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Ajankäytön ja oikeiden taitojen kehittäminen asiantuntijaroolissa on tärkeää itse työnteki-
jälle kuin työnantajalle. Työtehtävät muuttuvat kehittyvän maailman myötä, joten tämän 
myötä myös asiantuntijaroolin merkitys muuttuu. Jatkuvan kiireen myötä on hyvä osata erilai-
sia työelämäntaitoja, jotka helpottavat asiantuntijuuden kehittymistä.  
 
Päiväkirjaopinnäytetyön tavoitteena keskityin taitoihin, joita tullaan tarvitsemaan asiantunti-
jan roolissa. Pyrin kehittämään asiantuntijataitoja ajan- ja stressinhallinnan kautta. Uusien 
toimintatapojen löytymisen myötä, toimivia taitoja voi jatkossa hyödyntää uusien tai vanho-
jen asiantuntijoiden kanssa, joilla on puutteita ajan- ja stressinhallinnassa. 
 
Kirjoitin opinnäytetyötä kymmenen viikon ajan päiväkirjamuodossa. Kirjoitin päivittäisen työn 
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Developing time management and the right skills in an expert position is important for the 

employee as well as the employer. The tasks change with the changing world, for that reason 

the role of the expert also changes. With the constant rush, it is good to know different work-

ing life skills that facilitate the development of expertise. 

The objective of this diary thesis was to focus on the skills that will be needed in the role of 

an expert. The author strives to develop expert skills through a focus on time and stress man-

agement. With the discovery of new ways of working, functional working skills can be utilized 

in the future with new or old experts, who have shortcomings in time and stress management. 

The thesis was written during a ten-week period in a diary format. In addition to my daily 

work, each week a chosen theme was analyzed in more and backed up by professional litera-

ture. 

As an outcome of the thesis, the manager obtains a broader perspective on the development 

of today’s expert skills and knowledge that can be utilized in the workplace. The develop-

ment proposal was to introduce a reflection diary for a new employee at an early stage in 

their career. The reflection diary could make it easier for the new employee to develop 

themselves. The introduction of the method was useful for me, as I stay better up to date 

with my own development. 
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1 Johdanto 

Päiväkirjaopinnäytetyössä on tarkoitus kuvata päivittäistä työtäni pankkialalla yrityksen X 

Trade Finance -takausosastolla. Opinnäytetyön aiheenani on ammatillinen kehittyminen asian-

tuntijaroolissa pankkialalla. Opinnäytetyössä kuvaan päivittäisiä tehtäviäni, oppimisia, haas-

teita ja onnistumisia sekä tehden jokaisen viikon päätteeksi viikkokohtaisen analyysin. Rapor-

tointi ajoittuu ajanjaksolle 31.1.-8.4.2022 ja viikkokohtaisissa analyyseissa keskityn yhteen 

teemaan, joka on ollut läsnä sillä kyseisellä viikolla käsitellen teemaa eri teorioiden avulla.  

Työskentelen suuren yrityksen X pankkitakausosastolla asiantuntijan roolissa, ja työtehtäviini 

kuuluu ulko- ja kotimaisten pankkitakausten laatiminen, Standby -remburssit, asiakas- ja asi-

antuntijapalvelu, postivuoro sekä muut erilaiset osaston tehtävät. Työskentelen sekä avokont-

torilla sekä kotikonttorilla. Trade Finance -yksikköön kuuluu myös myyntiryhmä sekä vienti- ja 

tuontiremburssit. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada uutta näkökulmaa nuoren työntekijän viikoittai-

sista haasteista, onnistumisista ja oppimisesta sekä samalla kehittää itseäni osaston eri osa-

alueilla. Takausosaston työtehtävät, roolit ja päivät vaihtelevat ja olen vielä alkuvaiheessa 

asiantuntijan roolissa, mutta tärkeimpänä tavoitteena on kehittyä osaavaksi asiantuntijaksi 

Trade Financessa pankkialalla. Takausosastolla on käytössä erilaisia käsitteitä, mitkä tulevat 

tutuksi työn ja oppimisen kautta. Pankkitakaus on käsite, jonka jokaisen Trade Finance työn-

tekijän ja pankkilaisen tulee osata sekä ymmärtää. Pankkitakaus tai pelkkä takaus on pankin 

antama sitoumus pankin asiakkaan sopimuskumppanin hyväksi, jossa pankki sitoutuu asiak-

kaansa puolesta rahamääräiseen vastuuseen. Asiakkaasta käytetään käsitettä takauksenotta-

jan ja sopimuskumppanista käytetään taas käsitettä edunsaaja. Takausmuotoja on kahta eri-

laista ja ne ovat omavelkainen tai vaadittaessa maksettava. Omavelkainen takaus on sopimus-

liitännäinen, kun taas vaadittaessa maksettava takuut ovat pääsopimuksista irrallisia. 

2 Nykytilanne 

Tässä kappaleessa käyn läpi nykyistä työtäni Trade Financen pankkitakausosastolla. Esittelen, 

mitä vastuihin kuuluu ja mitä osaamista se vaatii. Esittelen myös työni kannalta tärkeitä si-

dosryhmiä sekä omaa pohdintaani vuorovaikutustaidoistani. 

Olen aloittanut Trade Financessa pankkitakausosastolla aluksi harjoittelijana vuonna 2017, 

jonka jälkeen työskentelin henkilöasiakas puolella vuosina 2018–2020. 
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Tämän jälkeen siirryin kokopäiväiseksi työntekijäksi takaisin pankkitakausosastolle. Koin hel-

pommaksi aloittaa työt paikassa, josta minulla on jo vuoden pituinen työkokemus ja työtehtä-

vät ovat minulle tuttuja. En kuitenkaan aloitusvuotenani tehnyt kuin helpoimpia takauksia, 

mutta monipuolista kokemusta olen saanut helpoimmistakin työtehtävistä. 

Monipuolisen kokemuksen myötä voisin luokitella vahvuuksiini sen, että minuun voi työkolle-

gana luottaa ja hoidan tehtävät ajallaan. Minulla on kokemusta yrityspuolen lisäksi myös hen-

kilöasiakaspuolelta, joten pystyn sen puolelta soveltamaan osaamiani taitoja, esim. sosiaalisia 

taitoja asiakkaiden kanssa, tarvittaessa hyväksi.  

Lopuksi käsittelen työtehtävieni kehittämistä ja tämän opinnäytetyön tavoitteita. Tavoittei-

siin kuuluu omat henkilökohtaiset tavoitteet sekä mitä yritys X voi hyötyä tästä päiväkirja-

muotoisesta opinnäytetyöstä. 

2.1 Nykyinen työ ja osaaminen 

Olen työskennellyt Trade Finance -yksikön takausosastolla kokonaisuudessaan noin kolme 

vuotta, ja niistä kahden vuoden ajan olen toiminut asiantuntijan roolissa. Takausosastolla en-

sisijainen työtehtävä on käsitellä asiakkaiden ulkomaiset ja kotimaiset pankkitakauspyynnöt 

sekä standby -remburssit. Takausten tekemiseen liittyy paljon enemmän, kuin pelkän takaus-

paperin tekeminen ja lähettäminen eteenpäin. Kun otan takauksen käsittelyyn, tarkistan ha-

kemuksen ja tarkistan takaukseen liittyvät taustatiedot ja muiden osastojen asiakaan tekemät 

pohjatyöt, jotta takaussitoumus voidaan toteuttaa. Työhön liittyy myös asiakaspalvelu sähkö-

postitse ja puhelimitse sekä asiantuntijapalveluita mukaan lukien asiakkaiden konsultointia. 

Osastolla käydään paljon kirjevaihtoa asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa, joten on todella 

tärkeää, että sähköpostit löytävät perille oikealle henkilölle tai osastolle nopeasti. Tätä var-

ten osastolla on oma rooli ryhmäsähköposti sekä viikkorooli ns. postivuoroon. Postivuorolaisen 

tehtävänä on huolehtia takausosaston ryhmäsähköpostista, jonne tulee kaikenlaisia kysymyk-

siä liittyen erilaisiin takaustapauksiin ja -hakemuksiin. Osaaminen kehittyy työvuosien lisään-

tyessä ja olen itsekin syventänyt jo osaamissani taidoissa sekä saanut uusia taitoja vanhojen 

rinnalle.  

Vienti- ja tuontiyritysten liiketoiminnan sekä kansainvälisen kaupan merkityksen ymmärtämi-

nen on yksi osaamisalueista mihin tulee keskittyä. On erittäin tärkeää tietää mikä on asiak-

kaan toimiala ja tuotteet sekä mitä tarpeita heillä on. Takauksia tehdään eri kielillä, joten 

hyvä kielitaito tulee osata. Työskentelen päivittäin suurimmaksi osaksi suomeksi tai englan-

niksi, mutta myös muiden kielten osaamisesta on hyötyä takausalalla. 

Takausten parissa työskentely tapahtuu jatkuvan paineen alla. Asiakkaat voivat tehdä suuria 

kauppoja ja kauppojen toteutukselle voidaan tarvita pankkitakaus. Ulkomaankaupassa pankki-

takauksia käytetään maksun varmentamiseksi tai muuna vakuutena, etenkin 
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projektiluonteisissa toimituksissa. Työtä tehdään ryhmänä ja yhtenäisenä tiiminä, mutta ta-

kauksen teko on jokaisen oma itsenäinen projekti, jossa tulee omata kyky työskennellä myös 

yksin. 

Tiedostan itse, että asiantuntijuus on vasta alkuvaiheessa ja opittavaa on vielä paljon, jotta 

pystyy saavuttamaan täydellisen asiantuntijuuden saavuttamiseksi. Työn oppiminen on arvi-

oitu kestävän noin 3 vuotta, mutta kokonaisvaltainen oppiminen jatkuu koko uran ajan. Luo-

kittelisin itseni taitavaksi suoriutujaksi, sillä pärjään suurimmaksi osaksi itsenäiseksi. Kohtaan 

päivittäin myös uusia asioita, joten tällöin joudun nojautumaan osaavimpiin kollegoihini. Pos-

tivuorossa minulla on eniten kehitettävää, sillä olen tehnyt postivuorolaisen roolia alle vuo-

den ja siinä roolissa kohtaan eniten uusia haasteita ja uusia asioita, jota ei voi ainakaan vielä 

etukäteen osata. 

Ammatillinen kehittyminen on hyvässä alussa ja osaamisen peruspohja on hyvällä mallilla. Ke-

hittyminen tapahtuu takaus takaukselta ja päivä päivältä. Pyrin ottamaan monipuolisesti kai-

kenlaisia takauspyyntöjä, jotta saisin kaiken mahdollisen kokemuksen erilaisista tapauksista 

ja tätä myöten kehittyisin ammatilliseksi asiantuntijaksi. Jokainen kollegani on työskennellyt 

takausosastolla yli 10 vuotta. Tiedostan etten kollegojeni työskentelyvuosissa saa heitä kiinni 

ja kehittyminen on jokaisella yksittäistä. Kokemattomuus näkyy sillä, että olen hieman epä-

varma joissakin tapauksissa ja varmistan kollegoiltani asian ennen kuin etenen ja näin yritän 

välttää turhia virheitä. Otan rohkeasti erilaisia takauspyyntöjä käsittelyyn, jotta oppimiseni 

kehittyisi niiden kautta sekä pyrin hyödyntämään kokeneiden työkavereiden monien vuosien 

osaamisen, tiedon ja taidon kysymällä heitä itseäni askarruttavilla kysymyksillä mitä kohtaan 

päivittäisessä työssä. 

2.2 Sidosryhmät 

Trade Financen sidosryhmät koostuvat erilaisista ulkoisista ja sisäistä sidosryhmistä. Trade Fi-

nancen osasto koostuu kolmesta osasta: myyntiryhmästä, dokumenttimaksut –remburssiosas-

tosta ja takausosastosta, joilla on eri esihenkilö kuin takausosastolla. Kanssakäyminen ei ole 

välttämättä päivittäistä ja mielestäni etätyö on etäännyttänyt meitä myös tiiminä luonnolli-

sen vuorovaikutuksen vähentyessä. Sisäisiä sidosryhmiä ovat muut takausyksiköt eri maissa, 

lakiosasto, asiakasvastuuhenkilöt ja laina- ja vakuuspalvelut (Kuvio 1). Yritys X:llä on vastaa-

via yksiköitä myös monissa eri maissa, ja yhteistyö sekä toimintaohjeet ovat yksiköiden kes-

ken yhtenäiset. Eroavaisuuksia myös löytyy eri maan käytäntöjen, lakien ja markkinakäytän-

nön takia. Teemme pankin lakimiesten kanssa myös tiiviisti yhteistyötä, kun tarvitsemme esi-

merkiksi tukea hankalissa takausteksteissä tai takauksissa, johon sovelletaan ulkomaista lakia. 

Pankin rahoitusyksikkö tekee luottopäätöksen ja laina- ja vakuuspalvelut hoitavat asiakkaiden 

dokumentaation, vakuudet ja sopimukset yhdessä asiakkaan asiakasvastuuhenkilön kanssa, 

jotta takausosastolla me voimme keskittyä takausten tekoon ja antaa niitä ulos. 
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Ulkoisia sidosryhmiä ovat asiakkaat, Finnvera, muut pankit sekä vakuutusyhtiöt. Näistä edellä 

mainituista olemme eniten tekemisissä asiakkaiden kanssa sekä muiden maiden pankkien 

kanssa. Takausosastoa ei olisi ilman asiakkaita ja työmme on pääsääntöisesti asiakkaiden lä-

hettämien takauspyyntöjen käsittelyä. Muiden pankkien kanssa olemme yhteydessä, jos ta-

kauksia lähetetään puolin ja toisin Swift-yhteyksien kautta. Swift on autentikoitu sanoma, 

jota pankit sekä yritykset käyttävät ympäri maailmaa. Swift on lyhenne sanoista Society for 

Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (Raha 2022.) 

 

Kuvio 1: Sidosryhmät 

2.3 Vuorovaikutustaidot 

Vuorovaikutus on olennainen osa työyhteisötaitoja ja ammattimainen vuorovaikutus on kyky 

viestiä tehokkaasti erilaisten kohderyhmien kanssa eri tilanteissa ja erilaisilla viestintäväli-

neillä. Hyviä vuorovaikutustaitoja ovat esimerkiksi kyky keskustella muiden kanssa kohteli-

aasti ja selkeästi, muiden kuunteleminen, myös sanattomassa viestinnässä sekä taito tunnis-

taa eri kulttuurien vaikutukset viestintään. Pienikin panostus omien vuorovaikutustaitojen ke-

hittämiseen antaa usein merkittäviä osaamisetuja muihin työntekijöihin verrattuna. (Jääske-

läinen 2020.) 

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeät myös meidän tiimistämme, sillä olemme vuo-

rovaikutuksessa toistemme ja muiden kanssa päivittäin. Jokaisen täytyy pitää huolta omista 

vuorovaikutustaitojen ylläpitämisestä, sillä osa työskentelee etänä ja osa konttorilla. Vuoro-

vaikutustilanteita on tiimiläisten kanssa kahvikoneella, jos työskentelee konttorilla tai ta-

kauksenkäsittelyn yhteydessä. Voin esimerkiksi kysyä toisen kollegan mielipiteen, jos olen 



  11 

 

 

kahden vaiheilla, mitä kannattaisi pulmatilanteessa tehdä. Vuorovaikutustilanteita on päivit-

täin myös asiakkaiden kanssa joko sähköpostitse tai puhelimitse. Näissä vuorovaikutustilan-

teissa tulee näyttäytyä ulospäin ammattimaiselta ja täytyy löytyä asiakkaan kanssa yhteisym-

märrystä.  

Sisäistä sidosryhmätyöskentelyä on jatkuvasti eri osastojen kesken Suomessa, Yrityksen X eri 

maiden Trade Finance -yksiköiden kesken sekä ulkomaisten pankkien kautta. Ulkoisista sidos-

ryhmistä olemme eniten vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa sähköpostin välityksellä. Au-

tan asiakkaitamme tekemään takauspyyntöjä sekä viestittelemme takaukseen liittyen ennen 

kuin se on lähetetty eteenpäin. Asiakas voi haluta ensin luonnoksen hyväksyttäväksi ja tarkis-

tettavaksi ettei jälkeenpäin tule ylimääräisiä muutoksia takaukseen. Pankilla on ulkomaisia 

asiakkaita ja eri maiden kulttuurierot, kielitaito sekä vuorovaikutustaitojen erilaisuus ovat 

suurin haaste jokapäiväisessä työssä. Vuorovaikutustilanteet esimerkiksi sähköpostin kautta 

voivat olla tulkinnanvaraisia, vaikka niiden ei pitäisi olla.  

2.4 Kehittäminen ja opinnäytetyön tavoitteet 

Toimintatavat työpaikoilla kehittyvät koko ajan digitalisuuden ja tekoälyn ohella. Kun maail-

manlaajuinen pandemia alkoi, osa tiimistämme aloitti etätyöskentelyn. Työtehtävien tekemi-

nen ja toimintatavat kokivat ison muutoksen, kun kotikonttorilla ei fyysisiä papereita ole. Di-

gitalisoimme toimintatapaamme, jotta työskentely onnistuu myös kotolta käsin. Paperityötä 

jouduttiin vähentämään ja tietojen piti löytyä koneelta, jotta etätyöskentelijät ja konttorilla 

työskentelevät pääset dokumentteihin käsiksi. 

Tavoitteenani on oppia tekemään päivittäisiä havaintoja sekä niiden pohjalta oppia alasta ja 

kehittää itseäni eri osa-alueilla. Päätavoitteenani on parantaa enemmän ajan- ja stressinhal-

lintaa. Olen usein stressaantunut, kun aika ei riitä ja tämän takia työtehtävät saattavat ha-

jota käsiin, jos en osaa hallita aikaa ja pitää stressiä kurissa. Ammattimainen asiantuntijuus 

on vielä alussa ja pyrin hyödyntämään osaavien kollegojen tietoja ja taitoja, jotta voisin olla 

joku päivä yhtä pätevä asiantuntija. Tavoitteisiin pääseminen vaatii myös oman panokseni. 

Pyrin havaintojeni pohjalta kehittämään itseäni sekä oppimaan niiden pohjalta enemmän. 

Nykypäivänä työntekijät voivat kokea työt stressaavampina, kun töitä on enemmän, mitä 

työntekijöitä on. Tämän päiväkirjaopinnäytetyön havaintojen pohjalta pyrin hyödyntämään 

erilaisia työskentelytapoja, jolla voisin helpottaa arkista kiireen tunnetta.  

3 Päiväkirjaraportointi 

Päiväkirjaraportoinnissa seuraan 10 viikon ajan työskentelyäni takausosastolla sekä kirjoitan 

lyhyesti jokaisen päivän päätteeksi työpäivän tapahtumista. Ennen alkavaa viikkoa olen 
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miettinyt valmiiksi, mihin aiheeseen keskityn, mitä haluaisin oppia ja mitä minun tulee kehit-

tyä, jotta olisin osaava asiantuntija. Työskentelen arkisin maanantaista perjantaihin kahdek-

santuntisia päiviä, joko konttorilla tai etänä ja joustavan työajan ansiosta pystyn itse määrit-

telemään työn alkamis- ja päättymisajankohdan.  

Etukäteen mietittyjen aiheiden ansiosta pystyn keskittymään viikkoteemaisesti jokaiseen ai-

heeseen huolella ja analysoimaan aiheita syvällisemmällä tasolla. Päivittäiset havainnoit ja 

muistiinpanot pitävät minut ajan tasalla tekemisistäni sekä niiden pohjalta voin verrata omaa 

kehitysmatkaani alkuviikosta loppuviikkoon.  

3.1 Viikko 1 

On ensimmäinen raportointiviikkoni ja aiheena käsittelen stressinhallinta. Stressi on osa päi-

vittäistä työtämme, sillä useimmilla takauksilla on kiire ja työjonomme on pitkä. Takausyksi-

kössä on myös monia muita työtehtäviä ja rooleja, jotka eivät välttämättä liity varsinaisesti 

takausten tekemiseen.  

Stressiä hallitsemalla saamme asioita aikaiseksi ja hallitsemalla stressiä myös työpäivät ovat 

onnistuneempia. Olen tällä viikolla postivuorossa, jossa ensimmäisenä tehtävänä ei ole tehdä 

vaikeampia takauksia vaan hoitaa osaston fyysinen ja sähköinen posti sujuvasti. 

Maanantai 31.1. 

Tänään alkoi ensimmäinen raportointiviikkoni. Tiukkojen koronaohjeistusten myötä työpai-

kalla saa olla tiimistämme vain kolmasosa ja tänään oli minun vuoroni siirtyä etätöistä kontto-

rille seuraavan viikon ajaksi. Itse tykkään työskennellä myös konttorilla etätöiden sijaan, sillä 

tällöin koen olevani osa tiimiä. Työpäiväni alkaa sähköpostin pikaisella lukemisella, eri sivus-

tojen aukaisemisella sekä työseuranta Excel-taulukon täyttämisellä. Työseuranta -Excel tau-

lukkoon jokainen tiimiläinen merkitsee, montako takausta on käsittelyssä, ovatko takaukset 

ulko- vai kotimaisia, mitä muita tehtäviä on käsitellyt päivän aikana sekä kaikkiin töihin käy-

tetty aika. Jokaiselta päivältä merkitään omat luvut ja näiden lukujen avulla lähiesihenkilö 

pystyy tulkitsemaan esimerkiksi sen, että montako työntekijää tarvitsisimme, jotta työt saa-

daan tehtyä ajallaan.  

Kellon lyödessä 9, minulla alkaa tiimin kesken aamupalaveri Teams -sovelluksen välityksellä. 

Palaverissa käydään läpi edellisen työpäivän eli viime viikon perjantain lukemat, että pal-

jonko saimme kaiken kaikkiaan takauksia siltä viikolta annettua. Tämän jälkeen katsoimme, 

paljonko takauksia on tällä hetkellä käsittelyssä ja montako takausta odottaa työjonossa kä-

sittelyyn ottoa. Käymme myös läpi tiimin roolit tällä viikolla ja minulle osui postivuoro, joten 

tiedostan jo valmiiksi, etten tule tekemään kovinkaan montaa takausta ellen yhtäkään. Posti-

vuorolaisena koen olevani osaston moottori, joka huolehtii koko osaston ryhmäsähköpostin 
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sekä fyysisen postin. Postivuoroon kuuluu sähköpostien ohjaaminen oikealle henkilölle tai 

osastolle, erilaisten takaustekstien kommentointi ja räätälöinti, asiakaspalvelu, erilaisten ta-

kaustapauksen selvittely, takausten lopettaminen sekä paljon muuta. Olen tehnyt postivuoroa 

alle vuoden, mutta hoen itselleni, että tekemällä oppii. Toivon sisäistäväni roolin nopeasti, 

mutta pyrin antamaan oppimiselle ja ymmärryksen kehittymiselle aikaa. 

Usein oletetaan, että kuukauden viimeinen päivä on postivuorolaiselle kiireinen, sillä monen 

takauksen eräpäivä on kuun viimeinen päivä. Tämä oli kuitenkin poikkeuksellinen, sillä sähkö-

posteja ei kertynyt jonoksi asti ja myös fyysinen posti jäi vähäiseksi. Muutama sähköposteista 

tuntui tänään haastavilta ja nojaudun kollegojeni puoleen kysymällä apua ja neuvoja. Välillä 

tuntuu lannistavalta kysyä apua päivittäin, mutta tiimimme arvostaa ennemminkin sitä, että 

ensin kysytään ja sitten tehdään. Koko työaika kului kuitenkin postivuoron parissa, enkä saa-

nut takauksia tehdyksi.  

Tiistai 1.2. 

Aamu alkoi erilaisella tavalla kuin edellisenä päivänä, sillä Trade Finance -yksikössämme 

aloittaa uusi työntekijä. Hänellä ei ole aikaisempaa pankkialan taustaa, mutta kokemusta 

Trade Financen tuotteista löytyy. Itse koin tilanteen jännittäväksi, sillä ei tiedä mitä odottaa. 

Kun uusi tiimijäsen saapui, esittäydyin pikaisesti, sillä osaston esihenkilö oli esittelemässä hä-

nelle ensin paikkoja sekä työpisteen. Klo 9.30 alkoi Trade Financen aamupalaveri, jossa oli 

kollegoitamme myös Ruotsista. Aamupalaverin yhteydessä kerroimme hieman enemmän itses-

tämme, sillä pidimme esittelykierroksen englanniksi. En ollut varautunut englanninkieliseen 

esittäytymiseen, ja itse koin tilanteessa hieman jännitystä. Uuden tiimijäsenen kohtaaminen 

oli todella luonnollista ja koin, että hän sopeutuu hyvin joukkoomme.  

Aamu- ja iltapäivä meni kokonaisvaltaisesti postivuoron parissa ja asiakkaat lähettelivät eri-

laisia sähköpostikyselyitä ja fyysisiä posteja enemmän kuin edellisenä työpäivänä. Vaikka hil-

jaisia hetkiä postivuorossa ei ollut, sain tehtyä yhden takauksen valmiiksi. Oman ajan käytön 

hallinta täytyy huolellisesti suunnitella, ettei postivuoro tai takauksen tekeminen kärsi. Mo-

lempiin rooleihin pitää keskittyä samaan aikaan ja priorisoida tehtävät. Tämänkin päivän ai-

kana jouduin kysymään apuja ja neuvoja, mutta selvisin mielestäni paremmin kuin eilen. 

Keskiviikko 2.2. 

Aamu alkoi rauhallisesti työseuranta -Excelin täyttämisellä, ryhmäsähköpostin seuraamisella 

sekä yksikkömme aamupalaverilla. Minulla ei ollut palaverissa mitään kummallisia tapahtunut 

edellisenä päivänä, joten olin ollut tavalliseen tapaan hiljaisempi kuin muut työkaverini. Tii-

mistämme yksi henkilö jäi loppuviikoksi lomalle, joten tiesin etukäteen, että emme tule anta-

maan takauksia yhtä paljon ulos, kun meitä on yksi vähemmän. Saimme myös tietää, että uusi 

työntekijä oli saanut koronatartunnan, joten jäimme jännityksellä odottamaan pankin 
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linjauksia ja ohjeita altistumiseen liittyen. Olin myös pistänyt itselleni tavoitteen tehdä yhden 

takauksen postivuoron lisäksi. 

Aamupäivä alkoi fyysisen postin parissa ja alku näytti lupaavalta ja postin määrä oli vähäi-

sempi kuin edellisinä päivinä. Postin mukana tuli enimmäkseen vanhoja takauksia, jotka olivat 

jo ehtineet erääntyä. Erääntyneet takaukset tulee arkistoida ohjeiden ja arkistolain mukai-

sesti ja niiden arkistoimiseen minulla meni aikaa noin yksi tunti. Arkistoimisen ohessa pidän 

silmällä ryhmäsähköpostia, jottei kenenkään osastolaisen sähköposti jää roikkumaan sähkö-

postin etusivulle. Postivuorossa priorisointi on tärkein taito. Pitää tietää mitkä asiat pitää hoi-

taa ensimmäiseksi ja mitkä asiat ovat kiireellisempiä kuin toiset. Saimme myös päivitetyt ko-

ronaohjeistukset ja loppupäivä meni kasvomaskit kasvoilla työskennellen. 

Tänään minulta ei lähtenyt yhtään takausta, joten en täyttänyt itselleni tavoitettua tavoi-

tetta. Ryhmäsähköpostissa oli monta kiireellistä tapausta, johon asiakkaat ja sisäiset sidosryh-

mät tarvitsivat vastauksia. Postivuorolaiselta ei oleteta yhtä paljon takausten tekemistä kuin 

muilta tiimiläisiltä, sillä takaustentekijät voivat keskittyä lähinnä vain takaustensa tekoon. 

Postivuorolaiselle on määritelty oma työtehtävälista ja kun sen listan tehtävät tehtyään, voi 

keskittyä takausten tekoon, jos ylimääräistä aikaa on. Itse en murehtinut takauksen teke-

mistä, sillä sain sähköpostin jonon purettua hyvälle mallille.  

Torstai 3.2. 

Heti aamusta katson kalenteriani ja tiimillemme on varattuna erilaisia palavereja pitkin päi-

vää. Tiedostan heti, että tulen multitaskaamaan eli keskittymään kahteen tai useampaan asi-

aan yhteen aikaan. Postivuorolaisena minulla ei ole päivän aikana hiljaisia hetkiä. Multitas-

kaus vaatii hurjasti aivotyötä ja yritän olla tekemättä virheitä. En halua heti pyytää apua 

muilta, sillä haluan pärjätä yksin. Koen, että jos muutkin pärjäävät niin minunkin on pakko. 

Joudun kuitenkin pyytämään kollegaltani apua fyysisen postin kanssa, sillä en ole ehtinyt sitä 

käsittelemään koko aamupäivän aikana. Kollegani on kuitenkin kokenut tekijä, joten hän mie-

lellään auttaa, että saamme tiiminä tehtyä osastomme työt. 

Palavereja oli yhteensä kolme päivän aikana; aamupalaveri, pankin tulosjulkistus sekä koko 

vuoden odotettu asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset. Jokainen palaveri kesti tunnin, jo-

ten itse työn tekemiseen ei ollut yhtä paljon aikaa. En kuitenkaan pystynyt keskittymään pa-

lavereihin täydellä teholla, koska ryhmäsähköpostia ei voinut jättää vahtimatta taikka asia-

kaspuheluihin ei voinut jättää vastaamatta. Kiireisestä päivästä huolimatta sain tehtyä yhden 

takauksen. Sähköpostiin tuli paljon viestejä, mihin tarvitsin kokeneimpien työkavereideni 

apuja sekä jätin muutaman sähköpostin seuraavalle päivälle, sillä tiedostin, että ne voivat 

odottaa huomiseen. En halua kiirehtiä töiden kanssa, sillä en halua tehdä virheitä. Kiireessä 

saattaa syntyä huolimattomuusvirheitä, joten teen työni niin nopeasti ja hyvin kuin pystyn. 

Onneksi lähiesihenkilöni on painottanut meille, että teemme mihin pystymme.  
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Perjantai 4.2. 

Joka perjantaiaamu pidämme Teamsin välityksellä kahvitauon, jolloin konttorilla olevat ja ko-

tona työskentelijät pääsevät keskustelemaan muista kuin työasioista. Vaihdamme kuulumiset 

sekä jokainen voi kertoa esimerkiksi viikonloppusuunnitelmistaan. Konttorilaiset eli minä 

myös mukaan lukien, emme kerenneet osallistua kahvitauolle. Ryhmäsähköposti oli täynnä 

asiakkaiden viestejä, jotka eivät olleet itsestäänselvyyksiä ja tiesin, että niiden selvittämi-

sessä kuluu paljon aikaa.  

Työkaverini otti hoitaakseen fyysisen postin, sillä hän huomasi, että minulla ryhmäsähköpostin 

kanssa paljon tekemistä. Vaikka jokaisella on omat henkilökohtaiset työnsä niin tiedostamme, 

että työtä tehdään tiiminä ja jokainen on tarvittaessa valmis joustamaan, jos toinen tarvitsee 

apua. Ryhmäsähköpostiin oli tullut kysymyksiä mm. ulkomaisilta pankeilta takauksien antoon 

liittyen, hinnoitteluun ja ennakkotekstin tarkistamiseen. Takaustapaukset katsotaan jokainen 

yksitellen hinnoittelua myöten ja tarvitsin myyntitiimiämme apuun takistaan hinnoittelun. Ta-

kaustekstiä jouduin myös selvittelemään ja kyselemään apua toisilta kokeneimmilta kolle-

goilta, sillä teksti ei ollut aivan selkeä. Muillakin oli yhtä lailla kiire, joten kukaan ei ehtinyt 

auttaa minua kyseissä tapauksessa. Jouduin jättämään selvittelyn kesken ja siirtymään seu-

raaviin sähköposteihin. Postivuorolaisena ei ole aikaa jäädä murehtimaan keskeneräisiä sähkö-

posteja vaan seuraava sähköposti täytyy ottaa jo käsittelyyn, sillä muuten sähköpostijonoa ei 

saada purettua. Vastaan yleensä helpoimpiin sähköposteihin ensimmäisenä ja anna vaikeim-

pien sähköpostien olla, ellei asia ole todella kiireellinen. Tässä roolissa täytyy olla pelisilmää, 

sillä postivuorolainen on osaston moottori.  

Viikkoanalyysi 1 

Kaiken kaikkiaan kulunut viikko on ollut todella kiireinen, sillä postivuorolaisen rooli vaatii 

paljon. Takauspyyntöjä tuli myös runsaasti tällä viikolla ja se myös näkyi ryhmäsähköpostiin 

tulleissa viesteissä, joita asiakkaat lähettivät. Sähköpostin kautta asiakkaat voivat lähettää 

takaushakemuksiin erilaisia mallitekstejä tai lisätietoja takauksen lähetystä varten. Viikosta 

jäi päällimmäisenä käteen priorisoimisen tärkeys, stressinhallinta ja oman roolin ymmärtämi-

nen työyhteisössä. Postivuoro ei ole helppo ja kuluneen viikon päättyessä voi huokaista helpo-

tuksesta. 

Olen tehnyt kaikista rooleista vähiten postivuoroa, joten se on minulle rooleista haastavin. En 

vielä selviydy kaikista työtehtävistä, mitä rooliin kuuluu ja jouduin jokainen päivä pyytämään 

apua työkavereiltani. Olen postivuoron myötä oppinut olemaan armollinen itselleni, koska kai-

ken oppii aikanaan eikä kukaan ole seppä syntyessään. Neuvoja kannattaa kysellä, sillä kaik-

keen ei löydy suoraan vastausta oppikirjasta, vaan tietoa tulee osata myös soveltaa.  
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Stressaan usein työstäni, mutten anna sen päälle päin näkyä. Työkaverit huomaavat, kun olen 

kiireinen, mutta pyrin työskentelemään itsenäisesti niin paljon, kun pystyn. Kiireessä voi sat-

tua virheitä, joten yritän hallita stressiäni, ettei turhia virheitä synny. Stressinhallintaa pide-

tään yhtenä työelämän taitona. Stressi tarkoittaa tilannetta, jossa henkilöön kohdistuu haas-

teita ja vaatimuksia, jotka ylittävät henkilön käytössä olevat voimavarat. (Ylioppilaiden ter-

veydenhoitosäätiö 2022.) Stressasin tällä viikolla normaalia enemmän, sillä postivuoro on to-

della hektistä eikä taukoja ole. Jokaiselle minuutille löytyy tekemistä, mutta olen oppinut, 

ettei työt tekemällä lopu. Vaikka stressaan paljon työpäivän aikana ja sen päätteeksi niin 

koen silti onnistuvani hyvin joka päivä. Opin päivittäin paljon uutta, mikä uuvuttaa, mutta 

myös opettaa jokainen päivä.  

Stressiä voi hallita monin eri tavoin ja jokaiselle löytyy omat keinonsa niiden hallitsemiseen. 

Itse pyrin hallitsemaan stressiä syömällä terveellisesti, huolehtimalla omista ihmissuhteistani 

sekä olemalla murehtimatta liikaa asioista, joihin en voi vaikuttaa. Stressi voi olla myös posi-

tiivista, jolloin työnantaja tarjoaa työntekijälle aiempaa haastavampia työtehtäviä sopivaa 

vauhtia (Kallonen & Kuhmonen 2021, 158). Koen, että ruokavaliolla on suuri merkitys jaksami-

seen, joten yritän pitää säännöllisesti ruokarytmistä kiinni sekä pidän huoli siitä, että ruoka-

valioni on pääsääntöisesti terveellinen.  

Priorisoiminen on myös osa stressinhallintaa. Pyrin asettamaan tehtävät tärkeysjärjestykseen, 

jotta saan tärkeät tehtävät hoidettua ensiksi ja sitten keskityn vähemmän kiireisimpiin tehtä-

viin. Priorisoimisella on suuri vaikutus seuraavan päivän kulkuuni, sillä koen olevan vähemmän 

stressaantunut, kun työpäivän päätteeksi minulla on suurin osa sen päivän työtehtävistä hoi-

dettuna. Pyrin myös pyytämään apua muilta, jos koen, etten selviä työtehtävistäni osaamisen 

tasolla tai ruuhkan takia. Asioiden ennakointi, suunnitelmallisuus ja priorisointi estävät töiden 

kasautumista. Asioiden priorisoimiseen kiinnittää huomiota myös Nummelin (2013, 25), joka 

on pannut merkille, kun aikatauluihin jätetään joustovaraa yllätyksiä varten ja turvataan kes-

kittymisrauha työn tekemiselle, voidaan kiireen kokemuksia ainakin lievittää. Hän mainitsee 

näiden kolmen asian olevan yhteisötason stressinhallintakeinoja, joilla aikapaineista selviyty-

mistä voidaan parantaa. Maailma ei tule valmiiksi yhdessä päivässä.  

3.2 Viikko 2 

Sairauslomani takia viime viikon raportointi on jäänyt välistä. Tällä viikolla keskityn työympä-

ristöön ja arvioin työympäristöäni laajana kokonaisuutena. Olin aiemman työviikkoni ajan toi-

mistolla ja nyt työskentelen etänä. Pystyn täten vertailemaan, miten työskentelyni eroaa toi-

mistolla ollessa ja kun teen töitä etänä. Kotona pystyn kiinnittämään huomiota etätyön työ-

olojen ja työympäristön arviointiin. Olen itse pääsääntöisesti vastuussa siitä, minkälaisen työ-

ympäristön itselleni luon kotona ollessa. 

Maanantai 14.2. 
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Palasin sairasloman jälkeen takaisin työn pariin. Aiempaan työviikkooni verrattuna työskente-

len toimiston sijaan etänä. Oloni on normaalia heikompi, sillä viikon sairastelu on vienyt voi-

mia ja tietokoneruudun tuijottaminen pitkän tauon jälkeen tuntuu raskaammalta. Yritän kui-

tenkin tehdä parhaani ja pitää taukoja, jos ja kun niitä tarvitsen.  

En ole enää postivuoron parissa, joten voin keskittyä pääsääntöisesti takausten tekemiseen. 

Olin ollut viikon poissa, joten aloitan aamun sähköpostin lukemisella, jotta pysyn ajan tasalla 

edellisen viikon tapahtumista. Minun on itse pidettävä huoli siitä, etten jää muista jälkeen 

eikä poissaoloni vaikuta töiden edistymiseen ja työntekoon. Aamupalaverin jälkeen otan muu-

taman takauksen käsittelyyn, jotta pääsen uudelleen työn makuun. Otin neljä takauspyyntöä 

käsittelyyn ja sain kaksi takausta tehtyä, joten päällimmäisenä olen tyytyväinen heti alkuvii-

kosta.  

Tiistai 15.2. 

Aloitan työt aamurutiineilla eli Excel -taulukon täyttämisellä ja yksikön aamupalaverilla. Tun-

nen olevani rauhallisempi työntekijä etätyössä kuin konttorilla. Työympäristöllä on mielestäni 

suuri vaikutus rauhallisuuteen ja kiireen tunteeseen. Konttorilla työskennellessä etätyösken-

telijöitä täytyy auttaa tietyissä työtehtävissä, kuten takauspapereiden allekirjoituksissa, nii-

den postittamisessa asiakkaille, arkistoimisessa ja monessa muussa. Kun työskentelen etänä, 

huomaan kuinka työympäristön vaikutus vaikuttaa omaan työskentelytapaani ja oppimiseen. 

Sain tänään muutaman takauksen ulos, vaikka otin käsittelyyn kaksi uutta erittäin kiireellistä 

ja hankalaa takausta. Kahden uuden takauksen käsittelemiseen minulla meni koko loppupäivä 

enkä siltikään saanut niitä tehtyä valmiiksi. Itsensä kehittämisen kannalta käsittelen takauk-

set niin pitkälle kuin pystyn ja kerään kysymykset ylhäälle, jotka voin vielä varmistaa koke-

neemmalta kollegalta. Takaukset eivät olleet kokeneimmallekaan itsestään selvyyksiä, joten 

päätin kysyä neuvoja lakiosastolta. Työssämme on tärkeää erottaa ja osata tunnistaa raja, 

mitä me voimme osastolaisina päättää takaukseen liittyen ja mitkä asiat tulee kysyä tai var-

mistaa esimerkiksi esihenkilöltä tai lakimieheltä.  

Keskiviikko 16.2. 

Tänään tavoitteenani on keskittyä omaan jaksamiseen ja taukojen pitämiseen. Tiedostan, 

että kiireelliset takaukset odottavat, mutta pyrin pitämään omasta terveydestäni huolen. 

Teen töitä tiedostaen hitaammin kuin eilen, jotta virheitä ei synny ja oppimiseni ei kärsi. Ta-

kausosastolla keskittyminen ja tarkkaavaisuus ovat ehdottomasti tärkeimpiä ominaisuuksia.  

Jos keskittyminen herpaantuu jatkuvasti, se vaikuttaa oppimiseen negatiivisesti ja kehittymi-

nen ei etene.  
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Pidin aamupäivällä nopean Teams-puhelun osastomme lakimiehen kanssa liittyen kahteen kii-

reelliseen takaukseen, jotka otin käsittelyyn. Saimme puhelun kautta selvyyden takausteks-

teihin ja tein niistä luonnokset, jotka hyväksytän asiakkaalle etukäteen. Puhelun aikana pyrin 

liikkumaan, jotta saan ylläpidettyä vireystilaani. Säännöllinen liikkuvuus vaikuttaa positiivi-

sesti omaan jaksamiseen. Olen huomannut, että loppupäivä tuntuu liian raskaalta, jos ruudun 

tuijottaminen on pitkäjaksoista ja taukoja ei tule pidettyä. 

Pienen tauon jälkeen, lähetin asiakkaalle luonnokset sähköpostilla ja päätin soittaa asiak-

kaalle perään, jotta voimme käydä luonnoksessa ilmenevät muutokset suullisesti läpi. Koen, 

että asiantuntijana täytyy itse tiedostaa, milloin on järkevintä soittaa asiakkaalle ja missä ti-

lanteissa on hyvä lähettää pelkästään sähköposti. Osa työasioista on selvästi helpompi käydä 

läpi puhelimessa, jottei synny väärinymmärryksiä ja asiakas saa tarpeenmukaista asiantuntija-

palvelua. En saanut asiakasta kiinni, sillä hän oli lomalla.  

Torstai 17.2. 

Tänään tavoitteenani oli onnistua ensimmäisessä asiakastapaamisessani, joka pidettiin klo 14 

etäpalaverina. Olin jo aiemmin kysellyt kollegoiltani vinkkejä, kuinka valmistautua tapaami-

seen. Sain heiltä hyviä neuvoja, joita aioin hyödyntää tapaamispäivänä. Ensimmäiseksi tutkin 

yrityksen nettisivuja, jotta pystyin syvemmin perehtymään yrityksen toimintaan ja pyrin löy-

tämään uutta tietoa, mistä voisi olla tapaamisessa hyödyksi. Kyselin myös aamutapaamisessa 

muiden kommentteja, mitä voisin tapaamisessa käydä läpi. Kokosin yhteen muiden kommentit 

ja omat muistiinpanoni, jotta muistan käydä kaikki asiat läpi asiakkaiden kanssa. Kävin asiak-

kaan koko takauskannan läpi ja kirjasin ylös, kuinka paljon asiakkaalla on ulkomaisia ja koti-

maisia takauksia sekä minkä suuruisia takaukset olivat euromääräisenä.  

Ennen tapaamista kävin muistiinpanojani läpi myyntiryhmämme jäsenen kanssa, joka osallis-

tuu myös asiakastapaamiseen pankin puolelta. Hän kokosi muistiinpanojeni pohjalta agendan 

ja lähetti sen kokouskutsussa muillekin osallistujille. Asiakastapaamiseen osallistui minun ja 

myyntiryhmän jäsenen lisäksi asiakkaan puolelta viisi henkilöä. Tapaamisessa oli aiheena 

Trade Finance ja pankkitakaukset. Tapaamiseen oli varattuna aikaa tunti ja saimme kulutet-

tua koko ajan hyvän ilmapiirin merkeissä. Koin aamulla jännitystä, sillä olihan kyseessä ensim-

mäinen tapaaminen Trade Finance -osastolla. Tapaamisessa piti luottaa omaan asiantuntijuu-

teen ja näyttää se muille. Kun työskentelen kotona niin huomaan sen itse vaikuttavan omaan 

osaamiseeni. Konttorilla apua on heti saatavilla ja keskustelu käy helpommin, kun ei tarvitse 

ottaa etäyhteyttä muihin. Kaiken kaikkiaan tapaaminen meni mielestäni hyvin ja koin, että 

kaikki muistiinpanoissani olevat asiat tuli käytyä läpi ja niistä oli hyötyä asiakkaalle. Sain lo-

puksi hyvää palautetta myyntiryhmämme jäseneltä. Hänen sanojensa mukaan minusta ei huo-

mannut, että olisin ensimmäistä kertaa asiakastapaamisessa. Hyvän tapaamiseen jälkeen koin 

edistystä asiantuntijuudessani ja sain enemmän itsevarmuutta tekemiseeni.  
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Perjantai 18.2. 

Perjantai aamun aloitimme työpäivän yhteisellä kahvitauolla. Kahvitauon ideana on puhua 

muusta kuin työasioista, sillä kuulumisia emme pääsee vaihtamaan niin usein kuin ennen van-

haan, kun osa työskentelee etänä ja osa konttorilla. Mielestäni on erittäin tärkeä pitää kiinni 

yhteisestä kahvitauosta, jotta yhteisöllisyys säilyy ja tiedämme mitä muille kuuluu. Työyhtei-

sön tuki on mielestäni erittäin tärkeää, sillä sen kautta voin tuntea oloni turvalliseksi ja tun-

nen olevani osa ryhmää. Aamukahvin jälkeen pidimme perinteisen aamupalaverin, jossa kä-

vimme työjonomme tilanteen ja roolit läpi. Ensi viikon maanantaille piti valita myös henkilö, 

kuka tekisi työpäivän etätyön sijaan konttorilla. Itse ilmoittaudun vapaaehtoisena menemään 

konttorille yhdeksi päiväksi, sillä haluan olla joustava työntekijä ja koen viihtyväni kontto-

rilla, kun pääsen näkemään ja juttelemaan kollegoilleni.  

Aamupäivällä sain edistettyä kiireellisiä takauksia, jotka otin aiemmin tällä viikolla käsitte-

lyyn. Asiakas palasi lomaltaan ja sain vastauksia avoimiin kysymyksiin. En saanut kuitenkaan 

takauksia lähtemään, sillä minun piti olla yhteydessä vielä lakimieheen ja varmistaa, että ta-

kaus voidaan antaa asiakkaan mallitekstillä. Yhteistyö muiden osastojen kesken on osa päivit-

täistä työtä ja sen avulla saavutamme yhteiset tavoitteet eli takausten tekeminen.  

Minulla oli aamupäivällä klo 12.30 kehityskeskustelu esihenkilöni kanssa. Keskustelimme siitä, 

miten minulla meni viime vuosi ja kuinka minulla on alkanut tämä vuosi. Kerroin, että viime 

vuosi tuntui hektiseltä ja otin käsittelyyn monta vaikeampaa takaushakemusta. Kerroin, että 

vaikeampien takaushakemusten käsittelemisellä olen syventänyt osaamistani ja asiantunti-

juuttani. Kävimme läpi myös tämän vuoden henkilökohtaisia tavoitteita ja kehitysalueenani 

on projekteihin osallistuminen. En ole vielä päässyt osallistumaan projekteihin, mutta tämän 

vuoden puolella pääsen. Lopuksi annoimme positiivista palautetta puolin ja toisin ja keskuste-

lusta jäi hyvä mieli viikon päätteeksi. 

Viikkoanalyysi 2 

Oppimista mahdollistava työympäristö lisää työhyvinvointia ja kehittää osaamista. Työympä-

ristönä konttori eroaa paljon siitä, minkälaista työskentely on etänä. Mielestäni molemmissa 

paikoissa on hyvät ja huonot puolensa. Verrattuna viime viikkoon, kun työskentelin kontto-

rilla, tunsin olevani stressaantuneempi, mutta sain enemmän asioita aikaiseksi. Kotona työs-

kennellessä olen rauhallisempi, mutta huomaan, että asioita jää tekemättä, sillä työskentely 

etänä on hitaampaa. GDPR:n (engl. General Data Protection Regulation, GDPR 2022) eli henki-

lötietojen käsittelyä säätelevän lain takia, emme saa tulostaa papereita kotona, mikä helpot-

taisi esimerkiksi erilaisten tekstien vertaamista toisiinsa. GDPR on yleinen tietosuoja-asetus, 

jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa keväällä 2018. Tämän tarkoituksena on antaa pa-

rempi suoja henkilötiedoille ja sen avulla on enempi keinoja hallita tietojen käsittelyä. (Tie-

tosuojavaltuutetun toimisto 2022.) Kotona ei ole ylimääräisä häiriötekijöitä, joten olo on 
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rauhallisempi, kun ei ole esimerkiksi kiire allekirjoittaa ja postittaa takauspapereita. Kotona 

ei myöskään tarvitse auttaa muita etätyöskentelijöitä fyysisien papereiden tutkimisessa, sillä 

niitä ei ole kotona. Koen, että kotona työskentely käy pitkän ajan kuluttua raskaaksi. Kun 

työn ja vapaan välinen raja katoaa, osa työntekijöistä saattaa kuluttaa itsensä loppuun ja päi-

vät tuntuvat yhä enemmän raskaammilta. Etätyö tarkoittaa monelle yksinäisyyden kasvua, 

kun työyhteisö ja keskustelut kahviautomaatin ja lounasruokailun yhteydessä katoavat (Kallo-

nen & Kuhmonen 2021, 13–14). Voin myös yhtyä tähän. Etänä työskentelyssä on myös omat 

hyvät puolensa. Työmatkoihin ei kulu turhaa aikaa, eikä rahaa ja työskentely onnistuu vaik-

kapa omalta mökiltä. Vapaa-aika on huomattavasti lisääntynyt ja en ole sairastanut niin 

usein, kuin ennen. Itse olen etätyön kannalla, mutta työntekijällä pitää olla myös mahdolli-

suus työskennellä paikan päällä toimistolla.  

Toimistotyöskentely ei ole pelkästään huono asia, vaan siinä on omat hyvät puolensa. Työtilat 

ovat turvalliset ja tarkoitukseen sopivat sekä tilat ovat siistit ja valaistus on kohdillaan. Toi-

mistolla käytettävät koneet ja työvälineet ovat käyttötarkoitukseensa sopivia. Taukoja tulee 

pidettyä useammin toimistolla kuin kotona. Toimistolla kävellään ruokalaan syömään lounas, 

kun kotona lounas tulee usein syötyä koneen äärellä. Kahvitauot pidetään yhdessä kollegojen 

kanssa kahvitilassa, mutta kotona tällaista mahdollisuutta ei ole. Työmatkoilla ulkoilma raitis-

taa ja tunnen olevani virkeämpi.  

Vaikka fyysinen työympäristö olisi terveellinen ja turvallinen niin tämä ei riitä, sillä työyhtei-

sön tulisi olla terve myös psyykkisesti ja sosiaalisesti (Kauhanen 2016, 21). Näiden kaikkien tu-

lisi olla mahdollisuuksien mukaan kunnossa, jotta täysvaltainen oppiminen ei kärsi ja työnte-

kijän työhyvinvointi olisi kunnossa. Fyysisessä työympäristössä otetaan huomioon työpisteen 

rakenteen ja työssä käytettävät työvälineet. Sijoitettavan työn luonne ja työntekijän edelly-

tykset tulee ottaa huomioon myös työergonomiaa ajatellen. Kotona työskennellessä tulee olla 

yhtä hyvä työympäristö kuin toimistolla. Työergonomiasta tulee mieleen ensisijaiset sen fyysi-

set tekijät, kuten työliikkeet ja -asennot, vaikka se on paljon muuta. Suunnitellulla työer-

gonomialla pyritään lisäämään enemmän työhön kohdistuva turvallisuutta ja työhyvinvointia, 

kuten työoloja työyhteisössä. Ergonomia koostuu fyysisten ergonomiatekijöiden lisäksi mo-

nesta eri tekijästä, kuten työtilan sijoittelusta. järjestyksestä, valaistuksesta, ääniympäris-

töstä, lämpötilasta ja ilman laadusta (Fysios 2022). Olen itse vastuussa fyysisestä työympäris-

töstäni, kun työskentelen kotona. Pidän huolen siitä, että työasentoni on oikeanmukainen, va-

laistus on sopiva ja minulla on käytössä tarvittavat työvälineet, kuten toimiva työkone, työko-

neen hiiri, näppäimistö ja muistiinpanovälineet.  

Psykososiaalisen työympäristön muodostaa (Kuvio 2): työn johtaminen ja organisoiminen, yh-

teistyö, viestintä ja vuorovaikutustaidot sekä käyttäytyminen työyhteisössä (Työturvallisuus-

keskus 2022). Psykososiaalisen työympäristön puolelta koen itselleni tärkeimmäksi yhteistyön, 

viestinnän ja vuorovaikutustaidot. Ilman yhteistyötä, emme saisi töitämme tehdyksi, joten 
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näen sen yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi tiimissämme. Yhteistyö toimii puolin ja toisin: avun 

antaminen ja saaminen, joten jokainen hyötyy yhteistyöstä ja on myös hyödyksi muille. Hyvän 

yhteistyön varmistamiseksi, olemme luoneet omat pelisääntömme ja pyrimme noudattamaan 

niitä. Yhteiset ohjeet ja toimintatavat helpottavat ja selkeyttävät jokapäiväistä tekemistä. 

Pelisääntöjen luominen edistää tavoitteiden mukaista työn tekemistä, niiden saavuttamista 

sekä yhteistyön sujumista. Pelisäännöt auttavat ottamaan puheeksi asioita ja puuttumaan 

työssä kohdattaviin ongelmiin niiden varhaisessa vaiheessa. Tämän lisäksi niiden tarkoituksena 

on edistää oikeudenmukaista kohtelua työpaikalla ja näin välttää ristiriitoja työpaikalla (Päi-

jät sote 2022). Koen vuorovaikutustaitojen olevan yhä enemmän tärkeämmässä roolissa tule-

vaisuutta ajatellen. Työyhteisö muuttuu enempi virtuaaliseksi eikä fyysisiä kohtaamisia synny 

yhtä paljon kuin ennen vanhaan. Tämän takia on jokaisen oma vastuu pitää huoli vuorovaiku-

tustaitojen kehittämisestä ja niiden ylläpitämisestä. Työpaikkojen tulee tarjota myös työnte-

kijälle mahdollisuus kehittää omia vuorovaikutustaitojaan maailman muuttuessa. Kehittymi-

seni kannalta on tärkeää, että koen kuuluvani joukkoon ja koen olevani samanarvoinen kuin 

muut. Jokainen tiiminjäsen voi myös vaikuttaa työympäristöön luomalla hyvää henkeä, autta-

malla ja tukemalla muita tiimiläisiä, käyttäytymällä ystävällisesti ja osoittamalla kiitolli-

suutta. Itse pyrin noudattamaan edellä mainittuja, jotta työympäristömme pysyisi hyvänä, 

työskentelisin sitten etänä tai konttorilla. 

 

Kuvio 2: Työympäristön tekijät (Työturvallisuuskeskus 2022) 

 

3.3 Viikko 3 

Tämän viikon aikana aion keskittyä enemmin ajanhallintaan eli järjestän oman ajankäytön 

järkevämmin. Tällä viikolla yritän priorisoida työtehtäviä paremmin, keskityn suunnitelmalli-

suuteen ja työn organisointiin. Koen, että työt saa paremmin tehtyä, kun oma ajankäyttö on 

paremmin hallinnassa. Työn organisoinnin ja ajankäytön hallinnan tavoitteena on huolehtia 

siitä, että työtehtävät tulevat suoritettua nopeammin, varmemmin ja laadukkaasti. Aika on 

rajallista, mutta olen oppinut myös sen, että työt eivät lopu tekemällä. Käytämme osastol-

lamme Excel-taulukkoa, johon kirjaamme, mihin työhön on mennyt aikaa ja kuinka paljon on 
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niihin käytetty aika. Excel-työajanseuranta taulukko täytetään joka päivä. Tämän työkalun 

ansioista meillä työntekijöillä sekä esihenkilöllämme on helpompi seurata työhön käytettävää 

aikaa.  

Maanantai 21.2. 

Aloitin työpäiväni etätyön sijaan konttorilla, mutta loppuviikon tulen työskentelemään etänä. 

Konttorilla työt saa tehtyä nopeammin, kun käytössä on muun muassa pöytäkone, takauspape-

rit ja apua on nopeammin saatavilla. Konttorilla olemme kuitenkin etätyöskentelijöiden ”sih-

teerejä”, kun he tarvitsevat apua takauspapereiden skannaamisessa ja postittamisessa eteen-

päin. On erittäin tärkeää muistaa, että oma työpäivä ei koostu pelkästään omista tehtävistä 

vaan toimimme ryhmänä ja muita tulee auttaa tarvittaessa. Jäin viime viikon jälkeen odotta-

maan sähköpostivastausta kahteen kiireelliseen takaukseen liittyen, jotka tulisi saada mah-

dollisimman pian eteenpäin. En ottanut muita kiireellisiä pyyntöjä käsittelyyn, jotta pystyin 

hallitsemaan paremmin jo käynnissä olevia kiireellisiä takauksia.  

Avatessani aamulla sähköpostini huomasin, että olin saanut vastauksen asiakkaalta kiireellisiin 

takauksiin liittyen, joten työstin niitä koko aamupäivän. Sain takaukset loppujen lopuksi läh-

temään eteenpäin ja olin tyytyväinen päivän ajankäyttöön. Loppupäivän otin uuden takauksen 

käsittelyyn, mutta en kiirehtinyt sen kanssa, sillä tiesin ettei se tule kerkeämään tämän päi-

vän postikuljetukseen. Sen sijaan arkistoin omia sekä muiden takauspapereita, sillä olen seu-

raavan päivän etänä enkä pääse papereihin käsiksi.  

Tiistai 22.2.2022 

Tänään en työskentele konttorilla vaan kotolta. Etätyössä varsinainen takaustentekoaika on 

kireämpi kuin konttorilla, sillä konttorilaisten tulee saada tehtyä myös omat työnsä ja arkis-

toimiselle ja takausten postitukselle tulee jättää aikaa. Etänä emme voi tulostella takauspa-

pereita konttorille, jos kukaan ei ole paikalla. Olemme myös riippuvaisia postikuljetuksesta, 

sillä useat takauspaperit lähtevät fyysisellä postikuljetuksella joko asiakkaalle tai asiakkaan 

sopimuskumppanille eli edunsaajalle. 

Aamupäivällä meillä oli aamupalaverin lisäksi palaveri tulevaisuuden tuomista muutoksista, 

kuten tekoälystä ja digitaalisuudesta. Muuttuvan maailman myötä pyrimme olemaan enem-

män joustavampia ja hyödyntämään tekoälyä päivittäisissä tekemisissämme. Tulevaisuudessa 

paperin käyttö vähenee ja kaiken tulisi löytyä digitaalisessa muodossa. Takausmaailma on kui-

tenkin digitaalisuudessa alkuvaiheessa ja meillä on vielä pitkä matka edessä. Asioita on hie-

noa miettiä etukäteen ja myös kuunnella työntekijöiden mielipiteitä siitä, että miten me ko-

emme tulevaisuuden muutokset käytännöntyössä.  
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Olin suunnitellut loppupäivän tekeväni keskeneräiset takaukset niin pitkälle kuin mahdollista. 

Otin aamupäivällä yhden kiireellisen takauksen käsittelyyn ja työstin kaksi keskeneräistä ta-

kausta, jotka otin jo eilen työn alle. Kaikista kolmesta takauksesta asiakkaat halusivat luon-

nokset nähtäväksi ennen kuin alkuperäiset lähtevät maailmalle. Tein luonnokset kiireellisyys 

järjestyksessä, mutta yhtä luonnosta en saanut valmiiksi. Jos tiedän, että takauksen tulisi olla 

valmis seuraavana päivänä, pyrin tekemään sen niin pitkälle kuin mahdollista. Tällä tavalla 

säästän aikaa seuraavana päivänä ja pystyn tarttumaan muihin työtehtäviin rauhallisemmin. 

Yhden luonnoksen kanssa tarvitsin kokeneemmalta kollegalta apua, joten en tämän takia lä-

hettänyt sitä asiakkaalle. Kun työskentelen etänä, en saa välttämättä apua niin nopeasti kuin 

mahdollista. Haluan olla varma, että luonnos on tehty oikeanlaisesti ja asiakkaan lähettämä 

malliteksti käy myös meille. Minulla menisi ylimääräistä aikaa, jos lähettelen luonnoksia asi-

akkaille ja tämän jälkeen huomaisin, että luonnos on tehty väärin tai mallitekstiä pitäisi rää-

tälöidä. Päivän päätteeksi merkitsin tiimimme yhteiseen työajanseuranta Exceliin, kuinka pal-

jon käytin mihinkin työtehtävään ja monta keskeneräistä takausta minulla on. 

Keskiviikko 23.2. 

Aamulla, kun heräsin, katsoin kalenteriani ennakoivasti, jotta tiedän miltä tuleva päivä näyt-

tää. Tälle päivälle oli merkattuna kaksi palaveria, joten suunnittelin päiväni etukäteen ja las-

kin, kuinka paljon minulla jää aikaa takausten tekemiseen. Teen tänään myös lyhyemmän päi-

vän ja tiesin valmiiksi, että päivä tulee olemaan kiireinen. Aamupalaverit olivat aamulla klo 9 

ja seuraava klo 14.30. Molempiin palavereihin oli varattuna noin tunti aikaa, joten päivä tulee 

menemään nopeasti. Ensimmäisessä palavereissa kävimme perinteisesti läpi takaustilanteen, 

montako takausta on eilen tehty ja montako uutta takaushakemusta on työjonossa. Keskuste-

limme myös ennakoivasti Venäjän ja Ukrainan sotatilanteesta ja kuinka se tulee vaikuttamaan 

töihimme.  

Aamupäivällä otin uuden kiireellisen takauksen käsittelyyn ja sain lähetettyä siitäkin luonnok-

sen asiakkaalle hyväksyttäväksi. Minusta on hyvä, että asiakkaat pyytävät luonnosta hyväksyt-

täväksi, jotta he voivat hyväksyttää sen omalla sopimuskumppanillaan ennen takauksen lähte-

mistä ulos. Näin takaukseen ei tule välttämättä ylimääräisiä muutoksia jälkeenpäin, ja mo-

lemmat säästävät aikaa ja rahaa. Kellon lyödessä 14.20 päätin pitää pienen tauon, jotta jak-

soin loppupäivän palaverin. Palaverissa oli Suomen ja Ruotsin takausyksiköt ja aiheena oli kes-

kustella toimintatavoista, joita kumpikin osasto käyttää omalla osastollaan. Palaverina tavoit-

teena oli yhtenäistää toimintatapaamme sekä antaa ja saada vinkkejä puolin ja toisin. Myös 

ajanhallinta häilyi koko ajan keskustelun taustalla. Molemmille on tärkeää ajan säästäminen 

päivittäisessä työssä ja tehokkaiden toimintamallien käyttäminen. Itse jouduin jättäytymään 

palaverista aiemmin pois oman menon takia.  

Torstai 24.2. 
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Aamulla vilkaisin sähköpostiani ja luin uudet sähköpostit sekä tarkistin kalenterista päivän pa-

laverit. Päivä näytti alustavasti hyvältä, sillä vain yksi palaveri oli edessä ja loppupäivän pys-

tyi käyttämään takausten tekemiseen. Aamulla täytin myös omat lukemani Excel-taulukkoon 

ja ennakoin, että tänään saan vastauksia luonnoksiin, jotka lähetin aiemmin tällä viikolla asi-

akkaille. Aikaisin aamulla esihenkilöni tuli laittamaan viestiä, että voinko ottaa kolme uutta 

takaushakemusta käsittelyyn, jotka tulisi saada lähtemään ulos huomiseen mennessä. Katsoin 

työtilannetta ja tiesin, että omat keskeneräiset työtehtävät kärsisivät, joten jouduin sano-

maan aamusta ei, mutta sanoin, että voisin katsoa asiaa keskeneräisten takauksieni jälkeen. 

Koen olevani joustava työntekijä ja tunnen piston sisimmissäni, kun en pystynyt ottamaan li-

sää kiireellisiä takaushakemuksia sillä hetkellä käsittelyyn. Tiedän, että jos otan liikaa kiireel-

lisiä takauksia käsittelyyn en saa nykyisiä kiireellisiä takauksia eteenpäin ja olen tukossa lop-

pupäivän ja huomisen. Onneksi toinen kollegani otti kiireelliset takaushakemukset käsittelyyn 

ja pystyin keskittymään omiin töihini.  

Tunsin olevani erittäin stressaantunut koko torstaipäivän kiireellisyyden takia. Pyrin etukä-

teen sunnitelemaan päiväni ja järjestelmään takausten käsittelemisen, mutta kaikki ei mene 

aina suunnitelmien mukaan. Etätyössä tulee monesti teknisiä ongelmia ja tuntuu, että järjes-

telmät ovat hitaampia kotona kuin konttorilla. Teemme työtä tiiminä ja olemme riippuvaisia 

toisistamme. Osastollamme toisen henkilön tulee verifioida takaus eli käytännössä verifioija 

tarkistaa, että takaus vastaa sitä, mitä asiakas pyytää ja tiedot on täytetty oikein järjestel-

mään. Verifioimiseen menee myös aikaa, sillä henkilön tulee tarkistaa jokainen dokumentti, 

jota takauksen tekemiseen tarvitaan ja verifioijana täytyy olla erittäin tarkka. Verifioin kolle-

gojeni takauksia loppupäivästä ja niihin meni yhteensä aikaa koko päivänä aika noin tunti.  

Perjantai 25.2.  

Stressaavan loppuviikon päätteeksi on hyvä aloittaa aamu yksikön yhteisellä kahvihetkellä. 

Tiedän ettei ylimääräistä aikaa ole, mutta haluan pitää kiinni yhteisestä ajastamme, jolloin 

voimme rentoutua kahvikupin äärellä ja puhua vapaa-ajan asioista. Kaikki eivät osallistu aa-

mupalaveriin jatkuvan kiireen takia, mutta itse koen ettei työkiire ikinä lopu. Heti kahvihet-

ken perään pidimme organisoitumisen palaverin. Aloitamme ensi viikon alusta ”new normal” -

työskentelytavan eli 2/3 osaa työskentelee konttorilla samanaikaisesti ja 1/3 työskentelee 

etänä. Etätyöskentelijät on jaettu kolmeen ryhmään ja jokainen ryhmä työskentelee osan 

etänä ja osan konttorilla. Itse tulen olemaan kaksi seuraava viikkoa konttorilla ja sen jälkeen 

yhden etänä. Kun tiedän, että tulen työskentelemään seuraavat viikot konttorilla, pyrin pitä-

mään tiedoston järjestyksessä, jotta ne ovat helposti tulostettavissa konttorilla. Näin säästän 

aikaa eikä etätyön vaihtuminen konttorityöhön vie ylimääräistä aikaa. Työskentelytavat poik-

keavat suurin osin siinä, että kotona kaikki on koneella tiedostoissa ja konttorilla paperimuo-

dossa.  
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Sain tehtyä kaksi takausta valmiiksi – yhden takausmuutoksen ja yhden kokonaan uuden ta-

kauksen. Otin työn alle myös uuden takauksen, joka on remburssiliitännäinen. Vientiremburssi 

on maksutapa, jossa asiakkaan pankki sitoutuu suorittamaan maksun sopimuskumppanille 

remburssiehtojen täytyttyä. Remburssin ehdot perustuvat kauppasopimukseen ja ehtojen to-

teutuminen todetaan remburssissa vaadituista asiakirjoista. Yksi vaadittu asiakirja voi olla ta-

kaus, kuten tässä tapauksessa on. Remburssia käytetään maksutapana silloin, kun asiakas ei 

tunne kaupan toista osapuolta tai maantieteellinen etäisyys toiseen sopimuskumppaniin on 

suuri. Remburssilla minimoidaan maksuehtoon liittyvät riskit molemmilta kaupan osapuolilta 

(Osuuspankki 2022.)  

Otin remburssiliitännäisen takaukseen sen verran myöhään käsittelyyn, etten saanut sitä läh-

temään eteenpäin. Pääsin hyvin alkuun, mutta takausluonnos tulee hyväksyttää myös rem-

burssiosastollamme, jotta he voivat asiantuntijoina sanoa, että vastaako luonnos remburs-

sinehtoja. En saanut luonnosta heille vielä lähetettyä, sillä minun tuli varmistaa esihenkilöltä 

muutama asia takaukseen liittyen. Laitoin sähköpostin hänelle kiireellisenä, jotta saan vas-

tauksen nopeasti takaisin eikä asiakas joudu odottelemaan liikaa meidän varmistuksien takia.  

Viikkoanalyysi 3 

Ajanhallinalla on suuri vaikutus päivittäiseen työhön ja se on myös osa päivittäistä elä-

määmme. Arjessakin asiat suunnitellaan yleensä etukäteen, jotta säästetään aikaa ja ener-

giaa ja sen avulla pyritään tasapainoiseen elämään. Jos aikataulutamme jokapäiväisen ar-

kemme niin miksi emme aikatauluttaisi päivittäistä työtämme? Yksikössämme on käytössä Ex-

cel-työajanseuranta, joka helpottaa pysymistä ajan tasalla omista työtehtävistämme ja seu-

raamme paljonko käytämme aikaa mihinkin työtehtävään. Tämän taulukon avulla näemme jo-

kaisen tiimiläisen keskeneräiset työtehtävät, jokaisen päivän valmiit takaukset sekä työtehtä-

viin käytetyn ajan. Itse huomaan, että työajanseurantataulukolla on enemmän hyötyä kuin 

haittaa. Esihenkilömme pystyy taulukon pohjalta tekemään havaintoja esimerkiksi, että 

kuinka paljon yhteen takaukseen käytetty aika on ja montako työntekijää todellisuudessa tar-

vittaisiin, jotta takaukset saadaan parissa tai päivässä tehtyä. Taulukon avulla pystyn seuraa-

maan, paljonko minulla on takauksia keskeneräisenä ja paljonko kollegoillani on. Jos joillakin 

on vähemmän takauksia keskeneräisenä, voi heillä olla enemmän aikaa uusia takauksia käsit-

telyyn.  

Ajanhallinta on suuri osa asiantuntijuutta ja on olemassa erilaisia keinoja, miten sitä voi tu-

kea. Itse työnantajan tulee tarjota tukea ja koulutusta työpaikalla osana työyhteisöjen toi-

mintaa ja esihenkilötyötä. Pankilla on erilaisia koulutuksia tarjottavana, jotta oma ajanhal-

linta olisi hallinnassa. Työpaikan osastoilla on myös tapana sopia yhteisistä käytännöistä eli 

pelisäännöistä, jotka liittyvät työntekijöiden tavoitettavuuteen ja tehtävien kiireellisyyteen. 
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Omalla osastollamme on sovittu, että työt tehdään kiireellisyysjärjestyksessä ja ryhmäsähkö-

postia hallinnoi yksi henkilö, joka siirtää sähköpostit oikealle henkilölle käsittelyyn.  

Ajankäytön seuraaminen on myös tehokasta. Työajanseuranta tukee hyvinvointia ja auttaa 

työntekijää erottamaan työn ja vapaa-ajan välisen rajan. Suurimalla osalla pankissa on työ-

ajanseurannassa käytössä työkalu, jonne tulee merkata työn aloitus- ja lopetusaika, poissa-

olot sekä lomat. Takauksissa on käytössä myös yhteinen lomalista, josta koko tiimi näkee, 

kuka on milloinkin lomalla, kuka työskentelee konttorilla ja kuka etänä. Lomalistan avulla 

pystymme alustavasti ennakoimaan tiukkaa viikkoa, jos moni on lomalla samaan aikaan ja 

työntekijöitä on vähemmän kuin normaalisti. Työpaikalla tulee myös keskustella avoimesti 

erilaisista toimintatavoista, miten pitkiä työpäivien tai työmatkojen rasituksia voidaan tasata. 

Itse pyrin lopettamaan takauksen tekemisen ajoissa, jotta työpäivän lopetukselle jää aikaa. 

Esimerkiksi loppupäivästä tulee merkata omat keskeneräiset työtehtävät erilaisiin taulukoi-

hin, takaukset tulee allekirjoittaa, postittaa ja arkistoida sekä työpöydän tulee olla siisti työ-

päivän päätteeksi.  

Asiantuntijan ajanhallintaa tukee myös se, että vapaa-ajalle, palautumiselle ja levolle jää 

riittävästi aikaa. Itse koen, että tähän minun pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Työpai-

kalle matkustaessa vapaa-ajalle ei jää niin paljon aikaa kuin työskentelisi etänä. Kiireellisyy-

den takia arkipäivät tuntuvat hektisiltä myös kotiin mennessä. Koen, että minun tulisi myös 

pitää huoli siitä, että menen aikaisemmin nukkumaan. Minulla on erilainen unirytmi etänä 

kuin konttorilla, kun työmatkoihin ei mene aikaa. (Työterveyslaitos 2022.) 

Koen, että priorisointi on taitolaji ja sen oppii aikanaan. Kun työtehtävät ja asiakkaat tulevat 

enempi tutuksi, tulee tehtävien priorisointi ja ajanhallinta enemmän tutuksi. Ajanhallintaan 

löytyy myös erilaisia työkaluja ja menettelemiä, joita voi hyödyntää käytännössä. Entisen Yh-

dysvaltain presidentin Dwight D. Eisenhower kerrotaan sanovan aikoinaan "Mikä on tärkeää, 

on harvoin kiireellistä. Ja mikä on kiireellistä, on harvoin tärkeää". Tämän ajatuksen pohjalta 

on syntynyt ajatus Eisenhowerin matriisi tai Eisenhowerin laatikoksi kutsuttu menetelmä, 

mikä auttaa priorisoimaan työtehtäviä ja keskittymään olennaisiin asioihin. Eisenhowerin mat-

riisin mukaan, tehtävät tulisi jakaa neljään eri kategoriaan niiden tärkeyden ja kiireellisyyden 

mukaan. Neljä eri kategoriaa ovat (Kuvio 3): 

✓ Kiireelliset ja tärkeät asiat. Tärkeimmät tehtävät, kuten kiireelliset takaukset, jotka 

täytyy tehdä tietyn päivän aikana. Uusien työohjeiden lukeminen. 

 

✓ Kiireelliset ja ei-tärkeät asiat. Seuraavaksi tärkeimmät asiat, kuten sähköpostiin vas-

taaminen, takausluonnokset asiakkaille. 

 



  27 

 

 

✓ Tärkeät ja ei-kiireelliset asiat. Työtehtävät, joiden ei tarvitse edistyä saman päivän 

aikana vaan voi odottaa. Takausjono voi olla pitkä ja jokainen takaus on tärkeä, 

mutta takaukset hoidetaan saapumis- ja kiireellisyysjärjestyksessä. 

 

✓ Ei-tärkeät ja ei-kiireelliset asiat. Ylimääräiset työtehtävät, joita voi hoitaa, kun on 

ylimääräistä aikaa. Päättyneiden takausten kerääminen kansioista ja niiden arkistoi-

minen. (Duunitori 2022.) 

 

 

Kuvio 3: Eisenhowerin matriisi (Duunitori 2022) 

 

3.4 Viikko 4 

Työssä kuin työssä tulee pärjätä itsenäisesti ja jokainen työntekijä voi myös vaikuttaa omaan 

oppimiseen, jaksamiseen ja kehittymiseen. Tiedän, että esihenkilötyötä tullaan tarvitsemaan, 

mutta myös itsenä johtaminen on yleistynyt työpaikoilla. Etätöidenkin takia esihenkilön rooli 

on vähemmän esillä kuin aiemmin. Tämän viikon aikana aion keskittyä itsenä kehittämiseen, 

joka on yksi työelämän tärkeimmistä taidoista. Itsensä johtamisella tarkoitetaan sitä, että 

työntekijällä on kyky ohjata omaa toimintaa niin, että saa tehtyä itselleen ja muille merkityk-

sellisiä asioita aikaiseksi, kun nauttii työstään ja elää tasapainoita arkea (Verona Consulting 

2022).   

 

Koen, että asiantuntijatyössä itsenä johtamisen kautta tapahtuu päivittäinen oppiminen. Esi-

henkilö ja kollegat pystyvät tukemaan oppimistani, mutta työntekijänä olen itse vastuussa 

oman osaamisen kehittymisestä ja ylläpitämisestä. Pyrin uran alkuvaiheilla hyödyntämään 
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kaiken oleellisen tiedon kokeneimpien kollegojeni kautta, mutta pyrin myös oma-aloitteelli-

sesti etsimään tietoa ja soveltamaan sitä päivittäiseen tekemiseen.  

 

Maanantai 28.2. 

 

Etätyön sijaan työskentelen tämän viikon konttorilla. Tällä viikolla otetaan käyttöön pankin 

uusi linjaus ja huomisesta lähtien konttorityöskentelyä laajennetaan. Etätyö on tullut jäädäk-

seen, mutta itse olen innoissani palatessani takaisin konttorille. Viikonlopun aikana työsähkö-

postiin oli tullut muutama sähköposti, joissa oli uusia ohjeistuksia työntekijöille. Sotatilanne 

maailmalla, vaikuttaa myös takausosastoon ja työntekoon. Työntekijän oletetaan tutustuvan 

työohjeisiin ja materiaaleihin etukäteen ja tämän jälkeen asiasta keskustella tiimin kesken. 

Itse en ehtinyt lukea aamulla ohjeistuksia, mutta suunnittelin käyvän materiaalit läpi seuraa-

van päivän aikana. Ohjeistuksiin tulee tutustua mahdollisimman pian, sillä ne tulevat yleensä 

heti käyttöön ja niitä tulee noudattaa.  

 

Aamupalaverin aikana kävimme työmäärämme läpi ja nostimme erikseen esille kiireellisimmät 

takaushakemukset. Saamme enemmän puhtia takausten tekemiseen, sillä konttorilla takauk-

set saadaan nopeammin tehtyä kuin etänä. Itse sain tehtyä kolme takausta ulos, mutta kah-

deksan on vielä keskeneräisenä. Teen yksi takaus kerrallaan töitä, sillä tällä tavoin saan hal-

littua työpainetta. Vaikka kiire on koko ajan läsnä, en anna sen ottaa yliotetta, jotta päivit-

täin työ ei kärsi. Tällä viikolla esihenkilömme pyrkii olemaan mahdollisimman paljon kontto-

rilla ja näin hän on myös helpommin tavoitettavissa, jos tulee ongelmia eteen. Minulla saman 

päivän aikana yhden takauksen kanssa ongelma, sillä en ollut varma onko tekemäni luonnos 

oikeanlainen. Sain heti yhteyden esihenkilööni, joka istui lähelläni konttorilla ja sain ongel-

man ratkaistua hänen opastuksellaan. Mielestäni esihenkilön fyysinen läsnäolo vaikuttaa posi-

tiivisesti työntekemiseen, sillä hän on tietoinen minkälaisia onnistumisia ja ongelmia työnteki-

jät joutuvat aidosti kohtaamaan. 

 

Tiistai 1.3. 

 

Aamu alkoi tavalliseen tapaan eli kiireellisesti. Pyrin priorisoimaan työtehtävät heti aamusta 

alkaen, jotta pystyn käyttämään työajan mahdollisimman tehokkaasti. Olen asettanut itsel-

leni tavoitteeksi olla yhtä tehokas kuin eilen ja saada muutaman takauksen ulos, jotta seu-

raava työpäivä ei olisi niin hektinen kuin yleensä. Aloitin aamulla tekemään yhtä takausta, 

josta olin hieman epävarma. Huomasin, että vuonna 2020 oli tehty aiempi samanlainen ta-

kaus, joten kävin hakemassa arkistointihuoneesta takauspaperit ja selasin ne läpi. On hyvä tu-

tustua aiempiin samanlaisiin tapauksiin, jotta voidaan välttää mahdolliset virheet, jos aiem-

massa takauksessa on ollut sellaisia. Tunnen hieman epävarmuutta, sillä en ole tehnyt tämän 

tyyppistä takausta aiemmin. En kuitenkaan anna epävarmuuden hidastaa minua, sillä teen 
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takauksen niin valmiiksi, kun pystyn ja pyydän kokeneempaa kollegaa verifioimaan takauksen. 

Kun vien takauksen toiselle kollegalle hyväksyttäväksi, kirjoitan takausluonnoksen päälle post 

it -lapulla kysymyksiä, joista en ole varma. Pääasiassa takauksentekijä on vastuussa mitä ulos 

annetaan, vaikka monella muullakin muuttujalla on osansa tässä. Minusta asiantuntijana pitää 

ottaa riskejä, mutta pitää riskit myös kurissa. Kokenut kollegani katsoi takausluonnoksen läpi 

ja vastasi jälkeenpäin suullisesti kysymyksiini. Takaus saatiin ulos ja koin ylpeyden tunteen, 

kun olin onnistunut sellaisessa asiassa, mitä en ollut aiemmin tehnyt. Luotin omaan osaami-

seen ja asiantuntijuuteen. 

 

Lounaan jälkeen aloin työstämään toista takausta, mikä oli takauksen pidennys. Takausten pi-

dennyksillä on usein kiire, jos alkuperäinen eräpäivä on lähellä. Alkuperäiseen takaukseen voi 

tehdä pidennysliitteen, joka on huomattavasti nopeampi prosessi kuin kokonaan uuden ta-

kauksen tekeminen. Kun sain oman takauksen pidennyksen valmiiksi, aloin verifioimaan toisen 

kollegani takauksia. Haluan ensin tehdä omat työt niin pitkälle, kun pystyn, jotta saan omia 

tehtäviä valmiiksi. Verifioin kollegalleni yhteensä 11 takausta ja aikaa näiden verifioimiseen 

meni noin kymmenen minuuttia per takaus. Toisen takausten tarkistamisessa oppii myös pal-

jon. Kaikilla asiantuntijoilla on erilaisia tapoja, miten käsitellä takauksia ja niiden kautta voi 

saada myös vinkkejä omaan työskentelytapaan. Pyrimme aina tehostamaan tapaamme työs-

kennellä, jotta saamme tiiminä mahdollisimman paljon tehtyä. En pitänyt koko päivän aikana 

yhtään taukoja lounastaukoa lukuun ottamatta. Minusta tauot ovat erittäin tärkeitä oman ke-

hittymisen ja jaksamisen kannalta. Minulle tänä päivänä tärkeämpää on saada työtehtävät 

tehtyä määräaikaan mennessä. Pyrin jatkossa pitämään päivän aikana edes 15 minuutin 

tauon, jotta olisin loppupäivän virkeämpi. 

 

Keskiviikko 2.3. 

 

Tänään minulla on tavoitteena edistää keskeneräisiä takauksia, sillä teen lyhyemmän viikon. 

Pidän perjantaina lomapäivän ja haluan saada omat työtehtävät tehtyä niin pitkälle kuin mah-

dollista, jotta muut työkaverit eivät joudu työstämään niitä, kun olen poissa. En itse tykkää 

jättää omia tehtäviä kesken tai antaa niitä muille käsiteltäväksi, sillä tiedän, että jokaisella 

on omat keskeneräiset takaushakemukset käsittelyssä ja kaikilla on jatkuva kiire. Tiedän, 

etten saa tehtyä jokaista keskeneräistä takausta valmiiksi, mutta teen ne niin valmiiksi kuin 

voin, jotta toisella kollegalle ei jää niin isoa työtä tehdä takausta loppuun. En ota tänään 

montaa uutta takausta käsittelyyn, vaan hoidan omia ei-kiireellisiä työtehtäviä, jotka olen ly-

kännyt päivä päivältä. Arkistoin yhden asiakkaan vanhat takaukset, joissa oli eräpäivä tullut 

jo vastaan. Näiden takausten arkistoiminen on pyörinyt päässäni joka päivä, mutta olen si-

vuuttanut ne kiireellisempien työtehtävien alta.  
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Aamupäivä jatkui rauhallisissa merkeissä. En pyri tänään kiirehtimään työtehtäviä vaan pyrin 

sen minkä kerkeän. En ota myöskään uusia takaushakemuksia käsittelyyn vaan hoidan nopeita 

takauksia, jotka tiedän, että tulen saamaan valmiiksi ennen lomapäivääni. Minulla on myös 

seuraavan viikon aikana postivuoro, joten tämänkään takia ei ole järkevää ottaa vaikeita ja 

monimutkaisia takaushakemuksia käsittelyyn. Sain yhden takausmuutoksen tehtyä valmiiksi, 

jonka otin saman päivän aikana käsittelyyn. Verifioin myös muutaman kollegani takauksen, 

jotta sain työajan tehokkaasti käytettyä.  

 

Torstai 3.3. 

 

Aloitin aamun katsomalla työkalenterin ja päivän aikana oli edessä yksi palaveri klo 11. Aamu-

palaveri, koski koko Trade Finance -osastoa ja palaveriin osallistua jokaisesta maasta henkilö-

kuntaa. Heti aamusta myös laskin, kuinka paljon minulla on työaikaa käytettävissä, sillä teen 

lyhyemmän päivän ja huomisen olen kokonaan poissa lomani takia. Teen jokaiselle omalle 

keskeneräiselle takaukselle oman dokumentin, jossa on tiedot, missä vaiheessa takaus on ja 

mitä olen tehnyt takaukseen liittyen. Näin toisella kollegalla on helpompi pysyä ajan tasalla 

siitä mitä on tehty ja mitä takauksen eteen tulee vielä tehdä. Olen myös sanonut aina kolle-

goilleni, että minulle voi soittaa, jos tehtävistäni on jäänyt jotain epäselvyyttä. Jotkin asiat 

on helpompi selittää suullisesti, kuin kirjata paperille. Minulle jäi yhteensä 13 keskeneräistä 

takausta ja toivon, että takaukset etenevät vasta, kun olen palannut takaisin töihin. 

 

Aamupäivän Trade Financen palaverissa käytiin läpi vuosineljänneksen lukuja läpi. Luvuista 

käy ilmi, että Trade Financen tuotteet, remburssit ja takaukset ovat hyvässä nousussa. Lu-

vuissa ei ole eritelty erikseen maittain, miten kenelläkin menee ja montako hakemusta missä-

kin maassa on.  

 

Perjantai 4.3. 

 

Ei töitä, loma. 

 

Viikkoanalyysi 4 

 

Itsensä johtaminen ei voi onnistua, jos asenne ei ole oikea. Positiivinen tai negatiivinen 

asenne näkyy päivittäisessä tekemisessä kollegoille ja asiakkaille. Koin olevani koko viikon hy-

villä mielin ja asenteeni oli positiivinen, vaikka kiirettä oli. Tein alkuviikosta takauksen, joka 

ei ollut tapauksena minulle tuttu. Onnistuin kuitenkin uudessa asiassa ja sain siitä lisää var-

muutta omaan tekemiseen. Jos epäonnistun työasiassa, huomaan sen lannistavan mielialaani 

ja asenteeni kallistuu negatiivisuuden puolelle. Yleensä epäonnistumiset hidastavat oppimis-

tani, sillä olen niin ankara itselleni. Minun tulisi enemmän kehittää taitoa, että voin elää 
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omien virheideni kanssa ja jatkaa eteenpäin niistä huolimatta. Itsensä johtamisen kannalta on 

hyvä asettaa itselleen selkeät tavoitteet. Pelkästään päätavoitteen hahmottaminen ei riitä 

motivaation ylläpitoon. Tämän takia tarvitaan usein välitavoitteita, joiden kautta pyritään 

päätavoitteeseen. (Salmimies & Ruutu 2014.) Olen lähiesimiehen kanssa käynyt läpi selkeät 

tavoitteeni. Osa tavoitteista on saavutettavissa tämän vuoden puolella, joita voi kutsua väli-

tavoitteiksi. Yksi välitavoitteista on saada kokemusta erilaisista takauksista ja oppia niiden 

ohella tekemään päivittäisiä rutiininomaisia töitä. Kun olen saavuttanut vahvan osaamispoh-

jan takausyksikössä, saan enemmän vastuuta hartioilleni. Yksi minulle tärkeimmistä tavoit-

teista on olla mukana jossakin projektissa. Minulla ei ole ollenkaan osaamista projekteista ta-

kausosastolla ja olen hyvin kokematon takausosastoon liittyvistä projekteista. 

 

Koen saavani paljon vastuuta ja tunnen, että minuun luotetaan työntekijänä. Nämä ovat vah-

voja ja erittäin tärkeitä tunteita, kun puhutaan itsensä johtamisesta. Olen osastomme nuorin 

ja olen vasta urani alussa, mutta siltikään kukaan ei ole vähätellyt minua uusimpana tiimin-

jäsenenä ja taitoihini luotetaan. Saan luottamuksen tunteesta itsevarmuutta ja motivaationi 

paranee. Itsensä johtamisessa on myös omat hyötynsä, sillä sen avulla oppii olemaan suunni-

telmallisempi ja keskittymään asioihin, mitkä lisäävät tehokkuutta. Suunnitelmallisuuden 

kautta jää enemmän aikaa tärkeiden asioiden hoitamiseen ja tehokkuuden ansiosta saa nope-

ammin aikaan tuloksia (Uskalla innostua 2022.) Hyödynnän suunnitelmallisuutta joka ikinen 

päivä, sillä työpäivät ovat kiireellisiä. Kirjaan ylös keskeneräiset työtehtävät, jotka ovat kii-

reellisiä ja tulee hoitaa heti. Jätän jokaisen tehtävät päätteeksi hieman joustoaikaa, jos tulee 

mutkia matkaan. Suunnitteleminen säästää aikaa, lisää tehokkuutta ja vähentää stressiä. 

3.5 Viikko 5 

Tällä viikolla aion keskittyä työilmapiiriin ja sen vaikutuksiin työyhteisössä. Aion itse keskittyä 

positiivisen työilmapiirin luomiseen ja vähentää negatiivista työympäristö, jos sitä on. Tiedos-

tan, että stressaan töistä jokainen viikko, mutta takausosastolla työskentely vaatii stressin-

hallintaa ja paineensietokykyä tulee harjoitella. En puhu negatiivisista tunteistani lähes ollen-

kaan, mutta ilon ja onnistumisen tunteet jaan osaston kesken. Huomaan tätä samaa piirrettä 

kollegoissani. Kielteiset ja myönteiset tunteet tarttuvat helposti, joten haluan mieluummin 

viihtyä töissä positiivisten asioiden ympärillä, mutta haluan myös oppia kohtaamaan työilma-

piirin kääntöpuolen. 

Minulle työkaverit ovat yksi suurimmista tekijöistä työn viihtyvyyden kannalta. Haluan oppia 

tuntemaan työkaverini henkilökohtaisesti, jakaa tunteita puolin ja toisin sekä saada tunteen, 

että olemme kaikki samassa veneessä. Työelämän ulkopuolella ei tarvitse olla kaikkien kanssa 

ylimpiä ystäviä, mutta kunhan tulee toimeen. Koen työilmapiirissä ison ongelman, jos joillakin 

tiimissämme on vaikeuksia tulla toimeen keskenään. Tämä heijastuu myös muihin työntekijöi-

hin ja työilmapiiristä voi tulla pahimmassa tapauksessa myrkyllinen. 
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Maanantai 7.3. 

Tällä viikolla työviikkoni koostuu postivuorosta, joten tiedostan jo valmiiksi, että työviikkoni 

tulee olemaan hektinen. Olin viime viikon perjantain lomalla, joten aloitin aamun sähköpostin 

lukemisella. Myös edellisen viikon postivuorolainen oli tehnyt listan, mitä keskeneräisiä tehtä-

viä postivuorolaiselle jäi. Sähköpostissani oli paljon viestittelyä koskien Venäjän ja Ukrainan 

sotatilannetta. Ukrainan sotatilanne vaikuttaa pankkeihin valtavasti ja on erittäin tärkeää py-

syä ajan tasalla ajantasaisista ohjeista ja Venäjään, Ukrainaan ja Valko-Venäjään kohdistu-

neista pakotteista. Venäjä on suljettu kokonaan Swift-järjestelmästä, mikä tarkoittaa myös 

sitä, ettemme me pysty lähettämään takauksia Swiftin välityksellä. Huomaan sotatilanteen 

vaikuttavan myös kollegojeni ja omaan mielialaan. Pyrin kuitenkin työskentelemään rauhalli-

sesti ja olla välittämättä asioista, joihin en pysty sen enempää vaikuttamaan. Pyrin ylläpitä-

mään iloista ilmapiiriä, jotta työnteko sujuu sulavasti. Konttorille oli palannut kaksi etätyö-

läistä viime viikolta ja heitä oli kiva nähdä pitkästä aikaa.  

Kello 9.15 pidimme lyhyen aamupalaverin. Pyrimme pitämään aamupalaverit lyhyinä ja tehok-

kaina, sillä päivittäiset työt odottavat. Muita palavereja ei päivän aikana olekaan, joten pys-

tyin keskittymään täysin postin hoitamiseen. Fyysisen postin mukana oli tullut vain kaksi kirje-

kuorta, joten aamulla työtaakka tuntui kevyeltä. Toisessa postissa oli vanhentunut takaus, jo-

ten arkistoin takauksen paperit. Toinen posti liittyi lainatakaukseen, jossa edunsaaja oli il-

moittanut takaus määrän muuttumisesta. Takauksesta peritään provisiokuluja yleensä neljän-

nesvuosittain ja lainatakauksessa oli tänään provision veloituspäivä seuraavalle neljälle kuu-

kaudelle. En pystynyt muuttamaan takausta määrää teknisen ongelman takia, joten pistin it-

selleni ylös, että takauksen määrä täytyy alentaa seuraavan päivänä ja hyvittää asiakkaalle 

ylimenevä provisio, joka lasketaan nyt vanhasta takausmäärästä.  

Kellon lyödessä 12 sain kaksi takausmuutosta verifiointijonoon, vaikka postivuoro on tämän 

viikon pääroolini. Pyrin tekemään muutokset tehokkaasti ja jätin sähköpostin hetkeksi vartioi-

matta. Pyysin kollegojani seuraamaan ryhmäsähköpostia, jos sinne tulee heille kuuluvia säh-

köposteja, jotta sain tehtyä omat keskeneräiset takaukset valmiiksi. Jokainen suostui autta-

maan minua oman sähköpostin seuraamisella, sillä teemme tiiminä työtä. Loppupäivä menikin 

sähköposteihin vastaamisella ja työjonomme päivittämisellä. Jätin muutaman myöhään tul-

leen sähköpostin huomiselle, jotta pystyin tekemään lopputyöt rauhallisesti. Koin olevani 

energisempi kuin viime postivuorolla. Päivän postivuorossa oli tekemistä, mutta sähköpostien 

käsittelyssä ei ollut niin paljon ruuhkaa kuten yleensä.   

Tiistai 8.3. 

Aamu alkaa sähköpostin lukemisella, sillä olemme saaneet jälleen uusia ohjeistuksia, jotka 

liittyvät Venäjän ja Ukrainan pakotteisiin. Jokaisen työntekijän tulee huolehtia, että sähkö-

postiin tulevat ohjeistukset ja linjaukset tulee käydä läpi ja niitä on noudatettava heti, kun 
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ne tulevat voimaan. Remburssiosaston kollegamme Ruotsista on myös tullut käymään tutustu-

massa uuteen työntekijään, joka aloitti työt viime kuussa Trade Financessa. Ilmapiiri on to-

della hyvä ja vaihdamme keskenämme kuulumiset. Avoimet keskustelut ja irtautuminen 

työstä hetkeksi tekee hyvää omalle hyvinvoinnille, kun saa ajatukset hetkellisesti muualle 

eikä työpäivät ole jatkuvaa suorittamista.  

Tästä aamusta eteenpäin aamupalaverit pidetään myöhemmin, joten aamulla on enemmän 

aikaa omien askareiden tekemiseen. Olen tottunut tekemään aamupalavereiden ohella töitä, 

mutta tällä kertaa pystyin keskittymään täysin palaverissa käytyihin asioihin. Olemme keskus-

telleet yksikössä pikaisesti vallitsevasta tilanteesta Ukrainasta ja muutokset aiheuttavat epä-

varmuutta. Itse koen olevani stressaantuneempi kuin aiemmin, mutta yritän olla näyttämättä 

sitä. Yksiköstämme osa on avoimesti kertonut olevan huolestunut nykypäivän tilanteesta, 

minä myös mukaan lukien. Työpäivän sujuu kuitenkin kiireellisesti postivuorossa, joten muita 

asioita ei kerkeä ajatella. 

Keskiviikko 9.3. 

Aamu alkaa mukavasti hyvän sään vallitessa ja edellisen päivän jälkityöt olin jättänyt hyvälle 

mallille. Ohjeistukset olivat jälleen muuttuneet, joten pyrin pikaisesti lukemaan ne läpi, jotta 

pystyn alkaa lukemaan ryhmäsähköpostiamme ja vastailemaan asiakkaiden viesteihin. Olin 

saanut edellisen iltapäivän aikana myös hyväksynnät kolmeen takauksen muutosluonnoksiin. 

Pyrin hoitamaan takausmuutokset mahdollisimman pian valmiiksi, jotta loppupäivästä jää ai-

kaa hoitaa postivuorolaiselle kuuluvat työt. Vaikka ryhmäsähköpostissa oli useampi viesti, 

priorisoin omat takausmuutokset ensin, sillä koin, että sähköpostit eivät olleet yhtä kiireelli-

siä kuin nämä muutokset. Aamupäivä kului jännittyneessä ilmapiirissä, sillä meille alkoi tulla 

asiakkailta kysymyksiä Venäjän pakotteisiin liittyen ja muutamassa takauksessa ilmeni Venä-

jäkytkös. Meidän tulee olla erittäin tarkkoja, että toimimme uusien ohjeistuksien mukaan. Py-

rimme toimimaan kuitenkin rauhallisesti ja lukemaan ohjeistukset kertaalleen läpi. Kontto-

rilla työskennellessä keskustelu on avointa ja pystymme pohtimaan uusia ohjeistuksia yh-

dessä. Ohjeistukset tulevat meille englanniksi, joten kun tekstiä lukee, tulee olla erittäin 

tarkka, että tulkitsee tekstin oikein. Tämän takia keskustelemme ohjeistuksista avoimesti 

keskustellen, jottei mikään ole jäänyt tulkinnanvaraiseksi ja noudatamme samaa menettely-

tapaa.  

Fyysinen postimäärä on ollut tällä viikolla kaiken kaikkiaan vähäistä ja aikaa pystyi käyttä-

mään tehokkaasti ryhmäsähköpostin purkamiseen. Päivä toisti edellistä ja kiirettä riitti. En 

saanut yhtään uutta takausta otettua käsittelyyn, sillä sähköpostiin tulleisiin kysymyksiin riitti 

selviteltävää. Huomaan, että työpäivän aikana yritän näyttää oman positiivisen puolen ja hoi-

dan työt tehokkaasti ja ilolla, mutta työajan ulkopuolella koen olevani normaalia stressaantu-

neempi ja ahdistunut. Tämä vaikuttaa myös mielialaani, mutta en anna sen näkyä töissä. 
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Pankki kuitenkin tarjoaa jokaiselle työntekijälle kriisiapua maailmalla olevan sotatilanteen 

takia. Itse aioin vielä tarkastella omaa hyvinvointia ja jos asia vaikuttaa liikaa omaan hyvin-

vointiin, aioin muuttaa tilanteen ja tarttua apuun.  

Torstai 10.3. 

Tänään sähköposteja ei ollut tullut yhtä paljoa kuin viikon edellisinä päivinä, joten hoidin ryh-

mäsähköpostimme hyvään kuntoon. Vastailin asiakkaiden kysymyksiin, otin vastaan uusia ta-

kauspyyntöjä sekä käänsin sähköposteja toisille kollegoilleni ja sisäisille osastoille. Katsoin 

myös kalenteriani ja iltapäivälle oli varattuna 2,5 tunnin asiakastiedotustilaisuus liittyen pan-

kin uusiin muutoksiin ja pakotteisiin. Pankin henkilökuntaa kehotettiin myös osallistumaan 

tiedotustilaisuuteen, sillä asioida tullaan käymään laajasti läpi koskien pankin eri osastoja, 

tuotteita ja palveluita.  

Pyrimme rentouttamaan työpäivää juttelemalla arkisista asioita samalla kun teemme töitä. 

Olemme laittaneet myös radion soimaan ja jotkut biiseistä tuovat positiivisia ajatuksia sekä 

muistoja mieleen. Yksiköstämme jokainen osallistui iltapäivän tiedotustilaisuuteen, joten ta-

kauksia ei kaiken kaikkiaan yhtä paljon tehtyä kuin aiemmin tällä viikolla. Tiedotustilaisuus 

oli todella kattava ja laaja sekä saimme paljon tietoa, mitä muut osastot joutuvat ottamaan 

myös huomioon. Asiakkaille kerrottiin avoimesti, että jokainen Venäjään liittyvä transaktio 

pysähtyy ja tutkimaan manuaalisesti. Koin tiedotustilanteen herätyksenä, että maailma ei pa-

laa pitkään aikaan entiselleen. Meidän tulee suhtautua asioihin uudella tavalla ja soveltaa uu-

sia käytäntöjä työssä kuin vapaa-ajalla.  

Perjantai 11.3. 

Koen, että olen onnistunut tämän viikon postissa paljon paremmin kuin viime kerralla eli ra-

portointi viikolla 1. Koen olevani itsevarmempi ja hallitsen kiireisen arjen paremmin. Posti-

viikko on ollut kiireinen, mutta ei yhtä kiireinen kuin viime kerralla, joten minulla on enem-

män selvittää ongelmia ja pyrin kysymään apua, jos olen epävarma. Emme pitäneet tänäkään 

perjantaina perinteistä aamukahvittelua, sillä yksi henkilö oli etätöissä ja muut konttorilla. 

Minusta aamupalavereiden pitäminen klo 10 on ollut hyvä asia, sillä aamulla saa enempi teh-

tyä, kun palaveri ei katko ajatusta. Keskustelimme aamupalaverissa edellisen päivän tiedotus-

tilanteesta. Kaikki meistä oli sitä mieltä, että tiedotustilanne oli antoisa ja esitys oli yhtenäi-

nen. Osa yksiköstämme sanoi, ettei lue enää aamuisin uutisia, jottei pää täyty liikaa sotati-

lanteesta.  

Kohtasin iltapäivällä hieman haasteellisemman sähköpostin. Asiakas oli pyytänyt kommentoi-

maan heidän asiakkaansa lähettämää mallitekstiä takaukseen. Haluan olla oma-aloitteellinen 

ja katsoa tekstiä ensin yksin, jos huomaan tekstistä asioita mitä emme voi takaajana hyväk-

syä. Pyysin kollegaani tuplavarmistamaan tekstin, mutta hän pyysi minulta, että voimmeko 
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katsoa tekstin yhdessä ensi viikolla. Suostuin hänen ehdotukseensa, sillä huomasin hänessä vä-

symystä. Minusta väsyneenä ei ole hyvä tehdä asioita äkkiä ja hutiloiden, joten malliteksti on 

parempi katsoa, kun mieli on virkeä.  

Viikkoanalyysi 5 

Kulunut viikko on kaiken kaikkiaan ollut kiireinen, stressaava, mutta opettavainen. Tunteet 

olivat ottaneet vallan, mutta yritin hillitä niitä, jotta pystyn nauttimaan työpäivistäni. Vahvat 

negatiiviset tunteet, kuten pelko ja huoli tulivat kuitenkin työpaikan ulkopuolelta, sillä sotati-

lanne pyöri mielessäni koko ajan. En kuitenkaan lietso omia negatiivisia tunteita ja pyrin jut-

telemaan kollegojen kanssa mukavia asioita töitä tehdessä. En pelkää kertoa tunteistani 

muille työkaverilleni, mutta en tykkää myöskään korostaa negatiivisia ajatuksia. Kun ajatuk-

set saa muualle, työntekokin sujuu soljuvammin. Työyhteisön ilmapiiri osa päivittäistä teke-

mistä ja hyvä ilmapiiri lisää työntekijöiden ja saa aikaa työn imua. On erittäin tärkeää huo-

lehtia hyvästä ilmapiiristä ja puuttua epäkohtiin jo alkuvaiheessa. Hyvän ilmapiirin vaikutus 

voi näkyä vähissä sairauspoissaoloista, asiakas- ja henkilötyytyväisyydessä. Hyvä ilmapiiri ei 

tarkoita pelkästään sitä, että kehuja tulisi antaa ja vastaanottaa vaan tulee osata myös esit-

tää kritiikkiä ja asioista voi olla eri mieltä (Finla 2022.)  

Vaikka tämän viikko on ollut tunteiden vuoristorataa ja päällimmäisin tunne on ollut stressi ja 

pelko niin en kuitenkaan pyri työssä käyttäytymään näiden mukaan, sillä haluan toimia hyvän 

ilmapiirin rakentajana. Sanotaan, että ilmapiirillä on suuri vaikutus työhyvinvointiin ja tämän 

kautta se vaikuttaa myös työn tuotettavuuteen ja viihtyisyyteen. Itse voin myös allekirjoittaa 

edellä mainitut. Jokaisen työntekijän vastuulla on hyvän ilmapiirin luominen, sillä me voimme 

jokainen vaikuttaa siihen. Tuottavuudessa näemme, paljonko olemme saaneet takauksia ja 

muita töitä tehdyksi. Takauksien tekemiseen tarvitaan myös toinen henkilö verifioimaan ta-

kaus, jotta se saadaan valmiiksi ja allekirjoitettua. Ryhmätyö on myös lisääntynyt etätöiden 

kannalta, sillä etänä työskentelijät tarvitsevat konttorilaisten apua erilaisissa päivän aska-

rissa. Jos kohtaisin päivät pitkät valituksia muilta enkä kokisi työtäni mielekkääksi, uskon sen 

vaikuttavan negatiivisesti viihtyvyyteen. En kokisi oloani niin voimakkaaksi ja jokainen työ-

päivä tuntuisi toista raskaammalta. Näin en kuitenkaan tunne tämänhetkisessä työssäni, 

vaikka kiire on läsnä. Minulla on ikäeroa muihin kollegoihin vähintään 15 vuotta, joten tuntei-

den ilmaisussa on eroja. Mielestäni kokeneimmat kollegat uskaltavat ilmaista suoraan negatii-

viset tunteensa, kun itse pyrin olemaan vaitonainen näistä.  

Positiiviseen työilmapiirin luomista voi myös kehittää ja vaikuttaa seuraavien vinkkien avulla 

(Kuvio 4): 

1. Viestintä ja vuorovaikutustaidot  
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Tämä taito on ehkäpä tärkein taito kaikista. Vuorovaikutustaitoja voi harjoitella ja työelä-

mässä vuorovaikutus on tehtävässä kuin tehtävässä läsnä päivittäin. Ensimmäisenä tähän kate-

goriaan voidaan luokitella, kuunteleminen ja tiedonjakaminen. Tiedonkulku voi olla heikom-

paa kuin aiemmin, johtuen etätöiden tuomasta etäisyydestä. Jos huomaan työskentelyssä te-

hokkaimpia tapoja toimia, pyrin kertomaan sen myös kollegoilleni. Jos huomaamme uusissa 

ohjeistuksissa tulkinnanvaraisuutta, pyrimme keskustelemaan uudet toimintatavat, jotta jo-

kainen toimii samalla tavalla. (Duunitori 2022.) 

2. Työntekijätaidot 

Esihenkilöllä on todella suuri rooli työpaikalla hyvän ilmapiirin luomisessa ja sen ylläpitämi-

sessä. Esihenkilön johtajuustaitojen rinnalla puhutaan alaistaidoista, kun taas työntekijöiden 

osalla käytetään työntekijätaitoja. Työntekijätaitojen avulla työntekijän tulisi uskaltaa kertoa 

esihenkilölleen mielipiteensä, kyseenalaistaa tarvittaessa ja kykyä osata ottaa vastuuta sano-

misistaan ja teoistaan. Tähänkin taitoon tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. 

Hyvän esimiehen ja työntekijän välisessä suhteessa, työntekijä uskaltaa kertoa omista tavoit-

teista, toiveista ja haasteita. Esihenkilön rooliin kuuluu auttaa suoriutumaan ja menestymään 

työssä. (Duunitori 2022.) 

3. Työkavereiden kohtaaminen ihmisinä 

Täyspäivästä viikkoa tekevät työntekijät viettävät työkavereiden kanssa enemmän aikaa kuin 

esimerkiksi ystäviensä kanssa. Työpaikan ulkopuolella ei tarvitse olla kaveri, mutta suhteen 

muodostaminen kollegoihin auttaa myös ilmapiirin luomisessa. Ystävällisyys, rehellisyys ja 

kannustaminen ovat avaintekijöitä siinä. Kuulumisten vaihtaminen tai vapaamuotoinen kes-

kustelu työpaikan ulkopuolisista asioista esimerkiksi oman mielenkiinnon kohteista kertominen 

tuo luottamusta ja avoimuutta työntekijöiden keskuuteen. (Duunitori 2022.) 

4. Rehellisyys ja luottamuksen luominen 

Luottamuksen avulla voidaan luoda vahva pohja työyhteisön pohjalle ja sen avulla viedään 

työntekoa eteenpäin. Hyvän ilmapiirin ominaisuksiin täten kuuluu rehellisyys ja luottamus. 

Kuunteleminen on osa luottamusta ja luottamuksen arvoisia henkilökohtaisia asioita ei tule 

kertoa eteenpäin, ellei kollegan työ tai terveys ole uhattuna. Turhanpäinen juoruilu ja speku-

lointi myrkyttää ilmapiirin ja siitä kärsii jokainen työntekijä. (Duunitori 2022.) 

5. Kohteliasuus ja muiden huomioon ottaminen 

Tunteita on hyvin vaikea piilottaa, oli ne sitten surun tai ilon tunteita. Tunteita ei voi myös-

kään työpäivän ajaksi kytkeä pois, mutta huonoja tunteita ei tule myöskään purkaa työkave-

reihin. Avoimuus on sallittua hyvän maun rajoissa, jos omalle kohdalleen osuu huono päivä, 

mutta kurjuuden levittäminen ei kuulu hyviin käytöstapoihin. Hyvät käytöstavat perustuvat 
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normaaleihin hyviin käytöstavat kuten muiden tervehtiminen, kiittäminen ja anteeksi antami-

nen. (Duunitori 2022.) 

 

Kuvio 4: Vinkkejä positiivisen työilmapiirin luomiseen (Duunitori 2022) 

Tämän jälkeen ei voida sanoa, etteikö työilmapiirillä ei ole vaikutusta työyhteisössä, sillä il-

mapiirillä on erittäin iso rooli. Hyvän ilmapiirin luomiseksi työelämässä on tärkeintä kohdella 

toisia ihmisiä mahdollisimman hyvin. Aron (2018, 186) mukaan paras tapa edistää omaa työhy-

vinvointia ja työmielenrauhaa on antaa sitä toiselle. Hän mainitsee, että tätä voidaan kutsua 

vaikka työelämän kultaiseksi säännöksi. Minusta tämä on varteen tartuttava muistisääntö ja 

yritän kohdella muita kollegoita samalla tavalla kuin haluaisin, että minua kohdeltaisiin.  

3.6 Viikko 6 

Muuttuvan maailman myötä, oma suhtautuminen asioihin muuttuu, liittyi se sitten työhön tai 

arkeen. Viime viikolla työilmapiiriä käsitellessä, huomasin kuinka omat tunteet vaikuttavat 

omaan arkeen. Tämän viikon aiheena aion jatkaa edellisestä ja käsitellä tunteiden hallintaa 

ja johtamista. Jokainen työntekijä voi tuntea jotkin asiat eri tavalla kuin toiset. Myös monet 

tykkäävät puhua avoimesti ja rehellisesti niistä, kun taas toiset pyrkivät piilottamaan tun-

teensa. Tunteiden ilmaisu on osa meidän identiteettiämme ja jokainen ilmaisee tunteitaan 

omalla tavallaan. 

Edelliseen viikkoon peilattuna, koen vahvoja tunteita, mutta pyrin hallitsemaan niitä parhaani 

mukaan. Minun on välillä vaikea piilotella tunteitani, sillä tykkään ilmaista itseäni ja kertoa 

tunteiden avulla muille, miten minulla menee. Tunteet ovat osa myös asiantuntijuutta ja 
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johtamista. Tunteita täytyy ymmärtää ja käsitellä oikein jokaisen työntekijän kohdalla, sillä 

kukaan ihminen ei ole tunteidensa puolesta samanlainen vaan jokainen on yksilö.  

Maanantai 14.3. 

Uusi viikko alkoi jälleen etätöiden parissa. Stressi on osa arkipäivää, mutta aloitan aamuni 

rauhallisesti yksi asia kerrallaan. Kun viime viikon perjantaina lähdin konttorilta, skannasin 

työsähköpostiin kaikki tarvittavat materiaalit, joita tulen tarvitsemaan kotona työskennel-

lessä. Viime viikon postivuoro ei ikinä lopu ennen aikojaan, joten hoidin muutaman sähköpos-

tin itsenäisesti, jotta pystyn siirtymään keskeneräisien takaushakemusten pariin. Tällä viikolla 

minun vastuullani on myös seurata Swift-jonoa. Swift-jonoon tulevat kaikki Swift-sanomat, 

jotka liittyvät Trade Financeen ja minä seuraan Suomen takauksiin liittyviä sanomia. Sanomat 

voivat olla uusi takauksia ulkomaisilta pankeilta, muiden pankkien veloitussanomia tai muita 

vapaamuotoisia sanomia.  Minun tehtäväni on tulostaa konttorille Swift-sanomat ulos ja siir-

tää ne meidän työjonoomme. Jonoa tulee seurata kolme kertaa päivässä; aamulla, aamupäi-

vällä ja iltapäivällä.  

Konttorilla etätyöhön siirtyminen osoittaa sen, kuinka itsenäistä työ on. Kehittymisen kan-

nalta voin huomata, että yksin ollessa pystyn ensin pohtimaan asioita yksin, mutta tiedostan, 

että apua on saatavilla etäyhteyksien avulla muihin kollegoihin. Suurempia ongelmia takaus-

ten kannalta ei ollut ja pystyin itsenäisesti tekemään kaksi takausta valmiiksi ja otin heti 

kaksi uutta takausta käsittelyyn. Vaikka työnteko on hitaampaa etätyössä, niin koen tekeväni 

keskittyneemmin töitä, mutta pohtimiseen menee paljon aikaa. Uusi viikko tuo uutta toivoa 

ja itse olen iloinen siitä, että postivuoroviikko on jälleen ohi. Minulla ei ollut onnekseni niin 

kiireellisiä takaushakemuksia käsittelyssä, joten pystyin keskittymään nopeuden sijasta laa-

tuun. Kiireen keskellä tulee välillä epävarmoja tunteita, että onhan varmasti muistanut ottaa 

kaikki huomioon, jotta takaus on tehty oikein. Uudet pakotteet ovat tulleet myös voimaan 

johtuen sodasta, joten haluan olla varma, että olen ottanut kaikki huomioon.  

Tiistai 15.3. 

Aamu alkoi normaaliin tapaan kiireellisesti. Yritän heti aamusta saada omat takaukset verifi-

ointijonoon, jotta ne kerkeävät saman päivän postiin ja voin ottaa uusia takauksia käsitte-

lyyn. Pidämme poikkeuksellisesti aamupalaverit klo 9, kun esihenkilömme on lomalla. Tämän 

päivän aamupalaveri kesti myös normaalia pidempään. Monet ovat halunneet kertoa edellisen 

päivän ongelmista tai onnistumisista, jotta jokainen kollega tietää minkälaisia asioita he ovat 

kohdanneet päivän aikana. Minulla ei ollut mitään ongelmia eikä erityisiä onnistumisia, joten 

en itse avautunut aamupalaverissa. 

Kun olin saanut omat takaukseni verifiointijonoon pidin lounastauon. Yritän aina ajoittaa lou-

nastaukoni siihen kohtaa, kun olen saanut tehtyä tarvittavat takaushakemukset tiettyyn 
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vaiheeseen. Minusta on myös hyvä lähettää sähköpostit ennen pidempään taukoa, jotta asia-

kas ehtii vastata ja pääsen heti lounaan jälkeen takaisin tehokkaasti työnpariin. Kollegani 

myös pyysi verifioimaan yhden hänen takauksensa. Tiedän, että vaikeiden takausten verifioi-

minen tekee minut epävarmaksi ja välillä koen, että en ole vielä saavuttanut asiantuntijuu-

den huippua takauksissa. Ei ole myöskään yhtä tapaa toimia oikein ja kaikki takaukset ovat 

erilaisia. Pyrin kuitenkin verifioimaan vaikeat takaukset hitaasti ja olla mahdollisimman 

tarkka. Minulle on sanottu, että varmuuden tunne lisääntyy, mitä enemmän otan takauksia 

verifiointiin. En pelkää verifiointia, mutta pelkään virheitä ja epäonnistumista. Sain kuitenkin 

takauksen verifioitua omalla ajallani ja takaus saatiin lähtemään postitse eteenpäin. Ison ve-

rifioinnin jälkeen tulee onnistumisen tunne ja täytyy luottaa itseensä, että kaikki kohdat on 

tullut tarkistettua.  

Keskiviikko 16.3. 

Alkuviikko on tuntunut todella kiireelliseltä, mutta aloitan aamuni hyvillä mielin kiireestä 

huolimatta. Kalenterin mukaan minulla on aamupalaverin lisäksi iltapäivällä kaksi 30 minuutin 

palaveria. Toinen palaveri on tiedotustilaisuus koko pankille ja toinen taas koskee pelkästään 

yrityspuolta. Iltapäivän palaverit ovat välillä haastavia, sillä varsinaista työaikaa takausten te-

kemiseen ei ole. Monet meistä tekevät palaverien ohella töitä, jos palaverissa täytyy vain 

kuunnella. Aamupalaverissa ei ollut omalla osaltani mitään erikoista, mutta kävimme yhtä 

teknistä ongelmaa läpi, mikä minullekin oli tullut maanantaina ja tiistaina verifioidessa ta-

kauksia. Kun takausta verifioidaan, viimeiseksi pitää painaa ”OK”-painiketta, jotta takaus 

muodostuu järjestelmään ja takauspaperi tulostuu konttorille. Minulla se on mennyt tekniseen 

vikaan, mutta olen jälkeenpäin tarkastanut, että takaus on silti muodostunut ja tulostunut. 

Tekninen tuki oli opastanut toista työkaveriani poistamaan selainhistorian tarkkojen ohjeiden 

avustuksella. Työkaverini jakoi ohjeistukset sähköpostitse muillekin, jotta jokaisen ei tarvitse 

erikseen selvittää ongelmaa. En itse ollut avautunut kenellekään teknisestä ongelmasta, 

mutta tämän jälkeen totesin, että asioista on hyvä puhua ääneen kaikkien kesken. Asioita an-

nattaa nostaa esille, sillä jotkut voivat samaistua niihin sekä puhumisen kautta on helpompi 

selvittää asioita.  

Iltapäivän tiedotustilaisuuden aikana verifioin työkaverini helpon kotimaisen takauksen. Koti-

maiset takaukset ovat yleensä helpompi tehdä kuin ulkomaille lähtevät takaukset. Kotimai-

sissa takauksissa käytetään suomen lakia ja niissä voidaan usein käyttää pankin omia standar-

ditekstejä. Standarditekstit ovat jo valmiiksi pankin hyväksymiä tekstejä, ja niitä ei tarvitsee 

sanasta sanaan tarkistaa, kuten asiakkaan omissa teksteissä. Muiden antamat tekstit tulee 

tarkastaa huolellisesti siltä varalta, ettei tekstistä löydy ristiriitoja ja pankki voi antaa tekstin 

mukaisen sitoumuksen. Verifiointi sujui sukkelasti ja sain yhden takauksen ulos. Tämä takaus 

lähti Swift-järjestelmän kautta toiselle Trade Financen takausosastolle Ruotsiin. Takaus on 

niin sanotusti toimeksiantotakuu eli pyydämme Ruotsin yksikköä antamaan oman takauksensa 
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edunsaajalle meidän vastatakuutamme vastaan. Meidän asiakkaamme asiakas eli edunsaaja 

halusi paikallisen takauksen Ruotsista, joten toimeksiantotakuuta voidaan käyttää juuri tällai-

sissa tapauksissa. Loppupäivä meni muutaman takausluonnoksen lähettämisessä, mutta sain 

lopetettua työt ajoissa iltapäivän palavereista huolimatta.  

Torstai 17.3. 

Aloitin aamupalaverin kiittämällä konttorilla työskenteleviä. Heidän ansiostaan olen saanut 

omat työtehtävät tehtyä ja allekirjoitetut takauskopiot on tullut sähköpostiini todella nope-

asti. Uskon, että kehuminen motivoi minun lisäkseni muita tässä arjen kiireessä. Sainkin heti 

aamupäivästä kolme kiireellistä takausta tehtyä ja kiitin niistäkin toista kollegaa. Minusta kiit-

täminen on helppo tapa olla iloksi muille, sillä sen sanominen ei maksa mitään. Ennen lounas-

taukoa lähetin myös yhden takausluonnoksen asiakkaalle hyväksyttäväksi, jos saisin vielä yh-

den takauksen lähtemään eteenpäin.  

Lounaan jälkeen tarkistin, että olin saanut vastauksen ennen lounasta lähettämääni takaus-

luonnokseen. Asiakas antoi vihreää valoa, mutta hyväksynnän mukana oli myös toimitusoh-

jeet, jotka eivät olleet yhteen takaushakemuksen ja luonnoksen kanssa. Takauksen oli tarkoi-

tus lähteä turkkilaiseen pankkiin Swiftin välityksellä ja paikallisen takauksen antajana olisi 

turkkilainen pankki. Asiakas kumminkin pyysi takauksen välittämään takauksen vielä toisen 

turkkilaisen pankin kautta. Asiakas, kenen kanssa olin käynyt kirjeenvaihtoa oli myös itse 

turkkilainen. Kulttuurierot ja toisen maan toimintatavat voivat olla erilaisia kuin Suomessa, 

joten päätin soittaa suomalaiselle yhteyshenkilölle, joka oli ollut sähköpostiketjussa koko 

ajan mukana. Kysyin häneltä, että tietääkö hän, miksi mukana täytyy olla kaksi turkkilaista 

pankkia ja heille tulisi täten maksettavaksi kolmen pankin kulut. Asiakas lupautui laittamaan 

sähköpostia turkkilaiselle kollegalleen ja piti minut mukana viestittelyssä. Hän oli selvästi tyy-

tyväinen, ettei takausta tehty suoraan hyväksynnän mukaan vaan ymmärsin kyseenalaista-

maan asian. Asia ei selvinnyt loppupäivän aikana, joten jäin odottamaan selkeitä toimintaoh-

jeita.  

Perjantai 18.3. 

Pidimme aamulla kahvitteluhetken, mikä teki hyvää meille kaikille. Pääsimme vaihtamaan 

kuulumiset ja keskustelimme tulevan viikonlopun suunnitelmista. Aamupalaveri sai minut hy-

välle tuulelle ja odotin viikonloppua innoissani. Tiesin, että perjantaipäivä pitää hoitaa vielä 

kunnialla ja viikonloppuna saa levätä. Vaikka kahvittelu vie työaikaa varsinaisista töistä, 

koen, että vapaamuotoinen rupatteluhetki tekee hyvää mielelle ja energiataso nousee. Ennen 

aamun kahveja kerkesin ottamaan yhden ulkomaisen takauspyynnön käsittelyyn, jossa kohta-

sin ongelman. Takauksessa oli veloitustilinä ulkomaisen pankin tili, mutta en ollut varma 

voiko ulkomaiselta pankin tililtä veloittaa takauskohtaisia palkkiota. En ottanut asiaa pu-

heeksi kahvittelussa vaan sen jälkeisessä aamupalaverissa. Opin, ettei ulkomaiselta tililtä 
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voida veloittaa kuluja, vaan minun tulee olla yhteydessä asiakkaaseen, miten he haluavat ve-

loituksen tapahtuvan; suomalaiselta tililtä vai laskutuksen. Vaikka kohtasin aamusta ongel-

man, sain silti saman asiakkaan toisen takauspyynnön lähtemään, sillä pyynnössä oli suomalai-

nen tili.  

Aamupäivän hulinan jälkeen, soitin Skypessä kollegallani, joka työskentelee etänä tällä het-

kellä. Verifioin hänen yhden takauksensa ja jäimme tämän jälkeen juttelemaan muista asi-

oista. Huomasimme, että takausjonossa on seuraavaksi takauspyyntö, johon tiesimme mene-

vän todella paljon aikaa. Sanoin, että minä voin ottaa sen, sillä minusta tuntuu, että minulle 

useimmiten osuu hankalat ja aikaa vievät takaushakemukset. Kollegani kuitenkin myöntyi sen 

itse ottamaan, kun hän tietää, että olen lähiaikoina hoitanut monimutkaisia takauspyyntöjä. 

Lupaudun hänelle seuraavalla kerralla ottamaan monimutkaisen takaushakemuksen, jos hänen 

tai minun tulisi ottaa se. Keskustelun jälkeen minulle jäi hyvä mieli kollegani toiminnasta ja 

siihen oli hyvä lopettaa perjantain työpäivä.  

Viikkoanalyysi 6 

Viime viikot ovat olleet yhtä tunteiden vuoristorataa, sillä olen tuntenut kuluneiden viikkojen 

ajan iloa, surua, jännitystä, pelkoa ja onnistumisia. Olen oppinut, että tunteiden tunnistami-

sella pystyy paremmin käsittelemään niitä ja ottamaan tilanteita haltuun. Tunteet saavat te-

kemään ja tuntemaan jotakin ja niiden avulla saadaan asioita tehdyksi. Tunteet ovat kaikesta 

riippumatta yksilöllisiä ja ihmiset saattavat tuntea samoissa tilanteissa täysin erilaisia tun-

teita. Osa haluaa ilmaista tunteistaan avoimesti muille kaikkien kuullen, osa haluaa ilmaista 

tunteistaan vaan yksittäisille henkilölle ja osa ei halua ilmaista tunteitaan lainkaan. Tuntei-

den tunnistaminen on myös tärkeää, oli ne sitten positiivisia tai negatiivisia. Omien tunteiden 

kautta voi oppia ymmärtämään enemmän itsestään ja tämän kautta on helpompi ymmärtää 

toisten ihmisten tunteita. Joskus on hyvä ajatella asiat oman näkökulman sijasta toisen näkö-

kulmasta. Koen saavani energiaa takausten tekemiseen ja motivaationi nousee ilon kautta.   

Esihenkilöllä ja johtajan roolissa työskentelevät ovat jatkuvasti tekemisissä tunteiden kanssa 

ja nykyään heiltä vaaditaan tunneälyä. Tämän lisäksi esihenkilöltä ja johtajilta odotetaan 

tunnetaitoja ja yhtenä osa-alueena tähän kuuluu negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden ym-

märtäminen. (Jalonen & Vuolle 2016.) Esimerkiksi kahden työntekijän huonojen välien hoita-

miseen odotetaan esihenkilön tukea ja ratkaisun selvittämistä. Molemmilla työntekijällä voi 

olla erilaiset näkökulmat kokemistaan asioistaan ja osapuolet ovat voineet kokea toisen käy-

töksen esimerkiksi huonona, jos itsellään on ollut paha olla. Tunnekuohut on kuitenkin hyvä 

pitää erillään työstä, jotta negatiiviset tunteet eivät näy liiketoiminnassa. Kun koen, ettei mi-

nua kohdellaan reilusti tai tunnen vääryyttä, kerron niistä itse joko suoraan kyseiselle henki-

lölle tai esihenkilölle. Osaan tunnistaa tietyt tilanteet, miten kannattaa käyttäytyä missäkin 
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tilanteessa ja milloin esihenkilöä tarvitaan avuksi. Voisin sanoa, että olen mielestäni helppo 

työntekijä, sillä yritän välttää ristiriitoja ja keskittyä positiivisiin asioihin. 

Kun tunteita on oppinut tunnistamaan, voi tämän jälkeen hypätä taustalla vaikuttaviin voi-

miin. Kun voimat tunteiden taustalla on pystytty ymmärtämään niin tämän kautta saa lisää 

ymmärrystä, mistä tunnereaktiot syntyvät ja miten niihin vaikutetaan. Kaikista tunteista tulisi 

puhua ääneen, mutta hyvän maun rajoissa. Tunteiden ilmaisemisen avulla, voimme löytää te-

hokkaampia ratkaisuja työpaikalla oleviin haasteisiin Kankaanpää, Leppänen & Rantanen 

2020, 88). Esimerkiksi takauksen tekemiseen olemme kehittäneet erilaisia luovia ratkaisuja, 

kun etätyö alkoi koronan alkaessa vuonna 2020. Vuotta 2020 ennen takaustyötä ei ollut tehty 

aiemmin etänä, mutta pystyimme tunteidemme tuen avulla luomaan jotain uutta ja toimivaa. 

Tunteista puhuttaessa voidaan puhua myös hallinnasta. Joka ikinen meistä haluaa kokea, että 

hallitsemme tilannetta ja elämää jollakin tavalla. Jos tottelemme muita ja suostumme aina 

muiden ehdotuksiin, joudumme toisten hallittaviksi. Häpeä, ahdistus ja pelko ovat tunteita, 

jotka voivat syntyvät hallinnan tunteen menettämisestä. Hallinnan tunne voi heiketä, jos 

työntekijän työtehtävien vaatimukset tuntuvat liian suurilta ja työaikaa tehtävien suorittami-

seen ei löydy. Hallinnan tunteen heikentyessä, herää tunne, että miten voi suoriutua kai-

kesta, mitä työtehtäviin kuuluu ja mitä muut odottavat työntekijältä. (Kankaanpää ym. 2020, 

98.) 

Positiivisten tunteiden lisäksi myös negatiiviset tunnereaktiot kuuluvat työpaikan tunneilmas-

toon. Negatiivisia tunteita työympäristössä ovat esimerkiksi ohimeneviä turhautumisia, petty-

myksiä tai riittämättömyyden kokemuksia matkalla menestykseen. Työelämässä tulee osata 

käsitellä ja hallita negatiivia tunteita. Negatiivisia tunteita käsittelemällä, meidän tulee ym-

märtää, mistä negatiiviset tunteet syntyvät, mihin ne liittyvät ja miten niihin pystyyn vaikut-

tamaan sekä miten niiden kanssa tulee toimia (Kankaanpää ym. 2020, 127.) Esimerkiksi, kun 

verifioin kokeneemman kollegan takausta ja huomaan takauksessa virheen niin minulle tulee 

epämukavaolo kertoa virheestä kollegalle. En halua saada kollegaa näyttämään epäpätevältä, 

mutta minun tulee luottaa tunteeseen, että teen asiat oikein. Epämiellyttävien tilanteiden 

välttely kuitenkin estää meitä toimimaan tehokkaasti, oli kyse sitten työpaikalla tai sen ulko-

puolella liittyvästä asiasta. Virheistä on myös hyvä puhua ja itse yritän kehittää omaa suhtau-

tumista virheisiin. Toistan itselleni, että virheistä opitaan ja ilman virheitä, en olisi elämässä 

tässä pisteessä ilman niitä. 

3.7 Viikko 7 

Asiantuntijaurani aikana olen todennut työpaikan viestinnän yhdeksi tärkeimmäksi taidoksi. 

Viestintä tarkoittaa tiedonkulkua, joka tapahtuu suullisesti tai kirjallisesti työyhteisön sisällä 

tai ulkopuolella. Itse koen, että isossa yrityksessä tiedonkulku on heikompaa ja tiedonkulussa 

on parantamisen varaa. Olen tietoinen siitä, että Yritys X:n tiedonkulkeminen oikeille 



  43 

 

 

henkilölle, osastoille tai yksiköille on erittäin tarkkaa. Itse yritän pitää huolen siitä, että saan 

lähiesihenkilöltä tarvittavat tiedot, ohjeistukset sekä etsin tietoa itsenäisesti sisäisiltä kana-

voilta, kuten intranetin omalta uutissivustolta. Koen, että ohjeistukset ja tiedotteet tulevat 

jatkuvasti eri kanaviin, joten ohjeistuksia on vaikeata seurata ja sitä kautta noudattaa. Esi-

merkiksi korona-aikana erilaiset ohjeistukset ovat tulleet monelle eri kanavalle ja on vaikea 

pysyä ajan tasalla siitä, mitä ohjetta tulee noudattaa.  

Ulkoinen viestintä on tiedonkulkua pankin eri sidosryhmille kuten asiakkaille, muille pankeille 

ja rahoitusyhtiöille. Jos sisäinen viestintä ei ole kunnossa, ei ulkoinen viestintäkään voi olla. 

Sisäinen ja ulkoinen viestinä kulkevat käsi kädessä. Meidän tulee ensin omaksua uudet ohjeis-

tukset ja lukea läpi asiakkaille lähtevät tiedotteet, jotta osaamme toimia asiantuntijoina 

työskennellessämme heidän kanssansa. Pyrimme olemaan asiakkaidemme kanssa niin avoimia 

kuin mahdollista, jotta yhteispeli ja ymmärrys sujuu päivien aikana.  

Maanantai 21.3. 

Esihenkilömme oli poissa viime viikolla ja se näkyy myös tiedonkulussa. On joitain palavereja 

mihin pelkästään lähiesimiehemme osallistuu, ja sitä kautta saamme osan tarvittavasta tie-

dosta. Kukaan meistä työntekijöistä ei kuitenkaan osallistunut esihenkilömme tilalle näihin 

palavereihin, joten työskentelimme nykyisillä ohjeistuksilla ja tiedoilla. Pankkitakausyksikössä 

työskennellessä täytyy omaksua muuttuva maailman tilanne ja soveltaa sitä työtehtävissä. Yh-

tenä päivänä takauksen tekeminen tiettyyn maahan ei vaadi erikoisia toimenpiteitä ja seuraa-

vana päivänä takauksenteko prosessia on tiukennettu.  

Esihenkilön poissaolo ei kuitenkaan vaikuta työskentelyymme juuri mitenkään. Emme saa 

kaikkea hänelle suunnattua tietoa käsiimme samana päivänä, mutta ylempi taho pitää huolen, 

että jokainen yksikkö on tietoinen heitä koskettavista asioista tai muutoksista, mitkä tulisi 

hyvä tietää heti. Tämän aamun aikana olemme vastaanottaneet esihenkilöltämme lukuisia 

sähköposteja, jotka hän oli saanut lomansa aikana. Luin sähköpostit läpi, mutta en löytänyt 

mitään uusia ohjeistuksia, uutisia jne. mistä en olisi ollut jo tietoinen. Päivä oli kaiken kaikki-

aan tuottelias ja sain viisi takausta tehtyä valmiiksi ja otin muutaman uuden käsittelyyn päi-

vän päätteeksi. Olen laittanut myös itselleni tavoitteeksi lukea läpi pankin uutissivuston, jos 

löydän sieltä hyödyllistä tietoa mikä minun tai yksikköni olisi hyvä tietää. Tämän päivän uuti-

sissa ei ollut mitään suurempaa tai normaalista poikkeavaa.  

Tiistai 22.3. 

Varhain aamulla aloitin verifioimaan kollegani takauksia, jotka hän oli laittanut verifiointijo-

noon ennen kuin olin saapunut töihin. Takaukset ovat kotimaisia eli edunsaaja on Suomessa 

niin näissä takauksissa eri tarvitse erikseen tarkistaa maiden pakotteita, mitkä tuotteet on 

kielletty ja mihin maahan. Tämän takia pystyin verifioimaan takaukset heti, vaikka en ollut 
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lukenut sen päivän uutisia. Uusia ohjeistuksia ei tule joka päivä, mutta tällä hetkellä Venä-

jän, Ukrainan ja Valko-Venäjän tilannetta on hyvä seurata, sillä näiden maiden kanssa on to-

della tiukka käytäntö, miten tulee toimia. Verifiointien ja aamupalaverien jälkeen kävin läpi 

pankin uutissivuston, jos sinne olisi tullut jotain minua koskettavaa tietoa. En kuitenkaan löy-

tänyt mitään oleellista, joten jatkoin työskentelyä normaaliin tapaan.  

Verifiointeihin meni koko aamupäivä, joten tämän jälkeen aloin työstämään omia takauksiani. 

Sain yhden takauksen ulos, joka oli ollut minulla keskeneräisenä ja työskentelin päivän aikana 

sen lisäksi viiden eri takaushakemuksen kanssa. En kuitenkaan saanut tehtyä enempää takauk-

sia valmiiksi, sillä takaushakemuksissa oli epäselvyyttä tai asiakkaat halusivat ensin luonnok-

set nähtäväksi. Esihenkilömme oli iltapäivän aikana lähettänyt sähköposteja minulle ja kolle-

goilleni eri maiden pakotteisiin liittyen ja mihin maihin ohjeistukset ja toimintatavat ovat 

muuttuneet. Kollegat ympärilläni sanoivat, että heille tulee sähköpostilla automaattisesti il-

moitukset, jos johonkin maahan ohjeistus tai toimintatapa on muuttunut. Minulla ei ollut sa-

manlaista asetusta kuin heillä, joten pyysin heitä neuvomaan kuinka samaan ilmoitukset toi-

mimaan. Ilmoitusten ansiosta minun ei tarvitse itse käydä lukemassa päivittäin ohjeistuksia 

vaan saan ilmoitukset aina, kun jokin on muuttunut.  

Keskiviikko 23.3. 

Yritän pitää tavoitteestani kiinni ja lukea pankin uutissivuston heti aamusta. Minulla jäi edel-

lisen päivän työtehtävät hyvälle mallille, joten kiireentunne ei iskenyt heti aamulla. Löysin 

sivustolta päivitetyt koronaohjeistukset ja ruokailuun sekä parkkihalliin liittyvät muutokset. 

Näistä viimeinen ei kuitenkaan koske minua, mutta laitan sen eteenpäin muille kollegoille, 

jotka eivät ole vielä saattaneet lukea päivitetty ohjeita.  

Loppupäivästä arkistoin etätyöskentelyn aikana tehtyjä takauksia viime vuodelta. Näihin me-

nee aikaa, sillä jokainen dokumentti täytyy tulostaa ja arkistoida oikealle paikalleen. Tulosta-

minen vie oman aikansa, mutta yritän tehokkaasti tulostaa monen eri takauksen paperit en-

nen kuin arkistoin ne. Lajittelussa tulee olla tarkka, ettei takauspaperit mene keskenään se-

kaisin. Jos takaukseen on tehty myös muutos tai useampi, tulee nämäkin paperit etsiä päivä-

arkistosta ja arkistoida keskenään.  

Torstai 24.3. 

Päivä alkoi tuttuun tapaan intranetin uutissivustoa lukemalla. Sisäisiä uutisia oli tullut jonkin 

verran, mutta ne eivät varsinaisesti koskeneet minua tai osastoamme, joten en käyttänyt ai-

kaa niiden selaamiseen. Ehdin aamulla myös arkistoida vanhoja takauksia ja verifioin pari 

uutta. Aamupalaverin aikana esihenkilömme kertoo meille eilisen päivän oleelliset asiat, 

mitkä hän on saanut tiedoksi edellisen päivän palaverissa. Esihenkilöltämme tuleva tieto on 

arvokasta, joten koen erittäin tärkeäksi pitää aamupalaverit esihenkilömme vetämänä. Joskus 
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esihenkilöltämme tuleva uusi ohjeistus vaatii tarkempaa läpikäymistä ja varaamme sen läpi-

käymiseen erikseen ajan. Joskus uusi ohjeistus voi olla helppo sisäistää ja oppia eikä sitä ole 

tarvetta käydä erikseen uudessa palaverissa. Haluamme ohjeistukset aina kirjallisena, sillä 

suullisena olevat ohjeet voivat olla väärinymmärrettyjä tai niitä ei yksinkertaisesti muista. 

Ohjeen mukana on hyvä olla myös tarkat tiedot; mistä on sovittu, mitä on sovittu, milloin on 

sovittu ja milloin ohjeet otetaan käytäntöön.  

Joskus iltapäivisinkin voi olla erilaisia palavereja tai tiedotustilaisuuksia, mutta tämä viikko 

näytti hiljaisemmalta. Tälle iltapäivälle ei ollut varattuna yhtään palaveria. Takausten ohella 

kävin lukemassa myös ulkoiset nettisivumme, jotka ovat asiakkaitamme varten. On hyvä tie-

tää mitä tietoa asiakkaillemme jaetaan, jotta olemme itse tietoisia yrityksemme asioista, 

jossa työskentelemme.  

Perjantai 25.3. 

Aamu alkoi normaalin tapaan sähköpostien ja uutissivuston lukemisella. Huomasin, että kalen-

terissa oli klo 10.00 varattuna kokous koko pankin henkilöstölle. Kokouksen aiheitta ei suoraan 

näkynyt ajanvarauksesta, mutta se selviää sitten kokouksen alkaessa. Aion osallistua kokouk-

seen, vaikka osallistuminen ei ole pakollista. Kokous alkaa ja aiheena on digitalisaatio ja te-

koäly. Pankin puolelta ekonomistit katsastavat digitalisaation ja tekoälyn vaikutusta tulevai-

suuden näkymiin. Pankin puolelta on tehty ennusteita, mutta muuttuvan maailman myötä 

ekonomistit painottavat, että nämä ennusteet saattavat toki vielä muuttua. Kokousten ansi-

osta opin enemmän ja voin saada osviittaa siitä, miten minun asiantuntijaroolini saattaa 

muuttua tässä 15 vuoden sisällä. Digitalisaatio lisääntyy ja tekoälyä halutaan hyödyntää arki-

sissa askareissa. 

Loppupäivänä ei tapahtunut mitään ihmeellistä, normaalin takaustyön lisäksi. Yksi kollegani 

jäi lomalle, joten otin hänen pari keskeneräistä takausta käsittelyyn, jotka hoidan hänen lo-

mansa aikana valmiiksi. Otin päivän aikana myös toisen kollegan keskeneräisen takauksen kä-

sittelyyn. Takaukseen oli tullut uusi sähköposti takauksenottajalta, joten ennen vastaamista 

tutustuin takaushakemukseen huolella, jotta tiedän mitä on puhuttu ja mitä takauksella on 

tarkoitus taata. Lomalainen täyttää ennen lomalle jäätyään erinäisen lomakkeen, jossa on 

ranskalaisilla viivoilla tärkeimmät asiat ja missä tilassa takaus on. Lomakkeen tekeminen hel-

pottaa keskentullutta käsittelijää paljon, sillä useita sähköpostin kirjeenvaihtoja ei tarvitse 

lukea sanasta sanaan tai viestistä viestiin.  

Viikkoanalyysi 7 

Viimeisen viikon aikana viestinnän tärkeys on näkynyt jokaisessa työtehtävässä. Tiedonkulku 

ei saa toimia, kuten rikkinäinen puhelin eli tieto muuttaa muotoaan tiedonkulun aikana. Tie-

donkulun täytyy olla avointa ja selkeää ja tarpeellisen tiedon tulee saavuttaa kaikkia 
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osapuolet, joille tieto kuuluu. Viestintä on koko ajan läsnä ja se näkyy kaikkialla esimerkiksi, 

kun olen yhteydessä toiseen kollegaan, osastoon, ulkopuoliseen tahoon tai asiakkaaseen. Mar-

jamäen & Vuorion (2021, 140–141) mukaan jokaisen työntekijän on kannettava vastuu tiedon-

kulusta, mikä liittyy omaan työhönsä. Tästä olen samaa mieltä. Tällä viikolla olen keskittynyt 

sisäisten uutisten lukemiseen aamuisin ja aion jatkossakin jatkaa tätä hyvää tapaa. He painot-

tavat myös sitä, että viestinnässä onnistuminen on yhteistyötä, sillä esimerkiksi päätöksente-

koa vaativissa tehtävissä tulee olla yhteistyössä monien eri organisaatioiden toimintojen ja 

osastojen kanssa. Takausten teko on myös yhteistyötä. Keskustelemme eri osastojen kanssa, 

että takauksen antaminen täyttää kaikki siihen liittyvät kriteerit, kysymme lakimiehiltä tar-

vittaessa vieraiden maiden laista sekä keskustelemme asiakkaiden kanssa takaukseen liitty-

vistä asioista. Yhteistyöllä saamme työmme tehtyä eli takaukset maaliin ja asiakkaamme tyy-

tyväisiksi. Minulla ei ole ollut edessä yhtäkään päivään takausosastolla, milloin en olisi tarvin-

nut sisäistä – tai ulkoista viestintää. 

Jokaisen tulee olla aktiivinen viestinnässä ja haluamme ottaa siitä kaiken irti. Erilaisia toimin-

tatapoja tulee soveltaa ja niistä tulee keskustella. Kun etätyö alkoi, takausyksikössämme ei 

ollut olemassa yhtenäistä viestintäkanavaa, jossa voisimme keskustella nopeasti ja avoimesti 

päivittäisistä työasioista. Sähköposteja pystyimme toki vaihtaa, mutta pidemmän ajan päälle 

arkinen yhteydenotto sähköpostilla kävisi hankalaksi. Vanhalla osastollamme käytettiin 

Skypen ryhmäkeskustelua yhteydenpitovälineenä, kun vastauksia ja keskusteluita täytyi käydä 

nopeasti ja kaikki työkaverit tuli tavoittaa samalla kertaa. Loin yksiköllemme yhteisen ryhmä-

keskustelun, jonne tallentuu jokaisen päivän kirjeenvaihto. Ryhmäkeskustelun avulla tieto 

kulkee ongelmatta ja nopeasti, eikä tieto jää pimentoon. Saimme ryhmäkeskustelun avulla 

arkisen työn sujuvammaksi. Tänäkin päivänä käytämme Skypen ryhmäkeskustelua viestintään 

ja olemme luoneet yhteiset pelisäännöt, mistä asioista siellä on tarkoitus puhua, jottei viesti-

ketju täyty esimerkiksi kahden ihmisen välisestä keskustelusta, joka ei kuulu muille.  

Työpaikan viestinnän luonteen oppii ajallaan ja siihen mukautuu asiantuntijauran mittaan. 

Kukaan työntekijä ei pysty itse valitsemaan kenen kanssa työskentelee, joten yhteistyön työ-

paikalla on sujuttava. Olen yksikössämme ainakin yli 10 vuotta nuorempi, mutta yhteistyö su-

juu kaikkien kanssa erinomaisesti ikäerosta huolimatta. Minua arvostetaan ja kunnioitetaan 

samalla tavalla kuin muita ja pyrin itse myös antamaan kunnioitusta muille kollegoilleni. Hy-

vät viestintätaidot omaavan henkilön tunnistaa selkeistä eleistä ja ilmaisutaidosta. Viestintä 

voi tapahtua monella eri tavalla, kuten sanojen ilmaisulla, äänenpainolla, kehonkielellä ja 

käyttäen eleitä ja ilmeitä. Asiantuntijana pyrin mukautumaan ympäristöön muiden ihmisten 

mukaan ja hyödynnän jo oppimiani viestintätaitoja, kuten puhun selkeästi ja käytän asioista 

oikeita termejä, jotta tulen ymmärretyksi. Vaikka hyvän viestintätaidon omaavan henkilön 

tunnistaa edellä mainituista asioista niin kyky kuunnella on iso osa viestintätaitoja. Kuuntelu 

on taito siinä missä muutkin. Kuunteleminen on erinomainen kyky, joka antaa edellytykset 

vastata asiakkaiden tarpeisiin ja ratkaista vastaantulevia ongelmia. Asiantuntija tulee 
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kuunnella mitä asiakkaat haluavat ja mikä on heidän toiveensa. Pyrin kuuntelemaan asiakasta 

keskeyttämättä, vaikka tietäisin heti ensimmäisen lauseen jälkeen vastauksen tai ratkaisun. 

(Gainer 2022.) 

3.8 Viikko 8  

Viikon aiheena on digitalisaatio. Digitalisaation kehittyminen muokkaa työnkuvaamme vuosi 

vuodelta ja työpaikoilla pyritään hyödyntämään digitalisaatiota työtehtävien kevennyksessä. 

Esimerkiksi osa pankkien luottopäätöksistä menee automaattisesti digitalisaation avulla ja 

manuaalista työtä on tämän kautta vähennetty. Tällä viikolla keskityn asioihin, miten digitali-

saatio näkyy minun työarjessani ja miten asiantuntijarooli on sen mukaan muuttunut tähän 

päivään.  

Pankissa on tälläkin hetkellä monta projektia, jossa keskitytään hyödyntämään tekoälyä eri 

osastojen työtehtävissä ja tämä koskee myös Trade Financea. Itse en päässyt projektiin mu-

kaan, mutta väliajoin saan tietää projektin etenemisestä projektiin kuuluvilta jäseniltä. Työn 

tekemistä voi helpottaa monella tapaa, mutta työpaikan säilymisen vuoksi toivon, että asian-

tuntija työtä tullaan vielä vuosienkin päästä tarvitsemaan.  

Maanantai 28.3. 

Takaukset tehdään takausjärjestelmässä pankin intranetissä, mutta paperityö on myös suuri 

osa päivittäistä työtämme. Takauspyyntöjen mukana tulee sopimuksia ja erilaisia liitteitä, 

joita on helposti käsitellä paperimuodossa, alkuperäiset takaukset tulostetaan, allekirjoite-

taan ja skannataan sekä alkuperäiset takaukset ja niihin kuuluva dokumentaatio arkistoidaan 

paperisesti. Digitalisaatiota on myös hyödynnetty. Aamulla täytin Excel-taulukon, jolla seura-

taan, mihin työaika on käytetty. Tämä täytettiin ennen vanhaan paperille. Takaustyössä digi-

talisaatio on kumminkin sen verran pitkällä, että takaustyötä voi tehdä myös etätyönä, mutta 

etätyöläinen on riippuvainen konttorilla työskentelijöistä, joiden tulee allekirjoittaa, skan-

nata ja postittaa paperit eteenpäin.  

Asiantuntijan näkökulmasta työmme on pääsääntöisesti toteuttaa takaus asiakkaan pyynnön 

mukaisesti, noudattaen kuitenkin asiakkaan takauslimiitin ehtoja. Sain valmiiksi kaksi ta-

kausta, jotka olivat tulleet meille verkkopankin kautta. Näissä takauksissa ei ollut mitään eri-

tyistä, mistä olisi pitänyt erikseen keskustella asiakkaiden kanssa, joten takausten teko onnis-

tui mutkitta.  

Tiistai 29.3. 

Työssämme olemme erittäin riippuvaisia työkoneestamme ja sen toimivuudesta. Tämän päi-

vän aamuna huomasin, että koneeni ei toiminut yhtä nopeasti kuin edellisenä päivänä. Päätin 

käynnistää koneen uudelleen, jotta työt sujuisivat paremmin. Uudelleen käynnistämisestä 
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huolimatta koneeni ei toiminut samalla tavalla kuin aiemmin, joten jouduin tyytymään hi-

taampaan työskentelyyn. Meillä on monta eri sivustoa auki samaan aikaan, joten tämä ainakin 

yksi syy, mikä vaikuttaa koneen nopeuteen. Tiedän, että töitä saa tehtyä hitaammalla ko-

neella, mutta työnteko ei tunnu yhtä tehokkaalta.  

Iltapäivällä erällä asiakkaalla oli ongelmia takaushakemuksen täyttämisellä verkkopankissa. 

Työhömme kuuluu myös asiakkaiden auttaminen verkkopankkihakemusten täyttämisessä tai 

jos asiakkaiden tunnuksissa on ongelmia. Vaikka asiakas oli laittanut ongelmasta sähköpostia, 

koin järkevämmäksi soittaa asiakkaalle. Puhelun aikana neuvoin asiakasta hakemuksen kanssa 

ja saimme sen tehtyä yhdessä valmiiksi. Vaikka meille digitaalisen takaushakemuksen täyttä-

minen on tuttua, voi se olla asiakkaille vieraampia asia, jos asiakas ei ole tottunut käyttä-

mään päivittäin tai viikoittain takaushakemusta. 

Keskiviikko 30.3. 

Saapuessani töihin toivoin, että työkoneeni toimisi paremmin, kuin edellisen päivänä. Työnte-

kijän näkökulmasta koneen toimimattomuus tai hitaus on pitkällä aikatähtäimellä suuri on-

gelma. Onnekseni työkone toimi heti aamusta kunnolla ja yhtä nopeasti kuin se on aina toimi-

nut. Sain nopeammin printattua dokumentteja ulos, sivustojen selaaminen kävi nopeammin 

eikä sen kummempia teknisiä ongelmia ilmennyt. Jos ongelma olisi jatkunut, olisin ollut heti 

yhteydessä IT-osastoomme. Olen huomannut, että yksikössämme on joka päivä teknisiä ongel-

mia. Ongelmat vaihtelevat pienistä suuriin ja olemme itse myös ratkoneet pieniä ongelmia, 

joita ei ilmeisesti saa korjattua IT-palveluissa vaan meidän tulee oppia työskentelemään myös 

teknisten ongelmien kanssa.  

Työskentelin koko päivän kahden vaikeamman takauksen kanssa. Kyseiset takaukset olivat tul-

leet samalta asiakkaalta ja meitä pyydettiin lähettämään takaukset Swiftillä paikalliseen 

pankkiin Ruotsiin, josta ruotsalainen pankki tekee paikalliset takaukset ja meidän pankkimme 

antaa ruotsalaiselle pankille vastatakuut. Molemmissa takauksissa oli eri ongelmat, sillä mi-

kään takaus ei ole samanlainen kuin toinen. Lähetin etukäteen sähköpostilla takauksiin liitty-

vät sopimukset etukäteen katsottavaksi. Jos koen, että toisen pankin on hyvä etukäteen 

nähdä takauksen tiedot, lähetän heille sähköpostilla tarvittavat tiedot ennen meidän Swif-

timme toimeksiantoa. Tällä tavalla vältyn ylimääräisiltä muutoksilta ja voin varmistaa toiselta 

pankilta jo valmiiksi, että hyväksyvätkö he esimerkiksi takaussitoumuksen vai haluavatko he 

tehdä siihen jotain muutoksia.  

Torstai 31.3. 

Kulutin työpäiväni ainoastaan keskeneräiset takausteni käsittelyssä, enkä ottanut uusi hake-

muksia työn alle. Pyrin saamaan kaikki tarpeelliset sähköpostikyselyt lähetettyä ennen 
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lounasta. En kuitenkaan onnistunut lähettämään kaikkia sähköposteja, mutta priorisoin lähet-

tämään ne heti lounaan jälkeen. 

Lounaan aikana työkaverini käsittelemään takaushakemukseen oli tullut uusi sähköposti ja 

postivuorolainen kyseli kuka voisi katsoa sähköpostin. Kukaan ei aluksi sanonut mitään, joten 

sanoin, että voin katsoa sähköpostia, kun olen saanut omia hakemuksiani edistettyä. Kello oli 

iltapäivällä kuitenkin jo niin paljon, etten kerennyt katsomaan työkaverini keskeneräistä ta-

kaushakemusta ja siihen liittyvää kirjeenvaihtoa. Priorisoiminen on tärkeää, vaikka yllättäviä 

työtehtäviä voi sattua eteen. Päätin kuitenkin hoitaa omat tehtävät pois työn alta ja sitten 

hoitaa ylimääräiset tehtävät. 

Perjantai 1.4. 

Tartuin heti aamusta työkaverini keskeneräiseen takaushakemukseen. Toisen keskeneräisen 

takaukseen tarttuminen voi olla normaalia työläämpää, sillä, jos takauksessa on käyty paljon 

kirjeenvaihtoa sähköpostitse tai osasta asioista on sovittu suullisesti niin ei pääse kysymään 

alkuperäiseltä takauksen käsittelijältä, jos tämä on poissa. Olemme sopineet yhteisenä peli-

säätönä sen, että suulliset keskustelut tulee kirjata ylös takausdokumenttien joukkoon. Kui-

tenkin usein tulee vastaan tulkinnanvaraisia merkintöjä. 

Loppupäivä sujui rauhallisissa merkeissä. Iltapäivällä oli palaveri, jossa käytiin läpi takausten 

digitaalisen kehityssuunnitelmaa. Suunnitelma oli hieman pidemmälle ajalle, sillä digitalisaa-

tio kehittyy koko ajan ja tähtäin on hyvä pitää pitkällä. Sain myös yhden takauksen ulos ja lu-

pasin verifioida kollegani kiireellisen korvaavan takauksen. Sain takauksen verifioitua noin 15 

minuutissa, mutta se ei ehtinyt enää saman päivän postiin. Asiakkaalle riitti alkuperäisetä ta-

kauksesta kopio sähköpostiin, joten olin tyytyväinen, että saimme takauksen sentään val-

miiksi. 

Viikkoanalyysi 8 

Digitaalinen maailma on takauksissa myös läsnä päivittäin, vaikka se ei ole välttämättä vielä 

kehittynyt sille tasolle kuin sen pitäisi mielestäni mennä. Kohtaamme päivittäin manuaalista 

työtä, joihin tarvitaan tekoälyn sijaan meitä työntekijöitä. Vaikka osa meistä voi tehdä töitä 

etänä niin osaa ihmisistä tarvitaan konttorilla manuaaliseen työhön. Takausten tekemiseen on 

kehitelty oma alusta, jossa varsinaisten takaushakemusten käsittely pitäisi sujua ongelmitta. 

Me kuitenkin kohtaamme päivittäin teknisiä ongelma, joista osa on helposti ohitettavissa ja 

taas osaan tarvitsee ulkopuolisen avun. Tekniset ongelmat hidastavat työntekoa ja saattaa 

luoda turhamaisuutta. Digitaalisuus ja tekoälyn lisääntyminen on kuitenkin nykypäivää ja mei-

dän tulee pysyä mukana maailman muuttuessa yhä digitaalisemmaksi. Osalle muutokset saat-

tavat olla taakka, mutta osastollamme on hyvin valmistauduttu muutoksiin. Alkuvuodesta on 
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pyörinyt projekti uudesta digitaalisesta työkalusta, jonka pitäisi helpottaa työntekoamme. 

Itse en ole ollut projektissa mukana, joten tällä hetkellä en vielä tiedä mitä odottaa.  

Digitalisaation kehitys voi vaikuttaa joko pelkästään pankin työntekijöihin ja työtapaan tai se 

voi vaikuttaa myös asiakkaisiimme, joiden päässä voi tapahtua myös muutoksia. Esimerkiksi 

Swift-järjestelmään tuli viime vuonna suuri muutos, joka vaikutti kaikkiin tahoihin maailman-

laajuisesti, jotka käyttävät Swift-järjestelmää. Asiakkaista ei saa tuntua siltä, että heidät 

etäännytetään pankista vaan asiakasta tulee ymmärtää ja tunnistaa jokaisen erilaiset tarpeet. 

Swiftin-järjestelmän muuttuessa otimme yhteyden asiakkaisiin, jotka käyttävät kyseistä jär-

jestelmään ja kysyimme asiakkaidemme halukkuutta testata uutta järjestelmää, jotta hekin 

osaavat käyttää uudistettua palvelua. Muutos pankkialalla on väistämätön ja se perustuu 

pääosin tarpeiden ja toiveiden muuttumiseen asiakkaiden puolelta (Arkilahti 2019). 

Miten digitalisaatio muuttuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Digitalisaatio muuttuu jatku-

vasti ja meillä on pitkä matka vielä edessä. Ilmarisen ja Koskelan mukaan (51–52) digitalisaa-

tio tapahtuu murroksina ja yritysten toimintaympäristöä muokkaavat digitalisaation nopeus, 

laajuus, syvyys ja voima, mitkä syntyvät monesta rinnakkaisesta murroksesta. Viitateen kuvi-

oon 5, he ovat jakaneet murrokset kolmeen eri ryhmään; asiakaskäyttäytymisen, teknologian 

ja markkinoiden murrokseen. 

Asiakaskäyttäytymisen murroksella tarkoitetaan sitä, että yrityksen tulee oppia asiakkaiden 

tavoille. Yritysten toimintatapa muuttuu asiakkaiden tarpeiden mukaan ja asiakkaan sanan 

merkitys on painavampi kuin ennen, kun puhutaan missä ja milloin asiakas haluaa asioida. It-

sepalvelu on myös kasvanut digitalisaation myötä. Yritykset yrittävät parantaa tehokuutta li-

säämällä asiakkaan roolia palvelussa (Ilmarinen & Koskela 2015, 53–59). Takausosastolla pa-

laute otetaan aina hyvällä vastaan, sillä palautteen kautta voimme muokata palveluitamme 

enemmän asiakasystävällisemmäksi ja tämän kautta asiakkaiden asiakaskokemus paranee. Asi-

akkaat tekevät itse takaushakemukset ja epävarmuutta kokevat asiakkaat voivat olla osas-

toomme yhteydessä, jos hakemuksen täyttämisessä ilmenee hankaluuksia.  

Teknologian murroksen takana on teknologiset innovaatiot ja niiden sovellutukset. Teknolo-

gian kehittyy kovaa vauhtia ja digitalisaation ajurina innovaatioiden lisäksi on ollut laitteiden, 

tiedonsiirron, ohjelmistojen kehittyminen, joka jatkuu edelleen (Ilmarinen & Koskela 2015, 

59–65). Teknologian kehitys näkyy myös pankkimaailmassa, kun teknologian avulla keskitytään 

luomaan vielä tehokkaimpia järjestelmiä ja toimintatapoja käsitellä palveluita. Päivittäin 

tuntuu, että teemme töitä teknologian varassa. Teknologia kehittyy todella nopeasti ja mei-

dän muuttaa toimintatapaamme kehittymisen ohella.  

Markkinoiden murroksessa digitalisaatio muokkaa markkinoita, kilpailukenttää ja sen toimin-

taympäristöä monella tavalla. Esimerkiksi yritysten kilpailijoita voi olla niin sanotusti uudet 

haastajat, jotka haastavat muita uudenlaisella digitaalisella liiketoimintamallilla. Uudet 
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haastajat yrittävät saada jalkansa oven väliin ratkaisemalla ongelmia uudella ja ylivertaisella 

tavalla sekä täyttämällä asiakkaiden toiveet. Markkinoiden murroksen myötä yritysten toi-

miala on laajentunut globaalisti ulkomaille. Digitalisuuden myötä palveluita ja tuotteita on 

todella kätevää tilata ja ostaa ulkomailta riippumatta siitä, missä yritys sijaitsee (Ilmarinen & 

Koskela 2015, 65–69). Takauksia tehdessä pääsee tutustumaan asiakkaiden ja heidän sopimus-

kumppaniensa välisiin sopimuksiin. Osa sopimuksista on tehty digitalisesti ja digitalisaation 

kehityksen myötä myös allekirjoituksia voidaan allekirjoittaa erilaisilla sähköisillä palveluntar-

joajilla. Ulkomaankauppa on viime vuosien aikana ja se myös näkyy takausmäärässä.  

 

Kuvio 5: Digitalisaation murrokset (Ilmarinen & Koskela 2015, 52) 

3.9 Viikko 9 

Tällä viikolla käsittelen työn murrosta. Työn murroksella tarkoitetaan vuosikymmentä kestä-

vää muutosta, joka johdattaa meitä kohti uudenlaista ja monipuolisempaa työelämää (Kunta- 

ja hyvinvointialuetyönantajat 2022). Ensimmäisenä tulee mieleen se, kuinka digitalisaatio tu-

lee muuttamaan työmaailmaa, mutta myös monet muut asiat tulevat muuttamaan työntekoa 

tulevaisuudessa.  

Aloitin aluksi harjoittelijana pankkitakausosastolla vuonna 2017 ja sen jälkeen olin muutaman 

vuoden toisella osastolla ja palasin takaisin vuonna 2020. Muutamankin vuoden aikana työn-

teko oli muuttunut ja töitä ulkoistettu toisille osastoille, jotta me voisimme keskittyä siihen, 

mitä parhaiten osaamme eli takausten tekemiseen. 

Maanantai 4.4. 
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Olen tämän viikon aikana pelkästään maanantain konttorilla ja loppuviikon työskentelen 

etänä. Katsoin heti aamusta mistä päiväni koostuu ja ylimääräisiä palavereja ei näkynyt ka-

lenterissa. Katsoin myös viikon poissaolot, josta ilmeni, että esihenkilömme on Ruotsissa tiis-

taina ja keskiviikkona sekä yksi kollega on lomalla loppuviikon. Uusien takaushakemusten pur-

kaminen on hitaampaa, kun yksikin kollega on poissa. Poissaoloista huomataan, kuinka tärkeä 

yksikin henkilö osastollamme on. Sain kuitenkin otettua kaksi saman asiakkaan takaushake-

musta käsittelyyn ja lähetin luonnokset eteenpäin. Ennen luonnosta lähettämistä huomasin, 

että toisessa takausmallissa on sovellettavana lakina Sveitsin laki ja kysyin lakimieheltä, voiko 

kyseistä lakia käyttää. Sain lakimieheltä myönteisen vastauksen. 

Iltapäivällä pystyin ottamaan vielä yhden uuden takauksen käsittelyyn, jota en saanut val-

miiksi. Varauduin skannaamaan paperit, jotta pystyn jatkamaan työskentelyä etänä. Pyrin lo-

pettelemaan työpäivän ajoissa, jotta pystyn valmistautumaan loppuviikon etätyöskentelyyn. 

Minun oli muistettava ottamaan mukaan työkoneeni ja tallentamaan kaikki tarvittavat doku-

mentit omaan kansiooni. 

Tiistai 5.4. 

Kellon lyödessä 7.45 aloitan työpäivänäni kotona eli kotikonttorilla. En ollut saanut vielä vas-

tauksia eilisiin lähettämiini luonnoksiin, joten jatkoin yhtä keskeneräistä takausta. Jouduin 

kuitenkin tukeutumaan takauksen kanssa kollegani, sillä takaussitoumus on saksaksi. En ole 

itse opiskellut Saksaa, mutta teen yhtä lailla saksalaisia takauksia kuin muutkin. Pystyn teke-

mään saksankielisiä takauksia, jotka ovat meidän standarditekstillämme, mutta asiakkaan lä-

hettämät mallitekstit ovat minulle hankalia, sillä en osaa kieltä. Pyrin kuitenkin tekemään 

parhaani, mutta kysyn osaavammalta apua, jos en ole varma tekstistä.  

Sain tehtyä yhden takauksen valmiiksi, mutta muuten päivän aikana ei tapahtunut mitään ih-

meellistä. Iltapäivällä oli yksi palaveri, jonne osallistui kollegoitamme eri maista. Vuoden en-

simmäinen neljännes on nyt takana ja tarkoituksen on käydä läpi onnistumisia tammikuusta-

maaliskuuhun.  

Keskiviikko 6.4. 

Päivä lähti normaaliin tapaan käyntiin. Olimme saanut kirittyä työjonoamme todella paljon, 

sillä takausten käsittelyaika ei kestänyt enää viikkoa. Kun työjono ei näytä niin pitkältä, pys-

tyn keskittymään paremmin omiin keskeneräisiin työtehtäviini. Esihenkilömme oli matkusta-

nut Ruotsiin tapaamaan kollegoitamme, joten kävimme työkavereidemme kesken työtehtä-

viemme tilanteen läpi.  

Otin päivän aikana kolme uutta takaushakemusta käsittelyyn, mutta sain vain yhden niistä 

tehtyä valmiiksi. Kun otan uuden takauspyynnön käsittelyyn, tarkistan melkein aina, 



  53 

 

 

olemmeko antaneet samanlaisen takauksen ulos aiemmin ja onko takauksessa ollut sama 

edunsaaja. Tässäkin takauksessa tarkistin vanhan takauskannan. Huomasin, että asiakas pyysi 

tekemään takauksen meidän standardimallillamme, mutta viime kuussa samalle edunsaajalle 

oli tehty takaus asiakkaan mallitekstillä. Päätin soittaa asiakkaalle ja kerroin huomaamani ti-

lanteen. Asiakas hyväksyi sen, että teemme takauksen aiemmin mukaisesti, jotta edunsaaja 

ei hämmästy uutta tekstiä.  

Torstai 7.4.  

Hyppäsin aamulla heti kahden keskeneräisen takaushakemuksen pariin, jotka jäivät minulta 

kesken. Tein takaukset niin pitkälle kuin suinkin mahdollista, mutta huomasin, että takauksen 

lähetystiedoissa oli ongelma. Alkuperäinen takaus oli pyydetty lähettämään kuriirilla, mutta 

hakemuksessa oli jäänyt ilmoittamatta yhteyshenkilö ja hänen puhelinnumeronsa. Pyysin asi-

akkaalta sähköpostitse yhteyshenkilöä ja puhelinnumeroa sekä jäin odottelemaan, jotta saisin 

alkuperäiset takaukset lähtemään eteenpäin. 

Aika kului enkä ollut saanut vastausta asiakkaalta lähettämääni sähköpostiin, jossa kyselin 

edunsaajan yhteyshenkilöä ja puhelinnumeroa. Huomasin vasta jälkeenpäin, että samalle asi-

akkaalle ja samalle edunsaajalle oli tehty viime vuoden loppupuolella takaus, josta myös 

puuttui samat tiedot. Otin yhteyden kollegaani konttorilla ja pyysin tarkastamaan, mistä 

edunsaaja ja tämän puhelinnumero oli saatu ja olisiko sitä voitu käyttää tässäkin tapauksessa. 

Kuin sain yhteyshenkilön ja puhelinnumeron käsiini, soitin asiakkaalle voisiko alkuperäiset ta-

kaukset lähettää samalle henkilölle. Asiakas oli kuitenkin ehtinyt kysyä edunsaajalta puuttu-

via tietoja, mutta ei ollut saanut vielä vastausta, joten en voinut tehdä takauksia valmiiksi, 

kun lähetyksen tiedot olivat puutteelliset. Tässä tilanteessa, minun olisi pitänyt tarkastaa 

vanha takauskanta ensin ja tämän jälkeen ottaa yhteys kollegoihini konttorilla. Tämän myötä 

opin, kuinka tärkeää on tehdä myös taustatutkimusta takausta käsiteltäessä.  

Perjantai 8.4. 

Tämä viikko on mennyt todella nopeasti ja viikon viimeinen päivä on edessä. Tällä viikolla ei 

ollut superkiireellisiä takaushakemuksia, joten odotan tästäkin päivästä rauhallista, vaikka 

töitä on riittävästi. Aamupalaverimme kesti tänä aamuna tunnin ajan, sillä yleensä viikon vii-

meisenä päivänä voi kerrata parhaiten kulunutta viikkoa. Iltapäivälle oli varattuna yksi kaksi 

palaveria, mutta toiseen minä en osallistu, sillä palaveri koskee pelkästään henkilöitä, jotka 

ovat olleet tietyssä projektissa mukana. Aamua alkoi kuitenkin kiireellisesti, sillä otin kaksi 

takausten eräpäivän pidennystä käsittelyyn. Sain pidennykset tehtyä, joten pystyin keskitty-

mään muihin takaushakemuksiin. 

Kellon lyödessä klo 13.15 alkoi palaveri, johon minunkin tuli osallistua. Tekoälyn myötä on ke-

hitteillä uusi järjestelmä, joka helpottaa meitä työntekijöitä takaustenkäsittelyssä. Prosessia 
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yritetään helpottaa digitalisuuden avulla, jotta voimme keskittyä asiantuntijoina paremmin 

takausten tekemiseen ja neuvontaan. Työn helpottaminen tekoälyn avulla tuntuu helpotta-

valta, mutta myös vaaralliselta. Tuntuu, että olemme digitalisuuden varassa ja työn menettä-

misen pelko kasvaa digitalisuuden kehittyessä. Tällä hetkellä keskityn nykyiseen, sillä haluan 

työkaluja, jotka helpottavat päivittäisiä prosesseja, mitkä liittyvät takausten tekemiseen. 

Viikkoanalyysi 9 

Kun työnmurroksella tarkoitetaan työtehtävin muuttumista ja sen avulla syntyy uusia tapoja 

toimia työmaailmassa. Ihmisten korvaamisen roboteilla aiheuttaa huolta, että riittääkö meille 

kaikille töitä. (Finanssiala 2022.) Takaustyössä tarvitaan tällä hetkellä ihmisiä tekemään 

työtä, mutta tulevaisuudessa ei voida tietää, kykenevätkö tekoälyn avulla robotit korvaamaan 

ihmiset. Tekoälyä pyritään hyödyntämään jatkuvasti helpottamalla työtä ja sen myötä amma-

tillista asiantuntijuutta tullaan arvostamaan jatkossa enemmän. Trade Finance yksikössä pyri-

tään jatkuvasti luomaan uusia projekteja, jotta päivittäinen tekeminen olisi helpompaa digi-

talisuuden avulla. Uusien käytäntöjen oppimiseen menee aikaa eikä työtapoja omaa heti en-

simmäisellä kerralla. Kun uudet työtavat otetaan käytäntöön, voi ohjeistuksissa olla tulkin-

nanvaraisuutta ja se huomataan vasta silloin, kun uusi työtapa on jo otettu käyttöön. Tälläkin 

hetkellä Trade Financessa on käynnissä projekti, jonka pitäisi helpottaa takausten tekemistä. 

Projektiin on otettu vähitellen mukaan enemmän työntekijöitä ja esitelty uutta toimintoa. 

Minä en ole ollut projektissa ollenkaan mukana, joten tällä hetkellä tiedän vähiten, miten 

uusi toimintatapa toimii. Luotan kuitenkin siihen, että se käydään alusta loppuun läpi kohta 

kohdalta, jotta uusi työkalu tulee jokaiselle tutuksi.  

Työn murros koostuu monista muistakin asioista, kun pelkästään digitalisuuden kehittymi-

sestä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus tulevaisuuden työmaailmaan. Ilmas-

tonmuutosta yritetään vaikuttaa finanssialalla muun muassa vihreällä asuntolainalla. Finans-

sialan mukaan vihreän asuntolainan voisi määritellä esimerkiksi mittaamalla rakennuksen 

energiatehokkuuden (Finanssiala 2017). Jokainen pankki määrittää omat ehtonsa vihreällä lai-

nalle, mutta kaikissa on otettu tavalla tai toisella ympäristö huomioon. Yritys X:llä ei ole vielä 

olemassa tuotetta ”vihreä pankkitakaus”, mutta tulevaisuudessa tämä voi olla yksi työn mur-

roksen ohella syntyvä tuote.  

Työelämän luonne ja työtehtävät tulevat muuttumaan, eikä muuttumista voida estää. Itsensä 

jatkuva kehittyminen on työntekijälle hyväksi, sillä työtehtävien muuttuessa työntekijällä 

täytyy löytyä sopivaa osaamista. Kun teknologia korvaa osan ihmisten töistä tulevaisuudessa, 

pehmeiden taitojen merkitys vaan entisestään korostuu (Clevry 2021). Työelämän pehmeillä 

taidoilla tarkoitetaan tunneälyyn liittyviä taitoja, jotka eivät ole teknisten taitojen tavalla 

mitattavissa. Pehmeitä taitoja ovat esimerkiksi luovuus, vuorovaikutus- ja sopeutumistaidot 

(Dromberg 2021). Minulla on eniten kehittämistä luovuuden kanssa, mutta koen omaavani 
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hyvät vuorovaikutus- ja sopeutumistaidot. Koen olevani luova ihmisenä, mutta aloittelevana 

asiantuntijana siinä on vielä paljon oppimista. Oma asiantuntijaosaaminen on vasta alussa, 

joten omiin kykyihin luottaminen ei ole vielä niin vahva, joten luovuus ei ole päässyt vielä 

valloilleen. Kun kokemusta tulee ajan kanssa, voi luovasti ajatella uusia toimintatapoja, mi-

ten saisimme tehtyä yksikkönä vielä tehokkaammin työmme.  

3.10 Viikko 10  

Viimeisen viikon aiheena käsittelen työn imua. Työn imulla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja 

motivaatiotilaa työelämässä (Ylhäinen 2021). Työssämme on jatkuva kiire ja stressi on usein 

läsnä, mutta silti lähden aamulla mielelläni töihin ja nautin siitä mitä teen sekä mitä saan ai-

kaiseksi.  

Tällä viikolla keskityn siihen, mistä motivaationi kumpuaa ja miksi työskentelen pankkitakaus-

osastolla. Maailmassa voi olla monta muutakin työpaikkaa, joista nauttisin, mutta silti työs-

kentelen juuri pankkitakausosastolla. 

Maanantai 11.4 

Olen jälleen palannut konttorilla ja viimeinen raportointi viikko lähtee käyntiin. Minulla on 

jälleen postivuoro, johon on hyvä päättää 10 viikon raportointi. Olen viikonlopun aikana hen-

kisesti valmistautunut postivuoroon, sillä ennen pääsiäistä meillä voi olla ruuhkaa ja asiakkaat 

saattavat lähettää kysymyksiä sähköpostitse ennen pyhiä. Yritän suhtautua postivuoroon pose-

tiivisesti, vaikka se on kaikista rooleista minulle hankalin. Ikinä ei tiedä mitä odottaa, mutta 

se saattaakin olla roolin ”suola”.  

Jään tämän viikon jälkeen ensi viikoksi lomalle, joten yritän saada mahdollisimman monen 

keskeneräisen takaukseni lähtemään, jottei kukaan toinen joudu tekemään niitä puolestani, 

kun olen lomalla. Postivuorossa ei hirveästi ole aikaa tehdä takauksia, mutta yritän saada ta-

kauksia valmiiksi hiljaisempien ajankohtien aikana. Sain kolmeen eri takaukseen hyväksynnän 

maanantaina, mutta tiedostan, etten saa kaikkia takauksia lähtemään. Pyrin tekemään yhden 

takauksen kerrallaan, jotta pystyn postivuorolaisena hoitamaan myös päätehtävänäni eli säh-

köpostin ja fyysisen postin käsittelyn. Iltapäivän aikana sain yhden takauksen lähtemään ja 

olin erittäin tyytyväinen, että sain takauksen valmiiksi kiireestä huolimatta. 

Tiistai 12.4. 

Kun aamulla avasin koneeni, huomasin ryhmäsähköpostin täyttyneen monista viesteistä. Säh-

köposteista huolimatta, pyrin ensin tekemään muut työaskareet, jotka kuuluvat minun vas-

tuulleni. Kävin läpi uudet takaushakemukset ja merkitsin sen ylös. Seuraamme osastollamme, 

montako uutta takaushakemusta olemme saaneet tietyn päivän aikana, montako takausta 

olemme saaneet valmiiksi ja montako keskeneräistä takausta kaikilla on yhteensä 
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käsittelyssä. Minun tulee kirjata ylös kaikki uudet takaushakemukset ja jaotella, ovatko hake-

mukset kotimaisia vai ulkomaisia takauksia. 

Sain kaksi keskeneräistä takaustani valmiiksi. Päivä oli todella kiireinen ja jouduin pyytämään 

muita kollegoitani seuraamaan omia sähköposteja, sillä halusin saada takaukset valmiiksi. 

Näiden lisäksi päivään mahtui yksi GDPR-palaveri ja pankin sisäinen tiedotustilaisuus. Posti-

vuoroon tulee tehtäviä, jotka tulee hoitaa saman päivän aikana. Yritin priorisoida työpäiväni 

niin tarkasti, jotta jokainen minuutti tulee käytettyä tehokkaasti. 

Keskiviikko 13.4. 

Päivä näytti aamulla hieman rauhallisemmalta, kun olin saanut sähköpostin hoidettua hyvälle 

mallille edellisenä päivänä. Palavereita ei tämän päivänä ole muita aamupalaverin lisäksi. Pi-

dimme palaverin lyhyenä, jotta pääsemme töiden pariin. Rauhallisen aamun jälkeen sähkö-

posteja tuli ripotellen, mutta tein yhden kerrallaan. Itse tykkään hoitaa sähköposteista ensim-

mäiseksi helpoimmat viestit pois, joihin en tarvitse muiden apuja. Jätän viimeisimmäksi han-

kalammat kyselyt. Joskus hankalammatkin viestit voivat olla helppoja postivuorolaiselle, sillä 

sähköposti voi kuulu esimerkiksi toiselle osastolle. 

Palattuani lounaalta, sähköposti oli räjähtänyt viesteistä. Onnekseni huomasin, että eri sähkö-

postit olivat vastauksia kollegojeni lähettämiin viesteihin, joten käänsin viestit niitä käsittele-

välle kollegalle. Loppupäivänä sain lähetettyä yhden luonnoksen, mutta loppupäivä meni 

muuten sähköpostin parissa. 

Torstai 14.4. 

Olen ensi viikolla lomalla ja tämä päivä on pääsiäispyhien takia lyhyempi. Jos omia kesken-

eräisiä takauksia ei saa valmiiksi ennen lomaa, tulee takauksen tietoihin kirjottaa tarkat tie-

dot, mitä on tehty ja miksi takaus ei ole lähtenyt. Kävin jokaisen keskeneräisen takaukseni 

läpi ja kirjoitin muistiinpanot takaukseen, jos toinen kollegani ottaa keskeneräisen takaukseni 

käsittelyyn. Olen aina sanonut, että minulle saa soittaa, jos tulee jotain kysyttävää. 

Sähköpostimme oli tänäkin päivänä ruuhkautunut, joten pyrin hoitamaan mahdollisimman mo-

nen sähköpostin, jotta seuraavan viikon käsittelijälle ei jää niin paljon minun aikanani tulleita 

viestejä hoidettavaksi. Tämän päivän aikana tuli kuusi eri takausmallitekstiä kommentoita-

vaksi ja niiden kommentoimisessa minulla on vielä epävarmuutta. Kaksi mallitekstiä sain kom-

mentoitua itse, sillä löysin, että kyseisillä takausteksteillä oli aiemmin tehty takaukset. Kah-

desta muusta mallitekstistä laitoin lisäkysymykset asiakkaalle ja toisista kahdesta laitoin mal-

litekstit katsottavaksi lakimiehellemme. Lakimiehelle laittamani tekstit olivat niin hankalia, 

että kokeneempikin kollegani sanoi, että hänen englanninkielentaitonsa niiden kääntämiseen 

riitä. Kirjoitin seuraavan viikon postivuorolaiselle lyhyesti ranskalaisilla viivoilla, mitä viestejä 
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olen hoitanut, jos asiakkaat palaavat viesteihin ensi viikon aikana. Näin hän osaa odottaa mitä 

viestejä hänelle saattaa tulla vastaan.  

Perjantai 15.4. 

Pitkäperjantai, ei töitä. 

Viikkoanalyysi 10 

Viimeisessä viikkoanalyysissa pohdin mikä motivoi minua työskentelemään pankissa ja juuri 

pankkitakausosastolla. Työn imu näkyy myös minun tekemissäni, sillä en uskoisi tekeväni jo-

tain asiaa, jos en itse nauttisi siitä. Työn imu koostuu kolmesta hyvinvoinnin ulottuvuudesta; 

tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. 

➢ Tarmokkuus kuvastaa kokemusta energisyydestä, joka luo halua panostaa omaan työ-

hän, myös vastoinkäymisten hetkinä.  

➢ Omistautumisen ulottuvuudella työntekijä saa kokemuksia merkityksellisyydestä, in-

nokkuudesta, inspiraatiosta, ylpeydestä ja haasteellisuudesta työssä. 

➢ Uppoutumisella kuvataan syvempää keskittymistä työhön ja sen kautta saatavaan 

nautintoon. (Työterveyslaitos 2022.) 

Olen työntekijänä todella itsekriittinen ja pyrin välttämään virheitä viimeiseen saakka. Koen, 

että tarmokkuuteni näkyy päivittäisessä työssä siten, että otan vaikeampia työtehtäviä vas-

taan, vaikka tiedostan, että saatan kohdata työpäivien aikana vastoinkäymisiä. Uusien työteh-

tävien parissa kokemus kasvaa ja tunnen saavani siitä lisäenergiaa, sillä ensi kerralla osaan 

olla varautuneempi sekä välttää ne virheet, jotka olen mahdollisesti kokenut aiemmin. 

Omistautunut työntekijä kuvaa minua parhaiten työelämässä. Tiedostan, että se on suuri vah-

vuuteni. Olen luotettava työntekijä, joka hoitaa itselle suunnatut työtehtävät kunnialla maa-

liin. Saan lisää innokkuutta ja ylpeyttä uusien haastavien työtehtävien onnistumisessa. Vaike-

ampien työtehtävien kautta saan itsevarmuutta ja uskottavuutta, että pystyn siihen mihin 

muutkin kokeneemmatkin työntekijät. 

Työpäivät kuluvat usein nopeasti, kun on uppoutunut työhönsä. Minun pitäisi pitää enemmän 

taukoja, mutta työtehtävistä irtautuminen tuntuu ajoittain vaikealta. Päivittäinen työaika ei 

riitä saamaan kaikkia työtehtäviä tehdyksi, joten pitäisi osata sinnikkäästä siirtää osatyöteh-

tävistä seuraavalle päivälle.  

Työntekemisen ei tarvitse aina olla mielekästä, mutta työn imun sivuvaikutukset heijastuvat 

vapaa-ajan lisäksi myös koko yksikköön. Työntekijät, joita työn imu koskettaa, ovat enemmän 

sitoutuneita työhönsä, auttavat muita ja heijastavat innostusta myös muihin työyhteisössä 

(Duunitori 2022). Hakasen (2018, 52–69) mukaan monissa ammateissa työtehtävän tason 
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voimavarat ovat työn imun ja mielekkyyden avainlähteitä. Hän korostaa, että monet kokevat 

työtehtävien tason voimavarat keskeisimmiksi motivaationtekijöiksi työssään. Hänen mu-

kaansa erilaiset työhön liittyvät voimavarat edistävät työn imua. Alla olevan kuvion 6:n mu-

kaan voimavarat on jaettu neljään eri voimavaroihin; tehtävään liittyvät voimavarat, työn jär-

jestämiseen liittyvät voimavarat, työyhteisön sosiaaliset voimavarat ja organisaation voimava-

rat. 

 

Kuvio 6: Työn imua edistävät voimavarat (Hakanen 2018) 

4 Yhteenveto ja pohdinta 

Kymmenen viikon raportointi on nyt takana. Näiden viikkojen aikana keskityin kehittämään 

itseäni osaavammaksi työntekijäksi keskittyen eri osa-alueisiin viikoittain. Asiantuntijaksi syn-

tyminen ei käy itsestään vaan viimeisten viikkojen aikana on löytynyt suurempi kuva, mitä tai-

toja asiantuntijatyössä tarvitaan ja mitä osa-alueita tulee kehittää. Olin suunnitellut alusta-

vasti eri aiheet kullekin viikolle, mutta en pitänyt suunnitelmasta kiinni ja hyvä niin. Viikko-

jen aiheet tulivat luonnostaan ilmi, kun alkuviikosta päästiin vauhtiin. Myös edellisten viikko-

jen aiheet antoivat puhtia seuraavalle viikolle ja pystyin keskittymään syvemmin eri osa-alu-

eiden kehittämiseen.  

Päiväkirjaopinnäytetyössä käsittelin aiheina stressinhallintaa, työympäristöä, ajanhallintaa, 

itsensä johtamista, tunteiden hallintaa ja johtamista, työilmapiiriä, viestintätaitoja, digitali-

saatiota, työn murrosta sekä työn imua. Näistä minulle tärkeimmiksi taidoiksi on noussut 
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stressinhallinta, ajanhallinta ja työn imu. Koen, että nämä aiheet ovat olleet minulle tärkeim-

piä, kuin toiset, sillä esimerkiksi haluaisin oppia paremmaksi taitajaksi stressin- ja ajanhallin-

nassa. Näiden taitojen pohjalta, pystyn keskittymään paremmin asiantuntijatyöhön ja hallit-

semaan kehittymistäni oikeaan suuntaan. Näiden taitojen pohjalta koen olevani varmempi 

työntekijä. Vertaan myös usein itseäni kokeneempiin työntekijöihin, jotka ovat tehneet ta-

kaustyötä yli 15 vuotta. Haluaisin olla samalla tasolla kuin muut, mutta raportoinnin myötä 

olen oppinut, että minun ei tarvitse olla muiden kanssa samalla tasolla. Kehityn ajan kanssa, 

kun omaan muita tärkeitä työntekijätaitoja, joita olen viime viikkoina käsitellyt. Vaadin itsel-

täni paljon, mutta ajankäytönhallinta on helpottanut itsekuriani. Päiväni on paremmin hallit-

tuja ja keskityn sellaisiin asioihin tehokkaasti, mitkä jo osaan ja tiedostan, että uusien asioi-

den oppiminen saattaa viedä enempi aikaa päivästäni. Nostin myös yhdeksi tärkeimmäksi ai-

heeksi työn imun. Työn imun pohjalta syntyy palo oppia lisää ja kehittyä osaavammaksi asian-

tuntijaksi. Saan motivaatio siitä, kuinka monipuolista työmme on ja kuinka kehittymisen nä-

kee arkisessa työssä. Esimerkiksi kaksi vuotta sitten en osannut tehdä vaikeampia työtehtäviä 

itse vaan olin riippuvainen osaavammista kollegoista. Tällä hetkellä minun osaamiseeni luote-

taan ja otan mielelläni haastavimpiakin tehtäviä vastaan.  

Raportointiviikkojen myötä olen ymmärtänyt taukojen pitämisen tärkeyden. Aloin loppuviik-

kojen aikana pitämään enemmän taukoja ja huomasin positiivista muutosta. Päätä ei särkenyt 

niin usein kuin yleensä, sain minuutit käytettyä tehokkaimmin ja mieli pysyi virkeämpänä. 

Aion jatkossakin keskittyä taukojen pitämiseen, sillä saan enemmän aikaiseksi.  

Minun oli vaikeinta pohtia, että mitä olen kehittänyt ja mitä hyötyä päiväkirjaraportointi tar-

josi toimeksiantajalle. Kuitenkin pitkän pohdinnan jälkeen, olen kehittänyt sen, että asian-

tuntijuuden kehittymisen myötä tulee olla enemmän välietappeja ennen kuin pääsee maaliin. 

Kehityskeskusteluissa on asetettu tietyt tavoitteet, jotka olisi hyvä osata ennen kuin tavoitte-

lee seuraavaa tavoitteitta. Työn vaativuus kasvaa ajallaan, sillä kaikkea ei voi heti saavuttaa 

asiantuntijatyössäkään. Stressinhallintaa tulisi enempi harjoittaa myös ajanhallinnan käytöllä. 

Ajanhallinnan avulla stressikin pysyy paremmin kurissa. Alan käyttämään tiedostan Eisenho-

werin matriisia, jonka avulla voin hallita ja priorisoida työpäiviäni nykyistä paremmin.  

Päiväkirjaopinnäytetyö ottaa aikansa ja välillä pää lyö tyhjää. Loppujen lopuksi raportoimi-

sesta on jäänyt käteen hyvä mieli ja tuntuu, että olen kasvanut sen myötä näiden kymmenen 

viikon aikana. Raportoimisen avulla olen pystynyt katsomaan taaksepäin minkälaisia edelliset 

viikkoni ovat olleet ja miten olen kehittynyt esimerkiksi eri rooleissa. Eri aiheiden keksiminen 

ei loppujen lopuksi ollut niin hankalaa, mitä aluksi olin kuvitellut. Päiväkirjaraportointi tuli 

palauttaa viikoittain, mikä auttoi pysymään aikataulussa. Täten ehdottaisin toimeksiantajal-

leni oman kokemukseni perusteella reflektiopäiväkirjan käyttöä uusien tai uran alussa olevien 

työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Uusi työntekijä kirjoittaisi kolmen viikon ajan päivit-

täistä oppimispäiväkirjaa, keskittyen oman asiantuntijuuden kehittämiseen. Kolmen viikon 
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jälkeen oppimispäiväkirja käytäisiin läpi esihenkilön kanssa. Päivittäinen reflektointi auttaa 

pitämään uuden työntekijän ja esihenkilön ajan tasalla siitä, kuinka oppiminen ja kehittymi-

nen on edistynyt. 

Kokemus päiväkirjaopinnäytetyössä jäi positiiviseksi ja se antoi paljon. Asiantuntijuuden ke-

hittymistä tuli katsottua eri aiheiden kautta ja sain monipuolisempaa kuvaa, mitkä asiat vai-

kuttavat pankkialalla kehittymiseen. Kaikki asiat eivät ole pelkästään itsestään kiinni vaan ke-

hittymiseen vaikuttaa moni muukin ulkopuolinen asia. 

Aion henkilökohtaisesti keskittyä enemmän itseeni ja omaan jaksamiseen. Haluaisin saada 

kaikki asiat tehtyä saman päivän aikana, mutta osaan ottaa rennommin ja priorisoida työteh-

tävät tärkeys ja kiireys järjestykseen. Vaadin itseltäni liikaa, joten yritän välttää negatiiviset 

tunteet, vaikka en saisi jotain työtehtävää tehtyä saman päivän aikana. Tämän lisäksi, mi-

nulla ei ole myöskään kokemusta projekteista, joten toivon pääseväni pian projektien pariin. 

Projekteihin osallistumalla pääsisin kehittämään takaustyötä eri tiimien kanssa ja tämän 

kautta saan monipuolisempaa osaamista pankkialalla.  

Toivoisin toimeksiantajan puolelta enemmän avointa keskustelua stressistä- ja ajanhallin-

nasta. Avoimen keskustelun kautta, voimme jokainen oppia toiselta ja saada uusi työkaluja 

käyttöön, jolla päivittäinen työ helpottuisi.  
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