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Tässä tutkielmassa tarkastellaan tietotyöntekijöiden kokemuksia etäperehdytyk-
sestä sekä etäperehdytyksen aikaisen vuorovaikutuksen yhteyttä työntekijän or-
ganisaatioon identifioitumiseen. Organisaatioon identifioitumista sekä perehdy-
tystä on tutkittu monilla tieteenaloilla laajasti perinteisen lähiperehdytyksen kon-
tekstissa, mutta etäperehdytyksestä ei ole tiettävästi aiempaa tutkimustietoa. 
Tässä tutkielmassa työntekijän organisaatioon identifioitumista tarkastellaan 
eräänlaisena kiinnittymisprosessina, joka muodostuu ja rakentuu teknologiavälit-
teisesti työyhteisön jäsenten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 
 
Tutkielma toteutettiin vuosien 2020–2021 aikana laadullisin tutkimusmenetelmin. 
Etäperehdytystä ja sen aikaista teknologiavälitteistä vuorovaikutusta lähestyttiin 
kymmenen etäperehdytyksen saaneen tietotyöntekijän kokemuksia kuvaamalla. 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, jossa tar-
kasteltiin tietotyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia etäperehdytyksestä sekä 
sen aikaisesta vuorovaikutuksesta. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistoläh-
töisen sisällönanalyysin keinoin. 
 
Tutkielman päätulos osoittaa, että ennakkoon hyvin suunnitelluilla etäperehdy-
tyskäytänteillä sekä perehdytyksen aikaisella aktiivisella työyhteisön jäsenten vä-
lisellä vuorovaikutuksella on koettu yhteys uuden työntekijän organisaatioon 
identifioitumiseen. Etäperehdytetyt tietotyöntekijät kokivat identifioitumista pää-
osin ja vahvimmin lähimpään työtiimiin tai etäperehdytyksen aikana läheisem-
miksi muodostuneisiin vuorovaikutussuhteisiin, mutta myös ammatillisen identifi-
oitumisen kautta välillisesti organisaatioon. 
 
Tutkielman tulosten mukaan niissä organisaatioissa, joissa perehdytys oli ennalta 
hyvin suunniteltu ja organisoitu sekä työntekijän työyhteisöön sosiaalistumista oli 
tuettu vuorovaikutuksen keinoin, kokemus työyhteisöön identifioitumisesta oli 
vahvempaa. Vastaavasti niissä organisaatioissa, joissa työhön perehtymisen ko-
ettiin jääneen pitkälti uuden työntekijän oman aktiivisuuden varaan sekä vuoro-
vaikutuksen kuvattiin olleen yksipuolista ja työtehtäväkeskeistä, koettiin identifi-
oitumisen rakentuneen lähinnä ammatillisen identiteetin varaan ja sen myötä vä-
lillisesti myös organisaatioon.  
 
Avainsanat: organisaatioon identifioituminen, etäperehdytys, työyhteisön vuoro-
vaikutussuhteet, teknologiavälitteinen vuorovaikutus 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin Originality Check -ohjel-
malla. 
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1 JOHDANTO 

Globalisaation ja teknologian vauhdikkaan kehityksen myötä tietointensiivinen etätyö on 

lisääntynyt huomattavasti. Viimeisen reilun vuoden aikana globaali COVID-19 -pande-

mia on vauhdittanut etätyön siirtymistä ja siitä on muotoutunut yhä useammalle tietotyön-

tekijälle työelämän ”uusi normaali”. Euroopan työ- ja elinolosuhteiden säätiön Eurofoun-

din teettämän kyselyn mukaan vuoden 2020 huhti-toukokuussa noin 60 % kyselyyn vas-

tanneista suomalaisista kertoi siirtyneensä etätöihin koronapandemian vuoksi (Euro-

found, 2020). Monissa organisaatioissa uusia toimintatapoja ja teknologiaratkaisuja on 

otettu käyttöön poikkeusolojen edessä hyvinkin nopeasti – niin työn organisoinnin, työ-

yhteisöviestinnän kuin työhön perehdyttämisenkin osalta. Vaikka pandemian aiheuttamat 

talouspaineet ovat ajaneet monet organisaatiot ahtaalle, myös uusia, etenkin tietotyönte-

kijöitä on palkattu organisaatioihin ja heidät on etäperehdytetty uusiin työtehtäviinsä tek-

nologiavälitteisesti.  

Uuteen työhön perehdyttäminen nähdään usein tärkeänä prosessina, jonka aikana työnte-

kijä tutustutetaan uusiin työtehtäviinsä, organisaatioon sekä sen käytänteisiin. Työnanta-

jalla on jo Työturvallisuuslakiin (2002/738) perustuen velvollisuus perehdyttää työntekijä 

työtehtäviinsä. Laki määrittää kuitenkin vain yleisellä tasolla työnantajan velvollisuuden 

huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä, joten perehdytysprosessien 

ja käytänteiden toteutukset voivat vaihdella suuresti eri organisaatioissa. Työhön pereh-

dytys on perinteisesti mielletty työpaikalla toteutettavaksi ensimmäisten päivien, viikko-

jen tai jopa kuukausien mittaiseksi prosessiksi, jossa esihenkilöt ja kollegat jakavat uu-

delle työntekijälle oleellista tietoa organisaatiosta, sen arvoista ja käytänteistä, työtehtä-

vistä sekä muista tärkeistä työhön liittyvistä asioista (esim. Klein & Polin 2012; Hart 

2012). Perehdytykseen liittyy vahvasti myös relationaalinen ulottuvuus, kun työntekijä 

tutustuu uuteen työyhteisöönsä, minkä merkitystä perehdytystä tarkastellessa ei voida si-

vuuttaa.  

Työsuhteen alkuvaihe koostuu useista vuorovaikutusprosesseista, joiden tarkoituksena on 

saada aikaan uuden työntekijän identifioituminen uuteen työyhteisöönsä (Rajamäki & 

Mikkola 2020a, 69). Yksilön identifioitumista voidaan vahvistaa viestinnän ja vuorovai-

kutuksen keinoin, sillä ne tarjoavat organisaation jäsenille mahdollisuuden luoda ja jakaa 
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subjektiivisia käsityksiä organisaatiota määrittävistä tekijöistä, kuten normeista, arvoista 

ja organisaatiokulttuurista (Wiesenfeld ym. 1999, 779). Vaikka fyysinen ja ajallinen läs-

näolo on perinteisesti nähty toimivan yksilöiden organisaatioihin kiinnittymisen ja iden-

tifioitumisen perustana, voi siihen nykypäivänä löytyä useita muitakin ulottuvuuksia – 

sellaisia, joita ei ole välttämättä vielä tunnistettukaan nykypäivän tutkimuskirjallisuu-

dessa (Cheney ym. 2014, 704).  

Työhön perehdytystä, etätyöskentelyä, teknologiavälitteistä viestintää kuten myös orga-

nisaatioon identifioitumista on tutkittu laajasti useilla tieteenaloilla – kuitenkaan etäpe-

rehdytyksestä ei ole tiettävästi vielä tutkimustietoa. Vuorovaikutusteknologian merkitys 

työyhteisön keskinäisessä vuorovaikutuksessa tiedostetaan, kuten myös vuorovaikutuk-

sen merkitys yksilön organisaatioon identifioitumisessa. Tutkimus työelämän identifioi-

tumisesta virtuaalikontekstissa on kuitenkin ollut suhteellisen vähäistä (Fonner & Roloff 

2012, 206). Etäperehdytys lienee yhä yleistyvämpi työhön perehdytyksen käytänne tule-

vaisuuden työelämässä, joten ilmiötä on relevanttia tutkia aiheen tärkeyden, ajankohtai-

suuden, kuten myös sen uutuusarvon vuoksi.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella työntekijöiden kokemuksia etäperehdy-

tyksestä sekä etäperehdytyksen aikaisen vuorovaikutuksen koettua yhteyttä työntekijän 

organisaatioon identifioitumiseen. Tässä tutkielmassa etäperehdytyksellä tarkoitetaan 

pääosin etäyhteyksin toteutettavaa prosessia, jossa uusi työntekijä tutustutetaan uusiin 

työtehtäviinsä, organisaatioon ja työyhteisöönsä teknologiavälitteisesti. Tutkielma on to-

teutettu laadullisena tutkimuksena, puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin. Tut-

kielman tulokset osoittavat täysin uutta tietoa etäperehdytyksen ja sen aikaisen vuorovai-

kutuksen merkityksestä työntekijöiden kokemaan organisaatioon identifioitumiseen. 

Koska etäperehdytys on käytänteenä melko uusi, organisaatiot voivat ammentaa tutkiel-

man tulosten perusteella kehitysideoita etäperehdytysprosessiensa organisointiin ja jalos-

tamiseen. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä osiossa esitellään tämän tutkielman viitekehys tutkielman pääkäsitteiden eli työhön 

perehdyttämisen, organisaatioon identifioitumisen sekä teknologiavälitteisen vuorovai-

kutuksen valossa. Luvussa 2.1 tarkastellaan työhön perehdyttämistä työtehtäviin pereh-

dyttämisen, työyhteisöön tutustumisen sekä perehdytyksen aikaisen tiedonhallinnan nä-

kökulmasta. Luvussa 2.3 esitellään organisaatioon identifioitumisen käsitettä vuorovai-

kutuksen ja sosiaalisen identiteetin näkökulmasta sekä avataan identifioitumiseen lähei-

sesti kytkeytyviä lähikäsitteitä. Viimeisessä luvussa 2.4 tarkastellaan teknologiavälittei-

sen vuorovaikutuksen tutkimusta yleisellä tasolla, teknologiavälitteistä vuorovaikutusta 

työelämäkontekstissa sekä teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ja identifioitumisen 

yhteyksiä aiempien tutkimusten valossa. 

 

2.1 Työhön perehdyttäminen 

Työhön perehtyminen näyttäytyy työntekijöille usein itse organisaatioon, sen käytäntei-

siin, uusiin työtehtäviin sekä työyhteisöön tutustuttamisena, mutta myös omaehtoisena 

uusiin käytänteisiin orientoitumisena. Työhön perehdyttämistä on tutkittu etenkin orga-

nisaatioviestinnän sekä henkilöstöjohtamisen tutkimuskentällä ja siihen on liitetty useita 

erilaisia ilmiöitä sekä käsitteitä. Usein tutkimuksiin kytketään perehdytyskäytänteet or-

ganisaation näkökulmasta ja se, miten perehdytysprosessit palvelevat mahdollisimman 

tehokkaasti organisaation tuloksellista toimintaa. Viestinnän alalla perehdytystä on tut-

kittu muun muassa perehdytykseen liittyvien sosiaalistamistaktiikoiden (esim. Van 

Maanen & Schein 1979), työntekijöiden kokemusten (Kramer & Miller 2014), epävar-

muuden hallinnan (Miller & Jablin 1991; Kramer 2004) sekä jäsenyysneuvottelujen 

(Scott & Myers 2010; Rajamäki & Mikkola 2020b) näkökulmasta. Tutkimuskirjallisuu-

dessa perehdytykseen liitettyjä ilmiöitä ja käsitteitä esiintyy siis paljon. Käsitteistön mo-

ninaisuus tekeekin tarkasteltavasta ilmiöstä hyvin laajan ja monitulkintaisen. 

Perehdytystä käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa on havaittavissa eroa siinä, näh-

däänkö perehdytyksessä toimijana pääasiallisesti työnantajaorganisaatio, uusi työntekijä 

vai onko se kuvattu vuorovaikutteisesti etenevänä prosessina. Perehdytyksen 
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perimmäisenä tarkoituksena onkin alun alkaen nähty organisaation mahdollisuus tarjota 

uudelle työntekijälle tietoa ja opastusta organisaatiosta, sen arvoista ja organisaatiokult-

tuurista sekä työntekijälle osoitetuista työtehtävistä (Van Maanen & Schein 1979; Klein 

& Polin 2012). Kuitenkin viimeisten vuosikymmenten tutkimuskirjallisuudessa (esim. 

Kramer & Miller 2014, 527; Klein, Polin & Sutton 2015) on huomattavissa liikehdintää 

ilmiön ymmärtämisenä vastavuoroisempana prosessina, jossa työnantajaorganisaation ja 

työntekijän nähdään toimivan vuorovaikutuksessa työsuhteen alkuvaiheen ja perehdytyk-

sen ajan. 

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen vaatii työnantajaorganisaatiolta ajallisia sekä ta-

loudellisia resursseja, minkä myötä niin virallisia kuin epävirallisiakin perehdytysohjel-

mia- ja taktiikoita on kehitetty uusien työntekijöiden tehokkaamman sitouttamisen ja in-

tegroimisen edistämiseksi (esim. Klein & Polin 2012). Aiemmissa tutkimuksissa onnis-

tuneella perehdytysprosessilla on havaittu olevan positiivisia yhteyksiä niin organisaation 

kuin työntekijänkin näkökulmasta. Perehdytyksen on havaittu vaikuttavan positiivisesti 

esimerkiksi työntekijän omaksuman roolin selkeyteen, tehokkuuteen, suorituskykyyn, si-

toutumiseen sekä työtyytyväisyyteen (Klein & Polin 2012, 267). Myös inhimillisen pää-

oman näkökulmasta on havaittu, että mitä nopeammin työntekijät omaksuvat työn kan-

nalta spesifin tietotaidon ja organisaatiokulttuurin ominaispiirteet, sitä nopeammin he 

voivat myötävaikuttaa organisaation menestyksekkääseen toimintaan ja kilpailuetuun 

markkinoilla (Coff & Kryscynski 2011; Klein, Polin & Sutton 2015, 263).  

Onnistuneen perehdytysprosessin on osoitettu vähentävän organisaation kustannuksia, 

vaikuttavan positiivisesti henkilöstön pysyvyyteen sekä asiantuntijuuden kehittymiseen 

ja yleisesti myös organisaatiokulttuuriin (Klein & Polin 2012, 275). Onnistuessaan pe-

rehdytysprosessi voi luoda työntekijälle otolliset lähtökohdat uuden työsuhteen omaksu-

misessa ja siinä menestymisessä, mutta samalla se myös luo organisaatiolle menestyk-

sekkään kilpailuedun niin inhimillisen kuin pitkällä tähtäimellä myös taloudellisen pää-

oman näkökulmasta.  

 



 

5 

 

2.1.1 Työtehtäviin perehdyttäminen 

Perehdytys on nähty varhaisen tutkimuskirjallisuuden valossa lähinnä organisaation jär-

jestämänä teknisenä prosessina, jossa uusi työntekijä sopeutetaan annettuun organisaatio-

malliin ilman suurempaa vuorovaikutteisuutta – toisin sanoen työntekijän rooli on nähty 

lähinnä sopeutujana. Nykyisin kuitenkin käsitys on muuttunut, ja perehdytys nähdään pi-

kemminkin pitkäkestoisena ja vuorovaikutteisena koko työyhteisön välisenä vuorovaiku-

tuksena, jonka aikana uusi työntekijä sosiaalistuu uuteen työyhteisöön. Klein ja Polin 

(2012) ovatkin tehneet eron tutkimuksissa välillä jopa ristikkäin käytettyihin termeihin 

perehdytyksestä (onboarding) ja sosiaalistamisesta (socialization). Perehdytyksellä (on-

boarding) he tarkoittavat kaikkia virallisia sekä epävirallisia käytänteitä, joita organisaa-

tio järjestää helpottaakseen uuden työntekijän sopeutumista uuteen organisaatioon. Taas 

perehdytykseen liitetyllä sosiaalistamisella (socialization) he tarkoittavat perehdytyksen 

relationaalista ulottuvuutta eli niitä prosesseja, mitkä tapahtuvat ihmisten välisissä suh-

teissa. Näkemys perehdytyksestä on siis muuttunut pelkän työtehtäväkeskeisen tiedon vä-

littämisestä kohti vuorovaikutteisempaa prosessia, jossa myös uusi työntekijä nähdään 

proaktiivisessa roolissa. 

Perehdyttäminen (onboarding) kytkeytyy perehdytysprosessin tarkasteluun työnantajan 

näkökulmasta eli organisaatiokeskeisenä työntekijää ohjaavana toimintana ja käytän-

teinä. Työhön perehdyttämisen nähdään koostuvan virallisista tai epävirallisista käytän-

teistä, toimintatavoista ja menettelyistä organisaatiotasolla, jotka on suunniteltu helpotta-

maan uuden työntekijän sopeutumista organisaatioon (Klein & Polin 2012, 268). Tästä 

näkökulmasta perehdytykseen kytkeytyy vahvasti toiminnan suunnitelmallisuus organi-

saatiotasolla. Organisaatiot toteuttavat erinäisiä perehdytyskäytänteitä ja -suunnitelmia 

vähentääkseen työntekijän kokemaa epävarmuutta sekä avartaakseen heidän käsityksiä 

uudesta työympäristöstään. Kleinin ja kumppaneiden (2015, 265) mukaan organisaatiot 

pyrkivät tehostamaan työntekijän asettumista tehokkaaksi toimijaksi työyhteisössä tar-

joamalla konkreettista ja selkeää tietoa itse työtehtävistä, mutta myös abstraktia tietoa 

esimerkiksi työyhteisön sosiaalisista konstruktioista. 

Perehdytysprosessit vaihtelevat eri organisaatioissa, mutta myös työtehtävissä paljonkin 

– toteutukset voivat vaihdella muutamien päivien pituisesta perehdytyksestä jopa viikko-

jen tai kuukausien kestävään perehdytyspolkuun. Uusien työntekijöiden perehdytys 
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työtehtäviinsä vaatii organisaatiolta merkittäviä resurssipanostuksia, mutta onnistuneella 

perehdytyksellä on tutkitusti positiivisia vaikutuksia niin yksilön kuin organisaation nä-

kökulmasta tarkasteltuna. Työntekijän näkökulmasta laadukkaan perehdytyksen on ha-

vaittu vaikuttavan positiivisesti muun muassa työtehtävien selkeyteen, työtyytyväisyy-

teen sekä ammatilliseen osaamiseen, osallisuuteen ja tehokkuuteen, kun taas organisaa-

tion näkökulmasta tehokkuuteen, sitoutuneisuuteen ja pysyvyyteen (Klein & Polin 2012, 

267). Onnistunut perehdytys voi siis luoda parhaimmillaan työntekijälle otolliset edelly-

tykset työtehtävissä suoriutumiseen, mutta myös työyhteisöön tutustuminen ja sosiaalis-

tuminen voivat osaltaan vaikuttaa hänen päätökseensä jäädä organisaation jäseneksi. Esit-

telenkin seuraavassa luvussa tarkemmin perehdytyksen aikaista työyhteisöön liittymistä 

ja tutustumista.  

 

2.1.2 Työyhteisöön tutustuminen 

Työyhteisön jäsenten keskinäisten ihmissuhteiden merkityksiä niin työntekijän kuin or-

ganisaatioiden näkökulmasta on tutkittu paljon muun muassa psykologian, henkilöstöjoh-

tamisen, mutta myös viestinnän kentällä. Työelämän vuorovaikutussuhteilla tarkoitetaan 

Siasin (2009, 2) mukaan kaikkia niitä interpersonaalisia suhteita, joissa työntekijä on 

osallisena työhönsä liittyen – esihenkilö-alaissuhteet sekä kollegiaaliset-, ystävyys- ja 

asiakassuhteet. Interpersonaalinen eli ihmisten välinen vuorovaikutus vaikuttaa yksilön 

päätöksiin liittyä organisaatioihin, muovaa heidän kokemuksiaan niistä sekä vaikuttaa 

myös työntekijöiden päätöksiin jättää organisaatio (Kramer & Sias 2014, 467). Työyhtei-

sön jäsenten keskinäisellä vuorovaikutuksella on siis tärkeä merkitys yksilön kokemuk-

siin ja merkityksenantoihin organisaatiossa, johon hän liittyy ja kuuluu, mutta myös vai-

kuttaa työntekijän motiiveihin jatkaa organisaation jäsenenä. Viestinnän ja vuorovaiku-

tuksen näkökulmasta perehdytyksen voidaan käsittää koostuvan useista vuorovaikutus-

prosesseista, joiden tarkoituksena on saavuttaa uusien työntekijöiden identifioituminen 

työyhteisössä (Rajamäki & Mikkola 2020a, 69). Perehdytykseen kytkeytyvään sosiaalis-

tamiseen (socialization) liittyy siis vahvasti relationaalinen näkökulma eli se, miten työ-

yhteisön jäsenten keskinäiset ihmissuhteet ja työyhteisöön tutustuminen on merkityksel-

listä uutta työntekijää perehdyttäessä. 
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Työyhteisön jäsenten keskinäisten ihmissuhteiden on nähty vaikuttavan muun muassa 

työntekijän työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja luovuuteen (Sias 2009). Kram ja Isa-

bella (1985) ovat määritelleet työkaverisuhteet kolmeen eri luokkaan: tiedollisiin vertais-

suhteisiin (information peer ralationships), joissa koetaan vain vähän keskinäistä luotta-

musta ja itsestä kertomista. Näissä tiedolliseen ja työtehtäviin perustuvissa työkaverisuh-

teissa keskitytään lähinnä työhön ja organisaatioon liittyviin aihepiireihin työkavereiden 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Taas kollegiaalisissa vertaissuhteissa (collegial peer 

relationships) koetaan jo jonkin tasoista ystävyyttä. Kollegiaalisissa vertaissuhteissa kes-

kinäinen luottamus on rakentunut ja usein vuorovaikutusta käydään työasioiden lisäksi 

myös epävirallisemmista, työhön liittymättömistä aiheista. Taas kaikista läheisimmissä 

työkaverisuhteissa (special peer relationship) luottamusta ja läheisyyttä koetaan molem-

min puolin vahvasti ja vuorovaikutukseen sisältyy niin työhön liittyvää kuin myös epävi-

rallista keskustelua. (Sias ym. 2012, 242 mukaan.)  

Työelämän vuorovaikutussuhteita on tarkasteltu tutkimuskirjallisuudessa niin johtamis-

viestinnän, kuten myös johtaja-alaissuhteen sekä kollegoiden keskinäisten vuorovaiku-

tussuhteiden näkökulmasta (Sias 2014). Perehdytyksen aikaiset mentorointisuhteet ovat 

vaikuttaneet yleistyvän nykypäivän työelämässä ja niiden merkitys uuden tulokkaan or-

ganisaatioon liittymisvaiheessa on huomioitu. Vähemmälle tarkastelulle on kuitenkin jää-

nyt se, miten erityiset perehdytyskäytänteet, kuten perehdytykseen nimetty “buddy” hel-

pottavat uuden työntekijän oppimista ja työyhteisöön sosiaalistumista (Klein, Polin & 

Sutton 2015, 263). Mentorointia on kuvailtu erityislaatuisena suhteena, jossa mentori toi-

mii eräänlaisena oppaana ja tukijana organisaatioon liittyvän työntekijän kehitykselle 

(Sias 2009, 29). Mentoroinnilla on väitetty olevan yhteys työntekijän parempaan ymmär-

rykseen organisaation erityispiirteistä sekä positiivisempi vaikutus työtyytyväisyyteen 

kuin niillä, joilla ei ole ollut mentorointisuhdetta uuteen organisaatioon liittyessään (Jab-

lin 1991). Myös organisaation näkökulmasta mentoroinnilla on nähty myönteisiä vaiku-

tuksia esimerkiksi työntekijän työssä suoriutumiseen ja siten myös organisaation kilpai-

lukykyyn viitaten (Stowers & Barker 2010, 364). Kuitenkaan kaikissa organisaatioissa 

mentorointiohjelmia ei ole käytössä, jolloin niin esihenkilöiden kuin myös kollegoiden 

rooli näyttäytyy erityisen merkityksellisenä uuden työntekijän perehdyttämisessä sekä so-

siaalistamisessa osaksi työyhteisöä (Sias 2014, 382). 
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2.1.3 Tiedonhallinta perehdytyksessä 

Työhön perehdyttämisen on usein osoitettu helpottavan uuden työntekijän sopeutumista 

(adaptation) uuteen organisaatioon (Klein & Polin 2012, 268), kun taas perehdytyksen 

aikaisen tehottoman viestinnän nähdään lisäävän työntekijöiden epävarmuutta, työhön 

tyytymättömyyttä sekä vaihtuvuutta. Työsuhteen alkuaikoina työntekijät odottavat eten-

kin lähiesihenkilöidensä jakavan tietoa uusista tehtävistään, rooleistaan, organisaatiosta 

sekä yksiköstä (Kramer & Sias 2014, 473–475). Jokaisessa organisaatiossa vallitsee eri-

tyinen organisaatio- ja viestintäkulttuuri, jonka sisäistäminen ja omaksuminen voi viedä 

uudelta työntekijältä aikansa ja aiheuttaa siten epävarmuutta työsuhteen alkuaikoina. Tie-

donkulussa voi ilmetä haasteita, jos kauemmin organisaatiossa olleet työntekijät eivät 

osaa asettua uuden työntekijän asemaan ja arvioida siten hänen tiedollisia intressejään ja 

tarpeitaan. Näin ollen jo kokeneemmalle henkilöstölle itsestään selvänä pidetty tieto voi 

jäädä viestimättä uudelle työntekijälle (Miller & Jablin 1991, 93), mikä voi hidastaa ja 

vaikeuttaa uuden työntekijän työhön perehtymistä ja lisätä siten epävarmuutta perehdy-

tysprosessin aikana.  

Uudet työntekijät kokevat usein epävarmuutta ja epäselvyyttä uusia työtehtäviään työyh-

teisöään ja organisaation käytänteitä opetellessaan ja niitä omaksuessaan (Miller & Jablin 

1991, 94; Kramer & Miller 2014, 528). Tarjotun tiedon lisäksi työntekijät pyrkivät vä-

hentämään koettua epävarmuutta itsenäisellä tiedonhaulla (Kramer & Miller 2014, 534), 

mutta myös tiedonvaihdannalla esihenkilöidensä kanssa (Sias 2014, 379). Työntekijöiden 

tiedonetsintätaktiikoita perehtymisvaiheessa on tutkittu jo useamman vuosikymmenen 

verran. Kramer (2010) on tutkimuksessaan esittänyt jaottelun, millaista tietoa työntekijät 

työsuhteensa alkuvaiheilla etsivät: työhön liittyvällä (work-related information) tiedolla 

hän tarkoittaa kaikkea työtehtävien suorittamiseen liittyvää tietoa, joka palvelisi mahdol-

lisimman hyvin uusien työtehtävien haltuunottoa. Taas relationaalisella tiedolla (relati-

onal information) työntekijät pyrkivät selvittämään niin työtehtäviin kuin työntekijöiden 

sosiaalisiin suhteisiin liittävää tietoa yksikön tai tiimin sisällä. Organisaation viittaavalla 

tiedolla (organizational information) työntekijät pyrkivät lisäämään ymmärrystään orga-

nisaation historiasta, arvoista, normeista ja organisaatiokulttuurista. Tiedon etsiminen or-

ganisaation sisäisistä valta- ja hierarkiasuhteista (power information) auttaa työntekijää 

ymmärtämään organisaatiossa vallitsevista valta-asemista ja hierarkioista (Kramer 2010; 
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Kramerin & Millerin 2014, 534 mukaan), kuten esimerkiksi sitä, miten päätöksenteko 

organisaatiossa toimii ja millaisia vaikutusmahdollisuuksia työntekijällä itsellään on. 

Perehdytysprosessi ja uuden työntekijän asettuminen uuteen organisaatioon tapahtuu siis 

vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa, eikä vain organisaatiotasolta annettuina tietoina 

ja ohjeina. Miller ja Jablin (1991) näkevätkin uuden työntekijän proaktiivisena, eikä niin-

kään passiivisena, sopeutuvana toimijana uudessa organisaatiossa. Kaksikon kehittämän 

luokittelun mukaan työsuhteen alkuvaiheessa koettua epävarmuutta hallitakseen uudet 

työntekijät etsivät aktiivisesti tietoa erilaisin keinoin ja taktiikoin: avoimesti suorin kysy-

myksin (overt questions), epäsuorin tai vihjailevin kysymyksin (indirect questions) tai 

kysymyksin kolmansilta osapuolilta (third parties). Uudet työntekijät voivat etsiä tietoa 

myöskin epäsuoralla tavalla, kuten havainnoiden (observation), tarkkaillen (surveil-

lance), testaten organisaation normeja ja käytänteitä (testing limits) sekä erilaisten epä-

suorien keskustelujen (disguising conversation) avulla. Työntekijän tiedonhankintataktii-

kat voivat vaihdella sen mukaan, missä määrin koettua epävarmuutta halutaan vähentää 

ja millaiset ovat tiedonhaun relationaaliset seuraukset – uusi työntekijä voi kokea kysy-

misen häirintänä tai “tyhmien kysymysten” esittämisen kiusallisena. (Miller & Jablin 

1991, 95; Miller 2012, 127–128.) Uusi työntekijä voi pohtia taktiikoita käyttäessään mil-

laisessa valossa muut hänet näkevät ja siten epävarmuus kysymysten esittämiseen liittyen 

voi kasvaa, kun relationaalisista seurauksista ei ole varmuutta. 

Epävarmuutta voidaan siis kokea työtehtäviin, työyhteisön jäsenten keskinäisiin vuoro-

vaikutussuhteisiin, organisaatiossa yhteisesti hyväksyttyihin normeihin kuin organisaa-

tion sisäisiin valtasuhteisiin liittyen (Kramer 2010; Rajamäki & Mikkola 2020b, 70 mu-

kaan). Perehdytystä on tutkittu tiettävästi vain lähiperehdytyksen näkökulmasta, mutta 

epävarmuuden hallinta lienee suuressa roolissa työntekijän liittyessä osaksi organisaa-

tiota myös etäkontekstissa – etenkin, kun uuden työsuhteen relationaalinen ulottuvuus ei 

heti työsuhteen alkuaikana välttämättä näyttäydy uudelle työntekijälle aiemmista lähipe-

rehdytyskokemuksista totutuin tavoin. Etäperehdytysprosesseja ja -käytänteitä on siis tar-

peen pohtia monesta näkökulmasta uudelleen: millaiset perehdytykseen liittyvät prosessit 

tukevat organisaation tarpeita, mutta samalla palvelevat myös työntekijän tiedollisia sekä 

relationaalisia intressejä uudessa työsuhteessa? Tiedonhallinta näyttäytyy perehdytyspro-

sesseissa yhtenä oleellisimpana tekijänä, jonka avulla työntekijä omaksuu työtehtävänsä, 
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hallitsee työsuhteen alkuaikana koettua epävarmuutta, mutta myös oppii työyhteisön eri-

tyispiirteet ja sosiaalistuu osaksi sitä. Yhtä lailla työyhteisön jäseniltä saadun tuen sekä 

sen keskinäisen vuorovaikutuksen voidaan nähdä muodostavan ja rakentavan uuden työn-

tekijän organisaatioon identifioitumista, mitä tarkastelenkin seuraavassa luvussa lähem-

min. 

 

2.2 Organisaatioon identifioituminen 

Uuteen sosiaaliseen yhteisöön, ryhmään tai kulttuuriin liittymistä ja kiinnittymistä on tut-

kittu useissa erilaisissa konteksteissa monien käsitteiden, teorioiden ja teoreettisten viite-

kehysten kautta. Organisaatioon kiinnittymistä (attacment) on tutkittu ja selitetty myös 

viestinnän kentällä monien eri teorioiden ja käsitteiden avulla (Kramer & Miller 2014, 

526–527; Rajamäki & Mikkola 2017, 251), ovathan organisaatiot ja työyhteisöt eräänlai-

sia sosiaalisia ryhmiä, joihin ihmiset kiinnittyvät ja viettävät niissä paljon aikaa työuransa 

aikana. Tutkimuskirjallisuudessa organisaatioon kiinnittyminen kietoutuu usein muun 

muassa organisaatioon sosiaalistumisen (socialization), kuulumisen (belonging), sitoutu-

misen (engagement/commitment), assimilaation (assimilation) ja identifioitumisen (iden-

tification) käsitteiden kanssa. Organisaatioon kiinnittymiseen liitetyt käsitteet kuvaavat 

yksilön ja yhteisön suhdetta hieman eri tavoin, mutta vuorovaikutus on kuitenkin nähty 

niiden yhdistävänä tekijänä (Rajamäki & Mikkola 2017, 251). Ilmiöön liitetyn moninai-

sen käsitteistön merkitykset kiinnittymisessä eroavat toisistaan jonkin verran muun mu-

assa sen mukaan, mikä on vuorovaikutuksen merkitys kiinnittymisessä, kuka nähdään 

pääasiallisena toimijana ja mikä on kiinnittymisen ajallinen ulottuvuus (Rajamäki & Mik-

kola 2017). 

Tämän tutkielman pääasiallinen tarkastelukulma on organisaatioon identifioituminen. 

Sillä tarkoitetaan yksilön syvällistä kiinnittymistä, jossa yksilö jakaa samat arvot ja nor-

mit organisaation kanssa ja identifioitumisen nähdään rakentuvan vuorovaikutuksessa 

(Scott, Corman & Cheney 1998, 304). Scottin ja kumppaneiden (1998) määrittelyssä vuo-

rovaikutuksen merkitys korostuu ja identifioituminen nähdään jatkuvasti muodostuvana, 

dynaamisena prosessina (Rajamäki & Mikkola 2017, 252). Koska tämän tutkielman tar-

koituksena on tarkastella etäperehdytyksen aikaisen vuorovaikutuksen merkitystä 
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työntekijän koettuun organisaatioon identifioitumiseen, tarkastelen seuraavassa luvussa 

identifioitumista vuorovaikutuksen näkökulmasta. Identifioitumisen käsitteen monitul-

kintaisuuden vuoksi tarkastelen kahdessa seuraavassa alaluvussa identifioitumista myös 

sosiaalisen identiteetin näkökulmasta sekä työsuhteen alkuvaihetta ja vuorovaikutuksen 

merkitystä korostavia identifioitumisen lähikäsitteitä. Tässä tutkielmassa yksilön aktiivi-

nen rooli organisaatioon identifioitumista tarkasteltaessa tunnistetaan, mutta pääasialli-

nen painotus keskittyy työyhteisön jäsenten keskinäiseen, interpersonaaliseen vuorovai-

kutukseen identifioitumisen rakentumisessa. 

 

2.2.1 Identifioituminen vuorovaikutuksen näkökulmasta 

Organisaatioon identifioitumista on tutkittu monialaisesti – muun muassa sosiaalipsyko-

logian, organisaatiopsykologian, johtamisen ja viestinnän tutkimuksissa. Identiteetin 

(identity) ja identifioitumisen (organizational identification) käsitteet ovat moniselitteisiä 

ja kompleksisia (Cheney ym. 2014, 698). Identifioitumista on tutkittu laajasti Giddensin 

(1984) struktuaariteorian valossa. Teorian mukaan sosiaalisia systeemejä tuotetaan ja ra-

kennetaan vuorovaikutuksessa ja ne myös muuttuvat jatkuvasti. Strukturaatiolla tarkoite-

taan vuorovaikutteista prosessia, jossa sosiaaliset rakenteet voivat muovata ihmisten toi-

mia kuten myös ihmisten toimet sosiaalisia rakenteita. Giddensin näkemyksiä seuraillen 

identifioituminen nähdään Scottin ja kumppaneiden (1998, 304) mukaan prosessina, jossa 

se muodostuu, ilmenee ja muuttuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Identiteetti raken-

tuu sisäisistä uskomuksista, arvoista ja normeista, mutta identiteettejä rakennetaan myös 

sosiaalisten jäsenyyksien perusteella.  

Rajamäki ja Mikkola (2017) ovat kuvanneet Scottin ja kumppaneiden (1998) sekä Maelin 

ja Ashforthin (1992) organisaatioon identifioitumisen määritelmien yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia. Maelin ja Ashforthin (1992) määritelmässä organisaatioon identifioitu-

minen nähdään organisaatiolähtöisenä yksilön muodostamana identiteettikäsityksenä, 

jossa vuorovaikutus ei näyttäydy välttämättömänä, mutta sen merkitys tiedostetaan. Taas 

Scottin ja kumppaneiden määritelmässä identifioituminen nähdään yksilölähtöisenä, 

mutta yhteisössä muodostuvana identiteettikäsityksenä, joka muodostuu vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa. (Rajamäki & Mikkola 2017, 252–253 mukaan.) 
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Työyhteisöviestinnällä nähdään olevan suuri merkitys siinä, miten työntekijät sopeutuvat 

uuteen työyhteisöönsä ja merkityksentävät organisaatioon identifioitumistaan relationaa-

lisella tasolla. 

Useat työelämän muutokset ovat mahdollistaneet, mutta niiden on nähty myös hankaloit-

tavan työntekijöiden kykyä kokea jäsenyyttä ja identifioitumista organisaatioissa. Vuoro-

vaikutuksessa ihmiset löytävät ja kehittävät uusia lähtökohtia yhteisesti jaettuun identi-

teettiin (O’Leary ym. 2014, 1235), joskin yksilöt voivat myös kokea monia erillisiä iden-

titeettejä ja identifioitumisen kohteita samanaikaisesti (Scott 2007, 126; Välipakka & 

Mikkola 2018). Etenkin etätyön mahdollistaman työyhteisön jäsenten välisen fyysisen 

etäisyyden sekä määräaikaisten työsuhteiden on nähty monimutkaistavan organisaatioon 

identifioitumista (Cheney ym. 2014, 704). Perinteisesti käsitetyissä organisaatiokulttuu-

reissa muun muassa pukeutumiskoodit, jaettu kieli, rutiinit ja säännöt sekä fyysinen ja 

aikasidonnainen läsnäolo on nähty eräänlaisena perustana työntekijöiden ja organisaation 

välisille yhteyksille (Wiesenfeld ym. 1999, 777). Kuitenkin jos perinteisesti ymmärretyt 

organisaatioidentiteettiä yhdistävät elementit eivät ole virtuaaliympäristössä saatavilla, 

voi se olla yksilön organisaatioon identifioitumista heikentävä tekijä (Cheney ym. 2014, 

706). Etätyössä kasvokkaisen vuorovaikutuksen puuttumisen on väitetty haastavan aiem-

min käsitetyt työntekijöiden tavat kehittää ja vahvistaa organisaatioon identifioitumistaan 

(Thatcher & Zhu, 2006). Siten työyhteisöviestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ei 

voida sivuuttaa uusien työntekijöiden identifioitumista tarkastellessa.  

Uudet työntekijät voivat kokea epävarmuutta uusiin työtehtäviinsä ja työyhteisöönsä sekä 

organisaation sosiaalisiin normeihin liittyen. Uuden työsuhteen alkumetreillä uudelle 

työntekijälle yritetään selkeyttää hänen rooliaan ja työtehtäviään sekä osallisuuttaan työ-

yhteisössä viestinnän keinoin (Jablin 1991, 92). On siis tärkeää erottaa sekä työtehtävä-

keskeisen että relationaalisen työyhteisöviestinnän merkitykset uuden työntekijän näkö-

kulmasta perehdytystä suunniteltaessa. Fay & Kline (2012) ovatkin väittäneet epäviralli-

sen viestinnän sekä sosiaalisen tuen olevan erityisen merkityksellistä etätyöntekijöiden 

organisaatioon sitoutumisen ja identifioitumisen näkökulmasta. Myös positiiviseksi ko-

ettu suhde kollegoihin on nähty olevan yhteydessä organisaatioon sitoutumiseen ja iden-

tifioitumiseen.  
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Tässä tutkielmassa työntekijän organisaatioon identifioitumista tarkastellaan nimen-

omaan vuorovaikutuksen näkökulmasta, eli toisin sanoen sitä, miten yksilön organisaa-

tioon ja työyhteisöön identifioituminen määrittyy etäyhteyksin toteutuvassa vuorovaiku-

tuksessa muiden organisaation jäsenten kanssa. Tutkimuskysymyksiin vastaamalla pyri-

tään luomaan käsitys siitä, millainen viestintä ja viestintäteot etäperehdytyksen aikana 

voivat olla omiaan joko vahvistamaan tai heikentämään koettua organisaatioon ja työyh-

teisöön identifioitumisen kokemusta etäkontekstissa. Organisaatioon ja työyhteisöön 

identifioitumista etäkontekstissa on relevanttia ja tärkeää tutkia, sillä etätyö ja teknolo-

giavälitteinen vuorovaikutus ovat entistä tavanomaisempaa ja yhä yleistyvämpää nyky-

päivän työelämässä. Identifioitumisen monitulkintaisen määrittelyn käsitystä syventääk-

seni, tarkastelen seuraavassa luvussa identifioitumista sosiaalisen identiteetin näkökul-

masta. 

 

2.2.2 Identifioituminen sosiaalisen identiteetin näkökulmasta 

Identifioitumisen käsite sosiaalisen identiteetin näkökulmasta pohjautuu pitkälti Tajfelin 

ja Turnerin (1978) sosiaalisen identiteetin teoriaan, joka on monissa tutkimuksissa todettu 

käyttökelpoiseksi teoriaksi organisaatioon sosiaalistumisen, identifioitumisen ja kiinnit-

tymisen ymmärtämiseksi (Kramer & Miller 2014, 530). Sosiaalisen identiteetin teorian 

mukaan ihmisillä on tapana luokitella itsensä ja muut erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin, ja 

heidän käsityksensä itsestään pohjautuvat näiden ryhmäkäsitysten mukaan. Myöhemmin 

Turner (1987) kehitteli sosiaalisen identiteetin teorian pohjalta itsekategorisointi teorian 

(self-categorization theory). Edellä mainittuja teorioita yhdistää ydinajatus siitä, miten 

yksilöt määrittävät itsekäsityksensä sen kautta, millaisiin ryhmiin he kokevat kuuluvansa 

ja siten jäsenyyden myötä muodostunut käsitys itsestä ilmenee yksilön käyttäytymisenä 

ja suhtautumisena suhteessa muihin ryhmiin. 

Teknologiavälitteistä vuorovaikutusta ja identifioitumista on tarkasteltu Spearsin ja Lean 

(1992) kehittämän SIDE-mallin eli sosiaalisen samaistumisen ja/tai deindividuaation teo-

rian näkökulmasta (social identification / deindividuation theory, SIDE-model). Sosiaali-

sen samaistumisen ja/tai deindividuaation teoria perustuukin pitkälti sosiaalisen identi-

teetin teoriaan sekä itsekategorisoinnin teoriaan ja sen tarkoituksena on ymmärtää 
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teknologian vaikutuksia sosiaalipsykologisiin prosesseihin, kuten kollektiivisesti ryh-

missä vallitsevaan käyttäytymiseen. (Spears & Postmes 2015, 24.) Teknologiavälitteises-

tikin yksilöt pyrkivät samaistumaan ryhmiin, jotka he kokevat vetovoimaisiksi ja joihin 

he tuntevat kuuluvansa (Matikainen 2020, 91). SIDE-mallin deindividuaatiolla tarkoite-

taan ilmiötä, jossa yksilö menettää omaa identiteettiään liittyessään ryhmän jäseneksi. 

Kuitenkin yksilön identiteetin menettämisen sijaan kyseessä voi olla myös uuden identi-

teetin muodostuminen, jolloin yksilön identiteetti muuttuu ryhmän yhteisesti jakamaksi 

sosiaaliseksi identiteetiksi (Spears & Lea 1992, 45–49) – toisin sanoen deindividuaatiossa 

yksilö samaistuu osaksi ryhmää ja ottaa sen yhteisesti hyväksytyn sosiaalisen identiteetin 

omakseen.  

Identiteetti kuvastaa yksilön itsekäsitystä siitä, kuka hän on – sosiaalinen identiteetti ra-

kentuu suhteessa sosiaaliseen ryhmään, kun ”minusta” tulee ”me” (Thatcher & Zhu 2006, 

1076–1077). Yksilön identiteetin voidaan siis sanoa määrittelevän sitä, millaisena yksilö 

käsittää itsensä sekä sitä, miten hän määrittää itsensä suhteessa muihin. Organisaatioon 

identifioituminen taas määritellään usein Maelin ja Ashforthin (1992) mukaan yksilön 

käsityksenä ykseydestä ja/tai kuulumisesta organisaatioon, jossa yksilö määrittelee it-

sensä kyseisen organisaation/organisaatioiden perusteella, jonka jäsen hän on. Yksilöt 

kokevat organisaatioon identifioituessaan ykseyden tunnetta organisaatioon ja voivat ko-

kea sen menestyksen ja epäonnistumiset omanaan (Mael & Ashforth 1992, 103–104). 

Kiinnittymistä tarkastellessaan Rajamäki ja Mikkola (2017, 252) kuvaavat tämän kaltai-

sen identifioitumisen heti työsuhteen alkuvaiheessa kehittyväksi yksilön muodostamaksi 

subjektiiviseksi käsitykseksi.  

 

2.2.3 Identifioitumisen lähikäsitteet 

Kuten jo aiemmin todettu, identiteetti ja identifioituminen on käsitteellistetty monin eri-

näisin merkityksin ja ilmiötä on lähestytty hyvin monesta eri näkökulmasta. Jotta identi-

fioitumisesta ilmiönä saataisiin vielä kattavampi kuvaus, kuin tässä tutkielmassa on ai-

kaisemmissa luvuissa esitetty, tarkastelen identifioitumista myös sen lähikäsitteiden va-

lossa – assimiloitumisen (assimilation) ja sosiaalistumisen (socialization) sekä kuulumi-

sen (belonging) ja koetun läheisyyden (perceived proximity) käsitteistön avulla, jotka 
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nähdään kuvaavan työsuhteen alkuvaihetta ja ne korostavat vuorovaikutuksen merkitystä 

organisaatioon kiinnittymisessä ja identifioitumisessa (Rajamäki & Mikkola 2017). 

Organisaatioon assimiloituminen. Jablin (1984) on käsitteellistänyt assimilaation (assi-

milation) tarkastellessaan yksilön organisaatioon kiinnittymistä. Assimilaatio käsitetään 

duaalisena eli kaksijakoisena prosessina: organisaatio yrittää osaltaan vaikuttaa uuden 

työntekijän sopeutumiseen virallisten ja epävirallisten sosiaalistamisprosessien avulla 

(socialization), mutta myös työntekijä voi vaikuttaa sopeutumiseensa yrittäessään muut-

taa organisaatiota vastaamaan tarpeitaan ja toiveitaan (individualization). (Miller 2012, 

119.) Assimilaatio kuvataan yksilön sopeutumisprosessina, jonka keskiössä on oma-aloit-

teinen tiedonhaku ja etsiminen (Jablin 2001, 796–770). Assimilaatio nähdään Rajamäen 

& Mikkolan (2017, 252) mukaan tapahtuvan perehdytyksen ja työsuhteen alkuvaiheen 

aikana. Vuorovaikutus ei ole prosessin keskiössä, sillä tarkastelun näkökulma painottaa 

yksilön omaa roolia tiedonhaussa ja etsimisessä sekä ryhmään integroitumisessa. Siten 

yksilön kiinnittymisen nähdään tapahtuvan silloin, kun yksilö hakee itse aktiivisesti tietoa 

työyhteisön muilta jäseniltä. 

Assimilaatio koostuu Jablinin (1987) mukaan neljästä vaiheesta, jotka uusi työntekijä ko-

kee liittyessään uuteen organisaatioon. Ensimmäisenä vaiheena on kuvattu ennakoiva so-

siaalistuminen (anticipatory socialization), jolla tarkoitetaan yksilön organisaatioon liit-

tymistä edeltävää aikaa, kun hän luo ennakkokäsityksiä ja merkityksiä organisaatiosta. 

Toinen vaihe eli kohtaaminen (encounter) liittyy työntekijän kokemiin ensimmäisiin päi-

viin tai viikkoihin organisaatiossa, kun hän opettelee ja omaksuu organisaatiokulttuuria 

ja käytänteitä. Kolmas vaihe kuvaa muutosvaihetta (metamorphosis), jolloin yksilö on 

ottanut organisaation käytänteet ja normit omikseen ja tuntee siten kuuluvansa osaksi or-

ganisaatiota. Viimeinen eli neljäs vaihe on lähtö (exit), jolloin työntekijä jättää organisaa-

tion. (Kramer & Miller 2014, 527.) Jablinin (1987) mallin mukaan jo siis hyvin varhai-

sessa vaiheessa yksilö muodostaa käsityksiä ja merkityksiä organisaatiosta, johon hän on 

liittymässä. Etenkin työsuhteen alkuvaiheen vuorovaikutuskokemuksilla nähdään olevan 

suuri merkitys siihen, miten hän organisaatioon kiinnittyy. 
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Organisaatioon sosiaalistuminen. Sosiaalistumisen (socialization) käsite pohjautuu pit-

kälti Van Maanenin ja Scheinin (1979, 211–212) määritelmään vaiheittain etenevästä 

prosessista, jossa työntekijä oppii organisaation normit, käytänteet ja asenteet, joiden mu-

kaan organisaatio odottaa hänen toimivan ja sopeutuvan osaksi sitä. Yhtä lailla Fisher 

(1986) kuvailee sosiaalistumista prosessina, jossa työntekijä etsii työssään tarvitsemansa 

tiedot, omaksuu organisaation odotusten mukaisen käyttäytymismallin ja siten sopeutuu 

osaksi organisaatiota. Sekä Van Maanenin ja Scheinin (1979) sekä Fisherin (1986) mää-

ritelmiä yhdistää organisaation merkityksellinen rooli yksilön sosiaalistajana yhteisöön, 

jolloin yksilön nähdään sopeutuvan organisaation asettamien arvojen ja normien mukai-

seen malliin – ei niinkään aktiivisesti sosiaalistuvan osaksi organisaatiota tai työyhteisöä. 

Organisaatioon kiinnittyminen nähdään Rajamäen & Mikkola (2017, 251) mukaan eten-

kin organisaatioon assimiloitumisen ja sosiaalistumisen käsitteen valossa työntekijän so-

peuttamisena organisaatioon eli varsin yksipuolisena prosessina – organisaatiotasolta an-

netaan raamit ja normit, joihin työntekijä sopeutuu työsuhteen alkuvaiheessa. Sekä orga-

nisaatioon assimiloituminen sekä sosiaalistuminen tapahtuvat määritelmän mukaisesti 

työsuhteen alkuvaiheen ja perehdytyksen aikana. Molemmissa kiinnittymistä kuvaavissa 

käsitteissä vuorovaikutuksen rooli tunnistetaan, mutta se ei ole keskiössä. Assimilaatiossa 

työntekijä nähdään aktiivisena toimijana: hän etsii omatoimisesti tietoa pyrkien luomaan 

käsityksiä työyhteisöstä saamansa tiedon perusteella. Taas sosiaalistumisprosessissa yk-

silö nähdään selkeästi sopeutuvana toimijana, joka oppii ja omaksuu työyhteisöstä käyt-

täytymismallit ja normit.  

Nyttemmin yksilön proaktiivinen rooli on vahvistunut sosiaalistumisprosessin tarkaste-

lussa. Tässä oppimis- ja sopeutumisprosessissa työntekijä omaksuu roolinsa organisaa-

tiossa, joka palvelee sekä yksilön omia että organisaation tarpeita (Klein, Polin & Sutton 

2015, 263). Ilmiötä tästä näkökulmasta tarkastellessa keskiöön nousee niin organisaation 

kuin yksilönkin tarpeet ja tavoitteet uudelle työsuhteelle. Toisin sanoen myös työntekijä 

nähdään aktiivisena tekijänä, joka osallistuu ja sosiaalistuu uuteen organisaatioon asettu-

misessa, eikä pelkästään omaksu organisaation taholta annettuja normeja. Jos siis aiempi 

tutkimus on keskittynyt organisaatiokeskeiseen työntekijän sosiaalistamiseen (esim. Van 

Maanen & Schein 1979; Fisher 1986), niin nykypäivänä tutkimus painottaa myös 



 

17 

 

työntekijän sosiaalistumista eli aktiivista toimijuutta (Klein, Polin & Sutton 2015, 264) 

sosiaalistumisprosessissa sekä organisaatioon kiinnittymisessä.  

Organisaatioon kuuluminen ja koettu läheisyys. Myös työyhteisöä kohtaan koetun lähei-

syyden (proximity) tunteen on esitetty rakentuvan ja muodostuvan vuorovaikutuksen ja 

identifioitumisen myötä (Wilson ym. 2008), jonka käsitän liittyvän läheisesti tässä yhtey-

dessä myös organisaatioon kuulumisen (belonging) käsitteeseen. Mayn (2011, 368) mu-

kaan yksilön käsitys kuulumisesta johonkin sosiaaliseen ryhmään muodostuu sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yksilön käsitys itsestään rakentuu relationaali-

sissa prosesseissa, mutta myös suhteessa yhteisön yhteisesti hyväksyttyihin normeihin, 

arvoihin ja käytänteisiin. Yksilön käsitys kuulumisesta johonkin ryhmään on Rajamäen 

ja Mikkolan (2017, 253) mukaan lähtökohtaisesti yksilölähtöinen, mutta vahvasti vuoro-

vaikutuksessa rakentuva prosessi, joka rakentuu ja muodostuu jatkuvasti. 

Koettu läheisyys (perceived proximity) taas käsittää yksilön kognitiivisen ja affektiivisen 

kokemuksen relationaalisesta läheisyydestä (O’Leary ym. 2014, 1219), johon vuorovai-

kutuksen ja identifioitumisen on nähty vaikuttavat vahvimmin (Wilson ym. 2008, 985). 

Työyhteisöön kuulumisen, yhteenkuulumisen ja koetun läheisyyden tunteeseen vaikuttaa 

siis yksilön kognitiiviset ja affektiiviset kokemukset, mutta myös merkittävissä määrin 

koetut vuorovaikutusprosessit. O’Leary, Wilson ja Metiu (2014) havaitsivat tutkimukses-

saan, että kollegoiden välinen jatkuva ja vastavuoroinen viestiminen sekä jaettu identi-

teetti merkityksentää yhteisesti koettua läheisyyttä. Lisäksi viestinnällisin keinon symbo-

lisoidaan luotettavuutta, lähestyttävyyttä, miellyttävyyttä ja epävirallisuutta, jolla koros-

tetaan jaettua identiteettiä. Siten se vahvistaa maantieteellisistä rajoista riippumatonta ko-

ettua läheisyyttä – etäyhteyksin rakentunut psykologinen läheisyyden kokemus voi olla 

yhtä vahva tai jopa vahvempi, kuin maantieteellisesti samassa paikassa työskentelevillä. 

Työelämän murroksen ja etätyön äkillisen lisääntymisen vuoksi organisaatioon identifi-

oitumisen tarkastelu etäkontekstissa on hyvin tärkeää ja tervetullutta. Jotta perehdytys 

palvelisi niin organisaation kuin siihen liittyvän uuden työntekijän intressejä, on työsuh-

teen alkuvaiheen vuorovaikutusprosesseihin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Jotta uu-

den työntekijän identifioitumista ja kiinnittymistä uuteen organisaatioon ja työyhteisöön 

voitaisiin tukea mahdollisimman hyvin, on työyhteisön jäsenten keskinäiseen 
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vuorovaikutukseen myös teknologiavälitteisesti kiinnitettävä erityishuomiota perehdy-

tysprosessissa. Seuraavissa luvuissa esittelenkin teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen 

tutkimuskenttää työyhteisöviestinnän näkökulmasta. 

 

2.3 Teknologiavälitteinen vuorovaikutus työyhteisössä 

Tässä luvussa tarkastellaan tämän tutkielman kannalta kolmatta oleellista pääkäsitettä – 

teknologiavälitteistä vuorovaikutusta. Käsitettä tarkastellaan seuraavissa luvuissa tekno-

logiavälitteisen vuorovaikutuksen varhaisemman tutkimuksen valossa, esitellään ilmiötä 

työelämän vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä tarkastellaan teknologiavälitteisen vuo-

rovaikutuksen ja identifioitumisen yhteyksiä.  

 

2.3.1 Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen tutkimus 

Teknologiavälitteistä viestintää ja vuorovaikutusta on tutkittu useiden vuosikymmenten 

ajan ja sen tutkimussuuntausten voidaan todeta alati lisääntyneen ja muuttuneen aikojen 

saatossa. Muutama vuosikymmen sitten tutkimus keskittyi teknologiavälitteisen viestin-

nän arviointiin sen mahdollistamien sosiaalisten vihjeiden ja ilmaisukeinojen tehokkuu-

den näkökulmasta (ks. media richness model, Daft & Lengel 1986) sekä kasvokkaista ja 

teknologiavälitteistä viestintää vertailevana tutkimuksena (esim.  Short, Williams & 

Christie 1976; Walther 1996). Kuitenkin Waltherin (1992) tutkimukset ja sosiaalisen in-

formaation prosessoinnin näkökulma (social information processing perspective, SIP) 

osoittivat, ettei teknologiavälitteinen vuorovaikutus ole heikompaa tai rajoitetumpaa kuin 

kasvokkainen vuorovaikutus. Teknologiavälitteisesti tiedon nähdään välittyvän hitaam-

min vuorovaikutusosapuolten välillä, joten vuorovaikutussuhteen kehittyminen tarvitsee 

näin ollen enemmän aikaa kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa.  

Teknologiavälitteinen viestintä (computer mediated communication, CMC) on yksinker-

taisimmillaan määritelty kahden tai useamman henkilön väliseksi vuorovaikutukseksi, 

joka tapahtuu viestintäteknologian avulla (Herring 1996, 1). Vuosikymmenten saatossa 

viestintäteknologian monimuotoistumisen myötä myös tutkimuskentän näkemys on laa-

jentunut teknologian monimuotoisten viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden tarkastelussa. 
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Nykypäivänä työyhteisöviestintä voi toteutua pitkälti teknologiavälitteisesti, kun maan-

tieteellisesti eri paikoissa työskentelevät työntekijät voivat tieto- ja viestintäteknologiaa 

hyödyntäen lähettää, vastaanottaa ja tallentaa tekstiä, ääntä, kuvia, videoita sekä tiedos-

toja vaivattomasti ajasta ja paikasta riippumatta. Tutkimuskirjallisuudessa tieto- ja vies-

tintäteknologiaan viitatessa tarkoitetaan yleisimmin erinäisiin viestintävälineisiin ja so-

velluksiin sekä niihin liitännäisiin ohjelmistoihin, jotka vastaanottavat, jakavat, proses-

soivat ja analysoivat digitaalista tietoa ihmisten ja järjestelmien välillä (information) ku-

ten myös ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa (communication) (Rice & Leonardi 

2014, 426).  

Teknologiavälitteisen viestinnän ja -vuorovaikutuksen tutkimuskentällä on ollut nähtä-

vissä kaksi eri suuntausta ilmiön tarkastelemisessa: teknologinen determinismi sekä sosi-

aalinen konstruktionismi. Teknologinen determinismi on painottanut sitä, miten tieto- ja 

viestintäteknologia (information and communication technologies, ICT) on vaikuttanut, 

ohjannut ja muovannut ihmisten välistä vuorovaikutusta. Sosiaalinen konstruktionismi 

taas korostaa sekä sosiaalista ulottuvuutta että teknologian tärkeyttä vuorovaikutuksen 

toteutumisessa. Jaetut merkitykset muovautuvat ja rakentuvat sosiaalisessa kontekstissa 

– teknologiavälitteisesti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Rice & Leonardi 2014, 

425.) Teknologiavälitteisen viestinnän tutkimuskentällä on siis tunnistettavissa enemmin-

kin tiedonjakoon ja viestintäteknologian piirteisiin viittaavan viestinnän näkökulma sekä 

relationaalinen näkökulma teknologian mahdollistamassa ihmisten välisessä vuorovaiku-

tuksessa. 

Tässä tutkielmassa teknologiavälitteistä viestintää tarkastellaan enemminkin teknologia-

välitteisen, ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen (communication) toteutumisen ja vas-

tavuoroisuuden näkökulmasta, kuin teknologisten ratkaisujen mahdollistamana tiedonku-

lun (information) näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena onkin kuvata työyhteisön jä-

senten keskinäisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia eli sitä, miten työyhteisön keskinäi-

nen vuorovaikutus ja jaetut merkitykset muotoutuvat ja rakentuvat etäperehdytysproses-

sissa uusille työntekijöille teknologiavälitteisesti.  
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2.3.2 Teknologiavälitteinen vuorovaikutus työelämässä 

Teknologiavälitteisyys työyhteisöviestinnässä on kasvanut eksponentiaalisesti vallitse-

van pandemiatilanteen vuoksi, kun tietotyöntekijät ovat siirtyneet etätyöhön suurissa 

määrin – monien organisaatioiden digitaalisuusaste onkin kasvanut valtavasti verrattuna 

pandemiaa edeltävään aikaan. Äkillinen digiloikka on ajanut organisaatioita sekä työnte-

kijöitä omaksumaan uusia työnteon ja työyhteisöviestinnän tapoja ja käytänteitä, mikä 

vaatii myös henkilöstöltä jatkuvaa uudistumiskykyä ja sopeutumista (Siitonen & Aira 

2020, 96). Suuri digiloikka on pakottanut organisaatioita pohtimaan niin sisäisen kuin 

ulkoisenkin viestinnän erityispiirteitä – muun muassa sitä, miten läheisyyden kokemusta 

voitaisiin parantaa etäällä työskentelevien kollegoiden välillä (Sivunen & Laitinen 2020, 

44). Valikoiduilla viestintäalustoilla, yhteisesti omaksutuilla viestintävälineiden käyttö-

tavoilla sekä yhteisesti jaetulla vuorovaikutuskulttuurilla voi olla suuri merkitys siinä, 

miten vastavuoroisena vuorovaikutus todellisuudessa näyttäytyy uusille, kuin myös kau-

emmin organisaatiossa työskennelleille työntekijöille, etenkin etäkontekstissa. 

Etätyöllä tarkoitetaan tässä tutkielmassa tietotyötä, jota tehdään jossakin paikassa ilman 

kasvokkain kohtaamista työyhteisön kanssa, mutta yhteydenpito teknologiavälitteisesti 

on mahdollista (Gupta ym. 1995, 306). Tietotyöllä taas tarkoitetaan tietointensiivistä 

työtä, jossa tietoa käsitellään, tuotetaan ja välitetään teknologia- ja vuorovaikutustekno-

logiaa hyödyntämällä. Tietotyössä nähdään korostuvan etenkin työntekijän itsenäinen on-

gelmanratkaisukyky sekä sosiaaliset vuorovaikutustaidot. (Pyöriä 2005, 155–156.) 

Vaikka asiantuntija- ja tietotyö on usein luonteeltaan hyvin itsenäistä, on perehdytyksellä 

ja työyhteisöviestinnällä tärkeä rooli siinä, miten uusi työntekijä omaksuu uudet työteh-

tävänsä, organisaation käytänteet ja työyhteisön sosiaalisen ulottuvuuden.  

Teknologiset ratkaisut mahdollistavat organisoidun tiedonhallinnan ja ajallisesti riippu-

mattoman viestinnän maantieteellisesti eri paikoissa työskentelevien työntekijöiden vä-

lillä. Kuten jo aiemmin todettu, teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen haasteena on 

nähty etenkin se, ettei sosiaaliset ja nonverbaaliset vihjeet välity teknologisesti yhtä hy-

vin, kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa (Kramer 2014, 241). Juuri näiden vihjeiden 

puutteellisuus voi etäännyttää työyhteisön jäseniä toisistaan ja vaikuttaa siten työyhteisön 

keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin (Sias 2009, 187–188). Kuitenkin nykypäivänä tätä 
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näkemystä voidaan kyseenalaistaa alati kehittyvien teknologian tarjoamien vuorovaiku-

tusmahdollisuuksien näkökulmasta. 

Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen vastavuoroisuus onkin kehittynyt huimasti vii-

meisten vuosikymmenten saatossa, kun erilaiset teknologiset ratkaisut ja viestintäalustat 

tarjoavat yhä moniulotteisempaa vuorovaikutuksen toteutumista työyhteisössä. Sivunen 

ja Laitinen (2020) kutsuvatkin näitä moninaisia alustoja ja mahdollisuuksia digitaalisiksi 

viestintäympäristöiksi (digital communication environments). He kuvaavat modernien di-

gitaalisten viestintäympäristöjen mahdollistavat monenlaisen vuorovaikutuksen organi-

saatiossa: 1) mahdollisuuden kahdenkeskeiseen vuorovaikutukseen työntekijöiden välillä 

2) yhteis- ja tiimityötä tukevia keinoja tiimityöhön ja palaverikäytänteisiin sekä 3) mah-

dollisuuksia koko organisaation laajuiseen viestintään, joka lisää työntekijöiden tietoi-

suutta muun muassa kollegoistaan sekä verkostoistaan. Vuorovaikutusteknologia mah-

dollistaa siis monenlaisen viestinnän toteutumisen työyhteisössä. Kuitenkin se, miten vas-

tavuoroiseksi työyhteisön keskinäinen vuorovaikutus on todellisuudessa muotoutunut, 

lienee organisaatiokohtainen kysymys. 

Viestintäteknologia on alati kehittyvää ja erilaisia variaatioita niiden käyttötavoissa ilme-

nee eri organisaatioiden välillä. Teknologiavälitteisen viestinnän merkitys organisaation 

menestyksekkään toiminnan näkökulmasta tiedostetaan, mutta yhtä lailla relationaalisen 

työyhteisöviestinnän merkitys tulisi huomioida myös etänä toimivan työyhteisön yhtei-

söllisyyden näkökulmasta. Esimerkiksi epävirallisen kollegoiden välisen vuorovaikutuk-

sen ja niin sanotun “small talkin” merkitys on havaittu työkaveruussuhteita ylläpitävänä 

sekä yksilön identiteettikäsitystä ja kuulumisen tunnetta vahvistavana tekijänä organisaa-

tiossa (Fay & Kline 2012, 65). Niin ikään työyhteisön osoittaman tuen ja supportiivisen 

viestinnän on osoitettu vaikuttavan positiivisesti yksilön organisaatioon sitoutumiseen 

(Chiaburu & Harrison 2008) sekä vahvempaan organisaatioon identifioitumiseen (Wie-

senfeld ym. 2001). Nämä tutkimustulokset ilmentävät sitä relationaalista merkitystä työ-

yhteisön vuorovaikutuksessa, joka tulisi huomioida nykypäivän sekä tulevaisuuden yhä 

yleistyvämmässä etätyökontekstissakin. 
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2.3.3 Teknologiavälitteinen vuorovaikutus ja identifioituminen 

Vuorovaikutuksen merkitystä työntekijän organisaatioon identifioitumiseen on aiemmin 

tarkasteltu tutkimuskentällä useasta eri näkökulmasta, mutta tutkimus työelämän identi-

fioitumisesta virtuaalikontekstissa on kuitenkin ollut suhteellisen vähäistä (Fonner & Ro-

loff 2012, 206). Vaikka tutkimuskirjallisuudessa on esitetty usein huolenaiheita etätyön 

ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen aiheuttamista haasteista yksilön organisaatioon 

kiinnittymiseen, sitoutumiseen ja identifioitumiseen (Fay & Kline 2012, 62), voi organi-

saatioon tai tiimiin identifioituminen tapahtua myös teknologiavälitteisesti (Cheney ym. 

2014, 704; Sivunen, 2007). Etenkin työntekijän liittymis-, kiinnittymis-, ja perehdytys-

vaiheen sosiaalistumisella lienee suuri vaikutus siihen, miten identifioitumisen kokemus 

muodostuu ja rakentuu uudelle työntekijälle. 

Kuten todettu, etätyöskentelyn ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen on nähty haas-

tavan nykypäivän työelämässä työntekijöiden organisaatioon identifioitumista. Milton, 

Sinclair ja Vakalahi (2016) havaitsivat tutkimuksessaan etätyötä tekevien sosiaalityönte-

kijöiden kokevan etätyön hyötyinä joustavuuden ja itsenäisyyden. Toisaalta työntekijät 

kokivat itsensä sosiaalisesti eristyneiksi kollegoistaan ja esihenkilöistään, jolla nähtiin 

olevan negatiivinen yhteys organisaatioon identifioitumiseen. Taas Sivunen (2007) ha-

vaitsi tutkimuksessaan, että hajautettuun tiimiin identifioituminen on mahdollista tekno-

logiavälitteisesti. Identifioitumiseen vaikuttaa tällöin muun muassa se, onko lähin tiimi 

se ensisijainen yksikkö, johon työntekijä kokee kuuluvansa. Myös mahdollisuus kasvok-

kaiseen vuorovaikutukseen sekä johtamisen merkitys nousivat keskiöön hajautuneen tii-

miin identifioitumisen tarkastelussa. 

Vaikka teknologiavälitteisyyden on nähty mahdollistavan sujuvan tiedonkulun ja vuoro-

vaikutuksen työyhteisön jäsenten välillä, erityisesti tietotyötä etänä tekevät työntekijät 

(high-intensity teleworker) saattavat kokea vähemmän lojaaliutta ja kiinnittymistä orga-

nisaatioon, joka niin ikään vaikuttaa myös organisaation vaihtuvuuteen, tuloksellisuuteen 

sekä työtyytyväisyyteen (Fay & Kline 2012, 62). Sekä ajallisen että maantieteellisen etäi-

syyden on nähty vähentävän etätyöntekijöiden mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa 

kollegoidensa kanssa, mikä puolestaan vaikeuttaa organisaation rutiinien oppimista ja 

omaksumista, jotka DeSanctis & Monge (1998) kuvaavat työntekijän ja organisaation 

välisen yhteyden ja ymmärryksen perustana. Rice ja Leonardi (2014, 437) ovatkin 
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väittäneet teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen haastavan etenkin niin sanotun hiljai-

sen tiedon välittymisen työyhteisössä. Kun organisaation sisäinen hiljainen tieto ei välity 

teknologiavälitteisesti työyhteisön uusille jäsenille, voidaan sen nähdä hankaloittavan 

niin työtehtävien omaksumista kuin organisaatioon ja työyhteisöön identifioitumista. 

Erinäiset vuorovaikutusteknologiset ratkaisut mahdollistavat työyhteisön keskinäisen 

vuorovaikutuksen toteutumisen työntekijöiden työskennellessä etäyhteyksien päässä toi-

sistaan, mikä on elintärkeää organisaation toiminnan kannalta. Tässä tutkielmassa tarkas-

telukulma tarkentuu kuitenkin työsuhteen alkuvaiheen eli perehdytysprosessin aikaiseen 

vuorovaikutukseen – siihen, miten yhteisiä merkityksiä luodaan ja jaettua identiteettiä 

rakennetaan teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa. Siten tämän tutkielman pääasi-

allinen tarkoitus onkin ymmärtää teknologiavälitteisen työyhteisön vuorovaikutuksen eri-

tyispiirteitä etäperehdytyskontekstissa ja selvittää etäperehdytyksen aikaisen vuorovaiku-

tuksen koettua merkityksiä ja yhteyksiä työntekijän organisaatioon identifioitumiseen.  
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3 TUTKIELMAN TOTEUTUS 

Seuraavissa luvuissa esitellään ensimmäiseksi tämän tutkielman tutkimusongelma ja 

tutkimuskysymykset. Jälkimmäisissä luvuissa seuraa tutkimusmenetelmän, haastatelta-

vien ja haastattelujen toteutuksen esittely sekä kuvaus aineiston käsittelystä ja tutkiel-

man analyysivaiheesta. 

 

3.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata tietotyöhön perehdytettyjen työntekijöiden ko-

kemuksia etäperehdytyksestä sekä tarkastella etäperehdytyksen aikaisen vuorovaikutuk-

sen koettua yhteyttä työntekijän organisaatioon identifioitumiseen. Etäperehdytyksellä 

tässä tutkielmassa tarkoitetaan työhön perehdyttämistä, joka tapahtuu pääosin teknolo-

giavälitteisesti perehdyttävän organisaation ja uuden työntekijän välillä. Uusien työnteki-

jöiden tavanomaista lähiperehdytystä sekä organisaatioon identifioitumista on tutkittu 

monella eri tieteenalalla useista eri näkökulmista, mutta teknologiavälitteinen etäpereh-

dytys on ilmiönä verrattain uusi, eikä siitä ole tiettävästi aiempaa tutkimustietoa. Tämä 

vuoksi on tarkoituksenmukaista selvittää yleisellä tasolla työntekijöiden kokemuksia tek-

nologiavälitteisestä perehdytysprosessista sekä sen käytänteistä ja toimintatavoista eri or-

ganisaatioissa. Tässä tutkielmassa organisaatioon identifioitumista tarkastellaan proses-

sina, joka muodostuu ja rakentuu vuorovaikutuksessa uuden työntekijän ja organisaation 

muiden jäsenten välillä. Näin ollen tutkimusongelmaksi muodostuu, miten etäperehdytys 

ja sen aikainen vuorovaikutus ovat yhteydessä uuden työntekijän organisaatioon identi-

fioitumisen kokemukseen? 

Koska etäperehdytys on työelämässä ilmiönä ja käytänteenä melko uusi, eikä siitä ole 

tiettävästi tutkimustietoa, ensimmäisen tutkimuskysymyksen tehtävänä on kuvata etäpe-

rehdytysprosessia sekä sen erityispiirteitä uuden työntekijän näkökulmasta. Tutkimusky-

symyksen avulla pyritään kuvaamaan sitä, millaisena uuteen työhön perehdytetyt työnte-

kijät ovat kokeneet etäyhteyksin toteutetun perehdytysprosessin ja selvittää etäperehdy-

tyskokemukseen vaikuttaneita tekijöitä. Siten ensimmäinen tutkimuskysymys on: 
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K1: Millaisia kokemuksia työntekijöillä on etäyhteyksin toteutetusta työhön 

perehdyttämisestä?  

Toisen tutkimuskysymyksen avulla tarkastellaan työntekijöiden kokemuksia teknologia-

välitteisestä vuorovaikutuksesta etäperehdytyksen aikana. Toisen tutkimuskysymyksen 

avulla pyritään luomaan käsitys siitä, millaisia merkityksiä työntekijät kokevat teknolo-

giavälitteisyyden tuoneen etäperehdytykseen sekä sen aikaisen vuorovaikutuksen vasta-

vuoroisuuteen. Näin ollen toiseksi tutkimuskysymykseksi määrittyy: 

K2: Millaisena työntekijät ovat kokeneet etäperehdytyksen aikaisen vuoro-

vaikutuksen? 

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla pyritään kuvaamaan ja analysoimaan etäpereh-

dytyksen koettuja yhteyksiä työntekijöiden organisaatioon identifioitumiseen. Kolman-

nen tutkimuskysymyksen avulla tarkastellaan sitä, miten etäperehdytyksen aikainen vuo-

rovaikutus on yhteydessä koettuun organisaatioon identifioitumiseen – onko jonkinlainen 

vuorovaikutus ollut omiaan vahvistamaan tai heikentämään koettua organisaatioon iden-

tifioitumista. Siten kolmanneksi tutkimuskysymykseksi määrittyy: 

K3: Millainen merkitys etäperehdytyksellä on työntekijän kokemaan orga-

nisaatioon identifioitumiseen? 

Näiden kolmen tutkimuskysymysten avulla saadaan käsitys etäperehdytyksestä ilmiönä 

sekä etäperehdytyksen aikaisen vuorovaikutuksen koetuista erityispiirteistä. Tutkimusky-

symysten avulla luodaan käsitys vuorovaikutuksen koetusta merkityksestä työntekijän or-

ganisaatioon identifioitumiseen sekä tarkastellaan identifioitumista vahvistavia ja/tai hei-

kentäviä vuorovaikutuksen piirteitä tietotyöntekijöiden etäperehdytyksessä.  

 

3.2 Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusme-

netelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu, sillä tutkielman tavoitteena oli ku-

vata haastateltavien ajatuksia, käsityksiä, kokemuksia ja tunteita tutkittavista ilmiöistä 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 41) sekä analysoida ilmiöihin liitettyjä merkitysyhteyksiä. 
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Koska tutkielman tarkoituksena oli kuvata tietotyöntekijöiden kokemuksia etäperehdy-

tyksestä sekä sen aikaisen vuorovaikutuksen koettuja merkityksiä organisaatioon identi-

fioitumiseen, nähtiin puolistrukturoidun teemahaastattelun soveltuvan parhaiten tämän 

tutkielman tutkimusmenetelmäksi. Teemahaastattelu tarjosi vapaammin mahdollisuuksia 

myös tarkentaville lisäkysymyksille, noudattaen kuitenkin ennalta määriteltyjä teemoja 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 65) ja ohjaten siten haastattelutilanteita. 

Puolistrukturoidulle haastattelulle ei ole yhtä määritelmää, mutta Fieldingin (1993), Es-

kolan ja Suorannan (1998) sekä Robsonin (1995) näkemysten mukaisesti se on määritelty 

tässä tutkielmassa haastatteluksi, jossa ennalta määritellyt haastattelukysymykset olivat 

kaikille samat, mutta haastattelija pystyi vaihtelemaan niiden järjestystä ja sanamuotoa. 

(Hirsjärven & Hurmeen 2008, 47 mukaan.) Haastatteluissa edettiin pääosin ennalta mää-

riteltyjen teemojen mukaisesti, mutta kussakin haastattelussa keskustelun ja aihepiirien 

vaihdellessa kysymyksiä saatettiin esittää toisistaan poikkeavassa järjestyksessä. Valitun 

menetelmän nähtiin tarjoavan mahdollisimman vapaamuotoisen ja avoimen vuorovaiku-

tustilanteen, jossa tutkittavaa ilmiötä voitiin lähestyä avoimen keskustelun kautta.  

Haastattelututkimuksen etuna esimerkiksi kyselytutkimukseen verrattuna nähtiin se, että 

haastateltaviksi voitiin etsiä harkinnanvaraisesti sellaisia henkilöitä, joilla oli aiempaa ko-

kemusta tarkasteltavasta ilmiöstä (Puusa ym. 2020, 82). Näin ollen haastatteluaineiston 

perusteella saatiin juuri tutkimusongelmaan peilaten tarkoituksenmukaista tietoa. Teema-

haastattelun etuna pidettiin myöskin sitä, että ennalta tarkennettujen teemojen ja kysy-

myksen lisäksi voitiin esittää tarkentavia kysymyksiä haastateltavan vastausten ja jo 

aiemmin kerrotun perusteella. Siten teemahaastattelussa oli piirteitä myös avoimesta 

haastattelusta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88–89). Puolistrukturoitu teemahaastattelu antoi 

tilaa keskustelun luontevaan etenemiseen, minkä lisäksi haastateltavia pyydettiin tarvit-

taessa tarkentamaan tai selittämään jo kertomaansa (Puusa ym. 2020). Näin ollen haasta-

teltavien kokemuksia ja merkityksenantoja käsitettiin syvällisemmin tutkimuksen tarkoi-

tusta ja tavoitteita silmällä pitäen. 

Vaikka haastattelua pidetään yleisesti tehokkaana aineistonkeruumenetelmänä, on sen 

nähty olevan myös melko vaativa menetelmä. Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

vaati paljon aikaa ja puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin saatiin myös paljon 
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epärelevanttia tietoa tutkimusaiheeseen nähden. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 36.) Tutkijan 

tuli ymmärtää tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä riittävästi sekä pilkkoa keskustelun 

aikana ilmiöön liittyvät tekijät haastateltaville ymmärrettävään ja jäsenneltyyn muotoon 

(Puusa ym. 2020, 107), minkä vuoksi haastattelussa jaettuun kieleen ja käsitteiden mer-

kityksentämiseen niin haastattelijan kuin haastateltavan osalta kiinnitettiin huomiota 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 53). Esimerkiksi organisaatioon identifioituminen voidaan 

määritellä hyvin monella eri tavalla, joten haastateltaville annettiin mahdollisuus selittää 

oma käsityksensä ilmiöstä. Koska haastateltavien käsitys voi poiketa haastattelijan näke-

myksestä, haastattelutilanteessa nähtiin tärkeänä, että haastateltavilla oli mahdollisuus 

kertoa omista käsityksistään ja näkemyksistään tarkasteltavasta käsitteestä, mutta myös 

haastattelijalla oli mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä haastateltavan kertomasta. 

Tärkeää oli kuitenkin muistaa, että tutkijan tehtävä on tulkita haastateltavien tekemiä tul-

kintoja (Puusa ym. 2020, 99). 

Tutkittavat ilmiöt ja niitä liittyvät käsitteet pohjautuivat teoreettisen viitekehykseen ja 

aiempaan tutkimustietoon (Hirsjärvi & Hurme 2008, 66). Teemahaastattelun etukäteen 

määritellyt teemat muodostettiin tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti ja ne perustuivat 

aikaisempaan tutkimustietoon (Tuomi & Sarajärvi 2018). Haastattelurunko muodostettiin 

tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen perusteella viidestä pääteemasta, jotka olivat: 1) 

työntekijöiden kokemukset etäperehdytyksestä 2) tiedon haku ja saaminen etäperehdy-

tyksen aikana 3) viestintäteknologian merkitys vuorovaikutuksen toteutumisessa 4) etä-

perehdytyksen aikainen vuorovaikutus ja sen merkitys organisaatioon identifioitumisessa 

sekä 5) organisaatioon identifioituminen. Haastatteluissa identifioitumisen käsite saatet-

tiin puheessa rinnastaa kuulumisen, kiinnittymisen tai liittymisen käsitteeseen, jotta yh-

teinen ymmärrys ja kieli rakentui ilmiötä tarkasteltaessa. Haastattelurunko on katsotta-

vissa kokonaisuudessaan liitteessä 1. Teemojen tarkoituksena oli purkaa tutkittava ilmiö 

osa-alueisiin, joiden sisältöä ja merkitystä tutkija pyrki ymmärtämään kysymyksien 

avulla (Puusa ym. 2020, 107). Teemojen avulla pyrittiin vastaamaan tutkimusongelmaan 

etäperehdytyksen aikaisen vuorovaikutuksen ja organisaatioon identifioitumisen koetusta 

yhteydestä, mutta myös ymmärtämään jo tutkitun tiedon viitekehyksessä vuorovaikutuk-

sen merkitystä työntekijän organisaatioon identifioitumiseen.  
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3.3 Haastateltavat ja haastattelujen toteutus  

Tutkimushaastatteluun osallistujat valittiin harkinnanvaraisesti ennalta määritellyin kri-

teerein. Haastateltavia pyrittiin löytämään mahdollisimman monesta eri organisaatiosta 

ja erilaisista työtehtävistä. Kerätyn aineiston avulla tarkoituksena oli saavuttaa mahdolli-

simman monipuolista ja laaja-alaista tietoa tutkittavasta ilmiöstä, minkä vuoksi mahdol-

lisimman monen organisaatioiden perehdyttämiskäytänteiden tarkasteleminen on perus-

teltua. Alun perin tarkoituksena oli haastatella työntekijöitä, joilla oli kokemusta täysin 

etäyhteyksin toteutuneesta tietotyöhön perehtymisestä ja työkokemusta kyseisessä orga-

nisaatiossa vähintään kolmen kuukauden ajan. Kuitenkin useimmilla tutkimushaastatte-

lusta kiinnostuneilla oli takanaan vähintään puolesta päivästä kolmeen päivään toimis-

tolla toteutunutta lähiperehdytystä muun muassa työvälineiden, käyttöoikeuksien ja mui-

den työnteon kannalta oleellisten asioiden hoitamisen vuoksi. Näin ollen tutkimukseen 

osallistuvien haastateltavien toista valintakriteeriä laajennettiin siten, että perehdytyksen 

oli tullut tapahtua pääosin etäyhteyksin. Pääosin etäyhteyksin toteutetulla perehdytyk-

sellä tarkoitetaan tässä tutkielmassa sitä, että haastateltavat olivat voineet käydä perehdy-

tyksen aikana enintään kolmena päivänä työpaikallaan ja olivat voineet näin ollen tavata 

esimerkiksi esihenkilönsä tai kollegojaan siellä käydessään. Muutoin perehdytyksen oli 

tullut toteutua teknologiavälitteisesti. 

Haastateltavia lähestyttiin tutkielman tekijän LinkedIn -verkostojen sekä tuttavilta saatu-

jen vinkkausten avulla. Haastattelukutsua jaettiin tutkielman tekijän LinkedIn- ja In-

stagram-tilien julkaisuissa, joissa hakukriteereihin sopivia tietotyöntekijöitä kehotettiin 

ottamaan yhteys tutkielman tekijään joko LinkedInin tai Instagramin kautta, tai vaihtoeh-

toisesti sähköpostitse. Haastattelukutsuiksi tarkoitetut julkaisut asetettiin julkisiksi, jotta 

ne tavoittivat mahdollisimman monia kohderyhmään sopivia henkilöitä myös tutkielman 

tekijän omien verkostojen ulkopuolelta. Julkaisuihin lisättiin avainsanoiksi muun muassa 

#haastattelukutsu, #tutkimus, #etäperehdytys sekä #vuorovaikutus lisäämään julkaisun 

levinneisyyttä aihepiiristä kiinnostuneiden keskuudessa. Ensimmäisen viikon aikana Lin-

kedIn -päivityksen avulla löydettiin viisi kohderyhmään sopivaa haastateltavaa ja In-

stagram Story -päivityksen avulla yksi kohderyhmään sopiva haastateltava. Kahden seu-

raavan viikon aikana loput kolme haastateltavaa löytyivät tutkijan tuttavapiirin 
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vinkkausten avulla ja näin ollen tutkimukselle ennalta määritelty kymmenen haastatelta-

van tutkimusjoukko oli valittu. 

Lopullisiksi tutkimushenkilöiksi valittiin 10 haastateltavan joukko, joilla oli kokemus 

pääosin etäyhteyksin toteutetusta tietotyöhön perehdytyksestä sekä vähintään kolmen 

kuukauden työkokemus kyseisessä organisaatiossa haastatteluajankohtaan mennessä. 

Nämä kriteerit valittiin sen vuoksi, että haastateltavilla olisi tutkimusongelmaan nähden 

tarkoituksenmukaista kokemusta etäperehdytyksestä sekä riittävän pitkä työkokemus ky-

seisessä organisaatiossa, jotta he kykenivät kuvaamaan koetun vuorovaikutuksen toteu-

tumista ja sen yhteyttä organisaatioon identifioitumiseen perehdytyksen aikana ja sen jäl-

keen. Muunlaisia kriteerejä haastateltavien valintaan ei määritelty ennalta, sillä niiden ei 

koettu olevan relevantteja tutkimuksen tarkoitukseen nähden.  

Kymmenestä haastateltavasta kahdeksan työskenteli eri organisaatioissa hyvin erilaisissa 

työtehtävissä. Neljä kymmenestä haastateltavasta oli etäperehdytetty alun perin harjoit-

telu- tai trainee-jaksolle. Kaksi haastateltavista työskenteli erään organisaation samassa 

yksikössä, mutta heidän varsinaiset työtehtävät, esihenkilöt sekä tiimit erosivat toisistaan 

oleellisesti ja sen myötä kummankin etäperehdytyksissä muodostuneiden vuorovaikutus-

suhteiden ei katsottu olevan suoranaisesti yhteydessä toisiinsa. Kaikilla haastateltavilla 

oli joko ammattikorkeakoulu- tai yliopistotason korkeakoulututkinto, joka tietotyönteki-

jöillä on nykypäivän työelämässä useimmiten lähtövaatimuksena jo rekrytointivaiheessa. 

Kohdeorganisaatiot toimivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja ne vaihtelivat 

pienistä <50 henkilön organisaatioista aina >250 henkilön kansainvälisiin suuryrityksiin. 

Toimialat, joissa haastateltavat työskentelivät, jakautuivat monipuolisesti viestintä-, kou-

lutus-, teknologia-, rahoitus- ja finanssi-, media- sekä oikeudellisille aloille. 

Ennen yksilöhaastattelua tutkimukseen valituille haastateltaville lähetettiin tutustutta-

vaksi kutsu tutkimushaastatteluun, tiedote tieteellisestä tutkimuksesta, tutkimuksen tieto-

suojailmoitus sekä suostumuslomake tieteelliseen tutkimukseen osallistumisesta. Kaikille 

haastateltaville oli jo ennakkoon tiedossa se, että haastattelu tullaan tallentamaan Micro-

soft Teams -palvelun avulla haastatteluaineistojen analysointia varten. Tämän lisäksi 

haastattelun aluksi jokaiselta haastateltavalta varmistettiin suullisesti se, että hän oli tu-

tustunut tutkielman kannalta oleellisiin tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyä 
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koskeviin seikkoihin sekä varmistettiin se, että haastattelun tallennus oli heidän puoles-

taan hyväksyttävää. Kaikki haastateltavat antoivat suullisen suostumuksen haastattelun 

tallentamiseksi, joten allekirjoitettua suostumuslauseketta haastatteluun osallistumisesta 

ei vaadittu. Haastateltaville annettiin mahdollisuus kysyä lisäkysymyksiä tutkimukseen 

tai sen toteuttamiseen liittyen haastattelutilanteessa tai jälkikäteen sähköpostitse. Jokai-

selle haastateltavalle myös ilmoitettiin siitä, että tutkimukseen osallistuminen oli täysin 

vapaaehtoista ja osallistumisensa tutkimukseen pystyi peruuttamaan missä vaiheessa ta-

hansa ilmoittamalla siitä tutkijalle tietosuojailmoituksessa mainitulla tavalla. 

Kaikki kymmenen haastattelua toteutettiin teknologiavälitteisesti etäyhteyksin Microsoft 

Teams -palvelussa. Kullekin haastateltavalle lähetettiin erillinen kokouspyyntö ennalta 

yhteisesti sovitun ajankohdan mukaisesti. Kaikki haastattelut toteutettiin helmikuun 2021 

aikana. Haastattelut aloitettiin taustoittavilla kysymyksillä haastateltavien työnkuvaan ja 

tehtävänimikkeeseen, koulutustaustaan, organisaation kokoon ja toimialaan sekä työsuh-

teen sen hetkiseen kestoon liittyen. Tämän jälkeen kussakin haastattelussa edettiin ennalta 

määriteltyjen puolistrukturoidulle teemahaastattelulle tyypillisten teemojen mukaisesti 

niin, että tarkentaville kysymyksille ja siten vapaalle keskustelulle ja pohdinnalle annet-

tiin tilaa. 

 

3.4 Aineiston käsittely ja analyysi 

Koska etäperehdytyksestä ei ole tiettävästi aiempaa tutkimustietoa, eikä tutkielmaa oh-

jannut suoranaisesti mikään yksittäinen teoria tai epistemologia, tutkielmassa noudatettiin 

aineistolähtöistä laadullista analysointia. Tutkielma kokonaisuudessaan kytkeytyy sosio-

psykologiseen tutkimustraditioon, jossa tarkastelun kohteena oli ihmisten välinen vuoro-

vaikutus ja sen vaikutukset yksilöiden kognitioihin, tunteisiin ja käyttäytymiseen (Craig 

2007, 314). Tutkielmassa noudatettiin realistista laadullista tutkimusotetta, jossa haastat-

telun avulla pyrittiin kuvaamaan yksilöiden käsityksiä ja kokemuksia tutkittavasta ilmi-

östä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Tutkielmaan valitun laadulliseen tutki-

musotteen sekä aineistonkeruumenetelmäksi valitun puolistrukturoidun teemahaastatte-

lun perusteella aineistoanalyysi päädyttiin tekemään laadullisen sisällönanalyysin kei-

noin. 
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Tallennettua haastatteluaineistoa kertyi yhteensä 8 tuntia ja 46 minuuttia, haastatteluiden 

yksittäisten pituuksien vaihdellessa lyhyimmästä 30 minuutin haastattelusta yhden tunnin 

ja 16 minuutin pituiseen haastatteluun. Litteroitua haastatteluaineistoa kertyi yhteensä 

115 sivua, fontilla Times New Roman, fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1 kirjoitettuna. Haas-

tattelutallenteet litteroitiin asiatarkasti siten, että erinäiset täytesanat, toistot ja asiasisällön 

kannalta epäoleellinen sisältö poistettiin lopullisesta analyysiaineistoista. Lisäksi haasta-

teltavien ja organisaatioiden nimet sekä muut hyvin yksilöivät tiedot poistettiin haastat-

telutallenteita litteroidessa, jotta yksilönsuoja toteutui tutkielman tietosuojailmoituksen ja 

tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Muutokset tehtiin kuitenkin niin, ettei haasta-

teltavien tarkoittamat asiayhteydet päässeet vinoutumaan tai muuttumaan alkuperäistä 

tarkoitusta vahingoittavalla tavalla. Litterointiaineistoon merkittiin kuitenkin haastatelta-

vien naurahdukset, joiden oletettiin helpottavan analysointivaihetta ja haastateltavien iro-

nisiksi tai humoristiseksi tarkoitettujen ilmaisujen tarkastelua. 

Aineistolähtöisen analyysin keinoin tutkimusaineistosta pyrittiin luomaan teoreettinen 

kokonaisuus, jossa analyysiyksiköt muodostettiin aineistolähtöisesti tutkimusongelman 

ja -tehtävän mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018). Tämän tutkielman aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissä noudatettiin induktiivista päättelyä, sillä tutkielman tarkoituksena oli 

koota yksittäisten etäperehdytyskokemusten pohjalta yleinen kuvaus ja ymmärrys tutkit-

tavasta ilmiöstä aineistolähtöisesti (Hirsjärvi & Hurme 2008, 136; Tuomi & Sarajärvi 

2018). Jo aiemmin teoreettisesti määritellyt, tämänkin tutkielman kannalta oleellisimmat 

pääkäsitteet eli teoreettinen viitekehys ohjasi analyysiä osaltaan, sillä haastattelurungon 

teemat oli muodostettu aiemman tutkimuksen perusteella. Teemoittelun perusteella myös 

vastauksissa oli odotettavissa ennalta määriteltyjen teemojen mukaisia vastauksia. 

Aiempi tutkimustieto on voinut vaikuttaa siihen, mitä merkityksiä huomioitiin ja tulkittiin 

tutkimusongelmaan ja -kysymyksiin peilaten. Aineistoa pyrittiin analysoimaan avoimesti 

siten, että aineistossa toistuvista teemoista pyrittiin havaitsemaan haastateltavien luomia 

merkityksenantoja ja -yhteyksiä tutkittavasta ilmiöstä.  

Miles ja Huberman (1994) ovat kuvanneet laadullisen aineistolähtöisen analyysin kolmi-

vaiheisena prosessina: 1) redusointi, 2) klusterointi ja 3) abstrahointi. Ensimmäisessä eli 

klusterointivaiheessa haastattelut kuunneltiin ja kirjoitettiin auki, minkä jälkeen haastat-

teluaineistoja luettiin ja niiden sisältöihin perehdyttiin tarkasti (Tuomi & Sarajärvi 2018). 
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Siten aineistosta pyrittiin muodostamaan kokonaiskäsitys tutkittavaan ilmiöön nähden, 

jotta suurta aineistodataa oli mahdollista jäsennellä, pilkkoa ja ryhmitellä myöhemmin 

analysointivaiheessa. Lukemisen ohella kirjoitettiin muistiinpanoja toistuvista teemoista 

ja havaituista merkityksistä. Tekstinkäsittelyn keinoin käytettiin myös erilaisia värikoo-

deja ja lihavointia tutkimusongelman ja -kysymysten kannalta merkityksellisten ilmaisu-

jen havainnoinnin helpottamiseksi. Muistiinpanojen ja koodien perusteella aineistosta oli 

mielekkäämpi löytää tutkimuksen tarkoituksen kannalta oleellisimmat alkuperäisilmauk-

set ja siten jäsentää niitä kuvaavat pelkistetyt ilmaukset. Nämä pelkistetyt ilmaisut luoki-

teltiin erilleen omaksi taulukokseen, jolla luotiin edellytykset analysointiprosessin toiseen 

vaiheeseen, klusterointiin.  

Prosessin toisessa eli klusterointivaiheessa aineisto ryhmiteltiin, jolloin aineistosta etsit-

tiin prosessin mukaisesti samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä 

(Tuomi & Sarajärvi 2018). Ryhmiteltyjä käsitteitä taulukoitiin, vertailtiin ja uudelleen 

järjesteltiin huolellisesti, jotta merkityksenannot kuvasivat tutkittavaa ilmiötä mahdolli-

simman tarkasti. Klusteroinnin pääasiallisena tarkoituksena oli etsiä ja ryhmitellä alku-

peräisilmaisuista toistuvia teemoja ja alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. Erilaiset 

merkityksenannot esimerkiksi etäperehdytyksen aikaisesta viestinnästä, vuorovaikutuk-

sesta, koetusta identifioitumisen vahvuudesta sekä kohteesta, työyhteisön keskinäisistä 

vuorovaikutussuhteista ja organisaatiorakenteiden merkityksestä identifioitumiseen ryh-

miteltiin. 

Pelkistettyjä ilmauksia ryhmiteltiin ensin luokiksi, joista muodostettiin myös ilmiöön kyt-

keytyvät alaluokat. Ryhmittelyä ohjasi jonkin verran jo ennalta haastatteluun asetetut tee-

mat. Luokitteluyksikköinä käytettiin esimerkiksi vuorovaikutussuhteiden ominaisuuksia, 

osallistavien tai supportiivisten viestintätekojen piirteitä tai käsityksiä organisaatioon 

identifioitumisen tekijöistä ja sen muodostumisesta. Loppujen lopuksi alkuperäisilmaisu-

jen ryhmittelyn perusteella määritettiin alaluokkia, joita yhdistelemällä muodostettiin ylä-

luokkia ja taas yläluokista pääluokkia. Loppujen lopuksi vaiheittaisen ryhmittelyn myötä 

määritettiin yhdistävä luokka, joka oli yhteydessä tutkimustehtävään ja -kysymyksiin 

(Tuomi & Sarajärvi 2018). 
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Aineistoanalyysissä seurasi kolmas eli viimeinen vaihe, abstrahointi. Abstrahoinnissa oli 

kyse niin sanottujen “raakahavainnointien yhdistämisestä metahavainnoiksi”. (Töttö 

2000; Puusa ym. 2020, 144 mukaan.) Abstrahoinnissa datasta erotettiin tutkimuksen kan-

nalta olennainen, valikoitu tieto, joka lopuksi käsitteellistettiin. Siten analyysin abstra-

hoinnissa alkuperäisdatan kielellisistä ilmaisuista siirryttiin teoreettisiin käsitteisiin ja 

johtopäätöksiin (Tuomi & Sarajärvi 2018) eli aineiston yksittäistapauksista pyrittiin irrot-

tautumaan ja kuvaamaan aineiston perusteella jotakin yleisemmällä tasolla (Puusa ym. 

2020, 144). Näiden edellä mainittujen analyysiprosessin vaiheiden myötä tutkielman ai-

neistosta saatiin hedelmällinen kokonaiskuva, jota tulkittiin tutkielman tehtävään ja tut-

kimuskysymyksiin nähden aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Esitän seuraa-

vassa luvussa tämän tutkielman tärkeimmät tulokset. 

  



 

34 

 

4 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tämän tutkielman tulokset tutkimuskysymys kerrallaan. Ensim-

mäiseksi tarkastellaan työntekijöiden kokemuksia etäperehdytyksestä. Etäperehdytysko-

kemuksia lähestytään kolmen alateeman mukaisesti: työtehtäviin perehdyttämisen, työ-

yhteisöön tutustumisen sekä perehdytyksen aikaisen tiedonhallinnan näkökulmasta. Toi-

sessa tulosluvussa käsitellään teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen koettua merkitystä 

niin työtehtäviin perehdytyksessä kuin vuorovaikutuksen vastavuoroisuuden sekä työyh-

teisön kuulumisen kontekstissa. Viimeisessä alaluvussa tarkastellaan etäperehdytyksen 

aikaisten vuorovaikutuksen koettua merkitystä työntekijän organisaatioon identifioitumi-

seen. Lisäksi selvitetään sitä, millainen etäperehdytyksen aikainen viestintä ja vuorovai-

kutus on koettu organisaatioon identifioitumista vahvistavana ja/tai heikentävänä teki-

jänä. Kuviossa 1 on havainnollistettu tämän tutkielman kannalta tärkeimmät löydökset 

haastateltavien etäperehdytyskokemuksista.  

 
Kuvio 1. Etäperehdytyskokemusten ulottuvuudet.  
 

Haastateltavien kuvailuissa etäperehdytyskokemuksistaan toistui kolme teemaa: 1) käy-

tännöllinen, 2) tiedollinen ja 3) relationaalinen ulottuvuus. Käytännöllinen ulottuvuus kä-

sittää kaikki haastateltavien kuvaamat etäperehdytyksen aikaiset käytänteet ja 
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toteutustavat. Etäperehdytyksen käytännöllisestä ulottuvuuden kuvauksissa toistui usein 

perehdytyksen organisoinnin ja suunnitelmallisuuden taso. Taas tiedollisella ulottuvuu-

della viitataan organisaatiossa yleisesti organisoituun tiedonhallintaan ja siihen, miten 

helposti tai hankalasti haastateltavat kertoivat tiedonhankinnan toteutuneen etäperehdy-

tyksen aikana. Lisäksi etäperehdytyskokemusten tiedolliseen ulottuvuuteen liitettiin se, 

millaiseksi tiedon ja avun saaminen sekä kollegoiden osoittama apu ja tuki osoittautuivat 

etäperehdytyksen aikana. Etäperehdytyskokemusten relationaalinen ulottuvuus taas kä-

sittää kaikki ne työyhteisön jäsenten väliset ihmissuhteet sekä keskinäisen viestinnän ja 

vuorovaikutuksen, joita haastateltavat kuvailivat monin erilaisin merkityksin. 

 

4.1 Työntekijöiden kokemuksia etäperehdytyksestä 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus kuvata sitä, millaisena uuteen työ-

hön perehdytetyt työntekijät olivat kokeneet pääosin etäyhteyksin toteutetun perehdytys-

prosessin. Etäperehdytys oli ollut hyvinkin uudenlainen perehdyttämisen organisointi-

muoto useille organisaatioille, kuten myös monille haastatelluista työntekijöistä. Työnte-

kijöiden tyytyväisyys perehdytysprosessiin vaihteli hyvin paljon, mitä perusteltiin pereh-

dytysprosessin käytänteillä ja organisoinnilla. Haastateltavien kokemukset etäperehdy-

tyksistä vaihtelivat hyvin paljon ensinnäkin työtehtäviin perehdyttämisen osalta: kuinka 

suunnitelmalliseksi ja selkeästi jäsennellyksi kokonaisuudeksi perehdytysprosessi miel-

lettiin sekä miten hyvin perehdytyksen kuvailtiin tukeneen uusien työtehtävien haltuun-

ottoa ja omaksumista.  

Työtehtäviin liittyvän tiedollisen kehittymisen lisäksi työyhteisön jäsenten osoittaman 

tuen ja henkilökohtaisesti osoitettujen viestintätekojen kerrottiin vaikuttaneen siihen, mi-

ten onnistuneeksi haastateltavat kokivat etäperehdytyksensä. Etäperehdytyksen tiedolli-

sen ulottuvuuden kerrottiin tukevan työtehtävissä pärjäämistä, mutta yhtä lailla relatio-

naalisen ulottuvuuden eli työyhteisön keskinäisten vuorovaikutuksen koettiin vaikutta-

neen suuresti etäperehdytyskokemukseen. Haastateltavat kertoivat työyhteisöön tutustu-

misen ja keskinäisten vuorovaikutussuhteiden luonteen eli relationaalinen ulottuvuuden 

vaikuttaneen etäperehdytyskokemuksiinsa – kuinka hyvin työntekijät kokivat integroitu-

neensa osaksi työyhteisöä sekä miten vastavuoroisiksi ja läheisiksi vuorovaikutussuhtei-

den kuvailtiin kehittyneen etäperehdytyksen aikana. 
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4.1.1 Etäperehdytyskäytänteet 

Suurimmalle osalle organisaatioista kuin myös työntekijöistäkin etäperehdytys oli ensim-

mäinen laatuaan, joten perehdytyskäytänteet olivat uusia molemmille tahoille. Suurin osa 

etäperehdytetyistä oli käynyt vähintään kerran uudella työpaikallaan saadakseen työväli-

neet, käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet sekä muun työnteon kannalta tarpeellisen väli-

neistön haltuunsa. Näillä käyntikerroilla useimmat työntekijät eivät kuitenkaan tavanneet 

muuta työyhteisöä, vaan ainoastaan esimerkiksi esihenkilönsä, mahdollisesti samaan ai-

kaan organisaatiossa aloittaneet työntekijät tai perehdytyksestä vastaavan henkilön. Työ-

suhteen ensimmäisinä päivinä työpaikallaan käyneillä työntekijöillä saattoi olla perehdy-

tystä yleisistä asioista, kuten organisaatiorakenteesta, organisaation arvoista ja normeista 

sekä muista organisaation toiminnan kannalta perustavanlaatuisista asioista, minkä jäl-

keen työhön perehdytys jatkui teknologiavälitteisesti. Muutamat lähipäivät toimistolla 

miellettiin pääosin positiivisina uuteen työhön orientoitumisen kannalta. 

Pienempi osa etäperehdytetyistä haastateltavista oli aloittanut työtehtävänsä täysin etäyh-

teyksin, jolloin heille toimitettiin koteihinsa kaikki työnteon kannalta oleelliset työväli-

neet ja materiaalit. Työtehtävänsä täysin etäyhteyksin aloittaneet olivat tyytyväisiä muun 

muassa logistisiin järjestelyihin. Työvälineiden sekä muun työnteon kannalta tärkeän ma-

teriaalin haltuunotto koettiin sujuneen ongelmitta. Täysin etänä työsuhteensa aloittaneille 

työntekijöille työsuhteen lähtöasetelma saattoi kuitenkin näyttäytyä etäisenä tai jopa ab-

surdina organisaatioon ja työyhteisöön nähden: 

-- Sanoisin, et ne ihan ekat päivät ja ihan eka työviikko, kun tuli töihin ja sit tavallaan etänä pereh-
dytettiin ja sä olit niin kun… Se oli niin tilanne, et yhtäkkii sulla on tietokone ja sä oot jonkun firman 
työntekijä, vaik sä et ookaan tavannut sun työkavereita. Sä et oo ite siellä, sä oot ite omassa kotona 
ja sit sulla on vaan se tietokone, joka sut linkittää siihen työyhteisöön. Niin oli se vaikeempi hetken 
aikaa hahmottaa, et mä oon nyt osa tätä ja mä oon yhtä lailla työntekijä, kun noi muutkin tuolla. Kun 
sit taas, jos on perehdytetty paikan päällä, ni sä kuitenkin tapaat ne kaikki ihmiset. Sä yleensä esit-
telet ittes niille suoraan, sä näät sun työkaverit, sä pystyt jutteleen niitten kaa ja sä oot siellä ite 
paikan päällä. Pystyy kokeen enemmän, et on osana tätä, koska istuu niiden muiden vieressä siinä. 
Et nyt se oli vähän just se, että “Tässä mä oon nyt kotona ja yhtäkkiä mä oon osa tätä tiimiä”, vaikka 
tavallaan on yksin. (H4) 

-- Mutta ehkä just se, mikä siinä [etäperehdytyksessä] vaivaa, niin tuntuu et se niinku itse organi-
saatio jää jotenkin semmoiseksi vähän jotenkin ideatasoiseksi ehkä jopa. (H7) 

Haastateltavien kuvauksissa etäperehdytyksistä oli huomattavissa jo lähtökohdiltaan suu-

ria eroavaisuuksia – perehdytysten toteutustavat ja laajuudet vaihtelivat hyvinkin paljon, 

kuten myös niiden suunnitelmallisuus ja lopullinen organisointi. Haastateltavien 
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varsinaiseksi työhön perehdytykseksi kuvaillut etäperehdytysjaksot vaihtelivat muuta-

masta päivästä lähes kuukauden mittaiseen perehdytysjaksoon. Etäperehdytykset toteu-

tettiin usein jonkin pikaviestinalustan välityksellä, minkä lisäksi työntekijöitä ohjeistettiin 

tutustumaan itsenäisesti esimerkiksi organisaation sisäisestä intranetistä löytyviin mate-

riaaleihin. Useimmat organisaatiot tarjosivat työsuhteen ensimmäisinä päivinä tutustutta-

vaksi verkkopohjaisen perehdytyspaketin, josta saatiin yleistä tietoa organisaatiosta ja sen 

toiminnasta. Etenkin henkilökohtaisesti toteutetut etäperehdytystuokiot työsuhteen alku-

aikoina koettiin tärkeimmiksi työnteon onnistumisen kannalta, mutta myös verkkopoh-

jaisten tietopakettien kerrottiin tarjonneen tärkeää perustietoa organisaatiosta, sen raken-

teista ja toiminnasta. 

Useimmilla etäperehdytetyillä oli erikseen perehdytykseen nimetty virallinen vastuuhen-

kilö, mutta todellisuudessa perehdytys oli jaettu useamman henkilön vastuulle – usein 

omasta osaamisalueestaan vastuussa oleva työntekijä perehdytti oman vastuualueensa 

asiat uusille työntekijöille. Käytännössä siis virallisesti perehdytykseen nimetty vastuu-

henkilö ei välttämättä osallistunut varsinaiseen perehdytykseen laisinkaan, mikä saatettiin 

kokea hämmentävänä. Useimmat haastateltavista kokivat etäperehdytyksen olleen pirsta-

loitunutta, epäselvästi järjestettyä tai kertoivat varsinaisen perehdytyksen jääneen lähes 

kokonaan paitsioon. Suurta vaihtelevuutta haastateltavien kokemuksissa perehtymisjak-

son aikana on havaittavissa siinä, kokivatko haastateltavat työnteon kannalta tarpeellisen 

tiedon kulkeutuneen organisaation taholta systemaattisesti ja organisoidusti vai osa-alu-

eittain silloin, kun jonkin työtehtävän osalta oli ilmennyt epäselvyyttä: 

Perehdytys oli tavallaan… Sekä niin kun ihan oma-aloitteisesti hoidettiin hommia, että sitten kun ei 
osannut jotain, niin sitten kysyttiin. Mutta ehkä tavallaan mun onneksikin siinä oli sit semmoinen, 
että siihen vaihtui myös niin kun toisesta paikasta yksi tiimiläinen, että meitä sitten yhdessä aina 
perehdytettiin, että pidettiin semmoisia pieniä pätkiä, että katottiin vaikka miten nettisivujen päivitys 
toimii. Aika sellaisissa pätkissä sitä perehdytystä tehtiin, että sitä ei ehkä ollut sillein, että nyt on 
niin kun perehdytysjakso ja sitten tehdään töitä, vaan sitä tuli oikeestaan sen mukaan, kun tuli työ-
tehtäviä, niin sitten aina ”Hei voiko joku katsoa sun kanssa vaikka läpi, että pidätte vaikka Teams-
palaverin ja katsotte läpi”. Se oli oikeestaan se perehdytys sitten, mikä nyt oli ehkä suurimmaks 
osaks tuli sit sen tekemisen kautta, että toisaalta se on ihan hyväkin. (H2) 

Vaikka perehdytyksen ei kuvailtu olleen ennalta systemaattisesti suunniteltua ja organi-

soitua perehdyttävän organisaation puolesta, on myös uusien työntehtävien ohella toteu-

tunut perehdyttäminen voinut luoda onnistuneen perehdytyksen kokemuksen, kuten edel-

linen haastateltava etäperehdytyskokemustaan kuvailee. Etenkin itseään uteliaiksi tai 
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itsenäisiksi oppijoiksi kuvailleet etäperehdytetyt kokivat työtehtäväkohtaisesti toteutetun 

perehdytyksen ja omatoimiseen tiedonhakuun pohjautuneen työhön perehtymisen mie-

lekkääksi uuden tiedon jäsentämisen näkökulmasta. Tiedon pirstaloituneisuutta ei tällöin 

pidetty perehdytyskokemusta heikentävänä tekijänä, vaan omaehtoinen tiedon etsiminen 

ja kollegoilta kyseleminen koettiin itselle tehokkaana keinona henkilökohtaisen ammatil-

lisen tietopohjan rakentamisessa.  

Haastateltavien etäperehdytyskokemuksissa on havaittavissa yhtäläisyyksiä siinä, että pe-

rehdytys oli keskittynyt lähestulkoon kokonaan työtehtäväkeskeiseen perehdyttämiseen. 

Esimerkiksi organisaation toimintaa ohjaavia arvoja ei välttämättä esitelty uusille työnte-

kijöille laisinkaan, minkä vuoksi perehtymiskokemus organisaatiotasolla oli voinut jäädä 

pintapuoliseksi kokemukseksi. Useimpien haastateltavien mukaan perehdytyksistä puut-

tui selkeä suunnitelmallisuus ja struktuuri, mikä aiheutti epävarmuutta ja vaikutti siten 

myös perehdytyksen onnistuneisuuden kokemukseen. Useat haastateltavat olivat ensim-

mäisiä etäperehdytettyjä organisaatioissaan, joten käytänteiden arvioitiin olleen myös sen 

vuoksi puutteellisesti suunniteltu ja järjestetty. Muutama haastateltavista kertoikin orga-

nisaatioiden kehittäneen perehdytysprosessejaan ensimmäisiltä etäperehdytetyiltä saa-

miensa palautteiden perusteella:  

-- Sen mun aloituksen jälkeen sitä on sitten ruvettu tuossa meidänkin yksikössä paremmin mietti-
mään ja niinku systematisoimaan, että on tehty ihan semmoiset task-listat mitä uusien ihmisten tulee 
tietää ja niinku silleen useimmin kysyttyihin kysymyksiin vastaukset. Ja nyt on siis silleen, että uudet 
saa semmoisen niinku buddyn, joka perehdyttää siihen niinku organisaation ja yksikköön ja pitää 
vähän jotain niinku etäkahvitaukoja lounaita, että pääsee tutustumaan ja on niinku mahdollisuus 
kysyä kysymyksiä. (H8) 

Kyl mä niin kuin juuri sen niinku harkan jälkeen, niin on varsinkin osannut niinku paremmin just 
sitten miettiä sitä, etät miten se harkka olisi niinku voinut mennä paremmin ja miten se perehdytys 
ois voinut mennä paremmin. Ja et siitä onkin nyt käyty aika paljonkin keskustelua, että miten jat-
kossa vaikka meillä sitä perehdytystä toteutetaan ja kuka sitä sit toteuttaa. Ja kuka on niin kun aina 
vastuussa ja mitä siihen vastuuseen oikeesti kuuluu. Koska se on eri asia, että tietää olevansa vas-
tuussa kun sit se, että mitä se sit oikeesti tarkoittaa. (H3) 

Useat haastateltavat kertoivat, ettei heille tarjottu tai tarjoutunut mahdollisuuksia uuteen 

työyhteisöön tutustumiseen, jolloin organisaatio- tai tiimitasoisen kiinnittymisen kuvail-

tiin olleen hankalaa. Siten yhteenkuuluvuuden tai identifioitumisen kokemusta myöskään 

työyhteisön tasolla ei ehtinyt etäperehdytyksen aikana muodostumaan.  



 

39 

 

4.1.2 Työyhteisöön tutustuminen 

Haastattelujen perusteella työyhteisöön tutustuminen oli jäänyt hyvin vähäiseksi lähes 

kaikkien etäperehdytettyjen osalta. Haastateltavat kertoivat, etteivät organisaatiot olleet 

huomioineet tai panostaneet perehdytyksen relationaaliseen ulottuvuuteen, vaan työyh-

teisöön tutustumisen kuvailtiin jääneen pitkälti heidän oman aktiivisuutensa varaan. Kai-

kille haastateltaville oli kuitenkin järjestetty mahdollisuus esittäytyä tiimin tai yksikön 

yhteisessä etäpalaverissa työsuhteen alkupuolella, mikä koettiin erityisen tärkeänä työyh-

teisöön liittymisvaiheessa. Muutoin tutustumisen kerrottiin tapahtuneen lähinnä työtehtä-

vistä viestimisen ohella, kuten eräs haastateltava tutustumisvaihettaan kuvailee:  

Meillä oli sellainen yhteinen palaveri yks, missä mä esittelin itseni muille ja tein tavallaan sellaisen 
yhden diaesitelmän itsestäni, että kuka olen ja mitä teen vapaa-ajallani ja näin. Että sillä tavalla 
esittelin itseni muille. Mutta sitten koin, että se muiden esittely mulle oli ehkä vähän sellaista, et sit 
se tapahtui siinä muun työn ohella aina. (H4) 

Useat haastateltavat kertoivat, etteivät muut työyhteisön jäsenet esittäytyneet vastavuo-

roisesti uusille työntekijöille heidän osallistuessaan ensimmäisiä kertoja työyhteisön yh-

teisiin palavereihin. Tämän vuoksi vuorovaikutus tutustumistilanteissa koettiin jääneen 

varsin yksipuoliseksi. Useat haastateltavat kuvailivatkin, ettei organisaatioiden koettu 

suunnitelleen uusien työntekijöiden työyhteisöön tutustumista, joten uuden työyhteisön 

jäseniin tutustuminen ja sosiaalistuminen jäi perehdytyksen aikana hyvin vähäiseksi: 

Sinne yhteisöön ihan ei oikeastaan mitään ihan hirveesti mitään tutustumista tai mitään. Enemmän 
se oli silleen, et mä vaan niinku ilmestyin sinne Teams -palavereihin ja kerroin kuka mä oon. Ja 
sitten niinku pikkuhiljaa tietysti tutustunut niihin, kenen kanssa tekee silleen enemmän töitä. Mutta 
kuitenkin vieläkin mä oon vaan väliin silleen, et ne on vaan nimiä, jotka lähettää mulle sähköpostia, 
eikä oikeastaan mitään muuta. (H7) 

No ei käytännössä ole [ollu tutustumista työyhteisöön]. Siinähän se, että ei tällaista sosialisointia 
niin kun ole sinänsä. Ja niin kun mä sanoinkin, niin en mä oo tavannut suurinta osaa ihmisistä ja 
hyvin tai siis kohtuu suppean osan kanssa on edes viestinyt sitten Skypen kautta muuten. Ei sinänsä 
hirveästi, kun ei mee sinne toimistolle, niin sen takia myöskin se integroiminen tai integroituminen 
sitten työyhteisöön on ehkä paljon vähäisempää. Joo sanoisin näin. (H9) 

Työyhteisöön tutustumisen koettiin tapahtuneen pitkälti haastateltujen omasta aloitteesta 

lähinnä kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa. Etäperehdytetyt saattoivat esimer-

kiksi kysymisen ohessa saada selville jotakin kollegan henkilökohtaisesta elämästä, jol-

loin keskustelut johtivat kohti epävirallisempaa vuorovaikutusta työtehtävistä viestimisen 

rinnalle. Kun etäperehdytetyt saivat tietää jotakin esimerkiksi kollegan henkilökohtai-

sesta elämästä, myös itsestä kertominen saattoi tuntua aiempaa helpommalta. Etenkin 
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vastavuoroinen itsestä kertominen ja henkilökohtaisempien asioiden julki tuominen kah-

denkeskisissä vuorovaikutustilanteissa koettiin vauhdittavan vuorovaikutussuhteiden ja 

identifioitumisen kehittymistä: 

No kyllä mä sanoisin, että se on just silleen, että just lähetellään noita Skype-yksityisviestejä, että 
niiden kautta tulee [tutustuminen]. Saattaa olla joku yks asiakin, oikea työasia, mut sit saattaa olla, 
että ”Hei, mites sun viikonloppu vaikka meni?” ja sitä kautta kun kertoo asioita, niin kyl se sit niin 
kun… sieltä alkaa paljastua sellaisia asioita, et ihmiset muistaa ”Niin, että sullahan olikin siellä 
vaikka… Vanhemmat asuukin siellä ja sä kävit siellä” ja näin. (H1) 

Haastateltavat kuvailivat oman aktiivisuuden olleen erityisen tärkeää organisaatioon liit-

tymis- ja tutustumisvaiheessa, jotta vuorovaikutussuhteita koettiin muodostuneen ja sen 

myötä tutustumisen tapahtuneen henkilökohtaisemmalla tasolla etäperehdytyksen aikana. 

Osa haastateltavista kertoi pyrkineensä sosiaalistumaan ja viestimään henkilökohtaisia 

asioitaan avoimesti muille työyhteisön jäsenille, jotta tutustuminen kollegoihin voisi sy-

ventyä tehtäväkeskeisen vuorovaikutuksen tasolta kohti epävirallisempaa vuorovaikutus-

suhdetta:  

-- Sitten tietenkin aina kun on jotain muuta, niin kyllä siihen sitten on tutustunut jo pyrkinyt siihen, 
että jollain tavalla ainakin avain omaa, niin sitten ehkä se toinenkin avaa sieltä toisesta puolesta. 
(H9) 

Pääsääntöisesti yhteiset työtehtävät tai projektit koettiin helpoimmaksi ja luonnollisim-

maksi lähtökohdaksi tutustumiselle. Yhteisten työtehtävien myötä myös tutustuminen lä-

himpien tiimiläisiin tai projektissa mukana olleisiin työntekijöihin kehittyi tiimin keski-

näisessä vuorovaikutuksessa. Viestinnän toistuvuuden ja jatkuvuuden kuvattiin tuoneen 

intensiteettiä vuorovaikutussuhteeseen, jolloin tutustuminen myös henkilötasolla koettiin 

luonnollisemmaksi. Tutustuminen ja siten työkaveruussuhteiden kehittyminen epäviral-

lisemmalle tasolle koettiin tapahtuneen pääosin lähimmän tiimin, yhteiseen projektiin 

osallistuvien työntekijöiden tai esimerkiksi perehdytykseen nimetyn tukihenkilön kanssa. 

Muiden organisaation yksiköiden ja tiimien kerrottiin jääneen hyvin kaukaisiksi, eikä 

koko organisaatiotasoisen yhteenkuuluvuuden tunteen koettu siksi kehittyneen etäpereh-

dytyksen aikana. 

Suurin osa haastateltavista olisi toivonut tutustuvansa työyhteisöön huomattavasti koettua 

paremmin etäperehdytyksensä aikana. Etenkin teknologiavälitteisyyden kerrottiin hidas-

tavan työyhteisöön tutustumista, kun toimisto-olosuhteisiin verratut, luonnollisiksi ku-

vaillut kasvokkaiset kohtaamiset ja keskustelut kollegoiden kanssa eivät olleet 
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mahdollisia. Etäperehdytyksen aikana etenkin videovälitteisen vuorovaikutuksen puute 

koettiin tutustumista hankaloittavana tekijänä. Usea etäperehdytetyistä kuvailikin, ettei 

tunnistaisi kollegoitaan työpaikan ulkopuolella, sillä työkavereihin tutustumiseen ei ollut 

avautunut mahdollisuuksia. 

Organisaatioon liittymisen aikaisen vähäisen sosiaalistumisen ja organisaation taholta 

puutteellisen työyhteisöön tutustuttamisen koettiin johtuneen niin teknologiavälitteisen 

vuorovaikutuksen aiheuttamasta kankeudesta kuin myös kiireisestä työtilanteesta. Tilai-

suuksia tutustumiseen tai omaehtoiseen keskustelujen aloittamiseen ei haastateltavien 

mukaan muodostunut kovinkaan helposti. Useat haastateltavista kertoivat myös vallitse-

van koronatilanteen tuoneen entistä kovemman paineen työmäärän lisääntymisen ja siten 

työn tehokkuuden vaatimusten näkökulmasta, jolloin tutustumista ei välttämättä oletettu-

kaan korostettavan perehdytyksen aikana:  

No mä koen, että tuolla ehkä ei sitä [tutustumista] ainakaan alkuun ihan hirveästi niinku korostettu. 
Että ehkä tuossa oli se, kun se oli muutenkin silleen siinä mielessä poikkeuksellinen tilanne, että 
siellä oli just se työmäärä niinku kasvoi just ton koronan takia aika poikkeuksellisesti. Et kaikki oli 
aika niinku kiireisiä, niin ei ollut ehkä sellaista tutustumisjuttua hirveästi. (H6) 

Mä siis rehellisesti sanottuna tunnen mun koko tiimiä aivan niinku älyttömän huonosti. Osittain me 
tehdään niinku niin erilaisia juttuja. Että sitten kun meillä on aivan älytön kiire töissä koko ajan, 
varsinkin nyt näiden kaikkien koronaan liittyvien juttujen takia ja kun siitä on vasta otettu sitten 
[organisaation nimi] paljon uusia juttuja. Että on se ollut vähän haastavaa sitten tutustua paremmin 
porukkaan. Oikeastaan sitten tutustuminen on sitten tapahtunut sellaisissa epävirallisemmissa tiimi-
palavereissa, mitä meillä aina ollaan yritetty järjestää, mutta ehkä se ei ole ollut meillä myöskään 
semmoinen prioriteetti ykkönen tässä [yksikössä]. (H5) 

Haastateltavien kertomusten mukaan työyhteisöön sosiaalistumiseen ei ollut kiinnitetty 

huomiota, eikä sille myöskään siten ollut varattu aikaa tai mahdollisuuksia etäperehdy-

tyksen aikana. Esimerkiksi palavereita kuvailtiin hyvin tehtäväkeskeisiksi vuorovaiku-

tustilanteiksi, joissa työyhteisön vapaamuotoiselle keskustelulle ei nähty myöskään avau-

tuneen mahdollisuuksia. Vastavuoroisesti niissä muutamissa organisaatioissa, joissa epä-

virallisia etätapahtumia oli järjestetty työyhteisön yhteisöllisyyden kehittämiseksi, haas-

tateltavat kokivat nimenomaisesti nämä etätapahtumat ja -tilaisuudet kaikista otollisim-

miksi tilanteiksi työyhteisöön tutustumisen näkökulmasta. Epäviralliset tapahtumat osoit-

tautuivatkin haastateltavien näkemysten mukaan tärkeimmiksi työyhteisöön tutustumista 

mahdollistaviksi tilanteiksi etäperehdytyksen aikana. Yhtä lailla tutustumisen koettiin ta-

pahtuvan parhaiten oman pienen tiimin jatkuvan ja tiiviin yhteistyön sekä vuorovaikutuk-

sen lomassa. 
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4.1.3 Tiedonhallinta 

Omaehtoisen tiedonhaun lisäksi organisaation sisäinen tiedonhallinta sekä perehdytyksen 

aikainen tiedon saaminen koettiin erityisen tärkeinä onnistuneen perehdytyksen piirteinä. 

Haastateltavien näkemykset etäperehdytyksen tiedollisesta ulottuvuudesta vaihtelivatkin 

suuresti. Useampi haastateltavista korosti oman aloitteellisuuden ja aktiivisuuden olleen 

erityisen tärkeää työsuhteen alkuvaiheessa ja etäperehdytyksen aikana, jotta henkilökoh-

tainen työtehtäviin liittyvä tietopohja kehittyi työtehtävissä suoriutumisen vaatimalle ta-

solle. Toisille taas alkuperehdytyksen tietopaketti osoittautui hyvin kattavaksi. Myös kol-

legoilta kerrottiin saaneen tarpeellista apua ja tukea omien työhön liittyvien tiedollisten 

intressien näkökulmasta.  

Etäperehdytykseensä tyytyväisimmät työntekijät kokivat saaneensa kattavan perehdytys-

paketin heti työsuhteen ensimmäisistä päivistä lähtien. Onnistuneen perehdytyksen ku-

vattiin usein sisältäneen kattavan ja jäsennellyn tietopaketin muun muassa organisaatiosta 

ja sen rakenteesta, organisaation arvoista ja käytänteistä sekä itse työtehtäviin liittyvistä 

asioista. Tärkeänä asiana pidettiin myös sitä, että työyhteisön jäsenet olivat vastaanotta-

vaisia heti alusta lähtien, apua tarjottiin avoimesti ja se oli helposti saatavilla. Etäpereh-

dytykseensä selkeästi tyytyväisemmät työntekijät oli perehdytetty samanaikaisesti mui-

den samaan aikaan aloittaneiden uusien työntekijöiden kanssa, jolloin perehdytystä jär-

jestettiin useammalle työntekijälle samanaikaisesti.  

Onnistuneeksi etäperehdytystään kuvailleet työntekijät kokivat myös tiedonkulun onnis-

tuneen hyvin läpi perehdytysajan. Organisaatio oli tarjonnut jo lähtökohtaisesti kattavan 

tietopaketin organisaation toimintaan sekä omiin työtehtäviin liittyen, minkä kerrottiin 

tukeneen uuden työn aloittamista. Perehdytykseen tyytyväisimmät työntekijät kertoivat, 

että heidän perehdytysjaksolleen oli nimetty “buddy”, tuutori tai mentori, joista käytän 

vastaisuudessa yleistermiä tukihenkilö. Uudet työntekijät olivat saaneet nimetyn tukihen-

kilön tuekseen perehdytyksen ajaksi ja he kokivat jo lähtökohtaisesti kannustavan ja roh-

kaisevan ilmapiirin auttaneen myös avun pyytämisessä. Perehdytykseen tyytyväisimmät 

haastateltavat kertoivat tukihenkilön olleen heille tärkeä tiedollinen, mutta myös henki-

nen tuki etäperehdytyksen aikana:  
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[Perehdytyksiä] Oli just Teamsin välityksellä eli oli niinku tosi paljon siis kaikkia koulutuksia ja 
tämmöisiä perehdytyksiä, että oli useampikin henkilö siellä samaan aikaan perehdytyksessä. Ja käy-
tiin niinku samalla tavalla slidejä läpi, mitä olisi niinku normaalistikin tai paikan päälläkin käyty. Ja 
sen lisäksi mulla oli tavallaan semmoinen oma niinku mentori tai useampiakin semmoinen niinku... 
Tai tuutori, jotka sitten oli silleen, että aina jos mulla tuli jotain mitä mä en niinku osannut ja tarvitsi 
apua, niin sit mä niinku olin heihin silleen yhteydessä. Just Teamsissa juttelin ja sitten mä aina jaoin 
mun omaa näyttöä ja näytin sen jutun, mihin mä tarvitsisin apua ja sitten ne siinä sitten etänä niinku 
auttoi mua silleen niistä käytännön asioista, mistä sitten tarvitsi perehdytystä. (H6) 

Mä olen itse asiassa tykännyt paljon enemmän tästä etäperehdytyksestä, että se on jotenkin paljon 
henkilökohtaisempaa, että sä voit siinä omalla tietokoneella tehdä niitä. Ja sitten tavallaan niinku sä 
teet sitä, niin sä saat siinä sitten perehdytystä tai sit sä vastaavasti katsot mitä perehdyttäjä on tehnyt. 
Mun mielestä on paljon henkilökohtaisempaa ja oon oppinut jotenkin paljon paremmin, että mä oon 
tykännyt niinku tosi paljon. (H10) 

Eräs haastateltavista kuvaili etäperehdytyksen olleen henkilökohtaisempaa ja kysymysten 

esittämisen helpompaa perehdytykseen ennalta nimetyn tukihenkilön ansiosta, joka oli 

suuremmassa vastuussa uuden työntekijän tukemisessa työsuhteen alkuvaiheilla. Syven-

tynyt vuorovaikutussuhde tukihenkilöön koettiin vähentäneen viestintäarkuutta, työhön 

liittyvää epävarmuutta ja epäröimistä avun pyytämisen suhteen. Pääosin etäperehdytetyt 

kuvailivat avun ja tuen olleen jokseenkin helposti saatavilla, mutta tiedonkulku ja vies-

tintä koettiin usein hitaammaksi, kuin se olisi kasvokkaisessa perehdytyksessä:  

-- Varmaan kaikille uusi tilanne, että joutuu perehdytyksen hoitaa etänä ja sitten kaikilla varsinkin 
noilla esimiehillä on sitten ollut hirveä kiire. Niin oma kokemus siitä oli se, että sitten oli sellaisia 
hetkiä, ettei oikein tiennyt mitä pitäisi tehdä ehkä enemmän kuin mitä normaalitilanteessa olisi. 
Mutta samalla kuitenkin kaikki meni ihan hyvin, mutta ehkä hitaampaa, kuin mitä perinteisessä pe-
rehdytyksessä olisi mennyt. (H5) 

Etäperehdytyskokemukseensa jokseenkin tyytyväiset työntekijät kertoivat perehdytyksen 

toteutuneen erästä haastateltavaa lainatakseni “tilanteeseen nähden riittävän hyvin”. 

Koska koronatilanne kehittyi äkillisesti ja koko organisaation tasolla jouduttiin tekemään 

nopeita toimintatapojen muutoksia, etäperehdytys koettiin tilanteeseen nähden onnistu-

neeksi kokonaisuudeksi. Etäperehdytykseensä jokseenkin tyytyväiset työntekijät kuvaili-

vat perehdytyskokemustaan kuitenkin hajanaiseksi ja heikosti suunnitelluksi, eikä pereh-

dytyksessä kerrottu olleen selvää perehdytyssuunnitelmaa tai vastuunjakoa. Tiedon koet-

tiin olleen hajanaista ja jokseenkin vaikeasti saatavissa. Perehdytykset toteutettiin tällöin 

pääosin työtehtäväkohtaisesti ja siten myös tietoa koettiin saavan hyvin hajanaisesti tai 

sitä oma-aloitteisesti pyytämällä. 

Suurin osa etäperehdytetyistä kuvaili perehdytyksen olleen heikosti suunniteltu ja järjes-

tetty, eikä sen koettu tarjonneen suotuisia lähtökohtia uuden työn aloittamiseen tai 
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organisaatioon ja työyhteisöön integroitumiseen. Suurimpina etäperehdytyskokemusta 

heikentävinä tekijöinä mainittiin muun muassa perehdytyssuunnitelman vajavaisuus, pe-

rehdytyksen selkeyden ja organisoinnin puute sekä epäselvyys työtehtävistä, vastuunja-

osta ja selkeistä omalle työlle asetetuista tavoitteista:  

Ehkä mulla niinku päällimmäinen ajatus koko perehdytyksestä oli se, että se vaatii aika paljon sitä 
niinku omaa itsenäistä perehtymistä kaikkeen. Että siinä oli ehkä tavallista enemmän sitten niinku 
itse, niinku uuden työntekijän vastuulla se asioihin perehtyminen, että oli sitä itsenäistä aikaa sitten 
siinä. (H5) 

Aika pitkälti siis silleen, että sitten kun on jotain asiaa tullut eteen tässä, niin sitten on niitä niinku 
selvittänyt tai kysynyt ja sitten myös tavallaan niiden niinku itse työtehtävien kautta. Mutta täytyy 
kyllä sanoa silleen, että niinku helpompi tie olisi varmaan ollut se, että on selkeästi niinku mietitty 
se kunnolla, että mitä siihen perehdytykseen tulisi kuulua ja ketä ihmisiä pitäisi tavata ja näin. (H8) 

Kun perehdytyksen selkeä suunnitelmallisuus ei näyttäytynyt heti työsuhteen alussa, 

haastateltavat kuvailivat perehtymisen perustuneet pitkälti omaan aktiivisuuteen, rohkeu-

teen ja oma-aloitteisuuteen työtehtäviin ja työyhteisöön tutustumisen osalta. Haastatelta-

vat kokivat omaehtoisen kyselemisen ja tiedonhankinnan rakentavan omaa tehtäväkes-

keistä tietotaitoa, mutta avaavan myös mahdollisuuksia vuorovaikutussuhteiden rakenta-

miseen kollegoiden kanssa. Omatoimisen kyselyn avulla vuorovaikutussuhteiden koettiin 

muodostuneen ja kehittyneen niin, että myös myöhemmin kysymysten esittäminen ja kes-

kustelujen aloittaminen saatettiin kokea helpommaksi.  

Kysymyksiin pyrittiin löytämään vastauksia ensin omatoimisesti sisäisistä tietolähteistä, 

minkä jälkeen kollegalta tai esihenkilöltä kysyttiin apua. Askarruttavia kysymyksiä myös 

niin sanotusti pantattiin, jos sopivaa hetkeä kysymiselle ei nähty tarjoutuvan tai kollegaa 

ei haluttu “häiritä tai vaivata jatkuvasti” kiireisen työtilanteen keskellä, kuten useampi 

haastateltavista kuvaili. Etenkin ne haastateltavat, jotka oli etäperehdytetty harjoittelu- tai 

trainee-jaksoilleen, olisivat kaivanneet enemmän ja jatkuvampaa apua sekä tukea amma-

tillisen kehittymisen tueksi. Avun ja tuen puutteen koettiinkin lisäävän epävarmuutta 

omasta työstä ja ammatillisesta identiteetistä. Sen lisäksi omaehtoisen tiedonhaun kuvail-

tiin vieneen runsaasti aikaa varsinaisten työtehtävien hoitamiselta, jolloin myös työn te-

hokkuuden koettiin kärsineen.  

Henkilökohtainen aktiivisuus tiedonhaussa ja työtehtäviin perehtymisessä koettiin myös 

yhtenä oleellisimpana työntekijän vastuuna etäperehdytyksen aikana. Tarjottujen pereh-

dytysmateriaalien kerrottiin antaneen pääosin hyvät lähtötiedot itse organisaatiosta ja 
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siten tukeneen uuteen organisaatioon asettumista. Kuitenkin etäperehdytyksen aikaisen 

tiedon haun ja saamisen koettiin vaatineen runsaasti oma-aloitteisuutta ja rohkeutta, jotta 

uusien työtehtävien haltuunotto sujuisi mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti:  

-- Mutta just se vaatii sitä, että sun pitää niin kuin kysyä rohkeasti, että ainahan henkilöt ei ole ta-
voitettavissa. Että tavallaan sitten ne asiat niinku venyy, et sit sulla onkin paljon kysyttävää, kun 
sulla on tosi paljon uutta. Koska mä en ole aikaisemmin ollut [tehtävänimike] ja kaikki tässä työssä 
oli sillä tavalla uutta, niin se tosissaan vaatii sitä omaa aktiivisuutta myös. (H10) 

Aika vähän [ohjattu tiedon hakuun]. Mutta ehkä se on myös semmoinen oletus siinä, kun työsken-
telet tavallaan asiantuntijaroolissa, että sun pitää myös itse kyetä siihen itsenäiseen tiedonhakuun. 
(H5) 

Omaehtoinen tiedonhaku ja työhön perehtyminen koettiin ikään kuin oletusarvona työ-

tehtävissä suoriutumiseen, eikä jatkuvaa neuvomista ja opastusta oletettukaan saavan tie-

totyöhön perehdytyksessä. Omaehtoisen tiedonhankinnan tärkeyttä selitettiin myös sillä, 

että työtehtävien koettiin olevan spesifejä ja laaja-alaista tietoa vaativia, ettei kaikkea 

mahdollista tietoa olisikaan voitu kirjata yleispäteviksi ohjeistuksiksi. Omaehtoisen tie-

donhaun ja työhön perehtymisen tueksi olisi kuitenkin kaivattu selkeämpää viestintää uu-

delle työntekijälle asetetuista tavoitteista ja odotuksista, tukea työtehtävien aloittamiseen 

sekä kaikkinensa organisoidumpaa ja jäsennellympää tietoa omiin työtehtäviin liittyen.   

Usea haastateltavista olisikin toivonut selkeää vastuuhenkilöä perehdytykseensä, jotta 

vastuuhenkilöllä olisi ollut paremmat valmiudet koota perehdytysmateriaali jo hyvissä 

ajoin ennen perehdytyksen aloittamista. Huolellisen suunnittelun ja selkeän perehdytyk-

sen vastuunjaon jo ennen varsinaista perehdytystä arveltiin tuottavan selkeämmän pereh-

dytyskokemuksen. Pääsääntöisesti ne haastateltavat, jotka olivat aloittaneet etäperehdy-

tyksen muiden samaan aikaan aloittaneiden työntekijöiden kanssa, kokivat perehdytys-

kokemuksen tiedollisenkin ulottuvuuden positiivisempana kuin ne, jotka olivat olleet ai-

noita perehdytettäviä.  

 

4.2 Teknologiavälitteinen vuorovaikutus etäperehdytyksessä 

Teknologiavälitteinen vuorovaikutus toteutui pääosin pikaviestialustojen, kuten Skypen, 

Teamsin, Zoomin, Slackin, Hangoutsin ja WhatsAppin välityksellä. Kaikki käytössä ol-

leet viestintäalustat mahdollistivat äänen, tekstin, tiedostojen sekä videoyhteyden 



 

46 

 

välittymisen sisäisessä työyhteisöviestinnässä. Viestintäalustojen merkitys koettiin erityi-

sen tärkeinä etäajan viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta – etenkin epävirallisen 

keskustelun alustana ja yleisesti siinä, että työyhteisön jäseniin saatiin ylipäätänsä jonkin-

lainen etäkeskusteluyhteys. Vuorovaikutusteknologioiden merkitystä etäajan perehdy-

tyksessä kuvailtiin elintärkeinä, jotta työtehtäviin perehtyminen ja yhteydenpito organi-

saation muihin jäseniin oli “edes jollain tavalla mahdollista”, kuten useampi haastatel-

tavista kuvaili teknologian merkitystä etäperehdytyksessä. Sähköpostin kerrottiin olleen 

yksi merkittävimmistä työvälineistä, mutta sitä ei mielletty niinkään viestintäalustaksi 

työyhteisön välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, vaan lähinnä tiedottamisen väli-

neenä. 

Teknologiavälitteiset viestintäalustat koettiin pääosin positiivisena etäperehdytyksen ai-

kana, kun viestintäkanavat ja -käytänteet olivat kaikille yhteisesti selvillä. Kaikki etäpe-

rehdytetyt olivat käyttäneet aiemmissa työpaikoissaan jonkinnäköisiä viestintäteknologi-

oita, joten teknologiavälitteisyys ei itsessään tuottanut haasteita työyhteisön jäsenten kes-

kinäisen yhteydenpidon näkökulmasta. Taas vuorovaikutuksen näkökulmasta etäpereh-

dytyksen aikainen, vain teknologiavälitteinen vuorovaikutus koettiin jokseenkin haasteel-

lisena etenkin työsuhteen alkuvaiheessa.  

Etenkin työyhteisöön tutustuminen teknologiavälitteisesti koettiin hyvin haasteellisena, 

eikä läheisempiä vuorovaikutussuhteita koettu juurikaan muodostuneen. Haastateltavat 

kertoivat vähäisen vuorovaikutuksen aiheuttaneen viestintäarkuuden sekä epävarmuuden 

tunteita, etenkin avun ja tuen kysymiseen viitaten. Esittelen seuraavissa alaluvuissa tar-

kemmin sitä, millaisia merkityksiä haastateltavat kuvailivat vuorovaikutusteknologian 

tuoneen etäperehdytykseen ja miten teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen erityispiir-

teiden on koettu vaikuttavan työyhteisön jäsenten keskinäiseen vuorovaikutukseen. 

 

4.2.1 Vuorovaikutusteknologian merkitys etäperehdytyksessä 

Haastateltavat käsittivät teknologiavälitteisen työyhteisöviestinnän positiivisina puolina 

muun muassa viestintäosapuolien maantieteellisen sijainnin riippumattomuuden, nopean 

tiedonkulun ja ajantasaisen tiedottamisen läpi organisaation. Haastateltavat kuvailivat 

etäperehdytyksen aikaista viestintää pitkälti yksipuolisena tiedottamisena organisaatiolta 
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työntekijöille, eikä niinkään vuorovaikutuksena organisaation, työyhteisön ja työntekijöi-

den välillä. Esimerkiksi yhteiset viikoittaiset tiimipalaverit koettiin toimivina ratkaisuina 

työyhteisön tiedonkulun näkökulmasta. Teknologian mahdollistama kollektiivinen tie-

donhallinta nähtiin myös positiivisena tekijänä teknologiavälitteisessä viestinnässä:   

Ehkä se on aina yks semmonen niinku aika iso tekijä on se, että on noin niinku pilvipalvelut tai 
semmoiset avoimet niinku tiedostot koska se olis ihan hirveetä, jos olisi jotain semmoisia niinku 
tiedostopaketteja, joita pitäisi siirrellä tai lähetellä. Että se on jotenkin hyvä, että ne on kaikki silleen 
näkyvissä, koska sitten pystyy niinku tavallaan tutkii sellaisiakin tiedostoja, mitkä ei välttämättä liity 
niinku siihen mitä mä oon tekemässä, mutta pystyy niinku hakemaan jotenkin sitä taustaa. Et se nyt 
on ainakin yksi iso tekijä. (H7) 

Toisaalta teknologiavälitteisen viestinnän yhdeksi suurimmaksi heikkoudeksi nimettiin 

etenkin se, ettei niin sanotun hiljaisen tiedon koettu välittyneen kovinkaan sujuvasti. Etä-

perehdytyksestä puuttuneiden vapaamuotoiset lounas-, kahvipöytä- ja käytäväkeskuste-

luiden koettiin vaikuttaneen hyvin vahvasti siihen, miten kattavasti tietoa työtehtävistä, 

organisaatiosta sekä organisaatiokulttuurista etenkin työsuhteen alkuvaiheessa saatiin, 

kuten eräs haastateltavista kuvaili:  

Kyllä se on niin kun vaikeampaa, mitä normaalisti. Ja tuntuu, että sitä tietoa saa huomattavasti paljon 
vähemmän etenkin, kun se ei ole mitenkään systemaattista ollut se perehdytys. Ja muutenkin sem-
moista niinku kanssakäymistä on paljon vähemmän mitä olisi normaalisti. (H8) 

Viestintäalustoja kuvailtiin pääosin toimiviksi työnteon sekä yhteydenpidon näkökul-

masta. Teknologian tarjoamat viestintämahdollisuudet, kuten näytön jakaminen ja siten 

työtehtävään avun saaminen koettiin positiivisena viestintäteknologian tarjoamien ratkai-

sujen näkökulmasta. Kuitenkin työyhteisöviestintää ja sen vuorovaikutteisuutta kuvattiin 

usein haastavaksi ja kömpelöksi. Teknologiavälitteistä vuorovaikutusta kuvailtiin usein 

myös hitaammaksi, kun sitä verrattiin kasvokkaisen perehdytyksen aikaisiin vuorovaiku-

tuskokemuksiin. Myös jatkuva kysymysten esittäminen esimerkiksi pikaviestein tai säh-

köpostitse saatettiin kokea kollegan työajan häiritsemisenä ja siten arkuus kysymysten 

esittämiseen kerrottiin olleen suurempi:  

Osaltaan se on haastavuus ollut siinä, kun itseasiassa mä en nyt suurinta osaa meidän toimiston 
väkeä oo vieläkään nähnyt livenä, niin se, että kynnys kysyä siinä alussa saattaa olla asioista kohtuu 
iso. Mutta kunhan se rapisee sitten pois, niin sen jälkeen viestiminen sähköisillä viestimillä on help-
poa. Ei se ole itselle ainakaan minkäänlainen ongelmakynnys eikä muodosta mitään tällaista niin 
kun vaikeutta siihen. Ja se on monessakin asiassa, kun mekin pyritään nykyään sähköisesti toimi-
maan eli että ei olisi niin hirveästi paperia, niin se oikeastaan tuollainen osan asioiden niin kuin 
näytön jako ja vastaavat perehdyttää itseasiassa paremminkin. Näin mä sanoisin. (H9) 
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Teknologiavälitteisen viestinnän koettiin usein lisäävän viestintäarkuutta sekä epävar-

muutta kysymyksien esittämiseen etenkin silloin, jos työyhteisön vuorovaikutuskulttuu-

rista ja kollegoiden viestintätyylistä ei ollut varmuutta. Kun työyhteisön sisäisten viestin-

nällisten konventioiden tai henkilösidonnaisten viestintätyylien ei koettu teknologisesti 

välittyneen etäperehdytyksen aikana, myös omaa viestintätyyliä kuvailtiin harkitsevai-

semmaksi teknologiavälitteisesti kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Viestintäar-

kuutta kysymisen osalta koettiinkin, jos työkavereihin ei ollut muodostunut avointa vuo-

rovaikutussuhdetta tai jos kollegan sen hetkisestä työtilanteesta ei ollut varmuutta ja siten 

oikeaa aikaa kysymykselle ei nähty löytyvän: 

Se on ollut ehkä se suurin tässä, et sit tavallaan sellaisten ns. tyhmien kysymysten kysyminen vaatii 
sen kynnyksen, että sen kirjoittaa oikeesti ylös sen oman kysymyksensä ja sit vielä lähettää sille 
toiselle. Ja sit siinä on myös se aspekti, että tavallaan kun sä oot toimistolla, niin sä näet mitä se 
toinen tekee. Sä tiiät, milloin siltä on sopiva hetki kysyä, mut sit Teamsissa sä voit nähdä, onko sen 
tila nyt et onko se puhelussa, onko se vapaana, mutta sä et sen tarkemmin tiiä, et mitä se oikeesti 
tekee sillä hetkellä.  Et missä kohtaa on hyvä hetki lähettää se oma kysymyksensä ja kysyä jotain. 
Että se on ollut ehkä se vaikein tietää, et milloin voi laittaa ja se, että tavallaan ylittää sen oman 
kynnyksen, että kehtaa laittaa jotain sellaisia itseltään, mitkä tuntuu itselleen turhilta kysymyksiltä 
tai tyhmiltä kysymyksiltä tai muilta. (H4) 

Nopeiden kysymysten kysymistä kasvokkaisessa perehdytyksessä kuvailtiin helpom-

maksi kuin teknologiavälitteisesti etäperehdytyksessä, kun omia kysymyksiä ei tarvinnut 

muotoilla ja jäsennellä kirjalliseen muotoon ja siten kynnys kysymiseen nähtiin kasvok-

kaisessa viestinnässä matalampana. Myös kiireistä työilmapiiriä pidettiin kysymysten 

esittämistä hankaloittavana tekijänä, kun useilla kysymyksillä ei haluttu tuottaa häiriötä 

tai vaivaa kollegoille. Vastavuoroisesti avoimen ja kannustavan viestintäilmapiirin ja ni-

metyn tukihenkilön koettiin helpottavan kysymisten esittämistä huomattavasti. Kun pe-

rehdytyksen alusta alkaen kysymysten esittämiseen ja avun pyytämiseen oli rohkaistu 

avoimesti ja työyhteisön keskinäistä vuorovaikutuskulttuuria kuvailtiin avoimeksi sekä 

kannustavaksi, sen koettiin helpottavan kysymistä myös teknologiavälitteisesti. Lisäksi 

etäperehdytykseen nimetyn tukihenkilön merkitys korostui usein siinä, että jatkuvan tuen 

kuvailtiin olleen helposti saatavilla ja kysymysten esittämisen siten helpompaa. 

 

4.2.2 Vuorovaikutuksen vastavuoroisuus  

Etätyöskentelyn ja teknologiavälitteisyyden kuvailtiin yleisesti heikentävän työyhteisön 

jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen sekä sen vastavuoroisuutta. Etäperehdytyksen 
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aikaisen vuorovaikutuksen rajoittuneisuutta perusteltiin muun muassa keskustelumahdol-

lisuuksien vähyydellä ja nonverbaalisen sekä epävirallisen viestinnän puuttumisella. 

Usein vuorovaikutus työkaveruussuhteissa kerrottiin pysyneen hyvin työtehtäväkeskei-

senä, jolloin henkilökohtainen vuorovaikutus ja työkavereihin tutustuminen jäi vähäisem-

mäksi. Etäyhteyksin toteutuneen vuorovaikutuksen ei välttämättä koettu olleen kovin-

kaan vastavuoroista, jos toisen viestintäosapuolen ei nähty yhtä lailla panostaneen vuoro-

vaikutussuhteen, kuten eräs haastateltavista tilannettaan kuvailee: 

-- Ja just se tutustumisaspekti, et eihän siinä niin kun tutustu, jos toinen ei anna itsestään etävuoro-
vaikutuksessa yhtään mitään, niin kyllä se eroaa aika paljonkin tai merkittävästi. Kyllä mä koen, että 
se suhteen muodostaminen on kuitenkin helpompaa siinä, kun on kasvotusten toisen kanssa kun 
siinä, että on tällein etänä. (H3) 

Useampi etäperehdytetyistä kuvaili oman aktiivisuuden ja sosiaalisen persoonallisuu-

tensa vaikuttaneen suuresti vuorovaikutussuhteen rakentumiseen uusien kollegoiden 

kanssa. Oma aktiivisuus ja jatkuva keskustelujen aloittaminen saatettiin kuitenkin kokea 

kuormittavaksi, jolloin työyhteisön puolelta osoitettuja henkilökohtaisia viestintätekoja 

pidettiin erityisen tärkeinä vuorovaikutuskokemuksia kuvaillessa. Esimerkiksi kollegoi-

den henkilökohtaisesti osoittamat tervetuloa-toivotukset, rohkaisu avun pyytämiseen, 

supportiivinen viestintä, kuulumisten kyseleminen ja muunlaiset henkilökohtaisesti osoi-

tetut viestintäteot koettiin erityisen tärkeänä vuorovaikutuksen vastavuoroisuuden näkö-

kulmasta. 

Työyhteisöviestinnässä käytössä olleet pikaviestinalustat koettiin toimiviksi kahdenkes-

kisessä viestinnässä etenkin tiedonhaun näkökulmasta, mutta vuorovaikutussuhteiden 

muodostamista etäyhteyksin kuvailtiin usein hankalaksi, työlääksi ja hitaaksi. Vuorovai-

kutussuhteiden koettiin jääneen pääosin hyvin etäisiksi ja työtehtävätasoisiksi, jos esi-

merkiksi henkilökohtaisia asioita ei ilmaistu keskusteluissa tai yhteisen huumorin koettiin 

puuttuneen kollegoiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Usea haastateltavista kuvaili 

teknologiavälitteisen kollegoihin tutustumisen vaativan panostamista erityisesti omaan 

viestintään, jotta vastavuoroisia ja dialogisia keskusteluyhteyksiä muodostuisi uusien kol-

legoiden kanssa:  

No mä niin kun ite koen sen, että mun täytyy antaa itestäni aina vähän enemmän kun vaan se, että 
mikä se kokouksen agenda oikeesti on. Et jos mä haluun, et ihmiset haluu oppii mut tai, et jos mä 
haluun tuntee ihmisiä, niin mun täytyy niin kun luoda semmoista keskustelukulttuuria, että mä oi-
keesti sit saavutan sillä jonkinnäköisiä suhteita niihin mun tiimikavereihin. (H3) 



 

50 

 

Haastateltavien mukaan vapaamuotoista keskustelua käytiin työyhteisön kesken useim-

min palaverien yhteydessä sekä kahdenkeskeisesti pikaviestinkeskusteluissa pääosin hei-

dän aloitteestaan. Etenkin videoyhteyden puuttuessa työyhteisön reaktioita omiin viestin-

tätekoihin oli haastavaa aistia, jolloin myös viestintäarkuuden kerrottiin lisääntyneen. Jos 

etäperehdytyksen aikana työyhteisö ei ollut muodostunut tuttavalliseksi, eikä uusien kol-

legoiden viestintätyyleistä tai huumorista ollut kehkeytynyt käsitystä, keskustelujen aloit-

taminen ja kollegoihin tutustuminen koettiin lähtökohtaisesti hyvin haasteellisena: 

Selkeästi on vähän sellaista varovaisempaa se viestintä, että sit kun miettii minkälaisessa työyhtei-
sössä on aiemmin ollut, et on ollut läsnä työssä, niin siinä on selkeesti korostunut se, että työpaikan 
sisälle muodostuu se semmoinen oma huumori. Tietää minkälaisia juttuja voi heittää, mut nyt sel-
keesti niin kun ei itte uskalla ehkä myöskään semmoisessa hömpötysmielessä ehkä heitellä niinkään 
vitsejä niin paljoo samalla tavalla. (H1) 

Yhtenä tärkeimpänä vuorovaikutuksen vastavuoroisuuden mahdollistajana mainittiin vi-

deoyhteyden hyödyntäminen esimerkiksi tiimin yhteisissä etäpalavereissa – kuitenkin hy-

vin tavanomaista oli, ettei uusien kollegoiden kasvoja nähty laisinkaan koko etäperehdy-

tyksen aikana. Etenkin perehdytyksen alkuvaiheessa videoyhteyden käyttäminen ko-

kouksissa ei ollut välttämättä edes mahdollista ja sitä vältettiin vajavaisen etäyhteyskapa-

siteetin vuoksi useissa organisaatioissa. Haastateltavat mainitsivat usein videoyhteyden 

merkityksen etäperehdytyksen aikaisessa työyhteisöviestinnässä erityisen tärkeänä vuo-

rovaikutuksen vastavuoroisuuden näkökulmasta:  

Ja sitten, mikä nyt on varmaan aika yleistä just, että eihän niissä palavereissa pidetä kameroita päällä, 
niin sit siitä totta kai jää sitä niin kun vuorovaikutusta pois tosi paljon ja sellaista tiettyä. Ei tuu 
sellaista samanlaista fiilistä siitä, että ollaan samassa tilassa ja kuunteleeks ne kaikki ihmiset, kun 
mä hölötän vai eikö ne kuuntele. Ja mitä nyt on varmaan aika paljon tällaisessa teknologiavälittei-
sessä, et sit ehkä just se oli kiva, et varsinkin meillä oli ne epäviralliset kahvijutut, missä kaikki sit 
kuitenkin piti niitä kameroita päällä ja sekin oli vähän niin kun sellainen yhteinen sopimus, että 
kaikki pitää. Ja se on sit tosi kiva, että tulee vähän niin kun oikeesti sellaista kontaktia, ettei se sit oo 
vaan sellaista kasvotonta menoa. (H2) 

Siinä kohdassa tässä oli vielä tää, ettei saanut käyttää videoyhteyttä missään vaiheessa, koska mei-
dän kapasiteetti ei ollut ihan tarkoitettu tällaiseen etäyhteyden massiiviseen käyttämiseen. Eli sekin 
osaltaan haittasi ja hyvinkin voimakkaasti asiaa, että ei ollut käytännön mahdollisuutta siihen [työ-
kavereihin tutustumiseen] juurikaan. Pääasiassa mentiin aina äänen välityksellä. (H8) 

Etenkin epävirallisten keskustelujen ja organisaation järjestämien etätapahtumien aikais-

ten vuorovaikutustilanteiden koettiin tukevan parhaiten vuorovaikutussuhteiden kehitty-

mistä uusien kollegoiden kanssa. Useampi haastateltavista kuvailikin etäkahvien tai mui-

den epävirallisten, työhön liittymättömien tapahtumien mahdollistaneen jonkintasoisen 
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tutustumisen työyhteisöön, mitä pidettiin erityisen tärkeänä myös työssä viihtyvyyden 

näkökulmasta: 

-- Mutta muuten meillä oli sillein kivasti järjestetty semmoinen, et meillä oli joka perjantai etäkahvit. 
Se oli semmoiseen tarkoitettu nimenomaan puol tuntia semmoiseen epäviralliseen viestintään, että 
sit siinä pääs vähän niin kun, että ”Hei, että sinä olet sinä ja sinä olet sinä” ja siinä pidettiin kameroita 
päällä, mitä nyt ei yleensä tehty. Et se oli sillain tosi kiva tapa myös, että pääsi mukaan siihen itse 
tiimiin. Mutta sitten tietysti onhan se tosi eri, et ei siinä silti tuu sitä samaa sellaista niin kun ehkä 
semmoista sitoutumista siihen tiimiin tai niin kun sellaista, mutta ainakin sitä oltiin ainakin vähän 
yritetty miettiä, mikä on tosi hyvä. (H2) 

Useimmin vuorovaikutussuhteet lähimmän tiimin jäsenien, tukihenkilön tai perehdyttä-

jän kanssa koettiin kaikista vastavuoroisimmiksi, jolloin myös identifioituminen tiimita-

solla kerrottiin syventyneen. Etäperehdytyksen aikana kehittyneen vastavuoroisen vuo-

rovaikutuksen kuvailtiin olleen rentoa, kaverillista ja vapautunutta – usein siihen liittyi 

epävirallista, myös työn ulkopuolista viestittelyä pikaviestinalustoilla. Tällaisissa vuoro-

vaikutussuhteissa viestintäarkuutta ei enää koettu paljoakaan, kun esimerkiksi yhteisen 

huumorin koettiin kehittyneen viestintäosapuolten välille. Myöskään epävarmuutta avun 

pyytämiseen ei tällöin enää koettu, vaan kysymysten esittäminen kuvattiin yleisesti hel-

pommaksi kuin esimerkiksi työsuhteen alkuvaiheessa. Haastateltavat kuvailivat epäviral-

lisemman ja vastavuoroisemman vuorovaikutussuhteen muotoutuneen jatkuvan yhteis-

työn ja viestimisen myötä – joskin hitaammin, kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. 

 

4.2.3 Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys 

Haastateltavat mainitsivat työyhteisön yhteisöllisen vuorovaikutuksen ja hyvän yhteis-

hengen yhdeksi merkittävimmäksi yhteistä organisaatioidentiteettiä rakentavista ja yllä-

pitävistä tekijöistä. Useissa organisaatioissa kehitettiin uudenlaisia keinoja ja käytänteitä 

työyhteisön yhteishengen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi etätyöhön äkillisen siirtymi-

sen jälkeen. Esimerkiksi etäkahveilla, työajan jälkeisillä after workeilla ja peli-illoilla py-

rittiin tekemään niin. Tämä koettiinkin erittäin tärkeänä yhteisöllisyyttä merkityksentä-

vänä rakenteena sekä epävirallisen keskustelun ja työyhteisöön tutustumisen mahdollis-

tajana. Etenkin organisaation taholta järjestettyihin epävirallisiin tilaisuuksiin ja tapahtu-

miin viitattiinkin usein etäperehdytyksen aikaisen yhteishengen ja yhteisöllisyyden koke-

muksia kuvaillessa.   
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Avoimen ja vastaanottavaisen viestintäilmapiirin kerrottiin lisäävän yhteishenkeä ja yh-

teisöllisyyttä työyhteisön jäsenten välillä. Yhteenkuuluvuutta koettiinkin pääosin lähei-

simpään työtiimiin tai kollegoihin, joiden kanssa työnteko ja viestiminen oli ollut jatku-

vaa koko etäperehdytyksen ajan. Etenkin oman tiimin positiivisen yhteishengen koettiin 

välittyvän työyhteisön keskinäisessä vuorovaikutuksessa, joka nähtiin ja koettiin toisia 

kunnioittavina ja arvostavina viestintätekoina. Yhteishenki välittyi etäperehdytetyille 

muun muassa kollegoiden toisilleen osoittamana tukena ja apuna – supportiivisena vies-

tintänä:  

-- Myös mun mielestä sellainen tosi tärkee liima ihmisten kesken on se, että muistetaan kiittää ja 
arvostaa toisten tekemistä. Se on ollut mulle uutena tekijänä tosi iso juttu. Se, että mä oon tosi paljon 
yksin ja epävarma varmaan monessa asiassa, niin se, että mua muistetaan kiittää onnistumisista ja 
työpanoksista, niin se on mun mielestä kiinnittää tosi hyvin sen työyhteisön yhteen siinä mielessä, 
että muistetaan aidosti se toinen ja hänen työpanos, vaikka onkin poikkeuksellinen aika ja ihmisiä 
turhauttaa. Kyllä se vaikuttaa positiivisesti. (H1) 

No kyllä mä niinku koin että siellä heillä oli hyvä [yhteishenki]. Tai niinku heillä on, mutta myös 
niinku mullakin oli se. Et ehkä just sen huomas siitä, kun se työmäärä oli just aika kova silloin 
koronan aikaan, niin kyllä kyllä niinku siel oli semmonen aika tsemppaava ilmapiiri, että “Kyllä me 
nyt oikeasti tästä selvitään, että nyt on tosi paljon töitä, mutta et nyt vaan tehdään”. (H6) 

Mitä tiiviimmin ja kauemmin yhteistyötä lähimmän tiimin kanssa tehtiin, sitä läheisem-

mäksi vuorovaikutuksen koettiin tiimin jäsenten välillä muodostuneen. Vuorovaikutus-

suhteen kehittyessä päivittäisten työtehtävien lisäksi viestittiin usein myös työhön liitty-

mättömistä asioista, minkä koettiin rakentavan yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä tiimin vä-

lille. Etenkin henkilökohtaisesti osoitettujen viestintätekojen, kuten kuulumisten kysele-

misen, avun tarjoamisen ja palautteenannon kerrottiin vahvistaneen yhteishenkeä tiimin 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tiimiin sisäinen yhteisöllisyys välittyi etäperehdyte-

tyille vahvemmin, kun taas koko organisaation tai yksikön yhteisöllisyys oli heidän ko-

kemustensa mukaan selkeästi hankalammin aistittavissa. Useampi etäperehdytetyistä 

koki ison organisaation, monimutkaisten organisaatiorakenteiden sekä yksiköiden irral-

listen tehtävänkuvien vaikeuttavan koko organisaatiotasoisen yhteisöllisyyden ja yhteis-

hengen aistimista. Yhteishengellä viitattiinkin pääasiallisesti tiimin väliseen vuorovaiku-

tukseen, eikä niinkään koko organisaatiota käsittävään yhteisöllisyyteen.  

Etätyön ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen kuvattiin hidastaneen koettua yhteisöl-

lisyyden tunnetta etäperehdytyksessä ja yleisesti työsuhteen alkuvaiheessa. Ihmisiin tu-

tustumisen sekä organisaatio- ja vuorovaikutuskulttuurin omaksumisen kerrottiin vieneen 
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enemmän aikaa, kuin kasvokkaisessa perehdytyksessä. Tätä perusteltiin esimerkiksi sillä, 

että työyhteisön keskinäisen vuorovaikutuskulttuurin ja huumorin erityispiirteiden hah-

mottaminen koettiin haastavammaksi teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa kuin 

kasvokkain. Niin ikään videoyhteyden ja siten nonverbaalisen viestinnän sekä dialogisen 

“small talkin” puuttuessa työyhteisön viestintäkulttuurin aistiminen koettiin haastavana: 

On siinä jotenkin tosi sellainen erilainen niin kun fiilis ja vähän jopa sellainen epätodellinen olo, että 
oonko mä ees tässä tiimissä ja onks niitä toisia ihmisiä ees olemassa tyylisesti, kun sä vaan katot 
niiden ruutua koko päivän. Kyl mä uskoisin, et jos ois niin kun normaalisti, niin ois varmaankin ihan 
eri tavalla myös niin kun oppinut semmoista hiljaista tietoa yrityksestä ja vähän niin kun oppinut, 
että millaisia tyyppejä ja et miten jollekin vaikka kannattaa laittaa viestiä tai lähestyä ylipäätänsä. Et 
se on kyl tosi sillain mielenkiintoista. Mutta silti tavallaan, kun on ollut niin kauan, niin ehkä on 
antanut myös aikaa sille, et se ei tapahdu niin nopeesti se tutustuminen ja semmoinen tiimihenki. 
Ehkä nyt alkaa olla pikkuhiljaa, että ”Noh, että kyllähän mä periaatteessa tunnenkin nää ihmiset”, 
että ehkä vie se sen ajan kumminkin verrattuna sitten sellaiseen normaaliin tilanteeseen. (H2) 

Musta tuntuu, että se [teknologiavälitteisyys] on niin kun hankaloittanut sitä, että ehkä olis henkilö-
kohtaisempia ystävyyssuhteita, jos ois ihan livenä päässyt näkemään ja just jutteleen sellaista pientä 
small talkia siinä. Et se ehkä just on sitä vähän hidastanut, että on pystynyt niin helposti ystävystyyn. 
(H4) 

Työyhteisöön identifioitumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen hidasta kehkeytymistä pe-

rusteltiin myös määräaikaisen työsuhteen siivittämällä epävarmuudella työsuhteen jatku-

vuudesta. Välttämättä relationaaliseen vuorovaikutukseen ei haluttukaan panostaa ja siten 

muodostaa vahvaa sidettä työyhteisöön, jos sen hetkinen työsuhde koettiin vain väliaikai-

sena ratkaisuna. Toisaalta myös määräaikaiseen työsuhteeseen etäperehdytetyt työnteki-

jät havaitsivat vuorovaikutuksen merkityksen etäperehdytyskokemuksia kuvaillessaan. 

Sekä etäperehdytyksen koettu onnistuneisuus, mutta myös työyhteisön vuorovaikutuksen 

merkitys kerrottiin olleen yhteydessä yhteisöllisyyden sekä työyhteisön jäsenyyden ko-

kemuksissa: 

Mä myös ehkä koen, että osittain miksi tuli myös silleen, että ei ehkä niin ollut osa organisaatioo, 
oli just se, että koska oli niinku alun perinkin silleen määräaikainen työsuhde ja tavallaan koko ajan 
se oli tiedossa, että tää on vähän niin kun tällainen kiireapu, missä on, että ei ehkä tullut sellaista... 
Mä en tiedä liittyykö toi niin siihen etäperehdytykseen vai oliko se niinku ton määräaikaisuuden 
takia, miksi ehkä oli vähän semmoinen, että ei ehkä niihin ollut kanssa osa sitä niinku työyhteisöö. 
(H6) 

Pääosin lähimmän työyhteisön yhteishengen kerrottiin välittyneen positiivisesti tiimin 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Vaikka työyksikön keskinäisen yhteishengen kuvat-

tiin välittyneen pääsääntöisesti positiivissävytteisesti, yhteenkuuluvuuden tunne työyh-

teisöön kerrottiin jääneen jokseenkin irralliseksi jo kauemmin organisaatiossa työsken-

nelleistä. Tätä perusteltiin usein sillä, ettei henkilötasoinen tutustuminen työyhteisön 
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jäseniin toteutunut etäperehdytyksen aikana, jolloin omaa jäsenyyden kokemus muusta 

työyhteisöstä kuvailtiin irrallisena.  

Yhteenkuuluvuudella viitattiin pääsääntöisesti lähimpään työyksikköön tai tiimiin, mutta 

koko organisaatiota yhdistävän organisaatiokulttuurin tai yhteisöllisyyden ei koettu välit-

tyneen etäperehdytyksen aikana useinkaan. Vahvimmin yhteenkuuluvuutta koettiin lähei-

simpään pieneen tiimiin, jonka kanssa yhteiset työtehtävät koettiin yhdistävänä tekijänä 

ja vuorovaikutuksen kuvailtiin olleen toistuvaa ja jatkuvaa. Yhteisöllisyyden ja yhteen-

kuuluvuuden tunteen kompleksisuutta etäperehdytyksessä kuitenkin verrattiin usein kas-

vokkaisiin perehdytyskokemuksiin, joissa tunteen kehittyminen on koettu pääsääntöisesti 

helpommin aistittavaksi. 

 

4.3 Etäperehdytyksen koettu yhteys organisaatioon identifioitu-
miseen 

Kolmannella tutkimuskysymyksellä pyrittiin saamaan käsitys etäperehdytyksen koetuista 

yhteyksistä työntekijän organisaatioon identifioitumiseen. Tutkimuskysymyksen avulla 

pyrittiin luomaan kuvaus siitä, miten etäperehdytyksen aikainen vuorovaikutus on yhtey-

dessä koettuun organisaatioon identifioitumiseen – onko jonkinlainen vuorovaikutus ollut 

omiaan vahvistamaan tai heikentämään koettua organisaatioon identifioitumista. Siispä 

seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan työntekijöiden käsityksiä identifioitumista tukevista 

organisaatiorakenteista sekä identifioitumista vahvistavista ja heikentävistä vuorovaiku-

tustekijöistä. 

 

4.3.1 Identifioitumista tukevat organisaatiorakenteet 

Haastateltavien käsitykset organisaatioon identifioitumisesta sai hyvin moninaisia merki-

tyksiä. Henkilökohtainen organisaatioon identifioituminen tunnistettiin kuitenkin merkit-

täväksi tekijäksi muun muassa omakohtaisen työssä viihtyvyyden ja työn mielekkyyden 

näkökulmasta. Organisaatioon identifioitumisella ja työyhteisöön kiinnittymisellä kerrot-

tiin olevan merkitystä myös siihen, millainen motiivi haastateltavilla oli jatkaa organisaa-

tiossa myös tulevaisuudessa. Moni haastateltavista kuvaili myös määräaikaisen 
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työsuhteen tuoman epävarmuuden hankaloittavan henkilökohtaista organisaatioon iden-

tifioitumista merkittävästi – yleisesti vahvalla identifioituminen liitettiinkin niihin työn-

tekijöihin, joiden haastateltavat kertoivat työskennelleen organisaatiossa jo hyvin pit-

kään. Työsuhteen jatkuvuuden epävarmuudella perusteltiin myös sitä, miksi omaa orga-

nisaatioidentiteettiä ei välttämättä aktiivisesti haluttu edes lähtökohtaisesti rakentaa. 

Jos organisaation erillisten rakenteiden ja sen kokonaisvaltaisen toiminnan nähtiin jää-

neen epäselväksi, eikä työyhteisön yhteishengen tai organisaatiossa yhteisesti omaksutun 

organisaatioidentiteetin tai -kulttuurin koettu välittyneen etäperehdytyksen aikana, myös 

omakohtainen identifioituminen organisaatiotasolla saatettiin kokea haasteellisena. Ylei-

simmin omalla organisaatioon identifioitumisella tarkoitettiinkin identifioitumista lähei-

simpään tiimiin tai yksikköön, jonka toiminta ja etäperehdytyksen aikana muodostuneet 

työkaveruussuhteet koettiin tutuimmiksi. Koko organisaatiota yhdistävää organisaa-

tioidentiteettiä tai -kulttuuria ei osattu välttämättä kuvailla laisinkaan, sillä organisaation 

toiminta muiden yksiköiden osalta koettiin jääneen hyvin etäiseksi etäperehdytyksen ai-

kana. 

Haastateltavat pitivät omakohtaiseen organisaatioon identifioitumiseen vahvasti vaikut-

tavina tekijöinä organisaatiossa yhteisesti hyväksyttyjä ja omaksuttuja arvoja, normeja 

sekä käytänteitä, jotka ohjasivat organisaation toimintaa ja joita henkilöstö sitoutui nou-

dattamaan. Organisaation arvot ja normit koettiin tärkeinä organisaatiokulttuurin perus-

pilareina sekä toimintaa ohjaavina tekijöinä siinä, millaiseksi työyhteisön yhteishenki ja 

vuorovaikutuskulttuuri ovat ajan saatossa muovautuneet. Suurin osa haastateltavista ku-

vailikin työyhteisön yhteishengen sekä työyhteisön keskinäisen vuorovaikutuskulttuurin 

tärkeimpänä omaa identifioitumista tukevana ja rakentavana tekijänä – myös johtamisen 

merkitys tässä tunnistettiin. Jos organisaatio- ja vuorovaikutuskulttuuri koettiin jo etäpe-

rehdytyksen alusta lähtien yhteisölliseksi ja vastaanottavaiseksi, myös omakohtaiseen or-

ganisaatioon identifioitumiseen koettiin olleen otollisemmat edellytykset. 

Ylpeys työnantajaorganisaatiosta ja sen yhteiskunnallisesti tärkeästä tehtävästä koettiin 

niin ikään yhtenä henkilökohtaista identifioitumista vahvistavista organisaation raken-

teellisista tekijöistä, kuten myös tunne oman työn merkityksellisyydestä. Organisaation 

toiminnan merkityksellisyyteen viitattiin usein myös organisaation arvojen mukaisella 
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toiminnalla sekä yhteiskunnallisella vaikuttavuudella. Organisaatioon oli saatettu hakeu-

tua töihin jo sen arvojen sekä sen yhteiskunnallisesti tärkeäksi koetun toiminnan vuoksi, 

jonka eteen haluttiin antaa myös oma työpanos. Moni kokikin työnantajaorganisaatioiden 

ja omien henkilökohtaisten arvojen kohtaavan, jolloin identifioituminenkin koettiin läh-

tökohtaisesti jo mahdollisena. 

 

4.3.2 Identifioitumista vahvistavat vuorovaikutustekijät 

Kaiken kaikkiaan etäperehdytyksen ja sen aikaisen vuorovaikutuksen merkitys organi-

saatioon identifioitumisessa sai hyvin erilaisia merkityksiä. Työyhteisöviestinnän ja vuo-

rovaikutuksen merkitys tunnistettiin tärkeäksi osaksi perehdytystä niin etänä kuin kas-

vokkain, mutta kokemuksia etäperehdytyksen aikaisesta vuorovaikutuksesta kuvailtiin 

hyvin erilaisin merkityksin. Osa haastateltavista kuvaili teknologiavälitteistä vuorovaiku-

tusta lähinnä johdonmukaisena tiedonkulkuna ja toimivana tiedonhallintana työyhteisön 

välillä, kun toiset pitivät verbaalista ja nonverbaalista viestintää erityisen merkitykselli-

sinä työyhteisön jäsenten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

Jo etäperehdytyksen alkuvaiheessa erityisen tärkeänä työyhteisöön kiinnittymisen teki-

jänä pidettiin mahdollisuutta esittäytyä muille työyhteisön jäsenille. Usein ensimmäisissä 

palavereissa olikin varattu aikaa uuden työntekijän esittäytymiseen, joka vaikutti positii-

visesti monen haastateltavan kokemukseen työyhteisöön liittymisvaiheessa. Tiimipalave-

reissa korostui kuulluksi ja huomatuksi tulemisen tunne, kuten se, että muut työyhteisön 

jäsenet antoivat uudelle työntekijälle puheenvuoroja, kuuntelivat hänen näkökulmiaan ja 

reagoivat vastaanottavaisesti tämän viestintään:  

Mutta mun mielestä ihan pelkästään semmoiset tosi pienet, niinku että ”Sinut on huomattu” vaikut-
taa positiivisesti siihen ja myös ehkä se, että uskaltaa lähtee vaikka… Jos siellä chatissa on joku 
hassuttelu tullut kesken kokouksen, niin uskaltaa sinne sitten vähän kirjoittaa jotakin ja muut lähtee 
siihen sitten mukaan, niin kyllä se sitten vaikuttaa positiivisesti [identifioitumiseen]. (H1) 

Yhtä lailla henkilökohtaiseen identifioitumiseen viitattiin etenkin perehdytyksen alkuvai-

heen selkeällä viestinnällä uudelle työntekijälle asetetuista tavoitteista ja odotuksista. Kun 

etäperehdytetyt kertoivat saaneensa selkeät ohjeet, tavoitteet ja suuntaviivat uudelle työ-

suhteelleen, myös oman työn merkityksellisyys ja siten henkilökohtainen identifioitumi-

nen koettiin rakentuvan selkeämmin. Niin ikään etäperehdytyksen aikaisen selkeän ja 

ajantasaisen työtehtäviin liittyvän viestinnän, kuten ajankohtaisista asioista 
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kollektiivisesti tiedottamisen, koettiin vahvistavan omaa ammatillista identiteettiä sekä 

organisaatioon identifioitumista. 

 
Etäperehdytetyt tunnistivat avoimen vuorovaikutuskulttuurin ja kollegoiden osoittamien 

vastaanottavaisten viestintätekojen merkityksen identifioitumisen tunteen vahvistumi-

sessa. Kuulluksi ja huomatuksi tulemisen tunne yhdistettiin omaa organisaatioon identi-

fioitumista kuvaillessa. Esimerkiksi vaikuttamismahdollisuuksien tarjoaminen, henkilö-

kohtaisten mielipiteiden kuunteleminen sekä psykologisesti turvallinen viestintäilma-

piiri koettiin erityisen tärkeänä identifioitumista vahvistavana vuorovaikutuksen piir-

teenä:  

-- Arvostetaan just ihmisiä ja sitten toiminta on aika läpinäkyvää silleen, että ei pyritä piilottelemaan 
mitään tietoa. Ja niinku ylipäätään toimitaan aika semmoisessa matalassa hierarkiassa ja sillä tavalla, 
että niin kun päätöksiä tehdään yhdessä ja ihmiset on informoituna asioista. Ja tavallaan, että kuka 
tahansa pääsee mihin tahansa mukaan, jos haluaa olla, että vahva semmoinen osallistamisen kult-
tuuri myöskin. Sitten jos miettii ihan jotain niin kun tavallaan organisaatiotasolla, niin kyllä siellä 
on aika vahvasti semmoinen niinku psykologinen turvallisuus mikä niinku vallitsee. Et kuka tahansa 
voi sanoa niinku mitä tahansa ja se on ihan ok ja niinku saa olla oma itsensä ja tuoda omat mielipiteet 
vapaasti esille. (H8) 

Haastateltavat kuvailivat pienten yksittäisten viestintätekojen rakentavan yhteenkuulu-

vuuden ja identifioitumisen tunnetta. Kun työyhteisön jäsenten koettiin olleen henkilö-

kohtaisesti kiinnostuneita uudesta tulokkaasta, etäperehdytetyt kokivat myös työyhtei-

söön identifioitumisen olleen vahvempaa ja nopeampaa. Etenkin henkilökohtaisesti koh-

dennetut viestintäteot, kuten kuulumisten kysyminen, avun tarjoaminen, supportiivisten 

viestintätekojen osoittaminen ja yhteisistä mielenkiinnon kohteista keskusteleminen ko-

ettiin yhtenä merkittävimpänä organisaatioon identifioitumista vahvistavana tekijänä:  

Et joku työkaveri on tullut multa just kysyyn, että miten mulla menee tai et joku on ollut muhun 
yhteydessä. Ja semmoinen henkilökohtainen, et on varmistettu, että mä oon nyt osana tätä projektia 
ja osana tätä työyhteisöä. Just sellainen henkilökohtainen, et joku on tullut kysymään et miten mulla 
menee. Sen mä koen kaikista eniten. (H4) 

Henkilökohtaiseen viestintään yhdistettiin myös suoran palautteen saaminen tehdystä 

työstä, mikä vahvisti myös työn merkityksellisyyden ja arvostetuksi tulemisen tunnetta 

kollegoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Avoin palautekulttuuri ja siten huomioi-

duksi ja arvostetuksi tulemisen tunne tunnistettiin identifioitumista vahvistavana tekijänä 

työyhteisön vuorovaikutuksessa, joskin sen olisi kaivattu toteutuvan enemmänkin etäpe-

rehdytyksen aikana. Henkilökohtaisesti osoitetut kiitokset ja palaute tehdystä työstä ker-

rottiin vähentäneen omaa epävarmuutta työsuhteen alussa ja siten näillä 
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henkilökohtaisesti osoitetuilla viestintäteoilla koettiin olevan merkitys myös omaan työ-

hön ja työyhteisöön identifioitumisessa.  

Etäperehdytysten aikana useissa organisaatioissa oli otettu käyttöön säännöllisesti järjes-

tettävät etäkahvit tai tiimipalaveri, missä työasioiden lisäksi keskusteltiin myös epäviral-

lisissa merkeissä. Organisaatiossa järjestetyt virtuaalitapaamiset, kuten etäkahvikäytäntö 

tai vapaa-ajan epäviralliset tapahtumat koettiin yhdeksi suurimmista organisaatioon iden-

tifioitumiseen positiivisesti vaikuttaneista tekijöistä, sillä niissä moni haastateltavista ker-

toi tutustuneensa työyhteisön jäseniin henkilökohtaisemmin. 

Suurin osa etäperehdytetyistä kuvaili identifioitumistaan lähinnä läheisimmän pienen tii-

min tai työyksikön tasolla, joiden kanssa yhteydenpidon kerrottiin olleen jatkuvaa ja vas-

tavuoroista etäperehdytyksen aikana. Taas osa haastateltavista kuvaili identifioitumisen 

rakentuneen lähinnä työtehtävien tai ammatillisen identifioitumisen tasoisesti, jolloin yh-

teenkuuluvuutta koettiin jossain määrin myös koko työnantajaorganisaatioon. Lähinnä 

ammatillista identifioitumista kokeneet haastateltavat eivät olleet tutustuneet työyhtei-

söönsä, jolloin myöskään kollegoiden kanssa käydyn vuorovaikutuksen ei nähty vaikut-

tavan ammatillisen identifioitumisen rakentumiseen. Lisäksi identifioitumista lähinnä 

ammatillisella tasolla perusteltiin oman työnkuvan itsenäisyydellä sekä sillä, ettei määrä-

aikaisen työsuhteen vuoksi omaa identifioitumista haluttukaan rakentaa kovinkaan vah-

vasti. 

Usea haastateltavista kuvaili etäperehdytyksen aikaisen identifioitumisen jääneen hyvin 

heikoksi. Heikoksi identifioitumisensa määritelleet haastateltavat kuvailivat työyhteisön 

vuorovaikutusta “kasvottomaksi”, sillä vuorovaikutuksen ja työyhteisöön tutustumisen 

kerrottiin jääneen hyvin vähäiseksi etäperehdytyksen aikana. Tätä perusteltiin myös sillä, 

että videoyhteys puuttui työyhteisön keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Ainoastaan yksi 

etäperehdytetyistä haastatelluista koki vahvaa identifioitumista organisaatioon sekä lä-

himpään tiimiin jo heti etäperehdytyksen alusta alkaen. Hän koki etäperehdytyksen on-

nistuneen kaikilla osa-alueilla erityisen hyvin ja kuvaili tiimin välisen vuorovaikutuksen 

muotoutuneen kaverilliseksi jo ensimmäisistä päivistä lähtien. Hyvin vahvaksi identifioi-

tumistaan kuvannut haastateltava piti etäperehdytyskokemustaan yhtenä parhaimmista 

perehdytyksistä, niin kasvokkain kuin etäyhteyksin toteutetuista. 
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4.3.3 Identifioitumista heikentävät vuorovaikutustekijät 

Etäperehdytyksen aikaisia kokemuksia ja identifioitumista heikentävää vuorovaikutusta 

kuvailtiin jokseenkin yhtenevin miettein. Identifioitumista heikentäviksi vuorovaikutuk-

seen liitetyiksi teemoiksi muodostui erityisesti työyhteisöön tutustumisen ja yhteenkuu-

luvuuden kokemuksen haastavuus etäperehdytyksessä. Kun työyhteisöön tutustuminen 

etäyhteyksin oli rajoittunutta, myös yhteenkuuluvuuden kokemus osoittautui hyvin 

kompleksiseksi. Yhtä lailla etäperehdytyksen aikaisen identifioitumisen haastavuutta ku-

vailtiin myös sillä, että viestinnän kerrottiin olleen hyvin vähäistä etäperehdytyksen ai-

kana, eikä työyhteisön jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen koettu toteutuneen vasta-

vuoroisesti.  

Suurin osa etäperehdytetyistä koki organisaatioon identifioitumisen olleen heikkoa eten-

kin työsuhteen alkuaikoina. Nämä haastateltavat vertasivatkin identifioitumisen olleen 

huomattavasti hitaampaa etäperehdytyksessä, kuin kasvokkain fyysisessä työympäris-

tössä. Identifioitumista saatettiin kokea organisaatiotasoisesti, muttei kuitenkaan työyh-

teisöön ja sen väliseen vuorovaikutukseen viitaten. Heikohkoa identifioitumisen tunnetta 

perusteltiin sillä, ettei työkavereihin tutustuminen ja siten työyhteisöön kiinnittyminen 

päässyt toteutumaan toivotulla ja odotetulla tavalla:  

-- Et just ehkä siihen koko niin kun katto-organisaatioon, niin just kyllä koki silleen, että identifioitu. 
Että halusit just niin kuin antaa ulospäin ja just asiakkaalle niin kuin hyvän kuvan meistä. Ja silleen 
tavallaan allekirjoitti sen tavoitteen, että haluaa niinku olla tehokas ja luotettava ja näin. Mutta ehkä 
sitten tavallaan henkisellä tasolla ei niin vahvasti identifioitunut semmoiseen, et olisi olis niinku niin 
osa sitä porukkaa just vaikka sen osalta, että tuntisi niinku kaikki kollegat hyvin. (H5) 

Työkavereihin ja työyhteisöön tutustumista kuvattiin pääosin hyvin haasteellisena ja kan-

keana, eikä vuorovaikutuksen koettu toteutuneen täysipainoisesti tai vastavuoroisesti etä-

perehdytyksessä. Omaa aktiivisuutta tutustumisessa ja työhön perehtymisessä korostet-

tiin, mutta se saatettiin kokea myös hyvin kuormittavana, jos omille viestintäteoille ei 

koettu saavan vastavuoroisia reaktioita. Etäperehdytetyt olisivat toivoneet ja odottaneet 

kollegoiltaan viestinnällistä aktiivisuutta vuorovaikutussuhteissa, kuten eräs haastatelta-

vista tilannetta kuvailee:  

Just se, että miten vaikka lennosta pystyy kysymään asioita, jos tietää, että se lähiesihenkilö on just 
siinä toisessa huoneessa tai samassa huoneessa. Ja just se tutustumisaspekti, et eihän siinä niin kun 
tutustu, jos toinen ei anna itsestään etävuorovaikutuksessa yhtään mitään, niin kyllä se eroaa aika 
paljonkin tai merkittävästi. Kyllä mä koen, että se suhteen muodostaminen on kuitenkin helpompaa 
siinä, kun on kasvotusten toisen kanssa kuin siinä, että on tällein etänä. (H3) 
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Työyhteisöviestinnän koettiin keskittyneen pääosin työtehtäviin liittyviin aihepiireihin 

niin tiimipalavereissa kuin kahdenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa, eikä vapaamuotoi-

selle tai epäviralliselle vuorovaikutukselle koettu avautuneen useinkaan sellaisia mahdol-

lisuuksia, joita haastateltavat olisivat odottaneet etäperehdytyksissään tapahtuvan. Haas-

tateltavien kokemusten mukaan videoyhteyttä hyödynnettiin hyvin vähän, jolloin henki-

lökohtaisen työyhteisön jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen koettiin jääneen hyvin 

vähäiseksi. Etenkin vähäiset epäviralliset vuorovaikutustilanteet ja niiden vastavuoroi-

suuden puutteellisuus mainittiinkin usein yhdeksi merkittävimmäksi identifioitumista ra-

joittavista tekijöistä:  

No puhutaan sinänsä, että jo se, että tästä puheviestinnästäkin jää sitten pitkälti, kun kameraa ei 
juurikaan käytetä, vaikka se on ihan hyväkin etätöiden osalta. Mutta sitten jää paljon niin kun muuta 
viestintää siitä ihmisestä, kun eihän me nyt viestitä lähellekään pelkästään puhella, niin se siitä jää. 
Ja kaikki semmoiset pienet sellaiset asiat, että kun puhutaan lähtökohtaisesti enemmän siitä, että 
viestinnän sähköisenä kautta niin pyritään olemaan lyhyitä ja ytimekkäitä ja sitten jää kaikki sellai-
nen vähemmän olennainen pois, joka itseasiassa varmaan rakentais enemmän sitä yhteenkuuluvuu-
den tunnetta, kun oppisi tuntemaan ihmisiä myöskin sitten niiden ylimääräisten puheitten kautta 
sieltä niin sanotusti, jotka ei siihen työhön liity. (H9) 

Haastateltavat kertoivat, ettei työyhteisön yhteisöllisyys tai yhteishenki välttämättä välit-

tynyt etäperehdytyksen aikaisessa vuorovaikutuksessa. Tätä perusteltiin niin ikään vuo-

rovaikutuksen vähäisyydellä sekä sillä, että yleisesti työyhteisön jäseniin tutustuminen oli 

hyvin vähäistä. Vähäisen teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen myötä yhteenkuuluvuu-

den tunne niin organisaatioon kuin työyhteisöön ei välttämättä muodostunut, jolloin myös 

omakohtainen organisaatioon identifioituminen koettiin hyvin haasteellisena. Useampi 

haastateltavista kuvailikin työyhteisöviestinnän vähyyttä identifioitumista hankaloitta-

vana tekijänä, kuten seuraavista haastateltavien kuvauksista on havaittavissa:  

No sanotaan, että [identifioitumista] heikentänyt on ainakin se, että jättää viestimättä. Paljon on sitä, 
että jos on täysi radiohiljaisuus ja on itsellä niin kun lähtökohtaisesti epävarma jostain asiasta ja on 
vielä vähän hukassa oleva harjoittelija, niin siinä on jotenkin tosi vaikee kiinnittyy kans, jos jotkut 
ei aktiivisesti ota yhteyttä. Mä koen, että uutena työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä on ehkä vaikea 
olla aina se, joka tekee aloitteita niissä viestintäteoissa. Et tavallaan vähän niin kun toivoo ja odottaa 
ja olettaakin sitä, että toiset näkevät vaivaa ja tekevät sen aloitteen siinä, että lähettää sen jonkun 
viestin ja näin. (H1) 

-- Et ei me oikeastaan käydä Teams-keskustelua lainkaan niinku niillä kanavilla, että se on sitä 
niinku oikeestaan kaksin tai sitten jotain ryhmäkeskustelu tai sitten kahdenkeskistä keskustelua. 
Muut ei tavallaan nää sitä omaa panosta välttämättä lainkaan, enkä mä näe muiden. (H5) 

Kasvokkaisen ja nonverbaalisen vuorovaikutuksen tärkeyden kerrottiin korostuneen etä-

perehdytyksessä ja sen merkitys korostui kuvaillessa kasvokkaisia 
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perehdytyskokemuksia. Etäperehdytyksessä nämä tärkeiksi koetut vuorovaikutuksen osa-

alueet toteutuivat vain melko harvoin ja ainoastaan videoyhteyden välityksellä, minkä 

vuoksi etäperehdytyksen aikainen vuorovaikutus koettiin rajoittuneeksi. Vaikka videoyh-

teyden mahdollisuus teknologiavälitteisesti tiedostettiin, sen hyödyntäminen työyhteisö-

viestinnässä osoittautui melko vähäiseksi. Useampi etäperehdytetyistä arvelikin oman 

identifioitumisen voineen olla vahvempaa, jos videoyhteyttä olisi hyödynnetty tehok-

kaammin työyhteisön välisessä vuorovaikutuksessa. 
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5 POHDINTA 

Tämän tutkielman tavoitteena oli kuvata tietotyöhön perehdytettyjen työntekijöiden ko-

kemuksia etäperehdytyksestä sekä sen aikaisen vuorovaikutuksen koettua yhteyttä työn-

tekijän organisaatioon identifioitumiseen. Tässä luvussa on pohdittu tutkielman päätulok-

sia esitettyjen tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä ottaen huomioon perehdy-

tyksen käytännöllinen, tiedollinen sekä relationaalinen ulottuvuus. Vaikka haastateltavien 

kokemukset etäperehdytyksestä sekä sen aikaisesta vuorovaikutuksesta sai hyvin monen-

laisia merkityksiä, on työyhteisöön sosiaalistumisella sekä työyhteisön keskinäisen vuo-

rovaikutuksen luonteella merkitys siihen, kuinka vahvaksi organisaatioon identifioitumi-

nen on etäperehdytyksen aikana kehittynyt. Yhtä lailla selkeästi ennakkoon suunnitellun 

ja organisoidun etäperehdytysprosessin yhteys organisaatioon identifioitumiseen on ha-

vaittavissa tutkielman aineiston perusteella.  

Tietotyöntekijöiden kokemukset etäperehdytyksestä sekä sen toteutustavoista sai monen-

laisia merkityksiä. Haastateltavien kertomuksissa toistui kuitenkin vahvasti kolme pää-

teemaa: etäperehdytyksen käytännöllinen, tiedollinen ja relationaalinen ulottuvuus (ks. 

Kuvio 1). Näihin ulottuvuuksiin viitatuilla merkityksillä sekä niiden toteutumisella oli 

merkitystä siihen, kokivatko tietotyöntekijät oman identifioitumisen vahvaksi tai heikoksi 

vai kokivatko he ammatti-identifioitumisen myötä välillisesti identifioitumista myös or-

ganisaatiotasolla. Esittelen näitä aineistossa toistuneita teemoja yllä esitetyssä järjestyk-

sessä. 

Käytännöllinen ulottuvuus. Käytännöllisellä ulottuvuudella tarkoitetaan kaikkia niitä pe-

rehdytyskäytänteitä ja toteutustapoja, jotka käsitettiin kuuluneen etäperehdytysproses-

siin. Haastateltavat yhdistivät etäperehdytyksen käytännöllisen ulottuvuuden olevan osal-

taan yhteydessä organisaatioon identifioitumiseen – etenkin etäperehdytyksen huolelli-

nen suunnitelmallisuus, selkeys ja organisointi olivat niitä etäperehdytyksen käytännölli-

seen ulottuvuuteen liitettyjä tekijöitä, joilla oli merkitys työntekijöiden kuvailemiin orga-

nisaatioon identifioitumisen kokemuksiin. Vahvaksi identifioitumistaan kuvanneet työn-

tekijät oli pääosin perehdytetty useamman samaan aikaan aloittaneen työntekijän kanssa 

samanaikaisesti, jolloin perehdytysjakson jäljiltä saattoi identifioitua jo ryhmätasoisesti 

samaan aikaan aloittaneisiin työntekijöihin. 
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Vahvaksi identifioitumistaan kuvanneilla työntekijöillä oli myös koko perehdytysproses-

sin ajaksi nimetty tuutori, mentori tai “buddy”, tässä tutkielmassa tukihenkilöksi kutsuttu 

kollega. Etäperehdytykseen nimetty tukihenkilö oli yksi identifioitumiseen positiivisim-

min vaikuttaneista etäperehdytyskäytänteistä ja sillä on havaittavissa yhteyksiä myös etä-

perehdytettyjen positiivissävytteisempiin kuvailuihin etäperehdytyksestä kokonaisuudes-

saan. Nämä tulokset puoltavat Jablinin (1991) varhaisia havaintoja mentorointisuhteiden 

positiivisesta yhteydestä työntekijän työtyytyväisyyteen sekä selkeämpään käsitykseen 

organisaation erityispiirteistä, kuten myös Stowersin ja Barkerin (2010) väitteeseen työn-

tekijän paremmasta suoriutumisesta työssään. 

Aineiston perusteella on havaittavissa, että tukihenkilön tarjoama apu ja tuki vaikuttaa 

vähentäneen työsuhteen alkuvaiheessa koettua epävarmuutta. Tukihenkilön kerrottiin 

helpottaneen uusien työtehtävien omaksumista, vähentäneen epäröimistä avun pyytämi-

seen ja tukihenkilön kuvattiin toimineen myös henkisenä tukena etäperehdytyksen aikana 

– mentorointisuhteella on siten yhteys myös etäperehdytyksen relationaaliseen ja tiedol-

liseen ulottuvuuden toteutumiseen. Kuitenkin vain etäperehdytyksen käytännöllisen ulot-

tuvuuden näkökulmasta tarkasteltuna henkilökohtaisesti järjestetyt perehdytystuokiot, or-

ganisoidut tietopaketit sekä selkeästi viestityt työsuhteelle asetetut tavoitteet, päämäärät 

ja vastuut yhdistettiin myös organisaatioon identifioitumisen vahvistumiseen.  

Tehottoman viestinnän on väitetty lisäävän työntekijän kokemaa epävarmuutta, työhön 

tyytymättömyyttä sekä henkilöstön vaihtuvuutta (Kramer 2014). Myös tämän tutkielman 

tuloksista on osoitettavissa, että etäperehdytyskäytänteisiin viitattu yleinen suunnittele-

mattomuus, organisoinnin puute sekä epäselvä viestintä ja vastuunjako nähdään lisänneen 

epävarmuuden tunnetta, varsinkin työsuhteen alkuvaiheessa. Jos etäperehdytys ja sen ai-

kainen viestintä ei palvellut työntekijän tiedollisia intressejä ja tarpeita, lähtökohdat or-

ganisaatio- tai tiimitasoisen, mutta myös ammatillisen identifioitumisen rakentumiseen 

on näyttäytynyt haasteellisena. 

Etäperehdytykseensä tyytymättömimmät haastateltavat kuvailivat perehdytyksen käytän-

nöllisen ulottuvuuden olleen ontuvaa. Kuitenkin työyhteisön ja etenkin lähimmän tiimin 

keskinäisen vuorovaikutuksen luonteella sekä kollegoiden avuliaisuudella oli koettu mer-

kitys siihen, miten etäperehdytykseksi mielletyn ajanjakson kuvailtiin tukeneen niin 
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työtehtävien omaksumista kuin myös tiimitasoista identifioitumista. Vaikka etäperehdy-

tykseensä tyytymättömät haastateltavat kertoivat olleensa pitkälti itse vastuussa työhön 

perehtymisestään eli tiedollisesta ja käytännöllisestä ulottuvuudesta, avun ja tuen kerrot-

tiin olleen kuitenkin hyvin saatavilla. Siten työyhteisön keskinäisen vuorovaikutuksen 

luonteen ja yhteisöllisen auttamisen kulttuurin kuvailtiin vahvistaneen varsinkin tiimita-

soista identifioitumista.  

Tiedollinen ulottuvuus. Etäperehdytyksen tiedolliseen ulottuvuuteen eli tiedonhankintaan 

ja sen saamiseen viitattiin niin ikään erilaisin merkityksin. Toisille tiedollisen työhön tar-

vittavan tietopohjan rakentuminen tarkoitti erikseen etäyhteyksin järjestettyjä perehdy-

tystuokioita, kun toisille se tarkoitti lähinnä omaehtoista tiedonhakua sisäistä tietopan-

keista ja kollegoilta. Pilvipalveluiden koettiin ylipäätänsä mahdollistavan etäyhteyksin 

toimivan organisaation työskentelyn ja sisäisten tietopankkien tarjonneen perustavanlaa-

tuista työtehtäväkeskeistä tietoa. Tiimipalaverit koettiin erityisen tärkeinä työtehtäväkoh-

taisen sekä myös relationaalisen tiedon välittymisessä. Palavereissa uusien kollegoiden 

viestintätyyleistä ja persoonista kerrottiin saaneen hyvin tietoa, minkä koettiin vaikutta-

neen myös yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja tiimitasoisen identifioitumiseen. 

Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen on väitetty haastavan etenkin niin sanotun hil-

jaisen tiedon välittymisen työyhteisössä (Rice & Leonardi 2014, 437). Tämän tutkielman 

tulokset puoltavat kaksikon havaintoja. Haastateltavat kertoivat kollegoiden välillä olet-

taneen, että uudelle työntekijälle oli jo perehdytysprosessissa kerrottu työn kannalta oleel-

lista tietoa, eivätkä he siten olleet kokeneet tarpeelliseksi viestiä siitä uudelle työyhteisön 

jäsenelle. Myös Millerin & Jablinin (1991, 93) havainnot ovat osoittaneet tämän kaltaisia 

tuloksia perehdytystä tarkastellessaan. Kun viestimisen kuvailtiin olleen pääosin vä-

häistä, myös paljon hiljaista tietoa koettiin jääneen pimentoon etenkin työsuhteen alku-

vaiheessa. Lähiperehdytykseen viitattuja toimisto-olosuhteita kuvailtiinkin usein otolli-

simmiksi hiljaisen tiedon, organisaatiokulttuurin sekä työyhteisön keskinäisen vuorovai-

kutuksen aistimiseen. 

Tämän tutkielman tulokset ovat osittain yhteneväiset myös Waltherin (1992) sosiaalisen 

informaation prosessoinnin teorian (SIP) mukaisen tutkimuksen suhteen. Teoria väittää, 

ettei vuorovaikutus ole heikompaa tai rajoitetumpaa kuin kasvokkainen vuorovaikutus. 
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Sosiaalisen informaation prosessoinnin teorian mukaan tiedon nähdään välittyvän hi-

taammin teknologiavälitteisesti, joten vuorovaikutussuhteiden kehittyminen tarvitsee 

enemmän aikaa, kuin kasvokkaisviestinnässä. Vastoin Waltherin näkemystä haastatelta-

vat olivat pääosin yhtä mieltä siitä, että teknologiavälitteisyys haastaa ja rajoittaa sekä 

tiedollisen että relationaalisen ulottuvuuden toteutumista etäperehdytyksessä. Taas pereh-

dytyksen käytännöllisen ulottuvuuden kuvattiin toteutuneen hyvin myös etäyhteyksin. 

Etäperehdytettyjen kokemukset puoltavat vahvasti Watherin näkemystä siitä, että vuoro-

vaikutussuhteiden kehittyminen vaatii kasvokkaisviestintään verrattuna huomattavasti 

enemmän aikaa. 

Vuorovaikutussuhteiden hidas kehittyminen liitettiin myös viestintäarkuuteen. Avun 

pyytäminen ja kysymysten kysyminen saatettiin kokea haastavana tai kiusallisena, kun 

työyhteisön jäseniin ei ollut kehittynyt tuttavallista vuorovaikutussuhdetta. Ensisijaisesti 

tietoa saatettiin hakea sisäisistä tietopankeista, kun haastateltavien kuvailujen mukaan 

“tyhmien kysymysten” jatkuvan esittämisen koettiin aiheuttavan epävarmuutta ja ar-

kuutta viestimiseen. Vasta omaehtoisen tiedonhaun jälkeen kollegalle tai esihenkilölle 

saatettiin esittää kysymys, joka voitiin kokea häiriköintinä tai työajan hukkaamisena.  

Miller & Jablin (1991) ovat tutkineet työntekijän tiedonhankintataktiikoita. Työntekijöi-

den väitetään valitsevan tiedonetsintätaktiikkansa sen mukaan, missä määrin epävar-

muutta halutaan vähentää ja millaiset relationaaliset seuraukset tiedonhaulla kuvitellaan 

olevan. Myös tämän tutkielman aineiston perusteella etäperehdytetyt harkitsivat tiedon-

hankintataktiikoitaan miettien sen käytännöllistä puolta: voiko tiedon löytää omatoimi-

sesti ensin, mutta myös harkitsemalla kysymisen relationaalisia seurauksia – kollegoiden 

tai esihenkilön edessä ei haluttu näyttäytyä niin sanotusti huonossa valossa. 

Kaikkinensa perehdytyksen tiedollisen ulottuvuuteen on yhteydessä myös sen relationaa-

linen ulottuvuus – työkaveruussuhteet ja vuorovaikutus. Perehdytyksessä tarjotun tiedon 

lisäksi työntekijät pyrkivät vähentämään koettua epävarmuutta itsenäisellä tiedonhaulla 

(Kramer & Miller 2015) sekä tiedonvaihdannalla esihenkilöidensä kanssa (Sias 2014). 

Kun etäperehdytyksen relationaalisen ulottuvuuden ei koettu toteutuneen, eikä haastatel-

tavat olleet päässeet tutustumaan ja sosiaalistumaan uuteen työyhteisöönsä, myös etäpe-

rehdytyksen tiedollinen puoli vaikuttaa jääneen sen myötä rajoittuneeksi. 
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Tuntemattomiksi jääneiltä kollegoilta ei välttämättä uskallettu kysyä tietoa heti suorin 

kysymyksin. Tällöin tiedollista ja relationaalista epävarmuutta koettiin, tiedonhankinta 

vaati pidemmän aikaa ja siten myös työn tehokkuuden kerrottiin heikentyneen.  

Relationaalinen ulottuvuus. Etäperehdytyksen relationaalinen ulottuvuus vaikuttaa toteu-

tuneen aineiston perusteella hyvin vajavaisesti: läheisimpien työkaveruus- ja vuorovai-

kutussuhteiden muodostuminen koettiin hyvin rajoittuneeksi etäperehdytyksessä. Yksi-

lön käsitys kuulumisesta johonkin sosiaaliseen ryhmään nähdään muodostuvan sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Mayn 2011, 368) ja vuorovaikutuksessa ihmis-

ten nähdään löytävät ja kehittävät uusia lähtökohtia yhteisesti jaettuun identiteettiin 

(O’Leary ym. 2014, 1235). Tämän tutkielman aineiston perusteella vuorovaikutuksen 

merkitys koettiin elintärkeänä organisaatioon tai tiimiin identifioitumisen näkökulmasta 

– se rakentuu työyhteisön jäsenten keskinäisessä vuorovaikutuksessa.  

Useimmat haastateltavista kuvailivat sosiaalisen ja relationaalisen ulottuvuuden jääneen 

lähes kokonaan paitsioon, eikä useimmissa organisaatioissa ollut selkeästi huomioitu tätä 

näkökulmaa etäperehdytysprosessin suunnitelluvaiheessa. Kun etäperehdytyksen aikana 

ei muodostunut läheisimpiä vuorovaikutussuhteita ja sen aikaisen vuorovaikutuksen ker-

rottiin olleen hyvin vähäistä, koettiin organisaatioon tai tiimiin identifioituminen hyvin 

haasteellisena. 

Etäperehdytyksen aikaista vuorovaikutusta kuvailtiin pitkälti työtehtäväkeskeiseksi. Työ-

kaveruus- ja esihenkilö-alaissuhteissa vuorovaikutus keskittyi lähestulkoon kokonaan 

käytännöllisiin ja tiedollisiin, työtehtävien hoitamiseen liittyviin aihepiireihin, eikä rela-

tionaalisen tason vuorovaikutukseen nähty avautuvan mahdollisuuksia. Jo aiemmissa tut-

kimuksissa epävirallisen viestinnän, sosiaalisen tuen sekä positiiviseksi koettujen työka-

veruussuhteiden on väitetty olevan erityisen merkityksellisiä etätyöntekijöiden organisaa-

tioon sitoutumisen, kuulumisen tunteen ja identifioitumisen näkökulmasta (Fay & Kline, 

2012). Myös tässä tutkielmassa epävirallisen vuorovaikutuksen merkitys tai pikemminkin 

sen puuttuminen etäperehdytyksestä, korostui identifioitumista heikentävänä tekijänä. 

Kun relationaaliseen, epäviralliseen vuorovaikutukseen tai henkilötasoiseen työyhteisöön 

tutustumiseen ei koettu avautuneen mahdollisuuksia etäperehdytyksessä, myös työyhtei-

söön identifioituminen näyttäytyi haasteellisena. 
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Työyhteisössä rakentuneen yhteisen huumorin, tiimin sisäisen kielen ja kulttuurin on 

nähty rakentavan hajautettuun tiimiin identifioitumista (Sivunen 2007), mitä näkemystä 

myös tämän tutkielman tulokset vahvistavat. Tiimipalaverien sekä etenkin organisaatiota-

soisesti järjestettyjen epävirallisten etätapahtumien kerrottiin olleen tärkeimpiä tilaisuuk-

sia työyhteisön jäseniin tutustumisessa. Näissä tapaamisissa haastateltavat kuvailivat ais-

tineensa myös työyhteisössä rakentunutta organisaatio- ja vuorovaikutuskulttuuria sekä 

huumoria, jotka mainittiin usein tärkeimpänä identifioitumista rakentavana tekijöinä. 

Etätyön ja työyhteisön jäsenten välisen fyysisen etäisyyden sekä määräaikaisten työsuh-

teiden on väitetty monimutkaistavan työntekijöiden organisaatioon identifioitumista 

(Cheney ym. 2014). Myös sosiaalisten ja nonverbaalisten vihjeiden puuttumisen on nähty 

etäännyttävän työyhteisön jäseniä toisistaan, minkä väitetään vaikuttavan siten myös työ-

yhteisön jäsenten keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin (Sias 2009). Aineiston perusteella 

relationaalisen viestinnän ulottuvuus rajoittui videoyhteyden vähäisen käytön tai koko-

naan sen puuttumisen vuoksi etäperehdytyksessä. Joissakin organisaatioissa videoyhtey-

den käyttö olisi ollut käytännöllisesti mahdollista, mutta sitä ei hyödynnetty uusien työn-

tekijöiden sosiaalistamisessa uuteen työyhteisöönsä. Taas toisissa organisaatioissa video-

yhteyden hyödyntäminen ei ollut mahdollista vajavaisen etäyhteyskapasiteetin vuoksi. 

Videoyhteyden ja nonverbaalisen vuorovaikutuksen merkitys etäperehdytyksen relatio-

naalisen ulottuvuuden toteutumisessa korostui. 

Kollegoiden osoittaman tuen ja supportiivisen viestinnän on havaittu vaikuttavan positii-

visesti työntekijöiden organisaatioon identifioitumiseen (Wiesenfeld ym. 2001). Myös tä-

män tutkielman aineisto osoitti, että henkilökohtaisesti osoitettujen viestintätekojen mer-

kitys organisaatioon identifioitumisessa korostui vahvasti. Näitä viestintätekoja kuvattiin 

esimerkiksi henkilökohtaisina kuulumisten kysymisenä, avun tarjoamisena, supportiivi-

sena viestintänä sekä palautteena ja kiittämisenä tehdystä työstä. Henkilökohtaisten vies-

tintätekojen vastaanottaminen yhdistettiin positiivisesti myös työssä viihtyvyyden ja työn 

mielekkyyden näkökulmasta. Kollegoiden osoittamilla henkilökohtaisilla viestintäteoilla 

uudet työntekijät ovat voineet kokea huomatuksi ja kuulluksi tulemisen tunnetta. Näillä 

yleensä lähimmän tiimin jäsenten osoittamilla supportiivisilla ja huomioivilla viestintäte-

oilla kerrottiin olleen merkitys etenkin pienimpään tiimiin identifioitumisen vahvistumi-

sessa. 
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Tämän tutkielman aineisto osoitti työntekijöiden voivan kokea monia erillisiä identiteet-

tejä samanaikaisesti, kuten aiemmissakin tutkimuksissa on esitetty (Scott 2007; Väli-

pakka & Mikkola 2017). Jos etäperehdytyksen tiedollisen ulottuvuuden koettiin toteutu-

neen onnistuneesti, silloin vahvemman henkilökohtaisen ammatti-identifioitumisen 

ohella saatettiin kokea identifioitumista välillisesti myös organisaatiotasolla. Taas jos etä-

perehdytyksen käytänteet sekä tiedollinen ja relationaalinen ulottuvuus koettiin toteutu-

neen vaillinaisesti, myös identifioituminen niin tiimiin, organisaatioon tai jopa ammatil-

lisella tasolla vaikuttaa olleen rajoittunutta. Jos perehdytyksen tiedollinen, käytännöllinen 

sekä relationaalinen ulottuvuus palveli etäperehdytetyn työntekijän työsuhteelleen aset-

tamia intressejä, myös identifioituminen lähinnä tiimi- tai organisaatiotasoisesti näyttää 

olleen vahvempaa.  

Useilla organisaatioilla voidaan sanoa olevan pohdittavanaan ja kehitettävänään etäpe-

rehdytysprosesseja ja käytänteitä, joilla uuden työntekijän identifioitumiselle voidaan tar-

jota otolliset lähtökohdat. Sisäisesti omaksutuille toimintatavoille helposti sokaistutaan ja 

niitä pidetään organisaatiossa jo kauemmin olleiden keskuudessa itsestäänselvyytenä, 

mutta tilannetta tulisi tarkastella erityisen tarkasti uuden työntekijän näkökulmasta.  Eten-

kin etäperehdytyksen osalta prosessien ja käytänteiden suunnittelussa on erityisen tärkeää 

kiinnittää huomio työtehtäväkeskeisen käytännöllisen ja tiedollisen ulottuvuuden lisäksi 

myös perehdytyskäytänteiden sosiaaliseen ja relationaaliseen ulottuvuuteen. Aineiston 

perusteella etenkin videoyhteyden hyödyntämisen merkitys etäperehdytyksen alkuvai-

heessa lienee asia, johon organisaatioissa on kiinnitettävä huomiota. 

Etäperehdytyksen käytänteet olivat useimmalle organisaatioille ensimmäisiä laatuaan, jo-

ten perehdytyskäytänteitä muokattiin jo ensimmäisten etäperehdytysten aikana ja niitä on 

voitu jalostaa edelleen ensimmäisten etäperehdytysten jälkeenkin. Haastateltavien koke-

muksiin ja siten tutkimustuloksiin on voinut siten vaikuttaa organisaatioille täysin uusi, 

äkillisesti käyttöön otettu työhön perehdyttämisen organisointimuoto, johon organisaatiot 

eivät välttämättä osanneet ennalta varautua. Useammassa organisaatiossa perehdytys on 

aiemmin perustunut pitkälti lähiperehdytykseen ja työyhteisön antamaan tiedolliseen ja 

relationaaliseen tukeen toimisto-olosuhteissa, joten näitä perehdytyksen tärkeitä element-

tejä ei ole välttämättä osattu suunnitella koronan aiheuttamien poikkeusolojen ja äkilli-

seen etätyöhön siirtymisen ohella. Useissa organisaatioissa pandemia vaikutti 
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aiheuttaneen aiempaa kiireellisen työtilanteen lisääntyneiden tai täysin uusienkin työteh-

tävien johdosta, mikä on voinut viedä huomion uuden työntekijän perehdyttämisestä ja 

vaikuttaa siten myös tämän tutkielman tuloksiin. 
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6 PÄÄTÄNTÖ 

Tässä tutkielmassa tutkittiin tietotyöntekijöiden kokemuksia etäperehdytyksestä ja sen ai-

kaisen vuorovaikutuksen koettua yhteyttä työntekijän organisaatioon identifioitumiseen. 

Tutkielman tuloksista on osoitettavissa vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiin, joten 

sen perusteella arvioituna aineistonkeruun ja analyysin voidaan todeta olevan onnistunut. 

Tutkielma on tuottanut uutuusarvoltaan merkityksellistä tietoa etäperehdytyksestä sekä 

sen aikaisen vuorovaikutuksen merkityksestä työntekijöiden kokemaan organisaatioon 

identifioitumiseen. Seuraavissa luvuissa arvioin tutkielman toteutusta soveltaen osittain 

Tracyn (2012) laadullisen tutkimuksen arviointikriteeristöä sekä esitän tutkielman tulok-

siin perustuen jatkotutkimushaasteet. 

6.1 Arviointi 

Tämän tutkielman arviointi perustuu osittain Tracyn (2010, 837–851) kahdeksan kohdan 

laadullisen tutkimuksen arviointikriteeristöön. Nämä laadullisen tutkimuksen arviointi-

kriteerit ovat 1) arvokas aihe (worthy topic), 2) täsmällisyys (righ rigor), 3) vilpittömyys 

(sincerity), 4) uskottavuus (credibility), 5) merkityksellisyys (resonance), 6) merkittävä 

kontribuutio (significant contribution), 7) eettisyys (ethical) ja 8) johdonmukaisuus (mea-

ningful coherence). Myös Puusan ja kumppaneiden (2020) mukaan tutkimusta arvioi-

dessa tulee keskittyä kolmen laadullisen tutkimuksen ominaispiirteen toteutumiseen: us-

kottavuuteen, luotettavuuteen ja eettisyyteen. Tämän tutkielman arviointiin sovelletaan 

edellä mainituista arviointikriteeristä arvokasta aihetta, vilpittömyyttä, uskottavuutta, 

luotettavuutta ja eettisyyttä. 

Arvokas aihe. Tracyn (2012, 840–841) mukaan kvalitatiiviselle tutkimukselle arvokas 

aihe on relevantti, ajankohtainen, merkityksellinen sekä mielikuvia herättävä. Relevantti 

ja arvokas tutkimusaihe voi kehkeytyä keskeisistä teorioista ja käsitteistä sekä yhteiskun-

nallisesti tai tutkijalle henkilökohtaisesti merkittävistä tapahtumista. Tutkimuksen aihe 

on yhtä lailla arvokas, jos se tarkastelee jotakin tuntemattomampaa ilmiötä ja saa aikaan 

lukijansa ajatuksiin sekä rutiineihin jonkinlaisen muutoksen. 

Tämän tutkielman aihe voidaan tulkita arvokkaaksi ja relevantiksi puheviestinnän tutki-

muskentällä. Vaikka organisaatioon identifioitumista ja työhön perehdytystä on tutkittu 
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monilla tieteenaloilla useista eri näkökulmista, ei niiden yhteyksiä ole tiettävästi tutkittu 

vuorovaikutuksen näkökulmasta etäkontekstissa. Etäperehdytys on työelämän käytän-

teenä melko uusi ja sen organisointi on varmasti monissa organisaatioissa vielä kehittä-

misvaiheessaan. Monet organisaatiot toimivat tulevaisuudessa luultavasti yhä vahvem-

min etäyhteyksin, jolloin myös etäperehdytyskäytänteiden ja vuorovaikutuksen merkitys 

korostuu. Vuorovaikutuksen merkityksen ymmärrys organisaatioon identifioitumisen nä-

kökulmasta antaa tärkeää tietoa organisaatioiden etäperehdytyskäytänteiden kehitystyö-

hön. Jotta etäperehdytetyt identifioituisivat organisaatioon tai tiimiinsä ja siten kiinnittyi-

sivät sen palvelukseen pidemmäksikin aikaa, on perehdytyksen aikaiseen identifioitumi-

seen vaikuttavia tekijöitä pohdittaessa kiinnitettävä huomiota organisaation sisäiseen 

viestintään ja vuorovaikutukseen. 

Vilpittömyys. Vilpittömyys saavutetaan Tracyn (2012, 841–842) mukaan tutkijan itse-

reflektiolla omista arvoistaan, ennakko-oletuksistaan ja kiinnostuksen kohteistaan tutki-

muksen toteutukseen nähden. Sillä on merkitystä myös tutkielman luotettavuutta arvioi-

taessa (Puusa ym. 2020). Vilpittömyys tarkoittaa siis rehellisyyttä ja avoimuutta tutkijan 

ennakkokäsityksistä, tavoitteista, heikkouksista sekä siitä, millainen merkitys näillä on 

tutkimuksen menetelmiin, edistymiseen ja tuloksiin nähden. Vilpittömyydellä tarkoite-

taan myös tutkimusprosessin, sen haasteiden sekä mahdollisten yllättävien käänteiden lä-

pinäkyvää ja rehellistä raportointia. 

Tutkimusaihe voidaan tulkita hyvin mielenkiintoisena ja relevanttina nykypäivän muut-

tuvaa työelämää tarkastellessa. Tutkielman tekijä päätyi tutkimusaiheeseen pohtimalla 

henkilökohtaisia etäperehdytyskokemuksiaan ja sen aikaista vuorovaikutusta – mielen-

kiinto organisaatioon etäyhteyksin liittyvän työntekijän identifioitumiseen oli siis herän-

nyt. Vaikka tutkijan henkilökohtainen kokemus ja mielenkiinto tutkimusaiheesta kulki 

tiiviisti mukana koko tutkimusprosessin ajan, henkilökohtaiset ennakko-oletukset pyrit-

tiin sivuuttamaan ja tutkittavaa ilmiötä tarkastelemaan objektiivisesti haastateltavien nä-

kemyksiin ja kokemuksiin perustuen. Erityishuomio kiinnitettiin haastattelutilanteisiin, 

joissa pyrittiin hyvin neutraalisti kommentoimaan haastateltavien näkemyksiä ja kysy-

mään lisäkysymyksiä ohjailematta keskustelua tutkijan omien ennakko-oletuksien poh-

jalta. Toki haastattelurunkoon valitut teemat ohjasivat haastattelutilanteita tutkijan omien 

mielenkiinnonkohteiden viitoittamina ja vaikuttivat myös tutkielman lopullisiin tuloksiin. 
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Uskottavuus. Tutkielman uskottavuudella viitataan tutkimustulosten luotettavuuteen ja 

todenmukaisuuteen. Tutkielman uskottavuuteen liittyy oleellisesti tutkimusongelmaan 

nähden relevantti ja monipuolinen teoreettinen taustoitus, tutkielman metodologiset va-

linnat sekä rikkaan tutkimuskirjallisuuden käyttö. Myös tutkimukseen osallistuneiden 

haastateltavien työntekijöiden arviointi sekä heidän moninaisten ja toisistaan eroavien nä-

kökulmien esittely tutkimusraportissa liittyy kvalitatiivisen tutkimuksen uskottavuuden 

arviointiin. (Tracy 2012, 842–844.) 

Tämän tutkielman teoreettiseen viitekehykseen on käytetty monipuolista ja rikasta kirjal-

lisuutta. Koska tutkielmaa ei ohjannut mikään yksittäinen teoria tai epistemologia, kirjal-

lisuus koostuu pääosin eri teoreettisia näkökulmia avaavista artikkeleista sekä tämän tut-

kielman kannalta oleellisimpia teoreettisia käsitteitä tarkastelevasta kirjallisuudesta. 

Koska etäperehdytyksestä ei ole tiettävästi aiempaa tutkimustietoa, tässä tutkielmassa on 

tarkasteltu aiempia tutkimustuloksia lähiperehdytyksestä ja identifioitumisesta sekä nii-

den yhteyksistä ja työyhteisön jäsenten keskinäisen teknologiavälitteisen vuorovaikutuk-

sen sekä identifioitumisen yhteyksistä.  

Tutkimusprosessissa on noudatettu hyvää tieteellistä tapaa ja tutkielmassa on pyritty us-

kottavuuteen. Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutki-

musmenetelmänä teemahaastattelun nähtiin soveltuvan tämän tutkielman tarkoitukseen 

soveltuvaksi, kun tavoitteena oli kuvata haastateltavien ajatuksia, käsityksiä, kokemuksia 

ja tunteita tutkittavista ilmiöistä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 41), minkä voidaan arvioida 

onnistuneen hyvin. Puolistrukturoidun teemahaastattelun nähtiin antavan vapauksia ni-

menomaan tarkentaville kysymyksille haastateltavien kokemuksia ja näkemyksiä tutkit-

taessa (Tuomi & Sarajärvi 2018). Teemahaastattelu osoittautui toimivaksi menetelmäksi 

mahdollistamalla sen, että haastateltavien kertomia merkityksenantoja pystyttiin tarken-

tamaan kysymyksillä ja siten tutkittavasta ilmiöstä saatiin monipuolisempi ja hedelmälli-

sempi käsitys. 

Haastattelurungon teemoittelu perustui sekä tutkimuskirjallisuudessa esitettyyn näke-

mykseen perehdytyksestä, organisaatioon identifioitumisesta sekä teknologiavälitteisestä 

vuorovaikutuksesta, mutta myös tutkielman tekijän omakohtaiseen kokemukseen aiem-

mista perehdytyskokemuksistaan. Tutkielman tekijä joutui tekemään selkeitä valintoja ja 
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rajauksia ratkaistakseen tutkimusongelman ja toteuttaakseen tutkimuksen (Puusa ym. 

2020). Esimerkiksi avoimen haastattelun keinoin tutkimuksen oleellisimmat tulokset voi-

sivat näyttäytyä erilaisina. Kuitenkin tutkimusmenetelmän ja haastattelurunkoon valikoi-

tujen teemojen rajaus oli oleellista tutkimuksen toteuttamisen näkökulmasta, eikä kon-

tekstisidonnaisia ja kokemusperäisiä tutkimustuloksia voidakaan olettaa saavuttavan kah-

della eri menetelmällä tai kahden eri tutkijan havaintojen perusteella (Puusa ym. 2020, 

171). Haastatteluteemat ja tutkielman esikäsitykset tutkittavasta ilmiöstä ohjasivat haas-

tattelutilanteita ja ovat siten voineet vaikuttaa myös vastauksiin ja tutkielman lopullisiin 

tuloksiin. Tuomen & Sarajärvi (2018) huomauttavatkin, että tutkija on aina tutkimuksen 

asetelman laatijana ja siten myös tulosten tulkitsijana. 

Koska etäperehdytyksen tarkastelussa viestinnän tutkimuskentällä on tiettävästi ollut tut-

kimusaukko, tutkimuskohteesta pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolinen ku-

vaus. Haastateltaviksi saatiinkin moninainen joukko, joka tarjosi laajan kokemusperäisen 

kirjon tutkittavasta ilmiöstä. Tutkielman tavoitteen näkökulmasta haastateltavien valitse-

misessa onnistuttiin hyvin, sillä haastateltavien joukko muodostui hyvin erilaisissa orga-

nisaatioissa, työtehtävissä ja toimialoilla toimivista työntekijöistä. Huomionarvoista kui-

tenkin on, että haastateltavien joukosta melkein puolet oli harjoittelu- tai trainee-jaksolle 

perehdytettyjä työntekijöitä sekä useampi määräaikaiseen työsuhteeseen etäperehdytet-

tyjä. Usein haastatteluissa ilmenikin, että määräaikainen työsuhde koettiin yhtenä identi-

fioitumista rajoittavana tekijänä. Kenties vakituisiin työtehtäviin etäperehdytettyjä hen-

kilöitä haastattelemalla tutkimustulokset olisivat voineet osoittautua toisenlaisiksi ja 

haastateltavien valintakriteerejä olisi tämän osalta voinut tarkentaa hieman. 

Haastateltavista valtaosa oli ensimmäisiä etäperehdytettyjä työnantajaorganisaatioihin, 

mikä on voinut vaikuttaa tutkimustuloksiin. Etäperehdytysprosessia on voitu jalostaa ku-

luneen vuoden aikana organisaatioissa ja näkemykset voisivat olla aivan toisenlaiset vii-

meisten kuukausien aikana perehdytettyjen näkökulmasta. Siten etäperehdytyksen jatko-

tutkimus olisi tervetullutta. Usea haastateltava kertoi organisaation siirtyneen etätyöhön 

hyvinkin äkillisesti poikkeusolojen myötä, mikä on voinut sekavoittaa perehdytysproses-

sia kokonaisuudessaan ja vaikuttaa myös haastateltavien kokemuksiin. Toisaalta useampi 

etäperehdytetyistä koki perehdytyksen olleen lähtökohtaisesti hyvin heikosti organisoitu, 

joten kyseisten organisaatioiden perehdytysprosessin organisoinnin ja 
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suunnitelmallisuuden tason voinee kyseenalaistaa myös lähiperehdytyksen osalta. Lähes 

kaikki haastatelluista työskentelivät verrattain isoissa organisaatioissa, joten identifioitu-

misen kokemus on näyttäytynyt monille hyvin kompleksisena. Pienempiin organisaatioi-

hin etäperehdytettyjen osalta tulokset voisivat näyttäytyä hyvin toisenlaisina. 

Luotettavuus. Tutkielman luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkielman jokaisessa 

vaiheessa on huolehdittu siitä, että tutkielmassa on käytetty perusteltuja ja oikeanlaisia 

lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä tutkimusongelman ratkaisemiseksi (Puusa ym. 

2020). Lähtökohtaisesti aineistolähtöisessä analyysissa on tärkeää, että tutkielman tekijä 

perehtyy keräämäänsä aineistoon huolellisesti ja perehtyy sisältöihin tarkasti (Tuomi & 

Sarajärvi 2018), mistä huolehdittiinkin useaan kertaan haastatteluaineistoja lukemalla ja 

niihin syvällisesti perehtymällä. Tutkielman menetelmäosuudessa on pyritty raportoi-

maan mahdollisimman tarkasti kaikki työvaiheet, jotta tutkielman etenemisestä saatiin 

mahdollisimman kattava kuvaus. 

Aineistolähtöisessä analyysissä on noudatettu yhdysvaltalaiseen perinteeseen kuuluvaa 

Milesin ja Hubermanin (1994) mallia, jossa aineisto on ensin pelkistetty ja ryhmitelty. 

Tämän jälkeen muodostettujen ylä-, pää- ja yhdistävien kategorioiden myötä on luotu 

yleinen käsitys tutkittavista ilmiöistä ja niiden yhdistetyistä merkityksenannoista. On kui-

tenkin muistettava, että analyysin perusteella muodostetut teemat ja luokat ovat aina tut-

kijan tulkinta aineistoon pohjautuen (Tuomi & Sarajärvi 2018). Analyysissa on pyritty 

objektiiviseen tarkasteluun siten, ettei jokin yksittäinen esitetty ilmaisu tai kokemus ohjaa 

tutkielman tuloksissa esitettyä johtopäätöstä.  

Analyysin luotettavuutta tarkastellessa on huomioitava, että tutkittavien joukko oli jok-

seenkin pieni, 10 henkilöä. Joka tapauksessa aineiston avulla saavutettiin vastaukset kaik-

kiin tutkimuskysymyksiin, joten sen voidaan nähdä tarjonneen rikkaan katsauksen tutkit-

tavasta ilmiöstä. Aineistoon perehtyessä ja sitä analysoitaessa haasteelliseksi osoittautui-

kin haastateltavien hyvin erilaiset kokemukset etäperehdytysprosesseistaan. Joillakin or-

ganisaatioilla perehdytys vaikutti olleen erityisen organisoitu ja suunniteltu, kun taas toi-

set haastateltavat kokivat käytännössä olleensa itse vastuussa perehdytyksestään ja joutu-

neensa vaatimaan sitä kollegoiltaan tai esihenkilöiltään. Tämä aiheutti hyvin moninaisia, 
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toisistaan eriäviä tutkimustuloksia ja tuotti siten haasteita etenkin analysoinnin alkuvai-

heessa. 

Eettisyys. Tutkimukseen liittyy vahvasti aina myös tutkimuseettinen näkökulma, joka oh-

jaa koko tutkimusprosessin etenemistä – tutkimuksen tulokset vaikuttavat eettisiin ratkai-

suihin, mutta myös eettisyys vaikuttaa tutkijan tutkimuksessaan tekemiin ratkaisuihin 

(Tuomi & Sarajärvi 2018). Tracyn (2012, 847) mukaan tutkimuksen eettisyyttä tarkastel-

lessa tulee ottaa huomioon tutkimuksen menettelytavat, olosuhteet, relationaalinen näkö-

kulma sekä tutkimustulosten lopulliseen raportointiin liittyvät seikat. Menettelytapojen 

eettisyys käsittää tutkimuksen tarkkuuden, totuudenmukaisten tutkimustulosten rapor-

toinnin sekä tutkimukseen osallistuvien asianmukaisen kohtelun ja heidän yksityisyyden-

suojastaan huolehtimisen.  

Tässä tutkielmassa tutkimuseettisiä periaatteita on pyritty noudattamaan niin hyvin kuin 

mahdollista. Koko tutkielman etenemisen ajan menettelytapoja, haastateltavia ja heidän 

yksityisyydensuojaansa on kunnioitettu niin, ettei se ole tuottanut harmia tutkielmaan 

osallistuneille haastateltaville (Tuomi & Sarajärvi 2018). Tutkielmasta kertova tiedote ja 

tietosuojalomake lähetettiin tutkimukseen osallistuneille haastateltaville ennen varsinai-

sia haastattelutilanteita ja heille kerrottiin selkeästi, että tutkimukseen osallistuminen on 

täysin vapaaehtoista ja osallistumisensa voi peruuttaa milloin tahansa tutkielman tekijälle 

siitä ilmoittamalla. Muutonkin tutkielmaan osallistuvien haastateltavien kanssa pyrittiin 

avoimeen ja hyvähenkiseen vuorovaikutukseen. 

Haastattelutilanteissa varmistettiin suullisesti näiden ennalta ilmoitettujen asioiden hy-

väksyminen sekä pyydettiin erikseen lupa haastatteluaineistojen tallentamiseen analy-

sointivaihetta varten. Haastattelutilanteissa saatiin aikaan luottamuksellinen tunnelma 

haastateltavia arvostavasti ja kunnioittavasti kohdellen. Haastateltavien nähtiin kertoneen 

hyvin avoimesti näkemyksistään ja kokemuksistaan, joten tässä onnistuttiin hyvin. Siten 

myös tilannesidonnaisia ja relationaalisia eettisiä periaatteita (Tracy 2012, 847) on nou-

datettu tutkielman tekijän parhaaksi näkemällään tavalla. Haastateltavien yksityisyyden-

suojasta pidettiin tarkasti huolta varjelemalla tutkimusaineistoa salasanalla turvatussa tie-

dostossa ja anonymisoimalla haastatteluaineistot jo litterointivaiheessa niin, ettei niistä 

pysty tunnistamaan haastateltavien henkilöllisyyksiä tai työnantajaorganisaatioita. 
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Tutkimusraportissa on kaiken kaikkiaan selostettu ja kuvattu tutkimusprosessin etene-

mistä niin, että lukijan on mahdollista ymmärtää tutkimuksen vaiheet ja tulokset mahdol-

lisimman loogisesti ja totuudenmukaisesti esitettyinä. Tutkimustulokset on esitetty mah-

dollisimman totuudenmukaisesti niin, ettei joitakin tutkimustuloksia ole jätetty vilpilli-

sesti raportoimatta tai joitakin tutkijan ennakko-oletusten mukaisia tuloksia ole korostettu 

liikaa. 

 

6.2 Johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet 

Huolellisesti suunnitelluilla ja organisoiduilla etäperehdytyksen toteutustavoilla sekä 

käytänteillä on havaittavissa yhteys siihen, miten vahvasti uudet työntekijät ovat kokeneet 

identifioituneensa uusiin työnantajaorganisaatioihinsa. Selkeästi etukäteen suunnitellun 

ja organisoidun perehdytysprosessin läpikäyneet haastateltavat ovat kokemustensa mu-

kaan vahvemmin identifioituneita työnantajaorganisaatioonsa kuin ne etäperehdytetyt, 

jotka ovat kokeneet perehdytyksen perustuneen pitkälti oman aktiivisuuden ja tiedonhan-

kinnan varaan. Vaikka etäperehdytyksen aikainen vuorovaikutus on lähes kaikkien haas-

tateltavien mukaan ollut pääsääntöisesti työtehtäväkeskeistä, on työyhteisön positii-

viseksi mielletyn vuorovaikutuskulttuurin ja henkilökohtaisen viestinnän merkitys yhdis-

tettävissä vahvempaan työntekijän kokemaan organisaatioon identifioitumiseen. 

Vallitsevan pandemian ja poikkeusolojen vuoksi moni organisaatio on joutunut kehittä-

mään toimintaansa nopealla aikavälillä, eikä perehdytyskäytänteiden uudelleenorgani-

sointia ole välttämättä mietitty sellaisella intensiteetillä, kuten pitäisi.  Organisaatioon 

identifioitumista on tutkittu monella tieteenalalla useista eri näkökulmista, mutta ilmiön 

tarkasteleminen etäkontekstissa ollut kuitenkin verrattain vähäistä. Tämän tutkielman tu-

lokset laajentavat ymmärrystä perehdytysprosessin tärkeydestä sekä vuorovaikutuksen 

merkityksestä työntekijän kokemaan identifioitumiseen etäkontekstissa. Kuitenkin tutki-

mus ilmiöiden ympärillä on enemmän kuin tervetullutta puheviestinnän kentällä.  

Tämän tutkielman näkökulma on rajattu käsittelemään vain työntekijöiden kokemuksia 

etäperehdytyksestä sekä sen aikaisesta vuorovaikutuksesta. Siten se jättää jatkotutkimus-

mahdollisuuden etäperehdytyksen tutkimukseen organisaation, johtamisen ja työyhteisön 

näkökulmasta. Vaikka perehdytys mielletään yleensä organisaation HR- ja 
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esihenkilötason vastuualueeksi, olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös työyhteisön ja kol-

legoiden merkitykseen perehdytystä tarkastellessa. Työyhteisön yhteinen ymmärrys, tie-

tämys ja koulutus perehdytysprosessista, sen vastuunjaosta sekä vuorovaikutuksen mer-

kityksestä uuden työntekijän organisaatioon identifioitumiseen palvelisi varmasti myös 

tiimin sisäistä tehokkuutta ja prosesseja. 

Yhä useampi organisaatio ja tiimi toimii nykypäivänä täysin virtuaalisesti, minkä vuoksi 

etäperehdytystä ja teknologiavälitteistä vuorovaikutusta ilmiönä olisi tarpeen tarkastella 

enemmänkin. Tutkielman tulokset tarjoavat uuden näkökulman siihen, millaisia merki-

tyksiä vuorovaikutuksella voi olla yksilön kokemaan organisaation identifioitumiseen. 

Vaikka tutkielman tarkoituksena ei ollut tarkastella perehdytykseen nimetyn tukihenkilön 

eli tuutorin, mentorin tai “buddyn” merkitystä etäperehdytyskokemuksiin tai organisaa-

tioon identifioitumiseen, korostui se aineiston perusteella merkittäväksi positiiviseksi 

käytännön tekijäksi molemmista näkökulmista tarkasteltuna. Tutkimus perehdytykseen 

nimetyn tukihenkilön yhteyksiä uuden työntekijän oppimiseen ja sosiaalistumiseen on 

ollut jokseenkin vähäistä (Klein, Polin & Sutton 2015, 263), joten tutkimusta tukihenki-

lön yhteydestä työntekijän organisaatioon identifioitumiseen olisi mielenkiintoista jatko-

jalostaa. 

Myös esihenkilötason tai työyhteisön tarkastelu etäperehdytyksessä voisi avartaa ilmiön 

haasteiden ja mahdollisuuksien ymmärrystä entisestään. Esihenkilöiden ja kollegoiden 

roolin tärkeys uuden työntekijän perehdyttämisessä ja sosiaalistamisessa  osaksi työyh-

teisöä on tutkimuksissa huomioitu (Sias 2014), joten organisaatioon identifioitumista 

olisi mielenkiintoista tarkastella tarkemmin esimerkiksi kollegan tai esihenkilön osoitta-

man supportiivisen viestinnän näkökulmasta. Yhtä lailla tarkastelu esihenkilöiltä saadun 

palautteen merkityksestä työntekijän organisaatioon identifioitumiseen tarjoaisi mielen-

kiintoisia näkökulmia johtamisen näkökulmasta ja tarjoaisi siten työkaluja esihenkilötyön 

kehittämiseen etäkontekstissa. 

Kaiken kaikkiaan tutkielma tarjosi mielenkiintoisia näkökulmia etäperehdytyksestä sekä 

uuden työntekijän liittymisestä teknologiavälitteisesti työyhteisöönsä. Vaikka moni tut-

kielman tuloksista johdettava seikka puolsi aiempien tutkimusten tuloksia niin lähipereh-

dytyksestä kuin teknologiavälitteisestä vuorovaikutuksesta, tarjoaa tutkielma lähtökohtia 
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etäperehdytysprosessien ja -käytänteiden pohdinnoille. Uudet etäperehdytetyt tietotyön-

tekijät kaipaavat selkeästi sosiaalistumista työyhteisöönsä sekä epävirallisia keskustelu-

mahdollisuuksia kollegoidensa kanssa, joihin tulisi kiinnittää erityishuomiota organisaa-

tiotasoisesti perehdytyskäytänteitä suunnitellessa.  
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LIITE 1: HAASTATTELURUNKO 

Aloitus: (Tallennuslupa ja tutkimuksen tietosuojan läpikäynti) 

Taustatiedot   
-Työuran pituus  
-Koulutustausta  
-Organisaation koko  
-Organisaation toimiala  
-Ammattinimike ja työtehtävä   
-Työsuhteen kesto   
  
Kokemuksia etäperehdytyksestä    

• Millaisia kokemuksia sinulla on teknologiavälitteisesti tapahtuneesta etäpereh-
dytyksestä?   
a. Mitä perehdytys on pitänyt sisällään? Millä tavoin se on toteutettu?   
b. Onko perehdytyksessä ollut tietty vastuuhenkilö? Useampia henkilöitä?  
c. Millaista asioista viestiminen on ollut etäperehdytyksen aikana?  
• Millä tavoin sinut on tutustutettu työtehtäviin, organisaatioon, työyhteisöön?   
a. Miten se on tukenut tunnetta siitä, että kuulut työyhteisöön / organisaatioon?  
• Millaista tutustuminen uuteen organisaatioon ja työyhteisöön on ollut etänä?  
• Miten koet etäperehdytyksen onnistuneen? Mitkä asiat ovat vaikuttaneet onnis-
tumiseen / epäonnistumiseen?  

  
Tiedon haku ja saaminen etäperehdytyksen aikana  

• Miten olet saanut / hakenut tietoa työtehtäviesi suorittamiseen liittyen? Miten se 
on käytännössä tapahtunut?  
a. Onko tietoa ollut tarpeeksi & helposti saatavilla? Onko sitä jaettu aktiivisesti?  
• Miten olet saanut tietoa organisaatiosta, arvoista, normeista, organisaatiokulttuu-
rista?  
• Miten olet saanut tietoa verkostoista / tahoista, joilta voi kysyä apua tarvitta-
essa?   
a. Miten arvioisit perehdytystä edellä mainittujen osalta? Olisiko jotakin voinut 
tehdä toisin / paremmin?   
• Onko apua ja tukea ollut tarpeeksi saatavilla työyhteisön puolesta?   
a. Miten hyvin / huonosti se on ollut saavutettavissa?  
• Miten ohjattu tiedonhaussa?   
• Onko sinusta helppoa kysyä työkavereilta / esimiehiltäsi esimerkiksi Temsin vä-
lityksellä?  
a. Mikä siinä on helppoa / vaikeaa?  

  
Viestintäteknologian merkitys vuorovaikutuksen toteutumisessa  

• Mitä sisäisen viestinnän viestintäteknologioita / alustoja käytätte työyhtei-
sössä viestimiseen? Millainen merkitys niillä on mielestäsi työyhteisönne vuorovai-
kutukseen?   
• Millaisena olet kokenut teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen etäperehdytyk-
sessä?  
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a. Millaista vuorovaikutus on ollut esimiehen/kollegojen/työyhteisön kanssa? Pro-
fessionaalista / epävirallista? Rentoa / jäykkää?  
• Miten kuvailisit organisaation / tiimisi yhteishenkeä? Miten se näkyy?  
• Koetko olevasi osa yhteisöä / organisaatiota / tiimiä?   
a. Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen positiivisesti / negatiivisesti?  

 
Etäperehdytyksen vuorovaikutus ja sen merkitys organisaatioon identifioitumi-
sessa  

• Miten hyvin olet mielestäsi tutustunut työkavereihisi / työyhteisöön perehdytys-
jakson aikana?  
a. Miten se on tapahtunut? Virallisissa / epävirallisissa keskusteluissa? Chatissa, 
videoyhteydellä, puhelimessa?  
b. Mikä / millaiset viestintäteot ovat vahvistaneet / heikentäneet yhteenkuuluvuu-
den & identifioitumisen tunnetta?  
• Millainen merkitys etänä / teknologiavälitteisellä perehdyttämisellä on ollut työ-
hön / työyhteisöön / kollegoihin tutustumisessa?   
a. Mitkä asiat siinä ovat olleet hyvää / huonoa?  

  
Organisaatioon identifioituminen (kuuluminen, kiinnittyminen, liittyminen)  

• Onko organisaatioon identifioituminen tuttu käsite sinulle? Miten ylipäätään kä-
sität organisaatioon identifioitumisen?   
• Millaisista asioista organisaatioidentiteetti mielestäsi rakentuu? Millainen se on 
organisaatiossa, jossa työskentelet?  
• Miten koet esimiehesi / kollegoidesi / työkavereidesi organisaatioon identifioitu-
misen tason?  
a. Millä tavoin se näkyy / ei näy?  
• Miten vahva työyhteisösi ”me” -henki on? Miten se näkyy?  
• Missä määrin koet identifioituneesi uuteen organisaatioon, jossa työskentelet?   
a. Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että olet / et ole kokenut identifioituneesi 
uuteen organisaatioon?  
• Miten organisaatioidentiteetti / ”tunne meistä” näkyy työyhteisönne vuorovaiku-
tuksessa?  
• Mihin koet identifioituneesi? Organisaatioon / tiimiin / vuorovaikutussuhtee-
seen?   
a. Miten se näkyy ajatuksissasi / työskentelyssäsi?   
a. Kuinka vahva emotionaalinen side / tunnesuhtautuminen sinulla on nykyisessä 
organisaatiossa? Verrattuna esimerkiksi edellisiin kokemuksiisi?  
b. Miten koet omat arvosi suhteessa organisaation arvoihin?  
• Millainen viestintä / viestintäteot ovat mielestäsi olleet tärkeimpiä tekijöitä siinä, 
että olet kokenut identifioituneesi osaksi organisaatiota? Jos et koe identifioituneesi, 
osaatko kertoa mikä siihen on vaikuttanut?   

 
 


