
Etätyötutkimus 2020



Etätyö on tullut jäädäkseen ja teknologia tukee sitä. 
95% suomalaisista yrityksistä mahdollistaa 
työntekijöilleen etätyön ja jopa kaksi kolmasosaa 
pitää palavereja usein etäneuvotteluina. 

Etätyötutkimus 2020 tarjoaa laajan katsauksen 
suomalaisten yritysten etätyökäytäntöihin sekä 
etäneuvottelu- ja tiimiviestintäpalvelujen käyttöön. 
Se avaa käsityksiä etätyön mielekkyydestä sekä sen 
tuottamasta tehokkuudesta ja ajansäästöstä.  

Antoisia lukuhetkiä! 

Jo 95% suomalaisista yrityksistä sallii etätyön, 
useimmiten tietyin rajoituksin. 



Tutkimuksen 
taustatiedot 

Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Praecomin toimeksiannosta. 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yli 100 henkilön suomalaiset yritykset. 
Kyselytutkimuksessa haastateltiin näiden yritysten kokousteknologiasta 
vastaavia päättäjiä. Vastaajia oli yhteensä 200. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten etätyökulttuuria 
ja -käytäntöjä sekä niiden vaikutusta työn mielekkyyteen ja tehokkuuteen. 
Aineisto kerättiin tietokoneohjatuin puhelinhaastatteluin (CATI) 1.-11.10.2019 
välisenä aikana. 

 
 



1. Etätyö sallitaan, 
useimmiten rajoitetusti 

Huimat 95% suomalaisista yrityksistä sallii työntekijöidensä tehdä etätyötä. 
Täysin ilman rajoitteita se on mahdollista jopa 29%:ssa yrityksistä. Kahdessa 
kolmasosassa yrityksissä etätyön tekoa kuitenkin rajoitetaan jollakin tavalla. 
Rajoituksena voi olla esimerkiksi mahdollisuus tehdä etätöitä vain tietty määrä 
päiviä viikossa. 



2. Palavereja pidetään 
usein etäneuvotteluina 

Vain 2% suomalaisista yrityksistä etäneuvotteluja ei pidetä koskaan. Huimat 
98% yrityksistä pitää palavereja ainakin toisinaan etäneuvotteluina. Merkittävät 
63% yrityksistä raportoi, että etäneuvotteluja pidetään usein tai melko usein.  



3. Palaveriin 
osallistutaan mieluusti 
etänä 

Etäneuvotteluja pidetään mielekkäänä vaihtoehtona tapaamiseen tai 
kokoukseen matkustamisen sijasta. Puolet vastaajista on sitä mieltä, että he 
osallistuvat mieluummin palaveriin etänä kuin tekevät sen vuoksi työmatkan. 

Vastaajista 40% pysyttelee neutraalina, mikä saattaa selittyä kysymyksen 
tilannesidonnaisuudella.  Matkan pituus, tapaamisen luonne ja työyhteisön 
vaikutus vaihtelevat, jolloin yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei osata antaa. 
Tästä huolimatta, etäkokoustamisen mielekkyys on merkittävää. Ainoastaan 8% 
vastaajista on jyrkästi sitä mieltä, että matkaa mieluummin paikan päälle. 



4. Etätyö vähentää 
matkustustarvetta 

Tämä tutkimustulos on linjassa edellisen sivun tuloksen kanssa, joka tutki 
etäkokousten mielekkyyttä suhteessa työmatkustukseen. Kun etänä 
osallistuminen on mahdollista, kokouksiin tarvitsee matkustaa harvemmin.  

Tutkimukseen vastanneista 92% on sitä mieltä, että etäneuvottelu-
mahdollisuudet vähentävät matkustustarvetta. Etäneuvottelun mahdollistajia 
yrityksissä ovat etätyöskentelyn sallivat käytännöt sekä konkreettiset 
videoneuvottelulaitteet ja -palvelut.  



5.  Etätyö säästää 
työaikaa 

Etäneuvottelumahdollisuudet säästävät työaikaa merkittävästi – tästä on yhtä 
mieltä 60% tutkimukseen vastanneista. Kun väitteen kanssa melko samaa 
mieltä olevat lasketaan mukaan, lukema nousee 85 prosenttiin.  



6. Etäneuvottelupalvelut 
helpottavat arkea 

Etäneuvottelupalvelujen koetaan helpottavan työntekijöiden arkea 
huomattavasti. Vastaajista jopa 90% kokee, että etäneuvottelupalvelut 
helpottavat arkea joko erittäin tai melko paljon. 



7. Etätyö lisää työn 
mielekkyyttä  

Jopa 77% vastaajista kokee, että etätyö tekee työstä mielekkäämpää. Edellisillä 
sivuilla esitellyt tutkimustulokset tarjoavat tälle trendille selityksen: kun etätyö 
on mahdollista, työntekijöiden matkustustarve vähenee, työaikaa säästyy ja arki 
helpottuu. Lisäksi, etäneuvottelut koetaan mielekkääksi, ja niitä pidetään 
yrityksissä yhä enenevissä määrin. Ei siis liiemmin kummastuta sekään, että 
etätyön vaikutus myös työn mielekkyyteen kokonaisuudessaan koetaan 
vahvaksi. 



8. Tiimityökanavat 
helpottavat sisäistä 
viestintää 

Tiimiviestintävälineden suosio on suomalaisten yritysten keskuudessa suuri. 
Tutkimuksen mukaan tiimiviestintäkanavia käytetään 86% yrityksistä. Vastaajista 
78% kokee niiden sujuvoittavan yrityksen sisäistä viestintää. 

Viestinnän tehostumista voi selittää se, että tiimiviestintävälineet taipuvat 
kaikkeen; samalta alustalta hoituvat videopalaverit, tiedostojen ja ruudun jako, 
pikaviestintä ja ryhmäkeskustelut. Sähköiset työvälineet myös tuo työntekijän 
lähelle työyhteisöä, vaikka fyysisesti hän olisikin kaukana yhteisöstä. 



9.  Tiimityöalustat 
lisäävät työtehoa 

Tiimiviestintäkanavat eivät ainoastaan helpota sisäistä viestintää, vaan 
tehostavat myös koko yrityksen toiminnan tehokkuutta. Näin kokee 
tutkimuksen vastaajista jopa 79%.  



10.  Skype ja Teams 
käytetyimmät 
etäneuvotteluratkaisut 

Microsoftin etäneuvotteluratkaisut Skype for Business ja Teams ovat 
vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisten yritysten viestinnässä sekä 
videoneuvottelujen että tiimiviestinnän osalta. 

Tämän tutkimuksen mukaan ne ovat ylivoimaisesti käytetyimpiä palveluja. 
Skype for Business on käytössä 77% yrityksistä ja Teamsia käyttää 57%. Monet 
yritykset hyödyntävät molempia ratkaisuja. Seuraavaksi käytetyimpiä 
videoneuvotteluratkaisuja ovat Webex Teams ja Google Hangouts. 

Videoneuvottelut  



Tiimiviestintäkanavat 

Varsinaisena tiimityöskentelyn kanavana Microsoft Teams on yrityksissä selvästi 
suosituin. Seuraavaksi käytetyimpiä palveluita ovat Skype for Business ja 
Yammer.  

Microsoftin palvelut tulevat pian löytymään molemmat Teamsin nimen alta, kun 
Microsoft yhdistää tiimiviestintään perustuvan Teamsin ja videoneuvotteluihin 
keskittyvän Skype for Businessin yhdeksi kokonaisvaltaiseksi tiimityöratkaisuksi. 
Integraatio on jo alkanut ja Skype for Business lakkautetaan lopullisesti 
heinäkuussa 2021. 



Trendejä ja tulkintaa 
Tutkimustulokset ovat yksiselitteiset: etätyö on yleistynyt huimaa vauhtia ja 
nykyään se on ennemmin sääntö kuin poikkeus. Mistä ilmiö johtuu? 

Kun tutkimuksen tuloksia katsotaan kokonaisuutena, eivät kattoa hipovat 
lukemat etätyön yleisyydestä lainkaan ihmetytä: Työntekijät arvostavat etätyön 
mahdollisuutta ja osallistuvat palavereihin usein mieluummin etänä. He 
kokevat, että aikaa säästyy ja matkustuksen tarve vähenee. Näiden havaintojen 
lisäksi myös yrityksen sisäinen viestintä ja toiminnot tehostuvat, kun 
tiimiviestintäkanavat otetaan käyttöön etätyön välineeksi. Etätyön ilmiön 
taustalla on useita tekijöitä, joista muutama tulkinta seuraavaksi. 

Ympäristövaikutukset 

Etätyön yleistyminen saattaa osaltaan pohjautua työmatkojen 
ympäristövaikutuksiin. Fortumin kokoama artikkeli antaa tukensa tälle 
tulkinnalle: sen mukaan keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä 22 prosenttia 
tulee liikenteestä – ja neljännes näistä matkoista on työmatkoja. Motiva Oy:n 
laskelman mukaan voitaisiin säästää 9 miljoonaa työmatkaa vuodessa, jos 
jokainen autoilija pitäisi yhden etäpäivän viikossa. 

Työnteon kulttuurin muutos 

Tämän tutkimuksen mukaan 95% suomalaisista yrityksistä sallii etätyön. Ylen 
artikkelin mukaan etätyötä tekee jo yli kaksi kolmasosaa kaikista suomalaisista. 
Tietotyöläisten määrä on kasvussa ja monissa tehtävissä työ on yhä vähemmän 
paikkaan sidottua. Etätyöstä onkin tullut tämän ajan työnteon kulttuurin normi 
ja työntekijät odottavat yritysten mahdollistavan sen. Etätyön salliminen 
vaikuttaa myös työnantajamielikuvan muodostumiseen. 

https://yhdessa.fortum.fi/etapaiva-tai-pyoraily-keventaa-tuntuvasti-hiilijalanjalkea
https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava_liikenne_ja_liikkuminen/nain_liikut_viisaasti/etapalvelut_ja_etatyo
https://yle.fi/uutiset/3-9583408


Tutkimuksen takana: 
Praecom Oy 

Tutkimuksen teettäjä Praecom Oy on suomalainen kokousteknologian ja 
videoneuvotteluratkaisujen tarjoaja. 

Praecomin tavoite on varmistaa, että kaikki asiakkaidemme kokouksissa sujuu 
saumattomasti. Huolehdimme kaikesta kokousteknologiasta, aina laitteiden 
asennuksesta teknologian ylläpitoon ja käyttötukeen saakka. Tarjoamme 
palveluita videoneuvotteluihin, tiimiviestintään sekä neuvotteluhuoneiden 
varustukseen. 

Lisätietoja tutkimuksesta? 
Ota ihmeessä yhteyttä meihin, jos kaipaat tarkempaa tietoa tutkimuksesta tai 
sinulla heräsi muuta kysyttävää aiheeseen liittyen. 

Yhteystietomme löydät sivuiltamme.

https://www.praecom.fi/yhteystiedot
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