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1 JOHDANTO 

Etätyön tekemisen määrä on runsaassa kasvussa kaikilla toimialoilla. Sen määrä 

alkoi kasvaa jo ennen COVID-19-pandemiaa, jonka myötä etätyön yleistyminen 

on saanut suuren sykkeen. Tilastokeskuksen mukaan informaatio- ja viestintä-

alalla etätyöntekijöiden määrä on noussut reilusta 30 prosentista jopa yli 60 pro-

senttiin, kun verrataan vuosia 2019 ja 2020 keskenään. (Immonen 2020.)  

Lapin ammattikorkeakoulun PracDis-hanke on kaksivuotinen hanke, jolla pyri-

tään mahdollistamaan etänä suoritettavat työharjoittelut ICT-alan yrityksissä. Sa-

malla rakennetaan tiiviimpää yhteistyötä alalla toimivien yritysten kanssa. Lisäksi 

maakunnan veto- ja pitovoimaa kasvatetaan houkuttelemalla uutta osaamista, ja 

samalla pyritään säilyttämään myös alueen nykyinen työvoima. Hankkeen tulok-

sien kautta kehitetään myös Lapin ammattikorkeakoulun ICT-alan koulutuksen 

sekä Tornion tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksen sisältöä ja parannetaan 

laatua. PracDis-hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus. (Mielikäinen, Angelva, Koskenniemi, Tepsa & Vuo-

kila 2020, 7–9.)  

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi hyödyllisen ja tehokkaan etätyön menetel-

miä. Samalla tuodaan esiin myös erilaisia tapoja ja keinoja, joilla perehdytys työ-

hön voidaan tehdä etätyövälineiden kautta. Lisäksi PracDis-hankkeen etätyöhar-

joittelukokeiluun osallistuneille henkilöille on suoritettu kysely. Kyselyn avulla sel-

vitetään heidän kokemuksiaan ja kehitysehdotuksiaan etäharjoittelukokeiluun liit-

tyen. Hanketta tukemaan rakennetaan myös verkkosivustoa, jonne luodaan si-

sältöä osana tätä opinnäytetyötä. 

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa otettiin esiin etätyön tekeminen ja etätyöhön 

perehdyttäminen. Tavoitteena on selvittää etätyöharjoitteluun liittyviä olennaisia 

asioita. Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

• Saadaanko etätyöharjoittelussa riittävästi palautetta? 

• Ovatko annetut tavoitteet sopivia ja motivoivia? 

• Toimivatko peruskäytännöt hyvin (taukojen pitäminen, työpäivän pituus ja 

käytettävät työkalut digitaalisessa toimintaympäristössä)? 
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• Mitkä asiat toimivat hyvin? 

• Mitä tulisi muuttaa?  

• Saadaanko etätyöharjoittelussa tarpeeksi tukea? 
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2 HYÖDYLLINEN JA TEHOKAS ICT-ALAN ETÄTYÖSKENTELY 

2.1 Etätyöskentelyn tilanne Suomessa 

Eurostatin tilastojen mukaan Suomessa ja Alankomaissa tehtiin eniten etätöitä 

Euroopassa vuonna 2019 (Eurostat 2020). Suomessa kotona tehdyn työn määrä 

on huomattavassa kasvussa kaikilla toimialoilla COVID-19-pandemian myötä 

(Kuvio 1). Kasvu on ollut suurinta aloilla, joilla etätyötä ei tehty isoja määriä ennen 

pandemian alkua. Etätyöntekijöiden määrissä ei ole havaittu ainakaan huomatta-

via eroja miesten ja naisten välillä. (Leskinen 2021.) 

 

Kuvio 1. Säännöllisesti kotona työskennelleiden osuus työllisistä toimialoittain 

2019 ja 2020 prosentteina (Leskinen 2021) 
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Etätyön runsas lisääntyminen asettaa omia haasteita organisaatioille kertoo Jon 

Messenger, International Labour Organizationissa työskentelevä työolosuhtei-

den spesialisti. Nyt henkilöstöä tulee johtaa sekä kouluttaa etätyövälineiden 

avulla. Organisaatioille on ensisijaisen tärkeää pystyä rakentamaan työntekijöil-

leen kaksi ydinasiaa: saatavilla oleva tukiverkosto ja molemminpuolinen luotta-

mus. Tukiverkoston kautta voidaan järjestää hyödyllinen ja tehokas etätyömah-

dollisuus myös uusille työntekijöille ja työharjoittelijoille. (Messenger 2020.)  

Työterveyslaitoksen tilaamassa Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksessa työ-

ikäisten suomalaisten jaksamista ja työkyvyn sekä -hyvinvoinnin kehittymistä 

seurattiin 2019 loppuvuodesta vuoden 2020 loppuun. Seurantatutkimuksessa ha-

vaittiin, että työuupumisen sekä työssä tylsistymisen määrä on kasvanut vuoden 

2020 aikana verrattuna 2019 loppuvuoden tilanteeseen. Työn imu oli hetken nou-

sussa 2020 alussa, mutta loppuvuodesta tämä kääntyi laskuun. Suuri havainto 

liittyy nuorempiin ikäryhmiin. Heillä työuupumisen kasvu on merkittävintä ja työn 

imu matalin verrattuna muihin ikäryhmiin. Seurantatutkimuksessa tuodaan esiin 

myös yksinasuvien työhyvinvoinnin olevan heikompaa. Tutkimuksen päätelmissä 

kerrotaankin, että tärkeää on pitää yllä ihmislähtöistä johtamista sekä yhteyden-

pitoa työtovereihin. Myös palautteen antaminen niin itselleen kuin toisille on tär-

keää. Jokaisen tulisi varmistaa, että palautumiselle on riittävästi aikaa, ja tauko-

jen pitämisestä työpäivien aikana on tärkeää huolehtia. (Hakanen, Kaltiainen, Hir-

vonen & Toppinen-Tanner 2020.) 

Etätyöntekijöiden keskuudessa sairauspoissaolot ovat vähentyneet huomatta-

vasti, ja sillä on ollut positiivisia vaikutuksia taloudellisesti. Yleisesti keskiarvona 

sairauspoissaolojen määrä väheni jopa 30 prosenttia ja valtiotasolla lähes 50 pro-

senttia kerrotaan valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön etä-

työsuosituksen vaikutusarvioissa. Tilastojen vertailu on suoritettu vuosien 2019 

ja 2020 välillä. (Valtiovarainministeriö 2020.) Yhteiskuntatieteiden tohtori Hanna 

Sutela kirjoittaa blogissaan, että sairauspoissaolojen vähentymiseen vaikuttaa 

myös se, että etätyötä tekevillä on pienempi kynnys tehdä töitä myös sairaana 

ollessa (Kuvio 2). Blogitekstissä viitataan Tilastokeskuksen työolotutkimukseen 

vuodelta 2018. (Sutela 2020.) 
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Kuvio 2. Töiden tekeminen sairaana edellisen 12 kuukauden aikana (Sutela 

2020) 

2.2 Etätyöhön liittyvä teoria ja käytäntö 

Etätyötä voidaan tehdä kotona, matkalla ollessa tai muista tiloista, jotka ovat var-

sinaisen työpaikan ulkopuolella. Etätyöstä tulee aina olla sopimus työnantajan ja 

työntekijän välillä ja lisäksi siihen vaaditut työvälineet sekä nettiyhteys. (Tilasto-

keskus 2021.)  

Etätyöhön hyödynnetään Euroopan Yhteisön (EY) etätyöhön liittyvää puitesopi-

musta, sillä etätyölle ei ole Suomen työlainsäädännössä asetettu yleistä määri-

telmää tai erillistä lainsäädäntöä. Sopimuksessa tulee huomioida ainakin työaika 

ja siitä sopiminen, etätyöjakson kesto ja sen mahdollinen peruutettavuus, työn-

suorituspaikka ja vaatimukset, työtilat sekä välineet, vastuukysymykset ja yhtey-

denpitämiseen liittyvät seikat. Sisäiset pelisäännöt tulisi aina sopia etukäteen 

työnantajan sekä työntekijän välillä. Työ voidaan tehdä joko kokonaan tai osittain 

etätyönä. Osa työstä voidaan suorittaa työpaikan tiloissa ja toinen osa kotona, 

siten miten siitä on sovittu työnantajan kanssa. Kyseessä ei ole työajan jatkami-

nen tai sen lisääminen työpäivän päätteeksi. (Salli 2012, 95–103.)  
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Etätyöllä on etuja ja haittoja niin työnantajille kuin työntekijöille. Työteho ja tuot-

tavuus on suurempaa etätöitä tehdessä. Työajan rytmittäminen on mahdollista ja 

työrauha parempi sekä myös keskittyminen työhön on helpompaa. Työmatkalii-

kenne vähentyy, ja tämä säästää enemmän aikaa työntekijöiden omaan arkeen 

ja vapaa-ajan viettoon. (Työterveyslaitos 2021.) Työmatkojen kestoa on selvitetty 

vuoden 2019 työvoimatutkimuksessa. Keskimäärin työmatkaan Suomessa käy-

tetään noin 46 minuuttia päivässä. (Immonen 2020.)  

Etätyö mahdollistaa työnantajalle kustannussäästöjä muun muassa toimitiloista. 

Riskejä ja huonoja puolia on tunnistettu työtuntien pidentymisessä sekä arjen ja 

vapaa-ajan rajan hämärtymisessä. Tämä puolestaan voi johtaa työn kuormituk-

sen lisääntymiseen. Yhteydenpito etätyössä on haastavampaa, mikä puolestaan 

heijastuu siten, että työntekijät voivat kokea olevansa erkaantuneita työyhtei-

söstä. (Työterveyslaitos 2021.) Etätyössä on havaittu, että myös mahdollisten 

konfliktitilanteiden ratkaisu ja tiedonkulun ylläpito tuottavat enemmän haasteita 

(Swezey & Vertesi 2019, 3). 

2.3 Edellytykset etätyöhön 

Etätyöskentely on nykyaikainen perusta työelämälle (Anttila 2020).  Etätyöyhteisö 

rakentuu etäjohtamisen, luottamuksen, itseohjautuvuuden, virtuaalisen työympä-

ristön ja työyhteisön toiminnan varaan (Kuvio 3). Etäjohtamisessa tulee mahdol-

listaa työntekijöiden itseohjautuvuutta näyttämällä suuntaa, kehittämällä sisäistä 

yhteistyötä sekä koordinoimalla toimintaa. Etäjohtamisella tulee myös varmistaa 

yhteisöllisyyden kasvaminen ja huolehtia jatkuvasta vuorovaikutuksesta sekä tie-

don jakamiseen ja kulkemiseen liittyvistä seikoista. Esimiesten tulee kiinnittää 

huomiota työntekijöiden työhyvinvointiin ja jaksamisen seurantaa tulee tehdä jat-

kuvasti (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 2021). 
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Kuvio 3. Etätyöyhteisön peruspilarit (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 2021) 

Itseohjautuvuus vaatii, että työntekijöillä on hyvät ja ymmärrettävät toimintaoh-

jeet, ja työnantaja on rakentanut toimintamallit etätyöhön (Anttila 2020). Kun työ-

yhteisö on vahvasti itseohjautuva, vaatii se todennäköisesti jopa enemmän tukea 

esimiehiltä. Kaikkien tavoitteiden ja reunaehtojen tulee olla erittäin selkeitä. Täl-

löin etätyötä tekevä työntekijä voi toimia työssään itseohjautuvasti ja tätä kautta 

onnistua itsensä johtamisessa. Se tarkoittaa, että työtehtäviä tulee järjestää itse 

ja tehdä niihin liittyviä priorisointeja itsenäisesti. Tämä ei saa johtaa siihen, että 

työntekijä jäisi tekemään tehtäviä yksin päämäärättömästi. Vaikka työntekijä joh-

taakin itseään suuren osan työajasta, tukiverkoston kautta apua tulee aina saada, 

kun sitä tarvitaan. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 98–103.)  

Esimiesten tulee kiinnittää huomiota siihen, kuinka itseohjautuvuus vaikuttaa hei-

dän omaan rooliinsa. Esimiehillä on edelleen vastuullaan työsuojelu ja työnteki-
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jöiden jaksamisen sekä työkyvyn ylläpitäminen. Motivointi ja toiminnan kehittämi-

nen on entistä tärkeämpää. Itseohjautuminen vaatii paljon opettelua työntekijöiltä 

ja tukea esimiehiltä uuden oppimiseen. (Turunen 2020.) 

Työntekijän on tärkeää huolehtia myös työpäivän rytmittämisestä. Tällä tavalla 

voi omilla toimillaan varmistaa, että työstä ei tule liian kuormittavaa. Työterveys-

psykologi Seppo Tuomivaara suositteleekin, että etätyöhön rakennettaisiin sa-

malla tavalla käytäntöjä kuin rutiineja, jotka ovat tulleet tutuksi työpaikan omissa 

tiloissa. Taukojen pitäminen ajoittain on hyvin tärkeää jaksamisen kannalta. Etä-

työssä voi tulla tilanteita, jolloin työn imu on niin suuri, että työpäivä voi venyä tai 

tauolle siirrytään liian myöhään. Tällaiset tilanteet toistuessaan voivat johtaa yli-

kuormittumiseen. (Blomqvist 2020.) 

Etätyössä tulee panostaa myös ergonomiaan. On suositeltavaa kiinnittää huo-

miota työtuolin ja työpöydän laatuun toimiston ulkopuolella. Istumatyö ei ole ke-

holle tai tukielimille terveellinen tapa toimia. Terveysalan asiantuntijat kehottavat 

liikkumaan ja vaihtamaan asentoa työpäivän aikana useita kertoja. Työntekijälle 

suositellaan, että etänä toimiessa tulisi työpöytä ja työtuoli asettaa itselleen mah-

dollisimman sopiviksi. (Modeo 2021.) Työasennossa on hyvä kiinnittää huomiota 

siihen, että työtuoli tukee ristiselkää.  Myös työtason on oltava riittävän suuri tar-

vittaville laitteistoille ja muille työvälineille (Kuvio 4). Hartioiden tulisi olla rentoina 

hyvässä työasennossa ja niskan suorana. Jalkatilaa täytyy olla riittävästi, eli siellä 

ei tulisi olla edessä sähköjohtoja tai muita esteitä. Kuvassa esitetään tärkeimmät 

asiat huomioitavaksi työergonomiaan liittyen. (Rauramo 2017.) 
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Kuvio 4. Ergonominen asento istumatyöhön sopivaksi (Rauramo 2017) 

2.4 Tekniset vaatimukset etätyölle 

Etätyöntekoon olisi turvallisuuden kannalta suositeltavinta käyttää työnantajan 

tarjoamia työvälineitä. Mikäli työntekijä käyttää omia laitteitaan, siitä tulisi sopia 

ensin työnantajan kanssa, jolle se saattaa asettaa turvallisuusriskin. Sekä työn-

tekijän että työnantajan tulee huolehtia siitä, että tietoturva ja tietoliikenteen suo-

jaus ovat ajan tasalla. Etätyötä tehdessä on aina huomioitava, että niin kutsuttu 

fyysinen tietoturva ei ole suojaamassa työntekoa. Fyysisellä tietoturvalla tarkoi-

tetaan yritysten kulunhallintaa ja -valvontaa. Organisaatioiden sisäisen tietover-

kon turvallisuutta ei voi tähän tarkoitukseen hyödyntää. (Anttila 2020.)  

Työntekijän täytyy käyttää luotettavaa verkkoyhteyttä etätyöhön.  Verkkoyhtey-

den tulee olla tarpeeksi laadukas nopeudeltaan sekä luotettavuudeltaan, jotta se 
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soveltuu tarkoitukseen hyödynnettäväksi. Työnantaja voi asettaa myös tiukempia 

vaatimuksia nettiyhteyden laadulle etätyöskentelyn sujumisen varmistamiseksi. 

(Anttila 2020.) Työntekijän on lisäksi huomioitava, että työpaikan verkkoyhteyden 

laadusta ja turvallisuudesta huolehtivat organisaation henkilöt, mutta etätyössä 

työntekijä itse vastaa käytettävän verkkoyhteyden tietoturvasta. Jos käytetään 

langatonta verkkoyhteyttä (Wi-Fi) suositellaan langattoman verkkoliikenteen sa-

laamista ja käytettävän reitittimen asetuksien muokkaamista turvallisemmaksi. 

(F-Secure 2021.)  

Lisäksi etätyöhön tulisi käyttää vain luotettuja ja suojattuja verkkoyhteyksiä (Lii-

kenne- ja viestintävirasto: Kyberturvallisuuskeskus 2020). Etäyhteyksiä käytettä-

essä suositellaan myös VPN-palvelua, eli virtuaalisen erillisverkon käyttöä (F-Se-

cure 2021). VPN suojaa verkkoyhteyttä ja siinä liikkuvaa tietoa salaamalla sen 

sisällön. VPN-palvelua käytettäessä yhteys muodostuu laitteen ja valitun palveli-

men välille, jonka kautta kaikki liikenne kulkee. (Solla 2017.) 

Työntekijän tulee huolehtia, että käytettävässä laitteessa on ajantasainen tieto-

turvaohjelma toiminnassa. Lisäksi tulee tarkistaa, että käyttöjärjestelmän ja mui-

den ohjelmien päivitykset on asennettu ajallaan. Tärkeää on ymmärtää myös ul-

koisia uhkia, joita työntekijä voi ajoittain kohdata. Tietojenkalasteluyritykset ovat 

koronapandemian aikana yleistyneet. Omia tietoja ei tule lähettää viestillä tai ja-

kaa sosiaaliseen mediaan. Työntekijän tulee noudattaa erityistä varovaisuutta 

niin liitetiedostojen kuin linkkienkin avaamisessa, mikäli lähettäjänä ei ole tunnis-

tettu henkilö. (F-Secure 2021.) 

Työntekoon käytettäviä laitteita ei tulisi antaa edes perheenjäsenien käyttöön. 

Tällöin vältetään riskejä sisäisen tai salaisen tiedon vuotamiselle. Työkonetta ei 

tule käyttää viihdekäyttöön, koska tämä altistaa mahdollisten haittaohjelmien le-

viämiselle laitteeseen. Kyberturvallisuuskeskus myös suositellee käyttämään eri 

salasanoja kaikissa käytettävissä järjestelmissä. Salasanojen tulee olla myös tar-

peeksi pitkiä ja monimutkaisia, ettei niitä voi arvata. (Liikenne- ja viestintävirasto: 

Kyberturvallisuuskeskus 2020.)  

Kommunikaatioon sopivia sovelluksia löytyy useita eri vaihtoehtoja, joita voidaan 

hyödyntää niin etätyössä kuin etänä tehtävässä perehdytyksessä. Tunnetuimmat 
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ohjelmat ovat Microsoft Teams, Zoom ja Google Hangouts. Työnantaja voi mää-

rittää, mitä ohjelmia työhön liittyen saa käyttää. Kommunikointisovellusten kautta 

voidaan pitää yhteyttä joko yksittäiseen työkaveriin, järjestää palavereita useiden 

henkilöiden kanssa tai suorittaa erilaisia koulutus- ja perehdytystilaisuuksia. Yh-

teydenpitoa voi tehdä kirjallisesti tai hyödyntäen ääntä ja videota. (Solla 2020.)  

2.5 Perehdyttäminen työhön etänä 

Etänä perehdyttämiseen liittyy yleisiä tunnettuja haasteita. Laadukkaaseen pe-

rehdyttämiseen ei riitä vain Teams-palaverin avaaminen ja materiaalin jakaminen 

näytönjako-ominaisuudella. Perehdytystä vetävän henkilön on haastavampi seu-

rata osallistujien keskittymistä ja kehittymistä etänä kuin se olisi tapahtuessaan 

samassa tilassa. Paikan päällä keskustelu on luonnollisempaa, ja kynnys kes-

kusteluille on matalampi. On havaittu myös, että uusilla etätyöntekijöillä on haas-

teita saada tukea ja tietoa työtovereilta. Etänä tehtävässä perehdytyksessä tulisi 

tehdä selkeäksi perusasioita, kuten mitä, miten, miksi ja kuinka uusien työnteki-

jöiden tulisi toimia eri tilanteissa. (Colman 2020.) 

Muita tunnistettuja haasteita ovat tekniset ongelmat ja keskittymisen herpaantu-

minen. Tekniset ongelmat voivat johtua monista syistä, kuten verkkoyhteyden 

häiriöistä, VPN-yhteyden ongelmista, ohjelmien toimimattomuudesta ja laitteiden 

ongelmista. Perehdytyssuunnitelmassa tuleekin olla huomioituna erilaiset tekni-

set ongelmat, sekä miten niiden kanssa tulisi toimia ja tuoda tämä selkeästi esille 

uusille työntekijöille. On myös sovittava pelisäännöistä ja tehtävä selväksi miten 

perehdytettävien tulisi toimia perehdytyksen aikana. Keskittyminen voi rikkoontua 

monesta eri syystä, oli se sitten sähköposti, uusi viesti keskusteluohjelmassa tai 

muussa vastaavassa tai sitten tylsistyminen. Tämä on kuitenkin etäperehdytyk-

sessä huomattavasti suurempi ongelma, koska perehdyttäjä ei pysty havainnoi-

maan tällaista tilannetta samalla tavalla, kuin jos perehdytys tapahtuisi samassa 

tilassa. Perehdytyksessä on tuotava esille, mitä uusilta työntekijöiltä vaaditaan, 

ja mitä toimia heiltä edellytetään. (Colman 2020.) 

Etänä tehtävään perehdytykseen on muutamia malleja, joista voidaan valita par-

haiten sopiva ja sen pohjalta rakentaa koulutusrunko. Käytetyt mallit ovat seuraa-

vat: synkronoitu perehdytysmalli, asynkroninen perehdytysmalli ja sulautettu 
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(blended) perehdytysmalli. Synkronisessa perehdytysmallissa kaikki perehdy-

tettävät osallistuvat yhtä aikaa samansisältöiseen koulutukseen. Tämäntyyppi-

nen toiminta on sidottu aikatauluun. Perehdytettävien tulee olla hyvin tietoisia 

siitä, missä ja milloin heidän tulisi olla perehdytyksen aikana. Asynkronisessa 

perehdytysmallissa perehdytettävät osallistuvat erilaisiin opintoihin oman oppi-

misensa mukaan. Tässä mallissa voidaan hyödyntää eLearning-työkaluja, verk-

kokursseja ja videokoulutuksia. Sulautetussa mallissa voidaan hyödyntää synk-

ronisen sekä asynkronisen perehdytysmallin ominaisuuksia sekoitettuna. Esi-

merkiksi osa perehdytyksestä tehdään synkronisena toimintamallina, jolloin pe-

rehdyttäjä kouluttaa uusia työntekijöitä. Toisena osiona perehdytettävät puoles-

taan opiskelevat itsenäisesti eLearning-sisältöä. (Colman 2020.) 

Synkronisen perehdytysmallin etuina ovat perehdytyksen aikana käydyt keskus-

telut, jotka voivat syventää ja tarkentaa käsiteltyä aihetta. Tämä on myös perin-

teisempi tapa suorittaa perehdytyksiä ja koulutuksia, jotka mahdollistavat kysy-

myksien esittämisen käsiteltävistä aiheista. Haasteena on, että tämä on sidottu 

tiukasti aikatauluun. Mahdolliset poissaolot ja tekniset ongelmat voivat asettaa 

ongelmia perehdytykselle. Asynkroninen perehdytysmalli puolestaan tuo muka-

naan joustavamman perehdytysmallin, jossa osallistujat itse voivat vaikuttaa pe-

rehdytyksen edistymiseen. Perehdytyksen aikana osallistujat suorittavat itsenäi-

sesti ohjeistuksen mukaisesti sisältöä, joka mahdollistaa puolestaan sen, että jo-

kainen voi oppia itselleen sopivan tahdin mukaisesti uusia asioita. Haasteina 

tässä ovat mahdollinen eristäytyminen ja yksin työskentely. Keskustelut pereh-

dyttäjän tai muiden perehdytettävien kanssa puuttuvat tästä mallista lähes koko-

naan. Tämä puolestaan voi johtaa päämärättömään toimintaan, jolloin perehdyt-

tämisen hyödyllisyys voi olla pientä. (TheBestSchools 2021.) 
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3 PRACDIS-HANKE 

3.1 PracDis-hankkeen esittely 

PracDis-hanke on kaksivuotinen hanke, jonka on rahoittanut Lapin elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus. Lapin ammattikorkeakoulusta mukana on tieto- ja 

viestintätekniikan insinöörikoulutus ja Tornion tietojenkäsittelyn tradenomikoulu-

tus. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa työharjoittelu etätyövälineiden kautta 

(Taulukko 1). Kyseessä on toiminta, jossa etäharjoittelu tapahtuu kokonaisuudes-

saan työpaikan tilojen ulkopuolella. Hankkeen kautta yhteistyötä syvennetään La-

pin ammattikorkeakoulun ja ICT-alan yritysten välillä sekä tuodaan myös uudis-

tuksia koulutusohjelman laatuun ja sisältöön. (Mielikäinen ym. 2020.) 

Taulukko 1. PracDis-hankkeessa käytettävät järjestelmät listattuna (Lapin am-

mattikorkeakoulu 2020) 

 

3.2 PracDis-hankkeen toimintamallit, roolit ja vastuualueet 

Etätyöharjoittelulle PracDis-hankkeessa on kolme eri mallia käytettävissä (Kuvio 

5). Eri malleilla vastataan erilaisiin tarpeisiin niin Lapin ammattikorkeakoulun 

osalta kuin myös yritysten ja organisaatioiden osuudelta. Tämän kautta opiskeli-

joille saadaan uusia mahdollisuuksia suorittaa opintoihin kuuluvat työharjoittelut 

myös etätyövälineiden avulla.  Mallit ovat seuraavat:  

• Malli A – PracDis-etäharjoittelu 

• Malli B – PracDis-etäharjoittelu+ 

• Malli C – PracDis Akatemia. (Lapin ammattikorkeakoulu 2020.) 
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Kuvio 5. PracDis-hankkeen toimintamallit (Lapin ammattikorkeakoulu 2020) 

Kaikki toimintamallit alkavat harjoittelupaikan hakemisella. Ydinprosessit eri toi-

mintamalleille ovat aloitusvaihe, toteutusvaihe ja päätösvaihe. PracDis-etähar-

joittelun aloitusvaiheessa opiskelija käy esikeskustelun työelämän edustajan 

kanssa ja kutsuu koolle aloituspalaverin. Aloituspalaveriin osallistuvat opiskelija, 

työelämän edustaja sekä harjoittelusta vastaava henkilö. Tämän jälkeen opiske-

lija täyttää sopimukset ja suunnitelmat, jotka siirtyvät hyväksyttäväksi työelämän 

edustajalle ja harjoittelusta vastaavalle. PracDis-etäharjoittelu Plus mallin aloitus-

vaiheessa ennen aloituspalaveria tulee opiskelijan tai opiskelijatiimin tehdä eh-

dotus suoritettavista opintojaksoista ja laajuudesta. Ehdotuksen pohjalta opinto-

jaksoista vastaava opettaja ja opintojen ohjaaja laativat opiskelijalle HOPS:n. 

PracDis Akatemia toimintamallissa akatemiaohjaaja ja opintojakson vastuuopet-

tajat ovat koordinoimassa toimintaa aiempien kuvausten lisäksi (Kuvio 6). 
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Kuvio 6. Esimerkki Mallin C, PracDis Akatemia, rooleista ja vastuista (Lapin am-

mattikorkeakoulu 2020)   

PracDis Akatemia aloitusvaiheessa työelämän edustaja tarjoaa toimeksiantoa tai 

harjoittelumahdollisuuksia ja käy siitä keskustelua akatemiaohjaajan kanssa (Ku-

vio 7). Opiskelija tai opiskelijatiimi ilmaisee kiinnostuksensa akatemiaopintoihin 

ja muodostaa ehdotuksen suoritettavista opintojaksoista ja niiden laajuudesta. 

Opintojen ohjaaja laatii opiskelijalle HOPS:n, jonka jälkeen opiskelija tai opiskeli-

jatiimi voi kutsua koolle aloituspalaverin. (Lapin ammattikorkeakoulu 2020.) 
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Kuvio 7. Malli C – PracDis Akatemia prosessikaavio aloitusvaiheelle (Lapin am-

mattikorkeakoulu 2020)   

Toteutusvaiheessa tulee yhteisten tavoitteiden olla määriteltyinä opiskelijalle tai 

opiskelijatiimille ennen perehdytyksen alkamista. Perehdytyksen jälkeen siirry-

tään työntekoon ja toimeksiannon läpivientiin (Kuvio 8). Tämän aikana työelämän 

edustaja tarjoaa työnohjausta. Läpivienti toteutetaan iteratiivisesti ketteriä mene-

telmiä ja työkaluja hyödyntäen. Määriteltyjen aikavälien mukaisesti tehdään edis-

tymisen seurantaa ja järjestetään välikatselmointitilaisuuksia. Näihin osallistuvat 

opiskelija tai opiskelijatiimi, työelämän edustaja ja harjoittelusta vastaava henkilö. 

Näiden kautta saadaan kerättyä tuloksia, joita hyödynnetään päätösvaiheessa. 

(Lapin ammattikorkeakoulu 2020.) 
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Kuvio 8. Malli C – PracDis Akatemia prosessikaavio toteutusvaiheelle (Lapin am-

mattikorkeakoulu 2020) 

Päätösvaiheessa opiskelija tai opiskelijatiimi esittelee tulokset, joiden pohjalta 

laaditaan joko harjoitteluraportti tai projektin päätösraportti (Kuvio 9). Työelämän 

edustaja toimittaa työtodistuksen opiskelijalle tai opiskelijatiimille. Harjoittelusta 

vastaava henkilö tai akatemiaohjaaja toimittaa loppukyselyn opiskelijalle tai opis-

kelijatiimille ja työelämän edustajalle vastattavaksi. Tämän jälkeen voidaan suo-

rittaa arviointi loppukyselyn sekä työelämän edustajan lausunnon pohjalta. (Lapin 

ammattikorkeakoulu 2020.) 
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Kuvio 9. Malli C – PracDis Akatemia prosessikaavio päätösvaiheelle (Lapin am-

mattikorkeakoulu 2020)   

3.3 Sisällön tuottaminen PracDis-verkkosivustolle 

Yksi osa opinnäytetyön toimeksiannosta oli sisällön tuottaminen PracDis-verkko-

sivustolle. Vastuualueena oli Yrittäjille-valikon sisällön suunnittelu ja koostami-

nen. Verkkosivusto ei ollut valmiina julkaisua varten opinnäytetyöprosessin ai-

kana. PracDis-verkkosivusto on rakennettu avoimeen lähdekoodiin perustuvalla 

WordPress-sisällönhallintaohjelmistolla. Teknisen toteutuksen rakentaminen ei 

ollut osa opinnäytetyötä. 

Sisällön tuottamisessa hyödynnettiin PracDis-hankkeen prosessimalleja, ICT-

alan etäharjoittelun nykytila ja tarpeet -julkaisua ja PracDis-hankkeen selvitysra-

porttia. Näiden pohjalta rakennettiin runko siitä, mitä sisältöä Yrittäjille-valikon 

ympärille lähdettiin luomaan. Sisältö jaettiin seuraaviin otsikoihin: Opiskelijat, 

Tausta- ja perustiedot PracDis-hankkeesta, Työharjoittelumallit, Tarkemmat ku-

vaukset prosessimalleista ja Yritykseni tarvitsee työharjoittelijoita, miten toimin.  

Opiskelijat-osioon tulee listaus työharjoittelupaikkaa etsivistä opiskelijoista ja hei-

dän osaamisalueistaan. Tausta- ja perustiedot-osioon luotiin PracDis-hank-
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keesta tiivistelmä. Työharjoittelumallit-osuudelle kirjoitettiin kuvaukset prosessi-

malleista ja tuotiin selkeästi esille, mitkä ovat työnantajan vastuualueet ja rooli 

PracDis-hankkeen yhteydessä. Tarkemmat kuvaukset prosessimalleista-osiossa 

on tuotu selkeästi esille prosessikaaviot ja listattu todella tarkasti kaikkia toimin-

tamalleja. Yritykseni tarvitsee työharjoittelijoita, miten toimin -osuuden tarkoitus 

on tuoda selkeästi esiin asiat, joita työnantajan tulee ottaa huomioon, ja kuinka 

pitäisi toimia. Sisältö on valmiina hyödynnettäväksi ja tarkennettavaksi myöhäi-

sempänä ajankohtana, kunnes PracDis-hankkeen verkkosivusto on valmis julkai-

sua varten.  
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4 OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA ICT-ALAN 

ETÄHARJOITTELUKONSEPTISTA 

PracDis-hankkeen etätyöharjoittelukokeilussa on mukana neljä opiskelijaa, jotka 

toimivat suoritetun kyselyn (Liite 1) kohderyhmänä. Kysely suoritettiin Webropol-

ohjelman kautta anonyymisti ja vastausprosentti oli sata prosenttia. Kyselyyn 

pystyi vastaamaan vain kerran, ja sen linkki toimitettiin vastaajille ohjaavan opet-

tajan välityksellä. Kyselyyn kirjoitettiin saate, jossa kerrottiin kyselyn tarkoitus, va-

paaehtoisuus, aineiston ja analyysin käsittely anonyymisti sekä aineiston säilyt-

tämiseen liittyvät tiedot. Vastaukset kerättiin 14.4.2021 – 18.4.2021 välisenä ai-

kana. PracDis-hanke oli kyselyn aikaan vielä käynnissä. Seuraavat kokeilut ajoit-

tuvat myöhempään ajankohtaan. Kyselyn tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden 

kokemuksia, ajatuksia ja mahdollisia kehityskohteita etätyöharjoitteluun liittyen. 

Kyselyssä hyödynnettiin avoimia kysymyksiä sekä pyydettiin arvioimaan väitteitä 

Likert-asteikon 1–5 mukaisesti, jossa määritelmät olivat seuraavat: 1=täysin eri 

mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=neutraali, 4=osittain samaa mieltä, 5=täysin sa-

maa mieltä. 

4.1 Etätyönharjoittelun alkuperehdytys 

Vastaajista puolet oli tehnyt etätöitä ennen etätyöharjoittelukokeilua. Etätyöhar-

joittelu alkaa alkuperehdytyksellä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa koke-

mustaan alkuperehdytyksen kattavuudesta ja laajuudesta. Alkuperehdytykseen 

tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Vastaajista puolet antoi alkupereh-

dytyksen laajuuteen ja kattavuuteen neutraalin vastauksen (Kuvio 10).   
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Kuvio 10. Arvio alkuperehdytyksestä 

Kyselyssä pyydettiin seuraavaksi lisätietoja avoimilla kysymyksillä. Ensin selvi-

tettiin, mitkä asiat toimivat parhaiten etätyöharjoittelun alkuperehdytyksessä. 

Vastauksissa tuotiin esiin Microsoft Teams -ohjelman käyttöä ja siitä saatuja hyö-

tyjä. Microsoft Teams -ohjelmasta oli kokemuksia jo ennen alkuperehdytystä, ja 

se todettiin hyväksi välineeksi kommunikointiin. Toisena tuotiin esiin, että työnan-

taja voisi olla mukana hieman tiiviimmin alkuperehdytyksessä. Seuraavana avoi-

mena kysymyksenä pyydettiin asioita, joita tulisi muuttaa. Ehdotuksena oli oman 

alkuperehdytysryhmän perustaminen Microsoft Teams -ohjelmaan. Keskustelu 

voitaisiin keskittää ryhmään, jolloin keskusteluhistoria olisi yhdessä sijainnissa ja 

kaikkien nähtävillä. Toisena ehdotuksena toivottiin, että työharjoittelussa hyödyn-

nettäviä menetelmiä esiteltäisiin laajemmin. Tämän pohjalta voisi rakentaa työstä 

demonstraation, joka auttaisi kokonaiskuvan hahmottamisessa. 

4.2 Etätyönharjoittelun sujuminen ja tuen saaminen 

Valtaosa kokee etätyöharjoittelun positiiviseksi kyselyn hetkellä (Kuvio 11). Yh-

dellä kokemus on neutraali. Yhtään negatiivista arviota ei ollut. Avoimessa ken-
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tässä pyydettiin kertomaan laajemmin kokemuksia etätyöharjoittelusta. Kommen-

teissa kerrottiin, että etätyöharjoittelu sujuu hyvin, keskittyminen on helpompaa, 

ja tämä on koettu itselle tärkeäksi kokemukseksi. 

 

Kuvio 11. Arvio etätyöharjoittelun kokemuksesta 

Kyselyssä kartoitettiin myös tuen saamista, kommunikaation toimivuutta ja digi-

taalisessa toimintaympäristössä käytettävien työkalujen soveltuvuutta ja hyödyl-

lisyyttä käytössä (Kuvio 12). Kaikki kyselyyn vastanneet kokivat saavansa tukea 

täysin riittävästi tai vähintään osittain riittävästi. Työkalut koettiin vastaajien mie-

lestä hyvin soveltuviksi, sillä 75 prosenttia vastasi olevansa täysin samaa mieltä 

ja 25 prosenttia oli osittain samaa mieltä niiden toimivuudesta. Kaikki kokivat ole-

vansa osa työtiimiä myös etätyövälineiden kautta, joten sulautuminen työyhtei-

söön on onnistunut.  
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Kuvio 12. Tuen saaminen ja työympäristö  

4.3 Taukojen pitäminen ja työpäivän pituus 

Työpäivän pituuden sekä taukojen pitämisen suhteen vastauksissa on hajontaa 

(Kuvio 13). Puolet vastaajista kertoo olevansa täysin samaa mieltä tai osittain 

samaa mieltä, että taukoja pidetään riittävästi, ja ne tapahtuvat suunniteltuun ai-

kaan. On kiinnitettävä huomiota siihen, että 25 prosenttia vastaajista kertoo ole-

vansa osittain eri mieltä taukojen pitämisen suhteen, ja 25 prosenttia määrittää 

kantansa neutraaliksi. Vastaajia pyydettiin arvioimaan väite työpäivän keston py-

symisestä sovitussa määrässä. Puolet vastaajista kertoi olevansa täysin samaa 

mieltä väitteen kanssa, ja 25 prosenttia kertoi olevansa osittain samaa mieltä. 

Myös negatiivisia vastauksia tuli tähän liittyen, sillä 25 prosenttia vastaajista ker-

toi olevansa osittain eri mieltä työpäivän keston pysymisestä sovitussa määrä-

ajassa. 
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Kuvio 13. Työpäivän pituus ja taukojen pitäminen 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan omia tavoitteitaan kahden eri väitteen kautta. 

Kaikki vastaajat arvioivat olevansa osittain samaa mieltä etätyöharjoittelun tavoit-

teiden saavutettavuudesta ja motivoinnista (Kuvio 14). Tavoitteiden selkeydessä 

oli hajontaa arvioissa. Täysin samaa mieltä tavoitteiden selkeydestä oli 25 pro-

senttia vastaajista, ja puolet oli osittain samaa mieltä. Neutraalin vastauksen ta-

voitteiden selkeydelle antoi 25 prosenttia vastaajista. 
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4.4 Etätyöharjoittelun tavoitteet ja välikatselmoinnit 

 

Kuvio 14. Tavoitteet 

Seuraavana kyselyssä pyydettiin arvioimaan palautteen saamista. Vastauksia 

kerättiin positiivisen ja rakentavan palautteen saannissa (Kuvio 15). Positiivisen 

palautteen saamisen vastauksissa oli eniten hajontaa arvioinneissa. Vastaajista 

25 prosenttia koki olevansa täysin samaa mieltä, että saa positiivista palautetta 

riittävästi, ja samaan aikaan 25 prosenttia antoi tähän neutraalin mielipiteen. Puo-

let vastaajista kertoi olevansa osittain samaa mieltä positiivisen palautteen saa-

misesta riittävästi. Rakentavan palautteen riittävän saannin arviot jakautuivat ta-

san osittain samaa mieltä olevien sekä neutraalin arvion antavien kanssa. 
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Kuvio 15. Palautteen saaminen etätyöharjoittelusta 

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan välikatselmointien ja edistymisen riittävää mää-

rää sekä niiden hyödyllisyyttä. Kaikki vastaajat arvioivat nämä positiivisiksi (Kuvio 

16). Valtaosa (75 %) arvioi olevansa täysin samaa mieltä siitä, että välikatsel-

mointeja ja edistymisen seurantaa on ollut riittävästi sekä kokee niiden olleen 

hyödyllisiä.  
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Kuvio 16. Välikatselmointien arviointi 

Viimeisenä arvioitavana kohtana vastaajia pyydettiin arvioimaan onnistumistaan 

etätyöharjoittelussa (Kuvio 17). Vastauksissa oli hajontaa, mutta valtaosa (75 %), 

vastauksista oli positiivisia. Täysin samaa mieltä väitteen kanssa kertoi olevansa 

25 prosenttia vastaajista ja osittain samaa mieltä 50 prosenttia vastaajista. Neut-

raalin arvion väitteelle antoi puolestaan 25 prosenttia vastaajista. 

 

Kuvio 17. Oman onnistumisen arviointi etätyöharjoittelussa 
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Vastaajia pyydettiin tarkentamaan vastauksiaan avoimilla kysymyksillä. He ker-

toivat ensin oman osaamisensa kehityksestä etätyöharjoittelussa käytettyjen tek-

nologioiden suhteen. Vastaajat kertoivat, että osittain on tullut uusia asioita opit-

tavaksi, ja niiden osuudelta kokemuksia on saatu kerrytettyä runsaasti. Seuraa-

vaksi pyydettiin mainitsemaan etätyöharjoittelussa hyvin toimivia asioita, sekä 

muutosta tarvitsevia kohtia. Työnteon koettiin menevän hyvin, ja myös asioiden 

sopimisen ja kommunikoinnin katsottiin olevan sujuvaa ja toimivaa. Lisäksi mai-

nittiin välikatselmointien hyöty sekä tiimityöskentelyn sujuvuus. Muutoksia toivot-

tiin välikatselmointien määrään liittyen, niitä toivottiin pidettävän nykyistä enem-

män. Kyselyyn vastanneita pyydettiin kertomaan, mikä asia on yllättänyt eniten 

etätyöharjoittelussa. Etäharjoittelun sujuvuus oli yllättänyt osan vastaajista, ja se 

miten helposti etätyöhön tottuu. Myös teknologioihin tutustuminen on vienyt yllät-

tävän paljon aikaa. Viimeisenä pyydettiin kertomaan avoimesti muita huomioita, 

ajatuksia tai ehdotuksia vapaaehtoisena kohtana. Vastaukseksi annettiin positii-

vinen viesti etätöiden sujumisesta. 

4.5 Johtopäätökset 

PracDis-hankkeen etätyöharjoittelu on otettu pääsääntöisesti positiivisesti vas-

taan. Yksi vastaajista arvioi neutraaliksi oman kokemuksensa ja onnistumisensa 

etätyöharjoittelussa. Tähän liittyviä tekijöitä voidaan tunnistaa muutamia, jotka on 

nostettu kehitettäviksi kokonaisuuksiksi. Muut osallistujat ovat arvioineet ole-

vansa joko osittain samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väitteen ”Olen onnistu-

nut etätyöharjoittelussa hyvin” kanssa, sekä arvioineet kokemuksen etätyöhar-

joittelusta osittain positiiviseksi tai positiiviseksi. 

Välikatselmoinnit ja edistymisen seuraaminen on otettu positiivisesti vastaan. Vä-

likatselmointeja itseasiassa toivottiin pidettävän useammin. Sulautuminen työtii-

miin on onnistunut hyvin myös etätyövälineiden avulla, ja jokainen kokee saa-

vansa tukea tarvittaessa. Tuen saamisessa tulee kuitenkin huomioida, että puolet 

vastaajista kertoo olevansa osittain samaa mieltä väitteen kanssa. Tällöin on ollut 

hetkiä, jolloin etätyössä tukea ei ole ollut saatavilla tarvittaessa. Etätyössä ja var-

sinkin etätyöharjoittelussa tuen saaminen aina tarvittaessa on erityisen tärkeää. 
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Tällöin varmistetaan työkokemuksen ja työhön sitoutumisen positiivinen kehitty-

minen. Tuen puute voi johtaa työilmapiirin, työhyvinvoinnin ja työhön sitoutumi-

sen negatiiviseen kehitykseen.  

Selkeästi kehitettävä kokonaisuus liittyy taukojen pitämiseen sekä työpäivän pi-

tuuteen. Etätyöhön liittyen on yleisesti tunnistettu haasteita taukojen pitämisessä 

sekä työpäivän pituuden venymisessä. Myös kyselyn tuloksissa tässä on havait-

tavissa ongelmia. Väitteen ”Pidän riittävästi taukoja, ja ne tapahtuvat ajallaan” 

kanssa yksi vastaajista oli osittain eri mieltä, yksi neutraali, yksi osittain samaa 

mieltä ja yksi täysin samaa mieltä. Väitteen ”Työpäivän pituus ei veny vaan pysyy 

sovitussa määrässä” kanssa yksi vastaaja oli osittain eri mieltä ja yksi osittain 

samaa mieltä.  

Toinen kehitettävä kokonaisuus liittyy tavoitteisiin. Tavoitteet eivät ole kaikille täy-

sin selvät, sillä vain yksi vastaaja kertoo olevansa väitteen kanssa täysin samaa 

mieltä. Kaikki vastaajat kertoivat olevansa vain osittain samaa mieltä väitteen 

”Tavoitteet etätyöharjoittelussa ovat saavutettavissa ja motivoivat minua” kanssa. 

Etätyössä, ja erityisesti etänä tapahtuvassa työharjoittelussa, tavoitteiden on ol-

tava erittäin selkeät, ja niiden tulee olla täysin saavutettavissa. Muussa tapauk-

sessa kokemus etätyöstä voi nopeasti muuttua negatiiviseksi, ja sen seurauk-

sena voi esiintyä päämäärätöntä sekä matalatehoista työskentelyä. 

Kolmas kehitettävä kokonaisuus liittyy palautteen saamiseen työstä. Vain yksi 

vastaajista on täysin samaa mieltä siitä, että saa riittävästi positiivista palautetta. 

Vastaajista kaksi kokee olevansa osittain samaa mieltä, kun taas yksi määrittelee 

kantansa neutraaliksi. Selkeästi positiivista palautetta tarvitaan huomattavasti 

enemmän. Rakentavan palautteen osuudelta tilanne on heikompi. Puolet vastaa-

jista suhtautuu neutraalisti, ja puolet on vain osittain samaa mieltä väitteen ”Saan 

työtehtävistäni rakentavaa palautetta riittävästi” kanssa. Tämä linkittyy ainakin 

osittain tavoitteisiin ja niiden selkeyteen. Palautteen saamisella on erittäin suuri 

merkitys työkokemuksen, -hyvinvoinnin sekä -tehokkuuden positiiviselle kehitty-

miselle. Palautetta tarvitaan lisää, ja se näkyy myös jo aiemmin mainitussa toi-

veessa, että välikatselmointeja tulisi pitää useammin. 

  



35 

 

5 POHDINTA 

Etänä tehtävän työn merkitys on nykyisessä työelämässä valtava. Tästä johtuen 

on tärkeää mahdollistaa sujuva ja tuloksellinen toimintamalli etänä suoritettavaan 

työharjoitteluun. Opinnäytetyön tavoitteena oli tukea Lapin ammattikorkeakoulun 

PracDis-hanketta ja tutkia etätyöharjoittelukokeiluun osallistuvien opiskelijoiden 

kokemuksia. Lisäksi PracDis-hankkeelle tuli tuottaa markkinointihenkistä sisäl-

töä. 

PracDis-verkkosivuston sisällön tuottamisessa hyödynnettiin olemassa olevia 

prosessikaavioita. Näiden pohjalta materiaalia rakennettiin markkinointihenki-

sesti. Tarkoituksena oli tuottaa sisältö Yrittäjille-osioon. Sisältö jaettiin sivustolle 

useaan eri alaotsikkoon. Tavoitteena oli tuottaa helppolukuista sisältöä. Näin 

saadaan lukijan huomio kiinnitettyä tärkeimpiin asiakokonaisuuksiin. 

Opinnäytetyössä hyödynnettiin useita erilaisia tiedonlähteitä, kuten kirjoja, säh-

köisiä artikkeleita ja Youtube-videohaastattelua. Näiden kautta muodostettiin kat-

tava läpileikkaus etänä tehtävästä työstä ja perehdytyksestä sekä työvälineistä. 

Suomenkielistä materiaalia oli saatavilla ICT-alalle rajoitetusti, mutta englannin 

kielellä löytyi syventävää tietoa ja tutkimuksia aiheesta. Opinnäytetyöhön saatiin 

muodostettua hyvin selkeä kokonaisuus etätyöskentelystä ja siihen liittyvistä 

haasteista sekä hyvistä ominaisuuksista. Etänä tehtävään perehdytykseen haet-

tiin myös syvempää tietoa toimivista käytännöistä ja malleista. Kyselytutkimuksen 

kysymykset muodostettiin hyödyntäen lähdemateriaaleista esiin nostettuja tär-

keimpiä asioita, jotka vaikuttavat etätyön tekemiseen ja siinä onnistumiseen. 

Kyselytutkimuksen johtopäätöksissä selvisi useita kohtia, joihin tulee kiinnittää 

jatkossa huomiota. Näitä asioita kehittämällä voidaan varmistaa etäharjoittelun 

sujuvuus jatkossa. Työnantajat saisivat tällöin työharjoittelijoilta tehokkaampaa ja 

tuottavampaa työtulosta. Lisäksi opiskelijat pystyisivät keskittymään olennaiseen 

työhön paremmin ja saavuttamaan asetetut oppimistavoitteet varmemmin. Tämä 

tukee puolestaan toimintaa, jolla voidaan kehittää niin ICT-alan koulutuksen kuin 

tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksenkin laatua. 

Tutkimuksen luotettavuudessa on huomioitava, että sen kohteena on toiminut 

neljä opiskelijaa, jotka osallistuivat PracDis-hankkeen etätyöharjoittelukokeiluun. 
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Kyseessä on pieni otanta, joten joitakin asioita voi jäädä tästä johtuen havaitse-

matta. Tavoitteisiin nähden onnistuin mielestäni hyvin, koska kehityskohteita löy-

tyi useampia. Aiempi kokemukseni etätyöstä ja perehdytyksen vetämisestä etänä 

antoi minulle hyvän pohjan lähteä suunnittelemaan kyselyn rakennetta. Jatkon 

kannalta on suositeltavaa, että myöhemmin alkavalle toiselle etätyöharjoitteluko-

kemukselle tehdään myös vastaava kyselytutkimus. Lisäksi suositeltavaa on ra-

kentaa kysely myös työnantajille, jotka ovat osana etätyöharjoittelukokeilua. Näi-

den kautta saataisiin vielä tarkempaa tietoa ja asioita, joihin jatkossa tulisi kiinnit-

tää huomiota. 
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