kertoivat, kuinka etätyön aikana he käyvät keskustelua lähestulkoon vain 

niiden kollegoiden välillä, joiden kanssa tekevät töitä yhdessä. Viestinnän ympäristö on osaltaan siis 

supistunut, sillä vapaampia kohtaamisia kollegoiden kanssa, joiden kanssa ei suoranaisia työasioita 

ole, ei enää ole. Yhteisöllisyys näyttäisi pysyvän tiiviinä hyvän kommunikaation ja viestinnän kautta. 

Jatkuva yhteydenpito tiettyihin kollegoihin auttoi säilyttämään yhteisöllisyyden kokemuksen. 

Toisaalta muiden kuin läheisempien kollegoiden kanssa yhteydenpito väheni tai loppui kokonaan, 

jolloin samalla kokemus yhteisöllisyydestä katosi tai ainakin vähentyi. Vuorovaikutuksella voidaan 

nähdä olevan merkittävä vaikutus kokemukseen yhteisöllisyydestä.  

 

5.5. Analyysin yhteenveto 
 

Yhteenvetona kaikista haastatteluista voidaan todeta, että haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että 

säännöllinen viestintä ja vuorovaikutus ovat elintärkeitä hajautetussa työyhteisössä. Esimerkiksi H10 

kertoi, kuinka viestintä on parantanut yhteisöllisyyttä tuomalla työyhteisöön avoimuutta ja 

uudenlaista tiedonjakoa. Viestinnän avautuminen on mahdollistanut laajemman keskustelualustan 

kollegoiden välille, minkä seurauksena kysymysten esittäminen ja oikean tiedon etsiminen on 

nopeutunut ja helpottunut. H8 puolestaan kuvasi, kuinka avoimella viestinnällä voidaan jakaa ideoita, 

jotka helpottavat työntekemistä, mutta myös tuovat yhteisöllisyyttä, kun jaetaan kokemuksia. Kuten 

aikaisemmassa kirjallisuudessa on tuotu esille, eri tutkimusten mukaan viestintä voi edistää 

työyhteisön jäseniä liittymään ja sitoutumaan organisaatioon, estää heitä jäämästä ulkopuolisiksi, 

madaltaa kynnystä kysyä apua ja ottaa yhteyttä, vähentää epäselvyyksiä, sekä edistää luottamusta ja 

yhteisöllisyyttä. 

 

Kuntien erilaiset ohjeistukset sitovat sitä, miten sähköistä viestintää toteutetaan. Ohjeistukset 

määrittelevät käytettävissä olevat menetelmät. Tutkimuksessani kuitenkin tulee esille myös 

yksittäisten ihmisten erilaiset tavat suhtautua sähköisten viestintävälineiden käyttöön, minkä koetaan 

hankaloittavan viestinnän toteutumista erityisesti silloin, kun käytössä on rajattu määrä menetelmiä 

tai suhtautuminen välineisiin on kielteistä. Viestinnän toteutuminen hankaloituu erityisesti silloin, jos 

teknologia koetaan haastavana eikä sen opettelua koeta tarpeellisena. Teknologiavälitteinen viestintä 
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nähtiin myös heikompana kasvokkaiseen viestintään verrattuna henkilökohtaisen kontaktin ja 

tutustumisen kautta. Tätä tukee myös esimerkiksi Schmitz ja Fulk (1991), vaikka esimerkiksi 

informaation rikkaus -teoria pitääkin joitakin teknologisia viestintäkanavia yhtä rikkaina 

kasvokkaisen vuorovaikutuksen kanssa. Tutkimukseni mukaan tiimin jäseniin koettiin olevan 

helpompi tutustua kasvokkaisen viestinnän avulla. Tämä näkyi esimerkiksi vastauksissa, joissa 

uusien työntekijöiden kanssa koettiin yhteyttä, jos haastateltava oli ollut mukana uuden työntekijän 

perehdyttämisessä. Kasvokkain nähtiin myös helpompana pyytää apua tai tiedustella josko joku osaisi 

auttaa. 

 

Haastateltavat, joille etäyhteyksien välityksellä kommunikoiminen on luontevaa, kuitenkin kokivat 

osittain vahvaakin yhteisöllisyyttä etäviestinnän kautta. Niille, jotka vapaallakin kommunikoivat 

paljon erilaisten pikaviestimien ja sosiaalisen median kautta, viestinnän onnistuminen nähtiin 

vahvemmin. Silti kaikille etäyhteyksien kautta viestiminen ei ole luontevaa, vaikka palvelut ja niiden 

toiminnot olisivat tuttuja. Etäkokoukset ja niiden keskusteluihin osallistuminen koettiin osaltaan 

myös haastavammaksi, sillä kameroiden pois päältä ollessa keskustelun osapuolet eivät voineet 

tulkita toisiaan. Tämän vuoksi esille haastatteluissa nousi, kuinka etäkokouksissa joutuu enemmän 

pohtimaan, uskaltaako mikin laittaa päälle ja missä vaiheessa uskaltaa avata suunsa. Tätä tilannetta 

ei samalla tavalla ole kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Lisäksi uusien työntekijöiden voi olla 

vaikea osallistua epävirallisten etäkahvihetkien keskusteluihin, kun kontekstia keskusteluihin tai 

suhteita muihin keskustelijoihin ei välttämättä ole kerennyt muodostua. 

 

Maaliskuussa 2020 ihmisten siirryttyä rysäyksessä etäyhteyksien päähän, eivät verkkoyhteydet 

pysyneet täysin kasvaneen tarpeen ja rasituksen mukana. Tästä johtuen kameroita jouduttiin pitämään 

kiinni tai videot pätkivät isoissa kokouksissa. Siksi monet saattoivat olla pelkän äänen varassa, 

eivätkä uudet teknologiset viestintäkanavat tarjonneet yhteisöllisyyttä edistäviä muotoja, kuten 

ilmeiden ja eleiden tulkintaa.  

 

Vuorovaikutuksen laatu kuitenkin koettiin tässä tutkimuksessa melko hyväksi, vaikka sen nähtiin 

olevan alttiina erilaisille yksilötason tekijöille. Vuorovaikutus nähtiin kaksisuuntaisena: siihen 

vaikuttavat niin työyhteisön ilmapiiri, kuin ilmapiiri itsessään vaikuttavana tekijänä. Vaikka 

haastateltavat olivat lähes yksimielisiä siitä, kuinka suuri vaikutus yhteisöllisyyden edistämisessä 

vapaammilla kohtaamisilla on, monet kokivat, että etäyhteydet ja viestintä ovat parantuneet koronan 

edetessä. Haastatteluiden aikana monet olivat työskennelleet kotona jo vuoden. Sen aikana 

organisaatioissa oli jo tehty monia parannuksia yhteyksiin.  
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Esihenkilön roolissa tärkeänä pidettiin sitä, että he ovat aktiivisia yhteydenpidossaan kaikkiin omiin 

työntekijöihinsä. Työntekijät tulisi huomioida yksilöinä, sillä toiset kaipaavat enemmän 

vuorovaikutusta kuin toiset. Säännölliset kohtaamiset olivat merkittävässä roolissa hajautetussa 

työympäristössä, sillä etäaikana ihmiset helposti pirstaloituvat ja esihenkilöillä on siksi haastavampaa 

saada työntekijöitä yhteen ja pitää yllä yhteisöllisyyttä. Ihmisten pirstaloituminen ja yhteisöllisyyden 

ylläpidon haasteet on tunnistettu myös Fonnerin ja Roloffin (2010) havainnoissa. 

 

Esihenkilöllä koettiin olevan suuri merkitys myös työntekijöiden kokemuksesta hyvästä viestinnästä 

sekä työyhteisöviestinnän kulusta, mutta myös työntekijöiden työhyvinvoinnista. Haastateltavat 

esihenkilöt kertoivat, kuinka päivittäisten kohtaamisten puuttuessa johdolla voi olla vaikea havaita 

työyhteisön tilaa ja työntekijöiden hyvinvointia. Kaikki haastateltavat esihenkilöt kuvasivat 

haastatteluissaan, kuinka oma työtehtävä on jollain tavalla muuttunut. On aktiivisesti selvitettävä 

työntekijöiden kuulumisia, jos he eivät muuten näy tai kuulu kokouksissa kuin mustana pallona. 

Vaikka etätyö on antanut suurempaa autonomiaa työntekijöille, esihenkilöt joutuvat silti 

huolehtimaan jopa työntekijöistään enemmän kuin ennen koronaepidemiaa. On pidettävä huolta, että 

kaikki pärjäävät eikä vastuu ole vain yksilöllä. Etätyö on lisännyt työntekijöiden uupumusta ja 

väsymystä, minkä seurauksena on paljon hankalampi saada ihmisiä kasaan yhteisöllisyyden 

edistämiseksi.    

 

H7: ”Yhteisöllisyyden puuttumisella ei ehkä [merkitystä] töiden jaksamiseen, koska 
koen, että jaksan ihan hyvin. Mutta ehkä sellaiseen töiden merkityksellisyyteen tai ehkä 
oman päivän merkityksellisyyden tuntumiseen. ” 

 

Etätyö koettiin yksilöllisesti. Haastateltavat kertoivat etätyön tuovan monia hyviä puolia työhön, 

kuten tehokkuuden, paremman ajanhallinnan sekä rauhallisen työympäristön. Kyseiset seikat on 

huomattu myös aikaisemmassa kirjallisuudessa (Bélanger & Allport 2008, 114; Fonner & Roloff 

2010, 352–353). Itseohjautuvuus nähtiin niin hyvänä kuin huonona asiana. Se antoi vapautta työn 

tekemiseen, mutta samalla toi osittaisen kokemuksen työyhteisöstä eriytymisestä ja yksinäisyydestä. 

Suurimmiksi etätyön tuomiksi haasteiksi koettiin viestinnän kuormittavuus sekä yhteisöllisyyden 

heikkeneminen. Lisäksi perheen ja työn yhteensovittamisessa monet toivat esille haasteita. 

Kouluikäisten lasten perheissä työn ja perheen yhdistämisen haasteet koettiin haastatteluissa 

suurempana kuin heillä, joilla ei ollut lapsia. Lapset kaipaavat päivällä enemmän huomiota, joka on 

pois työnteosta.  
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H6: ” [Etätyö] on paljon hyvääkin tuonut ja juuri näitä pakottanut oppimaan uudenlaisia 
työskentelytapoja. Se on jatkoa ajatellen tosi hyödyllistä, koska niin kuin mä sanoin, niin 
meillä on tulossa esimerkiksi just isoa toimitila uudistusta, missä on monipaikkaympäristö 
eikä enää ole niitä omia nimettyjä työpisteitä välttämättä kaikilla, niin sitä varten tää on 
kyllä tosi kullanarvoinen.” 

 

Selkeää oli, että etätyötä kohtaan oli paljon ennakkoluuloja kuntaorganisaatioissa ennen 

koronaepidemiaa. Etätyön onnistumista epäiltiin paitsi työn tehokkuuden, mutta myös 

yhteisöllisyyden näkökulmasta. Koronaepidemia tarjosi tarkastelluille kunnille aikaisempaa 

ketterämmän tavan toimia, minkä ei uskottu onnistuvan aikaisemmin. Lisäksi monien 

ennakkoluulojen koettiin vähentyneen etätyötä kohtaan. Mielenkiintoista oli huomata, kuinka 

haastateltavien omista oletuksista huolimatta, yhteisöllisyyden kokemus koettiin suhteellisen hyvänä 

myös pitkän etätyöajan seurauksena. Vaikka etätyö oli heikentänyt yhteisöllisyyden kokemusta 

isossa, koko organisaatiota koskevassa käsityksessä, se silti koettiin hyväksi työn arjessa pienemmän 

tiimin kesken. Erityisesti niissä tiimeissä, joissa yhteisöllisyys koettiin huonona ennen 

koronaepidemiaa, etätyö pikemminkin lähensi tiimien yhteistyötä ja lisäsi kommunikaatiota kuin 

heikensi sitä. Sen seurauksena yhteisöllisyyttä pidettiin parempana nyt kuin ennen laajaa etätyötä.  

 

Teknologinen vuorovaikutus näytti tarjoavan näille tiimeille, joissa yhteisöllisyys on lisääntynyt 

etäaikana, tasapuolisemman keskustelualustan, jossa kukaan ei dominoinut. Ilmiö on 

mielenkiintoinen. Toisaalta teknologinen vuorovaikutus myös mahdollisti sen, että 

keskustelukumppanin voi paremmin valikoida. Etänä on ollut helpompi kommunikoida vain niiden 

kanssa, joiden kanssa haluaa. Tämä on linjassa myös Fonnerin ja Roloffin (2010) havaintojen kanssa 

etätyöstä, joka vähentää keskeytyksiä ja sen tuomaa stressiä ja voi näin luoda vahvemman hallinnan 

tunteen. Yhteisöllisyyttä kuitenkin käsiteltiin haastatteluissa usein irti töistä, vaikka itse työn on nähty 

myös luovan yhteisöllisyyttä. Haastatteluiden perusteella yhteisöllisyys on selkeästi toimistolle 

paikantuvaa ja etätöissä yhteisöllisyys näyttää kilpistyvän jokaisessa kunnassa pidettäviin 

etäiltapäiväkahveihin. Yhteisöllisyyttä ylläpidetään paikallisina, vapaamman kohtaamisen paikoissa, 

kuten toimiston kahvihuoneessa. Nämä paikat on ikään kuin ”rakennettu” yhteisöllisyyden 

edistämiseksi. Sitä ei välttämättä huomioida, että yhteisöllisyys syntyy myös vuorovaikutuksessa 

jokaisessa Teams-palaverissa.  

 
Aineistossa McMillanin ja Chavisin (1986) erittelemistä yhteisöllisyyden elementeistä korostui 

kokemus yhteenkuuluvuudesta, ryhmään sitoutumisesta sekä merkityksellisyydestä. 

Yhteenkuuluvuuden tunnetta kuvasi avoin ja tiivis ilmapiiri, joka oli syntynyt jo ennen 

koronaepidemiaa. Tämä tiivis ilmapiiri auttoi myös etätyön aikana, ja erityisesti lähitiimien sisällä 
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ilmapiiri tuntui säilyvän. Merkityksellisyyden kokemuksesta koettiin niin puolesta kuin vastaan. 

Yhteisöllisyyden heikentyminen vaikutti osalla haastateltavista kokemukseen merkityksellisyydestä. 

Heikentyminen näkyi erityisesti niillä, joiden tehtävät eivät vaatineet juurikaan muita työntekijöitä, 

vaan olivat hyvin itsenäisiä. Toimistolla kollegoiden läsnäolo toi tunteen, että töitä kuitenkin tehtiin 

yhdessä niiden itsenäisyydestä huolimatta. Etäaika puolestaan on vähentänyt kollegoiden kanssa 

käytyä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta, mikä on korostanut yksintyöskentelyä.  

 

Kirjallisuuden perusteella kokemus yhteisöllisyydestä ja jäsenyydestä voi lisätä työntekijän 

selviytymismekanismeja ja vähentää työelämän tuomaa kuormitusta (Klein & D’Annu 1986). Vaikka 

moni haastateltavista liitti etätyöhön yhteisöllisyyden heikentymisen, haastateltavien mukaan 

yhteisöllisyys nähtiin myös voimana, joka auttoi jaksamaan myös etätyössä. Kokemus 

yhteisöllisyydestä työkavereihin tarjosi etänä paikkoja vuorovaikutukselle, vaikkakin vähemmän 

mitä fyysisesti toimistolla koettiin. Samalla yhteisöllisyyden kokemus antoi mahdollisuuden 

vapaammille kohtaamisille, joilla on todettu olevan merkitystä työssä viihtymiseen.  

 

Siitä huolimatta, että suuremman yhteisöllisyyden koko kuntaa kohtaan koettiin laskeneen, 

sitoutuminen organisaatioon koettiin silti hyväksi. Haastateltavat työntekijät kokivat olevansa yhä 

arvostettuja työntekijöitä organisaatiossaan, työskentelivät he etänä tai läsnä. Kuntaorganisaatioissa 

yleisesti ihmisillä on pitkiä uria. Esimerkiksi kunnassa K1 esihenkilöt kertoivat, että työntekijöiden 

vaihtuvuus on suhteellisen vähäistä. Vähäinen vaihtuvuus mahdollistaa tutustumisen 

henkilökohtaisesti kollegoihin ja suhteiden luomisen, mikä vahvistaa työntekijöiden keskinäistä 

tuntemista, lähentymistä ja sitoutumista. Aineiston perusteella ystävyyteen perustuvat suhteet 

työyhteisössä lisäävät tunnetta yhteenkuuluvuudesta, sosiaalisesta tuesta ja sitoutumisesta, mitä tukee 

myös Morrsion (2002, 1156–1158).    

 

Haastateltavat kokivat tiimiin ja organisaatioon identifioitumisen rakentuvan tiimin suhteissa, 

tavoitteiden määrittelyn sekä tavoitteisiin pyrkimisen kautta. Vuorovaikutus on olennainen osa 

tiimiin identifioitumista sekä yhteisöllisyyden kokemusta. Haastateltavien tiimien vuorovaikutus 

vaihteli paljon, ja aktiivisuuteen vaikutti yksilön oma osaaminen ja tarve. Vaikka yhteisiä vapaamman 

keskustelun paikkoja oli organisaatio- ja tiimitasolta tarjottu työntekijöille, eivät kaikki kokeneet niitä 

luonteviksi paikoiksi keskustelulle. Siitä johtuen kaikki lähitiimin jäsenet eivät osallistuneet yhteisiin 

kahvihetkiin. Koska vuorovaikutus perustui vapaaehtoisuuteen, vuorovaikutusympäristö supistui 

selkeästi koronaepidemian aikana tiimin sekä koko organisaation sisällä. Kuitenkaan kukaan 

haastateltavista ei nähnyt, etteikö teknologiavälitteinen viestintä voisi toimia myös yhteisöllisyyttä 
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edistävänä tekijänä. Toistaiseksi nähtiin olevan vielä kuitenkin haasteita. Pikaviestimien erilaisten 

keskustelualustojen toivottiin jäävän käyttöön kaikissa haastatelluissa kunnissa myös vaikka työ 

siirtyisi takaisin toimistolle epidemian loputtua. Tärkeää on, että viestinnälle luotaisiin yhtenäiset 

raamit, jotka palvelisivat jatkossa paremmin työntekijöitä, riippumatta siitä missä työtä päivän aikana 

fyysisesti suoritettaisiinkaan.  

 

Tutkimuksessa selvisi, kuinka työkulttuuria ja -yhteisöllisyyttä täytyy aktiivisesti ja tietoisesti 

ylläpitää. Kuten De Klerkin, Joubertin ja Moscan (2021) tutkimuksessa, myös tämän tutkimuksen 

haastateltavat näkivät etätyön pysyvänä työtapana myös koronaepidemian jälkeen, vaikkakin moni 

koki sen haittaavan yhteisöllisyyden rakentumista ja kokemista työpaikalla. Haastateltavista kaikki 

toivoivat hybridimallia, jossa etätyöskentely olisi vapaampaa kuin aikaisemmin. De Klerkin, 

Joubertin ja Moscan (2021) tutkimuksessa hybridimallin hyötyjä ovat muun muassa työn tehokkuus, 

työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä luottamuksen nousu. Samoja seikkoja korostivat myös 

tutkimukseni haastateltavat. Niissä tiimeissä, joissa etätyötä ei aikaisemmin sallittu, haastateltavat 

kokivat sen johtuvan luottamuksen puutteesta. Etätyöaikana kokemus esimiehen luottamuksesta 

työntekijöihin on vahvempi, eikä tarkkoja raportteja etätyöpäivistä tarvinnut toimittaa.  On tärkeää 

tutkia lisää, miten tiimien hajautuminen tulee vaikuttamaan kokemukseen yhteisöllisyydestä ja 

viestinnän tehokkuudesta.  
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6. Johtopäätökset 
 

Tutkielmassani olen pyrkinyt selvittämään, miten koronaepidemian tuoma laaja etätyö on vaikuttanut 

kokemukseen yhteisöllisyydestä ja työyhteisöviestinnästä kunta-alan tietotyöläisten arjessa. Tätä 

tavoitetta varten esitin kaksi tutkimuskysymystä:  

 

1. Millaisia yhteisöllisyyden elementtejä tietotyöläisten kokemuksissa on etätyön aikana? 

2. Millaisia yhteisöllisyyteen liittyviä merkityksiä tietotyöläiset antavat työyhteisöviestinnälle 

etätyön aikana? 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni nojaa McMillanin ja Chavisin (1986) esittämään 

yhteisöllisyyden elementtien erittelyyn. Koska yhteisöllisyydelle on useita eri määritelmiä 

kirjallisuudessa, sekä jokainen ihminen määrittelee sen omalla tavallaan, olen käyttänyt Pratt ja 

Ashforthdin (2003) määritelmää yhteisöllisyydestä. 

 

Useiden tutkimusten perusteella etätyön negatiivisia puolia ovat muun muassa työntekijöiden kokema 

yksinäisyys, eristäytyneisyys muusta työyhteisöstä ja kollegojen välisen kommunikoinnin 

väheneminen (Mann & Holdsworth 2003; Golden 2007, 1657–1658; Fonner & Rollof, 2010, 353). 

Myös tämän tutkimuksen mukaan etätyö toi monille kokemusta eristymisestä työyhteisöstään ja 

organisaatiostaan. Vaikka työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden väliset suhteet koettiin 

positiivisena, aineiston perusteella yhteisöllisyys koettiin silti heikentyneen huomattavasti etätyön 

aikana. Erityisesti kokemus kuulumisesta yhteisöön organisaatiotasolla ja identifioituminen 

työyhteisöön oli heikentynyt merkittävästi.  

 

Vaikka yleisellä tasolla yhteisöllisyyden koettiin heikentyneen, tutkimuksen perusteella 

yhteisöllisyyttä korostavia elementtejä kunta-alan työläisten keskuudessa olivat etätyön aikana 

kokemus yhteenkuuluvuudesta, merkityksen kokeminen ja sitoutuminen ryhmään (McMillan & 

Chavis 1986). Vaikka tarpeiden täyttyminen tuli haastatteluissa esille, sillä ei nähty olevan yhtä suurta 

merkitystä kokemukseen yhteisöllisyydestä kuin kolmella muulla elementillä. Aineiston perusteella 

tarpeiden täyttymisellä nähtiin merkitys kokemukseen arvostuksesta ja sen nousuun. Sitä ei 

kuitenkaan liitetty kokemukseen yhteisöllisyydestä, eikä yhteisöllisyyttä liitetty kokemukseen 

arvotuksesta. Aineiston perusteella merkittävin elementti yhteisöllisyyden muodostumiseen näytti 

olevan jaettu emotionaalinen yhteys eli tunneside, joka oli muodostettu yhteisön jäsenten välillä. 

McMillan ja Chavis (1986) ovat kuvanneet, kuinka side yhteisön jäsenten välillä vahvistuu sen 
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mukaan, kuinka paljon jäsenet ovat toistensa kanssa tekemisissä. Myös tutkimusaineiston pohjalta 

voidaan todeta, kuinka yhteisöllisyys koettiin vahvaksi niiden henkilöiden välillä, joiden kanssa 

tehtiin töitä eniten. Ne henkilöt, jotka olivat kerenneet muodostamaan läheisiä ystävyssuhteita 

yhteisön jäsenten välillä, kokivat vahvempaa yhteisöllisyyttä myös etätyön jatkuessa. Lisäksi 

haastateltavat liittivät koronaepidemiasta selviytymiseen vahvan sosiaalisen tuen. Myös he, jotka 

kertoivat osallistuvansa aktiivisesti erilaisille virtuaalikahveille ja vapaa-ajan kohtaamisiin etäaikana, 

kokivat suurempaa yhteisöllisyyttä kuin he, jotka eivät kokeneet virtuaalisia kohtaamisia yhtä 

luontevana paikkana jakaa omia asioita. Voidaan jopa todeta, että etätyö on nimensä mukaisesti 

etäyttänyt monet työntekijöistä henkisesti työyhteisöstään fyysisen etäisyyden lisäksi. 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen ”miten kunta-alan tietotyöläiset ovat kokeneet laajan etätyön aikana 

työyhteisöviestinnän roolin yhteisöllisyyden kokemuksessa?” olen keskittynyt luvussa 5. Aineiston 

perusteella yhteisöllisyyden edellytyksenä nähtiin olevan hyvä ja avoin viestintäkulttuuri. Niissä 

tiimeissä, missä viestintä oli avointa, koettiin vahvemmin ystävyyttä ja luottamusta koko tiimin 

välillä, sekä esihenkilöä kohtaan. Puolestaan niissä tiimeissä, joissa viestintä oli heikkoa, vapaampia 

kohtaamisia ei juurikaan ollut eikä esihenkilö panostanut kommunikaatioon, koettiin yhteisöllisyys 

myös heikompana. Tai jopa olemattomana. Viestinnän merkitystä yhteisöllisyyden kokemukseen 

kuvasi se, kuinka niissä tiimeissä, joissa viestintä oli aikaisemmin heikkoa, yhteisöllisyys koettiin 

myös huonommaksi kuin muissa aineiston tiimeissä. Etätyön aikana viestintävälineiden parantuessa 

kuitenkin myös yhteydenpito helpottui ja kokemus yhteisöllisyydestä parantui hieman.  

 

Etätyössä myös yhteyksiin käytetyillä viestintävälineillä ja -kanavilla on merkitystä viestinnän ja 

yhteisöllisyyden muodostumiseen (Heinonen 2008, 121–122). Tutkimusaineiston perusteella 

työntekijöiden viestintätekniseen osaamiseen liitettiin vaikutus kokemukseen viestinnän 

onnistumisesta ja yhteisöllisyyden kokemuksesta. Useat eri työvälineet ja viestintäkanavat voidaan 

nähdä työtä helpottavina välineinä, mutta liian useat keskustelukanavat ja -alustat saattavat 

puolestaan hidastaa työtä ja vähentää viestintää. Aineiston perusteella virtuaaliset viestintävälineet 

tarjosivat tiimeille ja työyhteisölle entistä tasapuolisemman alustan vuorovaikutukselle. Tätä tukee 

myös aikaisempi kirjallisuus (ks. Valo 2003).  Erityisesti niissä tiimeissä, joissa yhteisöllisyys ja 

epävirallinen viestintä oli heikkoa ennen koronaepidemiaa, viestintäteknologian hyödyntäminen 

auttoi tiimin jäseniä löytämään uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Näin kaikille 

löytyi mahdollisuus osallistua keskusteluun oman henkilökohtaisen halunsa mukaan, mikä saattoi 

jopa parantaa yhteisöllisyyttä. 
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Aiempien tutkimusten (McMillan & Chavis 1986; Klein & D’Annu 1986) mukaan yhteisöllisyys ei 

kuitenkaan aina vie ihmisiä yhteen vaan voi myös ajaa erilleen tekemällä yhteisöön erilaisia 

klustereita. Myös tutkimukseni osaltaan tukee tätä. Vahva yhteisöllisyys tiettyjen työkavereiden 

kesken vaikutti luovan heille läheisen suhteen, mutta samalla eriyttävän heidät helpommin muusta 

organisaatiosta. Myös etänä tiivis yhteisöllisyys näytti eriyttävän ihmisiä koko tiimin yhteisestä 

yhteisöllisyyden kokemukseen. Siinä missä usea haastateltava koki yhteisöllisyyttä tiettyjen 

työkavereiden kanssa, koko tiimin ja organisaation yhteisöllisyyden koettiin heikentyneen. Thatcher 

ja Zhu (2006, 1080–1081) havaitsivat tutkimuksessaan, kuinka tyystin etänä työskentelevät joutuvat 

luomaan täysin uusia viestintätapoja ja -rutiineja ylläpitääkseen kollegoiden ja esihenkilöiden välisiä 

yhteyksiä, sekä vähentääkseen eristäytymisen ja epävarmuuden tunteita. Myös aineistoni tukee tätä, 

sillä organisaatiotasolla on jouduttu miettimään uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa työyhteisön 

jäsenten välillä, kun yhteisö on hajautunut kokonaan. Poikkeuksena aikaisemmasta tutkimuksesta, 

tässä tutkimuksessa uusien viestintätapojen luominen tuli ylhäältä alaspäin annettuna, organisaatiolta 

ja esihenkilöiltä työntekijöille, eivätkä työntekijät itse luoneet näitä kanavia.  

 

Tutkimukseni mukaan myös virallinen työyhteisöviestintä on muuttunut ylhäältä alaspäin 

tiedottamiseksi ja asiapitoiseksi vuorovaikutukseksi etätyön aikana. Työhön liittyvän viestinnän 

koettiin muuttuneen vastavuoroisesta vuorovaikutuksesta asiapitoiseksi kokoustamiseksi. 

Etäkokoukset voidaan sijoittaa lähemmäksi toisia kokouksia, koska matkoihin ei mene aikaa. 

Aineiston perusteella kokoukset ovat muuttuneet asiapitoisemmiksi, sillä niissä mennään suoraan 

asiaan, eivätkä ne pidä sisällään kasvokkaista vuorovaikutusta. Sähköisen viestinnän muodoista 

puuttuu kasvokkaisen viestintään liitettävä viestinnän rikkaus ja sosiaalinen läsnäolo, joka saadaan 

eleitä ja ilmeitä tulkitsemalla (Andres, 2002; Scott & Timmerman, 1999). Aineiston perusteella tällä 

on merkitystä yhteisöllisyyteen ja viestintään varsinkin isommissa kokouksissa sekä koko tiimin 

kesken. Pienemmissä, kahdenkeskisissä virtuaalipalavereissa yhteisöllisyys kuitenkin saattoi 

näyttäytyä hyvinkin vahvana ja vuorovaikutus läheisenä.  

 

Eri tutkimusten mukaan yhteisön ja yhteisöllisyyden perusta on kommunikaatiossa, eikä 

yhteisöllisyyttä synny ilman vastavuoroista kommunikaatiota (Morner & von Krogh 2009; Gibson & 

Gibbs 2006; Klein & D’Aunno 1986). Myös tutkimukseni tukee tätä. Aineiston perusteella 

kommunikaatioon, erityisesti vapaampiin kohtaamisiin, liitettiin yhteisöllisyyttä edistävä rooli. Kun 

koronaepidemian seurauksena vapaammat kohtaamiset vähentyivät, myös yhteisöllisyyden 

kokemisen koettiin vähentyneen. Samalla myös hiljaisen tiedon levittäminen koettiin 

haastavammaksi, mikä aiheutti huolen muun muassa uusien työntekijöiden perehdyttämisestä ja 
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yhteisöön sisälle pääsemisestä. Hyvällä ja aktiivisella viestinnällä nähtiin olevan yhteisöllisyyttä 

edistävä vaikutus niin aineiston kuin kirjallisuuden perusteella (ks. esim. Gibson & Gibbs 2006). 

 

Aiemmista tutkimuksista poiketen tutkimukseni tehtiin paitsi etätyön myös koronapandemian 

näkökulmasta, joka oli hyvin poikkeuksellinen ja näkyi paikoittain vastauksissa. Vastauksissa näkyi 

huoli työntekijöiden eriytymisestä, kun kasvokkainen vuorovaikutus ei ollut mahdollista. Tämän 

vuoksi säännölliset vuorovaikutuksen paikkoja ja viestintäyhteyksiä pidettiin merkittävässä roolissa 

yhteisöllisyyden näkökulmasta. Vapaammat kahvihetket tai pikaviestiryhmät, joissa jaettiin arjen 

hauskoja kuvia, koettiin tärkeiksi siksi, että niiden avulla pystyttiin välittämään muille työntekijöille 

tietoa siitä, mitä kaikille kuuluu. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liitettiin suuri merkitys 

yhteisöllisyyden edistämisessä etätyöaikana. Kuitenkin vastuu yhteisöllisyyden ja viestinnän 

edistämisestä siirrettiin usein esihenkilölle tai koko organisaatiolle. Vapaampien viestintä- ja 

vuorovaikutuspaikkojen toteutumisen virtuaalisesti koettiin olevan esihenkilön vastuulla, vaikka 

vastuu niihin osallistumisesta oli henkilöillä itsellään. Esihenkilöiden ja johtajien tulisi kuitenkin 

osaltaan rohkaista ja mahdollistaa erilaisia vapaamuotoisia kohtaamisia tiimin jäsenien kesken. 

Erilaiset vapaamman kohtaamisen paikat virtuaalisesti mahdollistavat työyhteisön ihmissuhteiden 

luomisen ja verkostoitumisen toisten kanssa.   

 

Uskon, että ajankäytön kannalta kymmenen haastateltavaa oli riittävä, jotta saadaan laaja käsitys 

etätyön vaikutuksista. Näin rajallisella aineistolla ei kuitenkaan voi yleistää tuloksia tai kuvata ilmiötä 

laajemmin. Jatkossa tämän kaltaista tutkimusta on hyvä tehdä laajemmalla aineistolla. Eri 

työntekijöiden kokemuksista voidaan saada arvokasta tietoa siinä, miten se toi muutoksia viestintään 

ja yhteisöllisyyteen. Näiden kokemusten avulla työelämää voidaan jatkossa kehittää.  Koen myös, 

että valintani haastatella laajasti eri alan tietotyöläisiä oli hyvä valinta. Jos olisin valinnut vain tietyt 

kunta-alan tietotyöntekijät, kuten viestinnän tai henkilöstöhallinnon ammattilaiset, olisin saanut vielä 

rajoittuneemman kuvan laajan etätyön tuomista kokemuksista ja tunteista. Jatkossa tärkeitä 

tutkimuskohteita olisivat myös muiden alojen työntekijät sekä tiedon kerääminen esimerkiksi 

viestinnän teknologoavälitteisyydestä ja sen merkityksestä työhyvinvointiin. 

 

Tämän tutkimusaiheen tutkiminen oli motivoiva ja mielenkiintoinen prosessi. Tutkimusprosessi avasi 

uuden näkökulman aiheeseen, joka on varmasti monelle jo tuttu, mutta samalla hyvin uusi. Siksi 

tutkimusaihe oli mielestäni erinomainen. Haastateltavat pohtivat vastauksissaan kuitenkin paljon 

muiden ihmisten kokemuksia etätyöstä, ja miten koko tiimi kokee yhteisöllisyyden. Näin vastaukset 

toisinaan olivat arvailuja ja pohdintoja, eivätkä kuvailuja omista tunteista ja kokemuksista. Tämä on 
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luultavasti johtunut minun kysymysteni asettelusta eikä ollut haastateltavien virhe. Jatkossa 

kysymykset on muotoiltava tarkoin, jotta kysymykset ohjaavat yksilölliseen kokemukseen eivätkä 

yleistämiseen. Tässäkin tutkielmassa kiinnostus kohdistui nimenomaan yksilön kokemukseen, 

näkemykseen ja tunteisiin yhteisöllisyydestä ja viestinnästä etätyön kontekstissa. Jatkossa aihetta on 

hyvä laajentaa ja tuoda erilaisia näkökulmia etätyön tutkimukseen.  
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7. Pohdintaa 
 
Tässä luvussa pohdin tutkielmani luotettavuutta sekä tarkastelen omaa työtäni osana aiempaa 

tutkimusta ja tutkimukseni onnistumista. Luotettavuutta tarkastelen valitsemani tutkimuksen, sen 

teoreettisen viitekehyksen sekä aineiston ja sen keruun näkökulmista. Lopuksi pohdin 

mahdollisuuksia jatkotutkimukselle.  

 
Tutkimuksissa on pyrittävä arvioimaan kyseisen tutkimuksen luotettavuus (Hirsjärvi ym. 2000, 213; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 134). Usein se toteutetaan arvioimalla tutkimuksen reliabiliteettia sekä 

validiteettia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). Reliabiliteetilla mitataan mittaustulosten luotettavuutta 

ja kykyä vähentää sattuman osuutta. Validiudella tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata 

tarkasti juuri sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoitus mitata (Hirsjärvi ym. 2000, 213.) Alun perin 

käsitteet on luotu kvantitatiivisen tutkimuksen tarpeisiin, eivätkä ne sovellu täysin haasteita 

laadullisen tutkimuksen arviointiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuudesta ei ole yhtenäistä tai yhtä selkeää arviointiperustetta, toisin kuin määrälliselle 

tutkimukselle. Laadullisen tutkimuksen arviointikriteereinä voidaan käyttää aineiston keräämistä ja 

laatua, analyysin ja tulosten esittämistä luotettavuuden arvioinnissa. Aineistosta on nostettu myös 

suoria lainauksia, jotka mahdollistavat luotettavuuden arviointia. (Nieminen 1997.) Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta Hirsijärven ja kumppaneiden (2000, 214–215) mukaan parantaa aineiston 

tuottamisen ja luokittelun, sekä tulosten tulkinnan tarkka selostus. Tutkijan on tärkeä tuoda esille oma 

objektiivisuutensa ja kyky reflektoida sitä.  

 

Tutkimukseni tavoitteena on ollut ymmärtää, miten laaja-alainen etätyö vaikuttaa tietotyöläisten 

kokemukseen työyhteisön yhteisöllisyydestä ja sisäisestä työyhteisöviestinnästä. Aihe on suhteellisen 

tuore ja etätyön tutkimuksessa on usein käsitelty etätyöntekijöitä erillään toimistolla työskentelevistä. 

Nyt kun eroa ei ole, tuo tutkimukseni uuden kulman alan kirjallisuuteen.  

 

Aloitin tutkimukseni etsimällä tutkimusta etätyöstä eri tietotyöläisten näkökulmasta. Päädyttyäni 

kunta-alan tietotyöläisiin, perehdyin yhteisöllisyyttä ja työyhteisöviestintää käsittelevään 

kirjallisuuteen (luku 2) ymmärtääkseni paremmin, miten viestintä vaikuttaa yhteisöllisyyteen 

organisaation ja tietotyön kontekstissa, sekä miten teknologia vaikuttaa niin viestinnän kuin 

yhteisöllisyyden muodostumiseen. Lisäksi syvennyin etätyötä koskevaan tutkimukseen sekä sen 

rooliin yhteisöllisyyden muodostumisessa (luku 3). Tämän jälkeen keräsin aineistoni haastattelemalla 

kymmentä eri kunta-alan tietotyöläistä, jotka työskentelevät eri työtehtävissä. Kaikki haastateltavat 
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muodostuivat kolmen eri kunnan työntekijöistä. Kirjallisuuden ja aineiston avulla pyrin luomaan 

kuvan siitä, miten laaja etätyö on vaikuttanut pääkaupunkiseudun kunnissa työskentelevien 

kokemukseen työyhteisön yhteisöllisyydestä ja työyhteisöviestinnästä.  

 

Esiymmärrykseni tutkimusaiheeseen on voinut mahdollisesti vaikuttaa johtopäätöksiin. Aihe on 

minullekin myös erittäin ajankohtainen, sillä samalla kun tein tutkimusta, työskentelin eräässä 

organisaatiossa pääasiallisesti etänä. Näin aihe oli jatkuvasti mukana myös tutkimuksen ulkopuolella 

ja muokkasi omia kokemuksiani ja näkökulmaani. Lähtöoletuksena oli, että laajalla etätyöllä on 

vaikutusta työntekijän kokemukseen yhteisöllisyydestä sekä kokemukseen viestinnän 

heikentymisestä. Pyrkiessäni tuomaan kuitenkin esiin monipuolisia näkemyksiä, joihin omat ennakko 

oletukseni eivät vaikuttaisi, olen tarkastellut niin etätyötä, viestintää kuin yhteisöllisyyttä käsittelevää 

kirjallisuutta ja niiden keskeisiä linjauksia. Lisäksi olen pyrkinyt löytämään erityisesti etätyötä 

koskevaa tutkimusta koronaepidemian ajalta, mikä tuo tuoretta näkökulmaa aiheeseen. On kuitenkin 

todettava, että jokaisesta teemasta olisi voinut kartoittaa lisää. Jokaisella teemalla on pitkät 

tutkimusperinteensä, ja käsitteitä värittävät eri tieteenalojen käsitykset ja määritelmät, jotka hieman 

poikkeavat toisistaan. Koen kuitenkin, että pääsin pintaa syvemmälle jokaisen teeman kohdalla.  

 

Tutkimukseni haastatteluaineisto ei pyri olemaan edustava otos kaikista kunnista ja niiden 

tietotyöläisistä. Vaikka haastateltavia oli kymmenen kolmesta eri kunnasta ja useasta eri tiimistä, 

ymmärrän että laajentamalla otoskokoa olisi voinut saada kokemuksia ja näkemyksiä, jota nyt ei tullut 

esille. Tämä ei kuitenkaan ollut tutkimusekonomisesti mahdollista. Valitsemani kunnat eivät 

myöskään edusta koko Suomea ja sen kuntia. Kyseiset kunnat valikoituivat kaikki 

pääkaupunkiseudulta koronarajoitusten laajuuden takia. Pääkaupunkiseudulla rajoitukset ovat 

koronaepidemian aikana ovat olleet tiukimmat, minkä vuoksi etätyötä on mahdollisesti harjoitettu 

pääkaupunkiseudulla laajemmin kuin muissa kunnissa. Siksi kokemukset etätyön vaikutuksista 

yhteisöllisyyteen voivat olla hyvin erilaisia esimerkiksi pohjoisemmassa. Jokainen haastateltavista 

oli myös siirtynyt pääsääntöiseen etätyöhön rajoitusten tullessa voimaan.  

 

Myös haastatteluun tutkimusmenetelmänä liittyy rajoitteita. Tutkijan on pohdittava, pyrkiikö hän 

ymmärtämään ja kuulemaan haastateltavia itsenään vai vaikuttavatko omat asenteet ja tutkijan tausta 

havaintoihin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). On myös mahdollista, että haastateltavat ymmärtävät 

tutkimuksen keskeiset käsitteet eri tavalla kuin tutkija, tai muut haastateltavat. Tutkimusaineistoni ja 

käsitteeni ovat abstrakteja, jotka jokainen voi ymmärtää eri tavalla. Pyrin kuitenkin poistamaan 

väärinymmärrykset kertomalla jokaisella haastateltavalle haastattelun aikana, miten olen itse 
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määritellyt työyhteisöviestinnän sekä yhteisöllisyyden. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina 

Teams-ympäristössä, eli jokaisella haastateltavalla oli mahdollisuus valita haastattelulle paikka, joka 

heille oli luonteva ja turvallinen. Vaikka haastateltavat puhuivat ja kertoivat avoimesti, sitä kuinka 

luotettavasti ja totuudenmukaisesti he kertoivat kokemuksistaan työyhteisöissään ei täysin pysty 

arvioimaan.  Haastatteluissa vastauksia saatetaan muokata sosiaalisesti suotaviksi (Hirsijärvi ym. 

2009, 201). Olen kuitenkin pyrkinyt olemaan itse vaikuttamatta vastaamiseen kysymyksenasettelulla, 

joka mahdollisti mahdollisemman avoimet vastaukset.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastattelu voi olla vaativa tapa kerätä aineistoa 

eikä haastattelijalla ollut aikaisempaa kokemusta haastatteluiden toteuttamisesta. Haastatteluiden 

edetessä oma kokemukseni jatkokysymysten esittämisestä kasvoi, mikä on voinut vaikuttaa 

lopullisen aineiston muotoon. Tutkimuksen eettisyys on huomioitu aineistonkeruussa sekä aineiston 

käsittelyssä. Haastattelut toteutettiin haastateltaville tutussa ympäristössä, haastatteluiden 

kysymykset ja aihe annettiin haastateltaville etukäteen ja haastatteluiden kohteena oli selvittää 

haastateltavien kokemuksia ja tunteita. Olen myös pyrkinyt lisäämään tutkimuksen luotettavuutta 

kuvaamalla luvussa 4 aineiston käsittelyä ja analyysin tapaa mahdollisimman tarkasti. Tutkimuksessa 

olen myös kirjallisuuden osalta pyrkinyt yhdistelemään useiden eri tutkijoiden ajatuksia, tutkimuksia 

ja teorioita. 

 

Haastatteluiden alussa kävin myös jokaisen haastateltavan kanssa läpi, kuinka haastattelun aineistoa 

säilytetään, miten sitä hyödynnetään sekä milloin se poistetaan. Jokaisella haastateltavalla on ollut 

mahdollisuus keskeyttää haastattelu milloin tahansa haastattelun aikana. Olen myös tuonut esille 

jokaisessa haastattelussa, että käsittelen aineistoa luottamuksellisesti sekä poistan viittaukset, joista 

voisi selvitä kuka vastaaja on, tai missä organisaatiossa hän työskentelee. Tämä on ollut tärkeää, jotta 

haastateltavat kokevat, että heillä on luottamus haastatteluiden eettiseen ja riippumattomaan 

toteuttamiseen. Tutkimuksen eettisyyteen on kiinnitetty huomiota myös aineiston käsittelyn 

objektiivisuudessa. Tutkittavat organisaatiot tai haastateltavat olivat ennalta täysin minulle 

tuntemattomia, mikä mahdollisti objektiivisen tarkastelun koko aineistoa kohtaan.  

 

Tutkimukseni tarjoaa kuitenkin lisän etätyön ja yhteisöllisyyden tutkimuskirjallisuuteen. Kuten 

aikaisemmin totesin, etätyötä on tutkittu pitkään eri tieteenaloilla, mutta sille ei silti löydy yhtä 

selkeää määritelmää. Etätyötä ei myöskään ole aikaisemmin juurikaan tutkittu sen perusteella, että 

koko organisaatio työskentelee etänä. Lisäksi kirjallisuutta viestinnän roolia etätyön sujuvuudesta on 

yllättävän vähän, ja sitä olisi mielestäni tärkeä tutkia lisää. Teknologian välittämää viestintää tutkitaan 
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kyllä, ja esimerkiksi sen roolia yhteisöllisyyden rakentumisessa on tutkittu muun muassa 

virtuaalipelien kautta. Teknologiavälitteisen viestinnän rooli yhteisöllisyyden rakentumisessa 

työyhteisössä voisi tarjota uusia näkökulmia alan tutkimukseen sekä auttaa ymmärtämään paremmin, 

kuinka työtä ja yhteisöllisyyttä voidaan tehostaa laajan etätyön aikana. Haastatteluiden perusteella 

etätyön suurin haaste on työn sosiaalisen ulottuvuuden heikentyminen. Kirjallisuuden pohjalta 

etätyön suurin haaste työntekijän kokemaan tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen on kokemus 

yhteisöllisyyden puuttumisesta. Tässä on siis selkeästi paikka lisätutkimukselle.  

 

Toinen kiinnostava tutkimuskohde olisi tutkia, miten sähköisesti tapahtuvaa yhteisöllisyyttä voidaan 

tukea entistä enemmän, sekä miten etätyön tuomia mahdollisuuksia ja hyötyjä voitaisiin hyödyntää 

paremmin. Erityisesti merkityksellisyyden tunteen tukeminen on tärkeää, koska sillä on suuri 

vaikutus paitsi työmotivaatioon, mutta myös organisaatioon sitoutumiseen.  

 

Lopuksi kolmas tutkimuskohde, joka tutkimuksessa tuli esille, oli uusien työntekijöiden kokemat 

haasteet. Haastatteluiden mukaan pidempiaikaiset työntekijät mukaan kokevat tunnetta 

yhteisöllisyydestä myös etätyön aikana, jos tiimissä oli hyvä yhteisöllisyys jo ennen koronaa. Niin 

kirjallisuudessa kuin aineistossa esille nousi kuinka uudet työntekijät ovat tuoneet vanhoja 

työntekijöitä enemmän esille yhteisöllisyyden kokemuksen puutetta ja haasteita päästä niin sanotusti 

osaksi tiimiä (Morrison 2002). Valitettavasti tässä tutkielmassa ei ollut haastateltavina juuri 

aloittaneita työntekijöitä, sillä tutkimuksessa keskityttiin yhteisöllisyyden ja työyhteisöviestinnän 

kokemuksen muutoksiin, minkä vuoksi uusien työntekijöiden kokemuksia ei voida tietää. Jatkossa 

olisikin mielenkiintoista tutkia ja vertailla, miten yhteisöllisyys rakentuu pitkässä etätyöjaksossa 

uusien työntekijöiden kesken. Ja erityisesti keskittyä organisaatioon sitoutumiseen.  
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Liitteet 
 
LIITE 1. 
 
Haastattelurunko 
 
Perustiedot: 

1. Missä asemassa työskentelet? 

2. Kauanko olet työskennellyt kyseisessä organisaatiossa? 

3. Minkä ikäinen olet? 

 

Ennen koronaa liittyvät kysymykset: 

1. Millaiset käytännöt kuntaorganisaatiossa oli etätyöskentelyyn liittyen ennen koronaa? 

a. Miten tiimissäsi tehtiin etätöitä? 

2. Työskentelitkö itse etänä ennen koronaa? 

a. Kuinka monta kertaa viikossa/kuukaudessa? 

3. Millaisella asenteella etätyöskentelyyn suhtauduttiin organisaatiossasi ennen koronaa? 

a. Miksi koit näin? 

4. Millaisia sisäisen viestinnän kanavia työyhteisössä käytettiin ennen koronaa? 

a. Miten koit niiden onnistumisen? 

5. Oliko organisaatiossasi tiettyjä paikkoja tai alustoja, jossa käytiin vapaampaa keskustelua 

kollegoiden kanssa?  

a. Millaista vapaampaa keskustelua työyhteisössä käytiin?  

b. Kerro omin sanoin, millainen merkitys tästä vapaammasta keskustelusta oli 

mielestäsi työhyvinvointiin, töiden sujuvuuteen ja esimerkiksi tuloksiin liittyen? 

6. Millaisena koit työyhteisöviestinnän ennen koronaepidemiaä? (Sisäisen viestinnän, 

tiedonkulun, kollegoiden välisen vuorovaikutuksen) 

a. Toimiko työyhteisöviestintä mielestäsi, miten? 

7. Kerro omin sanoin, miten koit yhteisöllisyyden (=kokemus yhteenkuuluvuudesta tiimin ja 

työyhteisön jäsenenä sekä ystävyyden kokemuksesta työyhteisön sisällä) organisaatiossasi 

ennen etätyöaikaa? 

8. Millaisia käytäntöjä, tapoja tai tapahtumia työyhteisössä oli yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi 

ennen koronaepidemiaä? 

a.  Miten koit niiden vaikuttavan kokemukseen yhteisöllisyydestä? 
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Koronan aikana tehtävään työhön liittyvä kysymykset: 

1. Miten korona muutti käytäntöjä etätyön suhteen?  

a. Millainen vuorovaikutus on lisääntynyt tai mahdollisesti vähentynyt työyhteisössäsi 

etätyöhön siirryttyä? 

b. Miten koet hiljaisen tiedon kulun näin etäaikana? 

c. Millaiset etätyökäytännöt teillä on? 

2. Onko joku keskustelutapa/aihe, mielestäni vähentynyt tai jäänyt pois etätyöhön siirryttyä? 

a. Miksi koet näin? 

3. Kerro omin sanoin, koetko, että etätyöllä on ollut vaikutusta työyhteisön ja kollegoiden 

väliseen viestintään?  

a. Millaisia viestinnän muutoksia on seurannut? 

4. Entä yhteisöllisyyden kokemukseen? 

a. Miksi koet näin? 

5. Miten kuvaisit kokemustasi työyhteisösi yhteisöllisyyden tunteesta etätyön aikana? 

a. Miten itse koet yhteisöllisyyden näin etätyön aikana? 

6. Mitä uusi yhteisöllisyyden  

7.  tapoja organisaatiossasi on tullut tai miten vanhoja tapoja on muutettu etätyöaikana 

yhteisöllisyyden edistämiseksi?  

a. Onko teille tarjottu mahdollisuutta vapaalle keskustelulle etänä? Eli ns. 

kahvipöytäkeskustelulle? 

b. Miten se on toteutettu? Kerro omin sanoin, miten se on mielestäni onnistunut.  

8. Koetko, että pidetäänkö vapaamuotoista keskustelua organisaatiossasi tärkeänä? 

a. Onko sitä tällä hetkellä?  

b. Pyritkö itse pitämään sitä yllä? 

c. Onko työnantaja pyrkinyt pitämään sitä yllä? 

d. Pitäisikö organisaation/työnantajan puolelta pitää huolta siitä? 

9. Millaisia viestintäkanavia etäaikana on löytynyt?  

a. Miten nämä kanavat ovat toimineet mielestäsi? 

 

Korona jälkeen liittyvät kysymykset: 

1. Kun korona tästä helpottaa, millaiseen normiin toivoisit työyhteisösi siirtyvän? 

a. Kokonaan etänä, kokonaan fyysisesti läsnä, hybridi, tai jotain muuta? 

2. Onko etätyöskentely tuonut jotain erityisen hyvää esiin 

työyhteisöviestinnässä/yhteisöllisyydessä, jonka toivot jäävän? 
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3. Entä jotain erityisen huonoa, jonka toivot paranevan tulevaisuudessa? 

4. Onko jotain muuta, mitä haluaisit tuoda esille kokemuksestasi yhteisöllisyydestä tai 

työyhteisöviestinnästä? 

 

LIITE 2.  
 
Sähköpostilla lähetetyt lisäkysymykset 

 

1. Onko etätyö mielestäsi ollut haaste viestinnälle ja miksi koet näin? 

2. Onko viestinnällä mielestäsi merkitystä yhteisöllisyyden kokemukseen ja millaisia? 

3. Onko korona-ajan työyhteisöviestinnällä ollut vaikutusta kokemukseesi 

työyhteisöllisyydestä ja millainen merkitys ollut? 
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