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Opinnäytetyö tarkastelee toimeksiantajayrityksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäris-
tökeskuksen läsnätyö ja joustavat työaikamuodot -kokeiluhanketta. Toimeksiantajayrityksen 
tehtävänä on edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja 
kehittämistehtäviä toimialueellaan.  
 
Tavoitteena oli selvittää läsnätyön ja mobiiliteknologian hyvät ja huonot puolet kohdeorgani-
saatiossa sekä arvioida, miten muuttaa kohdeorganisaation työn tekemisen tapoja, työkult-
tuuria ja johtamista. Tavoitteena oli myös, että opinnäytetyö kehittäisi toimeksiantajayrityk-
sen toimintaa ja toisi uutta tietoa läsnätyö ja joustavat työaikamuodot -hankkeesta.   
 
Tutkimuksessa otettiin kantaa työmuotojen, tilojen ja teknologian kehittämiseen työntekijöi-
den näkökulmasta. Opinnäytetyö koostuu teoria- ja tutkimusosuudesta. Teoriaosuudessa käsi-
tellään läsnätyötä käsitteenä, toimeksiantajayrityksen läsnätyö ja joustavat työaikamuodot -
hanketta yleisesti, läsnätyön yleisiä vaikutuksia ja mobiiliteknologian hyödyntämistä työympä-
ristössä. Empiirinen osuus käsittelee työntekijöiden näkökulmaa läsnätyö ja joustavat työ-
aikamuodot -hankkeeseen. 
 
Tutkimus on tapaustutkimus, jonka kohderyhmänä on kymmenen ELY-keskuksen työntekijää. 
Lähestymistapana opinnäytetyössä on käytetty sekä määrällistä että laadullista tutkimusta-
paa. Ensin työntekijöille lähetettiin päiväkirjamuotoinen kyselytutkimus. Toiseksi toteutettiin 
yksilöllinen teemahaastattelu henkilökohtaisen näkemyksen saamiseksi läsnätyön hyvistä ja 
huonoista puolista sekä hankkeen yleisestä onnistumisesta. Tulokset analysoitiin MS Excel tau-
lukkolaskennassa. 
 
Läsnätyön hyödyt kohdistuivat työhyvinvointiin, työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen, 
työelämän laatuun sekä ajan ja paikan joustoihin. Haitat tulivat esiin teknisinä ongelmina, 
työntekijän näkyvyyteen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvinä ongelmina sekä pelisääntöjen puut-
tumisella. Hankkeeseen oltiin tyytyväisiä. Sen sijaan organisaatiossa olisi kiinnitettävä huo-
miota työn tekemisen tapoihin ja yhteisiin pelisääntöihin. Tulokset tukevat läsnätyö ja jous-
tavat työaikamuodot -hankkeen ottamista vakituiseksi työmuodoksi Uudenmaan ELY-
keskuksessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asiasanat: Läsnätyö, etätyö, joustavat työaikamuodot, etätyön hyödyt, etätyön haitat
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This Master’s thesis examines the client company’s Uusimaa Centre for Economic Develop-
ment, Transport and the Environment pilot project in teleworking and flexible working time 
arrangements in Uusimaa. The client company’s mission is to promote regional development 
by taking care of the state administration and executive development tasks in their area of 
operation. 
 
The aim was to examine the benefits and disadvantages of teleworking and mobile technology 
in the company as well as evaluate how to change the work methods, work culture and    
management in the organization. The aim was also that this thesis could develop the activity 
of the client company and bring new knowledge from teleworking and flexible working time 
arrangements project. 
 
This thesis takes a stand in the development of work forms, facilities, and technology from 
the workers’ point of view. The thesis consists of theoretical section and an empirical sec-
tion. The theoretical part deals with teleworking as the concept, the client company’s tele-
working and flexible working-time arrangements project and in general and the general im-
pact of teleworking and mobile technology in the work environment. The empirical part deals 
with the workers point of view into the project.  
 
The study is conducted as a case study and the target group is ten ELY Centre’s for Uusimaa 
employees. The research method of this thesis has combined quantitative and qualitative 
methods. First, a diary format inquiry was sent to the employees. Second, the individual 
theme interviews were carried out with employees to obtain a personal view of this project 
and benefits and disadvantages of teleworking and overall success of the project. The results 
were analyzed with the help of MS Excel software. 
 
The advantages of teleworking concentrated on the benefits of well-being, work-life balance 
and the time and place flexibility. Disadvantages were seen to be technical problems, worker 
visibility, social relationships, and problems caused by a lack of rules. The employees were 
satisfied with the project, but on an organizational level methods of work and common rules 
should be taken into consideration. The results support the teleworking and flexible working 
time arrangements project in Centre for Economic Development, Transport and Environment 
for Uusimaa into permanent forms of employment. 
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1 Johdanto 

 

Työpaikan rajat ovat hämärtyneet tietoyhteiskunnan kehityksen myötä, eikä työ ole enää mil-

lään tavalla paikkaan tai aikaan sidottua. Nykyisin yhä useammin työtä tehdään jossain muu-

alla kuin varsinaisella työpaikalla. Useissa yrityksissä etätöiden tekeminen on tavallista sekä 

päivittäistä toimintaa ja siihen jopa kannustetaan. Työ seuraa tekijäänsä yhä useammin ko-

tiin, toiseen organisaatioon tai vapaa-ajalle. Vaikka monissa ammateissa työ onkin ollut jo 

pitkään liikkuvaa, koskettaa mobiili työ myös sellaisia ammattiryhmiä, joiden työ oli pitkään 

työkoneeseen tai työpöytään sidottua. Samalla käsitykset työajasta ja vapaa-ajasta niin sano-

tussa tietotyössä ovat kokeneet merkittävän murroksen. (KT Kuntatyönantajat 2011.) 

 

Hajautetusti sijaitsevissa kohteissa tiedonkulku ja kommunikointi tapahtuvat tietoverkossa. 

Läsnätyö, hajautettu työ, etätyö ja etäopiskelu eivät ole pelkästään tietokoneiden yleistymi-

sen myötä syntyneitä ilmiöitä, vaan niillä on ollut merkittävä asema työelämässä jo huomat-

tavasti aiemmin. Tietokoneiden ja verkon kehittymisen myötä myös työn tekemisen muodot 

ja menetelmät ovat kehittyneet. Hajautetussa organisaatiossa ryhmä ihmisiä toimii toisistaan 

erillään yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisen tehtävän toteuttamisen edellyttämä 

vuorovaikutus ja kommunikointi tekevät erillään toimivista ihmisistä työskentelyorganisaati-

on. (Heinonen 2008, 77.) 

 

Myös erilaiset joustavat työjärjestelyt yleistyvät nopeasti. Työajat yksilöllistyvät ja liukuvat, 

työviikko tiivistyy ja työntekijät voivat säästää työaikapankkiin. Työaikajärjestelyt vaihtelevat 

toimialoittain.  Yksityisellä palvelualalla on käytössä eniten erilaisia joustavia työaikajärjeste-

lyjä. Julkisen sektorin toimipaikat ovat taas hyödyntäneet laajimmin vuorotteluvapaata ja 

osa-aikaeläkettä. (Mamia & Melin 2006, 22.) 

 

Etätyökulttuurille ei ole vieläkään annettu kunnon mahdollisuutta. Etätyöpotentiaali on kui-

tenkin sekä henkilöstön että työpaikan johdon näkökulmasta moninkertainen. Esimerkiksi 

toimeksiantajayrityksen asiantuntijatehtävät ovat pääsääntöisesti luonteeltaan sellaisia, että 

niiden suorittaminen onnistuisi myös varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Nykyajan työkuvan 

muuttuminen ajasta ja paikasta riippumattomaksi ja erilaiset mobiiliteknologian hyödyntä-

mismahdollisuudet ovat ajankohtaista muillakin työpaikoilla. Työelämässä lähivuosina tapah-

tuvat muutokset ovat mielenkiintoisia seurattaviksi laajemmallakin perspektiivillä.   

 

Tutkimusta läsnä- ja joustavista työaikamuodoista ohjaa käytännönläheisyys, työelämälähtöi-

syys ja ajankohtaisuus. Tutkimuskohteena ovat Uudenmaan ELY-keskuksen työelämän käytän-

nöt, jotka tarvitsevat kehittämistä, muuttamista, ylläpitämistä ja mahdollisesti jopa uusien 

käytäntöjen luomista. Kiinnostukseni kohdistuu myös jo läsnätyöhankkeesta tuotettuun tie 
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toon ja sen soveltuvuuden tutkimiseen käytännössä sekä miten olemassa olevien tapojen ja 

tottumusten yhdistäminen käytännössä onnistuu uudella tavalla. 

 

Työn teoriaosuudessa on hyödynnetty aikaisempaa pilotoinnista kerättyä kehittämisaineistoa. 

Teoriaosuuden jälkeen avataan tutkimuksen toteutus vaiheittain sekä perustellaan siihen liit-

tyvät valinnat ja arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta tutkimuskirjallisuuteen tukeutuen. 

Tutkimuksen tulokset esitetään pylväskaavioiden ja taulukoiden avulla tukeutuen kyselyn sekä 

haastattelun avulla saatuihin vastauksiin. Lopuksi yhdistetään teoriaosuus ja tutkimuksen tu-

lokset, joiden avulla muodostetaan toimeksiantajayritykselle johtopäätökset ja jatkokehittä-

misajatukset.  

 

Tässä tutkimuksessa on huomioitu kymmenen toimihenkilön näkökulmat läsnätyöhön. Laajem-

pi kuva ja koko organisaation näkökanta tulevat esiin Uudenmaan ELY-keskuksen Työ- ja elin-

keinoministeriölle loppuvuonna 2014 valmistuvassa loppuraportissa.  

 

Motivaationi valita Läsnä- ja joustavat työaikamuodot opinnäyteaiheeksi liittyy aikaisempaan 

työsuhteeseeni Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (jatkossa ELY-

keskus). Työskentelin yrityksessä hallintoyksikön talousosastolla vuosina 2010 - 2012. Työku-

vani oli liikkuvuuden osalta rajattu ja mahdollisuudet tehdä töitä jossain muualla kuin omalla 

työpaikallani omassa työpisteessäni olivat rajalliset.  

 

Kiinnostukseni suuntautuu myös työkulttuurin kehittämiseen muun muassa muutoksiin työs-

kentelyn tiloissa ja paikoissa sekä niihin olennaisesti kuuluvien mobiilien työvälineiden hyö-

dyntämisessä. Nykyajan tietotekniikan kehittymisellä on ollut merkittävä vaikutus etätyön 

yleistymisessä. Tietoliikenneyhteydet ovat vapauttaneet monet ajasta ja paikasta. Tietoko-

netta, internetiä, sähköpostia ja matkapuhelinta käyttämällä työtä voi oikeastaan tehdä mis-

tä käsin tahansa. Myös monista niistäkin töistä, joita ei kokonaan voida tehdä etätyönä, voisi 

ainakin osan tehdä muualla.  

 

Tässä tutkimuksessa esiintyvä sana läsnätyö on perinteistä kotona tehtävää etätyötä laajempi 

käsite. Läsnätyötä käytetään ammattisanana hajautetusta työstä. Läsnätyö on uusi, jousta-

vampi tietotyön muoto, jossa työntekijä voi olla työssään läsnä antaen täyden työpanoksensa 

sijainnistaan riippumatta. Tutkimuksessa käytetään molempia termejä, koska aihealueen teo-

ria liittyy vahvasti etätyökäsitteeseen.  
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

 

Tämän työelämään kohdistuvan tutkimuksen tavoitteena on teorian, kokemuksen ja erilaisten 

työtapojen ammattikäytäntöjen yhdistäminen. Tutkimus on lähellä käytännön työelämää, jo-

ten kiinnostus kohdistuu käytännölliseen ja soveltavaan tutkimukseen eli tutkimuksen pää-

määrä on myös käytännöllisen hyödyn saavuttaminen (Vilkka 2005, 13). 

 

Ensisijaisena tavoitteena on arvioida ja selvittää läsnätyön ja mobiiliteknologian hyvät ja 

huonot puolet kohdeorganisaatiossa. Toisena tavoitteena on työn tekemisen tapojen kehittä-

minen. Kolmantena tavoitteena on työkulttuurin kehittäminen. Neljäntenä tavoitteena on 

johtamisen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen toimintaa ja tuoda 

esille sovellettavaa tietoa läsnätyöhankkeeseen liittyen. Kaikkia tavoitteita arvioidaan henki-

löstön näkökulmasta.  

 

Aihe on rajattu niin, että siinä käsitellään vain Uudenmaan ELY-keskuksen läsnätyö ja jousta-

vat työaikamuodot -hanketta. Tutkimuksen teoriaosuus on rajattu vain Suomessa tapahtuvan 

etätyön tutkimiseen. Siinä ei myöskään käsitellä työlainsäädäntöön liittyviä asioita. Tutkimuk-

sen ulkopuolelle jäävät myös Uudenmaan ELY-keskuksen johtajien ja ulkoisten asiakkaiden 

mielipiteet ja näkökannat läsnätyöhankkeeseen.  

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Miten muuttaa työn tekemisen tapoja, työkulttuuria ja johtamista Uudenmaan ELY-

keskuksessa? 

2. Miten työhyvinvointia parannetaan joustavilla työmuodoilla? 

3. Miten mobiilitekniikka toimii läsnätyössä ja sen hyvät ja huonot puolet? 

4. Miten läsnätyö ja mobiiliteknologia toteutuvat päivittäisissä työtehtävissä? 

 

1.2 Tutkimuskonteksti 

 

Toimeksiantajayritys on Uudenmaan ELY-keskus, jonka tehtävänä on edistää alueellista kehit-

tämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä toimialueellaan. Or-

ganisaatio toimii yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa. Uudenmaan ELY-keskuksen tehtä-

vät muodostuvat entisen Uudenmaan TE-keskuksen (Työ- ja elinkeinokeskuksen), Uudenmaan 

tiepiirin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävistä. Lisäksi organisaation toimenkuvaan 

kuuluu entisen Etelä-Suomen lääninhallituksen liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä. (ELY-

keskus 2013.) 
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Liikenneasioita Uudenmaan ELY-keskuksen lisäksi hoidetaan myös Kanta- ja Päijät-Hämeen 

alueella. Kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimen, oppilaitosrakentamisen ja maahanmuuttoasioi-

den toimialue kattaa Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaak-

son. Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla olevia valtakunnallisia tehtäviä ovat meluntorjunta-

tehtävät sekä liikenneluparekisterin ja tavaraliikennelupien asiointijärjestelmän kehittämi-

nen. Lisäksi Uudenmaan ELY toteuttaa EU:n rakenne- ja aluepolitiikkaa sekä hoitaa EU:n ra-

kennerahastoasioita. (ELY-keskus 2013.) 

Tutkimuksen empiirisestä osuudesta tehtiin erillinen projektitoimeksianto Uudenmaan ELY-

keskukselle. Raportin tuloksia on hyväksikäytetty tämän tutkimuksen tuloksia arvioitaessa ja 

analysoitaessa. Raporttiin kuuluvat Excel -taulukkolaskenta-aineistot ovat sopimuksen mukaan 

vain Uudenmaan ELY-keskuksen omaisuutta.  

Alla olevassa kuviossa (kuvio 1) on kuvattu prosessiluettelolla tutkijan asema läsnätyöhank-

keessa. 

 

Kuvio 1: Tutkijan asema läsnätyö – ja joustavat työaikamuodot hankkeessa 

 

Yllä oleva kaavio kuvaa tutkijan omaa roolia Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisessa Uu-

denmaan ELY-keskuksessa vuosina 2012 - 13 toteutetussa läsnätyö- ja joustavat työaikamuo-

dot hankkeessa. Hankkeen päälinjauksista ja määrärahoja koskevista asioista päätti Työ- ja 

elinkeinoministeriö (TEM). Ohjauksesta, koordinoinnista ja käytännön järjestelyistä vastasi 

ELY-keskuksen nimittämä hanketyöryhmä, joka myös jakoi pilotoijat neljään alaryhmään. 

Ryhmät esitellään tarkemmin sivulla 17. Ulkopuolinen toimija Talent Partners Oy tuki hank-

TEM 

Linjaukset 

Määrärahat 

Läsnätyön 
hankeryhmä 

Koordinointi 

Järjestelyt 

Läsnätyöhankkeen 
pilotoijat 114 hlö 

A-ryhmä 

Yhdistelmä 

Ryhmäpilotit 

E-ryhmä 

Talent Partners Oy 

Kehittämistyö 

Sparraus 

Työpajat 

Tutkijan 
käyttäjätutkimus 

Tutkimusraportti 
Uud-ELY:lle 

Yamk 
opinnäytetyö 

Laurealle 
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keen kehittämistä ja pilotointien järjestämistä. Myös tutkijan käyttäjätutkimuksen tekemises-

tä tehtiin erillinen projektisopimus Uudenmaan ELY-keskukselle. 

 

Tutkimus ja selvitys Uudenmaan ELY-keskuksen läsnätyö ja joustavat työaikamuodot hank-

keesta on laadittu osana tutkijan YAMK-opintoja.  Uudenmaan ELY-keskus toimittaa läsnätyö 

ja joustavat työaikamuodot hankkeesta loppuraportin Työ- ja elinkeinoministeriölle kevään 

2014 aikana. Opinnäytetyön tutkimusosan tarkoituksena on tuoda tämän raportin liitteeksi 

käyttäjien näkemyksiä, vastauksia ja syventävää tietoa käyttäjän näkökulmasta läsnätyöhank-

keen hyödyistä ja haitoista sekä hankkeen yleisestä toteutumisesta. 

 

Tutkimusosio jakautuu seuraavasti: 

 

- Kyselytutkimus (itsedokumentointipäiväkirja) 

- Henkilökohtainen haastattelututkimus (puolistrukturoitu haastattelu) 

- Raportointi 

- Analyysi ja tulokset 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä on kymmenen läsnätyöhankkeeseen osallistunutta toimihenkilöä. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Ensimmäisessä luvussa kuvataan etätyön taustaa ja esitellään tutkimuksen tavoitteet, rajaus, 

tutkimuskysymykset ja tutkimuskontekstina oleva Uudenmaan ELY-keskus organisaationa. 

Toisessa luvussa esitellään aihealueen keskeisimmät käsitteet. Luvussa kuvataan myös läsnä-

työ ja joustavat työaikamuodot -hanke, sen eteneminen, kehittämiskohteet ja tavoitteet.  

 

Luvussa kolme esitellään aikaisempia etätyötä käsitteleviä tutkimuksia, läsnätyötä työmuoto-

na sekä mahdollisuutta hyödyntää niissä mobiiliteknologiaa. Luvussa kuvataan myös perusteita 

onnistuneelle läsnätyölle ja siinä epäonnistumisen mahdollisuuksia. Luvussa esitellään etätyön 

hyötyjä ja haittoja työntekijöille ja otetaan kantaa esimiehen asemaan läsnätyössä työnteki-

jän näkökulmasta sekä mobiiliteknologiaan työelämässä. Neljännessä luvussa esitellään työssä 

käytetyt tutkimusmenetelmät, kerrotaan tutkimusaineiston hankinta, sen käsittely ja analy-

sointi.  

 

Luvussa viisi esitetään tutkimuksen tulokset. Tutkimuskysymysten vastauksiin paneudutaan 

sekä kirjallisessa että graafisessa muodossa. Tutkimuksen kuudennessa luvussa esitellään joh-

topäätökset ja kehittämisideat. Sen jälkeen kuvataan tutkimusprosessin eteneminen sekä ar-

vioidaan tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi esitellään vielä toiminnan kehittämisehdotuksia 

Uudenmaan ELY-keskukselle ja mahdollisia jatkotutkimuskohteita. 
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2 Läsnätyö ja joustavat työaikamuodot -hanke 

 

2.1 Keskeisimmät käsitteet 

 

Alla olevaan taulukkoon (taulukko 1) on koottu läsnätyö ja joustavat työaikamuodot hank-

keessa käytetyt työn paikan ja olomuodon keskeisimmät käsitteet. Vasemman puoleisessa sa-

rakkeessa on työn käsitteitä ja oikean puoleisessa on kuvattu käsitteen tarkempi selitys.  

  

Taulukko 1: Työn paikka ja olomuoto 

Käsite Työn paikka ja olomuoto 

Työpaikka Fyysinen paikka, jossa henkilö tekee päätyötään. 

Etätyö Työtä, jota tehdään jossain muualla kuin normaalilla työnsuorituspaikalla. 

Joustotyö, liikkuva työ Vaihtelevissa paikoissa (sijainti vaihtelee tarpeen mukaan). 

Läsnätyö ja E-työ (hajautettu työ) Hajautetusta työstä käytetään ammattisanaa läsnätyö. Läsnätyö on perin-
teistä kotona tehtävää etätyötä laajempi käsite. Hajautetusti sijaitsevissa 
kohteissa tiedonkulku ja kommunikointi tapahtuvat tietoverkossa.  

Etäläsnäolo Hajautetusti sijaitsevissa kohteissa (vuorovaikutuksen intensiteetti on 
korkeampi kuin edellisessä kohdassa). 

Työmatka Työmatka on asuinpaikan ja työpaikan välillä tehtäviä yksisuuntaisia mat-
koja. 

Mobiilius Käsite mobiilius toteutuu kahdessa muodossa: fyysisenä liikkumisena pai-
kasta toiseen ja virtuaalisena liikkumisena tietoverkoissa sekä usein niiden 
yhdistelmänä. 

Työskentelyn tila Toimintaympäristö voidaan eritellä eri tasoina tai kerrostumina: fyysisinä 
ja virtuaalisina sekä henkisinä ja sosiaalisina tiloina 

Työaikajoustot Yhdessä suunnitellut, kyseiseen työhön sopivat työaikalakia noudattavat 
työaikajoustot palvelevat useimmiten sekä työnantajan että henkilöstön 
tarpeita 

Tiivistetty ja liukuva työaika Perinteisten vuorojärjestelyjen lisäksi on tuotu uusia työaikamalleja, 
joissa työvuorojen pituudeksi on sovittu esimerkiksi 10, 12, 16 tuntia ja 
erityisen pitkät työpäivät korvataan vapaina. Pitkiä työpäiviä seuraa pi-
dennetty vapaa jakso. 

Työaikapankki Työaikapankin käsitteellä tarkoitetaan erilaisia pitkäjänteisiä ja yksilölli-
siä järjestelmiä, joilla työaikaa voi joustavasti säätää ja pitää vapaana 

 

(Helle 2004, 44; Helminen, Oinonen, Ristimäki 2003, 18.) 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa käynnistyi toukokuussa 2012 läsnä-

työ ja joustavat työaikamuodot -hanke. Hanketta varten perustettiin hankeryhmä, jonka teh-

tävänä oli ohjata ja koordinoida hankkeen toimintaa ja sekä vastata hankkeen toteutuksesta. 

Hanke toteutettiin vuosien 2012 - 2013 aikana. 

 

Osallistujat hankeryhmään kutsuttiin ELY-keskuksen vastuualueilta. Hankeryhmän kokoon-

panoon osallistui ELY-keskuksen hallintoyksiköstä kaksi, E- ja L-vastuualueelta yksi ja strate-

giayksiköstä yksi henkilö. Lisäksi hankeryhmän työskentelyyn osallistuivat henkilöstön edusta-



13 
 

ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöstä (JUKO), ELY-keskusten tietohallintoyksikön 

ja valtionkonttorin edustajat sekä ulkopuolisena toimijana Talent Partners Oy:n edustaja. 

 

Ulkopuolinen toimija Talent Partners Oy teki alustavan kehittämistyön yhdessä ELY-keskuksen 

hankeryhmän kanssa. Arviointien perusteella Talent Partners Oy jakoi läsnätyö ja joustavat 

työaikamuodot-hankkeen kokonaisuuden kolmeen pienempään osakokonaisuuteen, joiden pe-

rusteella on tarkoitus parantaa ja kehittää Uudenmaan ELY-keskuksen toimintakulttuuria, 

ajattelutapoja ja pelisääntöjä. 

 

Läsnätyö- ja joustavat työaikamuodot -hankkeen kokonaisuus ryhmiteltiin kolmeen kehitettä-

vään osakokonaisuuteen.  

 

1. Työnteon tavat, jossa tarkasteltiin ja kehitettiin joustavan työnteon muotoja ja työ-

tapaprofiileja.  

2. Työnteon tilat, jossa arvioitiin ja kehitettiin toimitilakonseptia ja uusia tiloja.  

3. Työnteon teknologia, jossa keskityttiin sähköisiin ja mobiileihin ratkaisuihin. 

 

Aluksi hankkeessa varmistettiin, että hyvä yhteistyö ja -henki säilyy pilotoijien sekä niiden 

työyhteisön jäsenten välillä, jotka eivät osallistu pilotointiin. Pilotoinnin tavoite on kehittää 

työn joustoja, työn tekemisen tapoja ja lisätä työyhteisön yhteistyötä. Toinen tavoite on hyö-

dyntää ja käyttöönottaa erilaisia tila- ja teknologiaratkaisuja. Kolmantena tavoitteena on tar-

jota Uudenmaan ELY-keskuksen työntekijöille mahdollisuudet uudenlaisiin työskentelytapoi-

hin. Läsnätyöhankkeen kautta pyrittiin myös levittämään työnteon hyviä käytäntöjä ja kehite-

tään johtamista ja työkulttuuria sekä luomaan luottamukseen ja reiluuteen perustuva kult-

tuuri, jonka tavoitteena on motivoitunut ja jaksava henkilöstö. 

 

2.2 Työnteon tavat  

 

Uudenmaan ELY-keskuksen hankeryhmä ja Talent Partners Oy sopivat yhdessä erilaisten yksi-

löllisten työaikaratkaisujen käyttöönotosta. Esimerkkeinä ovat tiivistetty työaika ja joustava 

työaika sekä etätyö. Tavoitteena oli työhyvinvoinnin vahvistaminen, työn vaikuttavuus ja tu-

loksellisuus. Työnteon lähtökohtana tulee aina olla tavoitteiden ja tuloksien saavuttaminen.  

Henkilöstölle määriteltiin työtapaprofiilit työtehtävän luonteen ja sisällön mukaan. Jatkossa 

huomioidaan myös henkilön oma työtapatoive työn tekemisessä. 

 

Työprofiilit määriteltiin sen perusteella, miten työntekijät voisivat tai haluaisivat tehdä töitä. 

Työprofiileiksi valittiin Talent Partnersin ehdotuksesta eläinhahmot, koska niistä haluttiin 

mahdollisimman hauskat ja elävät. 
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Profiili 1: Henkilö työskentelee pääsääntöisesti yhdessä paikassa, joka on työn luonteesta joh-

tuen suurimmaksi osaksi rajattu toimistotilaan. Työ on luonteeltaan tiimityötä. Työssä voi-

daan hyödyntää joustavia työaikaratkaisuja esimerkiksi tiivistettyä työtä ja silloin tällöin etä-

työtä. Henkilön pääpaikkana on nimetty istumapaikka toimistolla. Mielikuva: Hevonen tallissa 

 

Profiili 2: Henkilö työskentelee paljon etätyössä työn luonteesta, pitkästä työmatkasta tms. 

syystä johtuen. Hän voi tehdä etätyötä kotona tai toisen viraston tiloissa. Etätyö sopii työn 

luonteeseen ja omaan tapaan tehdä työtä. Henkilö työskentelee viikoittain etätöissä ja hänel-

lä on nimetty paikka toimistolla. Mielikuva: Kissa niityllä 

 

Profiili 3: Henkilö työskentelee työnsä luonteesta johtuen monissa eri paikoissa, yhteistyö-

kumppaneiden tai asiakkaiden tiloissa, omassa toimistossa, kotona ja toisiaan väliaikaisessa 

paikassa kuten hotellihuoneessa, kahvilassa tai toisessa toimistossa. Henkilö on paljon muual-

la töissä, työpiste toimistolla vain tukikohta. Mielikuva: Pöllö oksalla 

 

Profiili 4: Työntekijä liikkuu erittäin paljon ja hän tekee töitä useissa eri paikoissa. Hän pysyy 

harvoin yhdessä paikassa tuntia tai kahta pidempään. Henkilö on enimmäkseen tien päällä, 

asiakkaiden luona, yhteistyökumppaneiden tiloissa tai kotona työskentelemässä itsekseen. 

Henkilö on jatkuvasti liikkeessä ja vain harvoin työpisteellään. Mielikuva: Emu liikkeessä 

 

2.3 Työnteon tilat 

 

Työnteon toimitilat pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman paljon työnteon tarpeita ja 

työhyvinvointia tukeviksi. Työtilat oli myös tarkoitettu tukemaan uudenlaisia työnteon tapoja. 

Tilat pyrittiin tekemään sellaisiksi, että ne tukisivat myös yhteisöllisyyttä ja yhteistä ideointia 

ja antaisivat mahdollisuudet hiljaiseen työhön. Tavoitteena toimitilaratkaisuissa oli huomioida 

henkilöstön toiveet ja odotukset sekä tuloksekkaan työnteon vaatimukset. Tilaratkaisuilla ha-

ettiin myös vastausta kysymykseen: Millaiset tilakonseptit tukisivat uutta työtä? 

 

Huomattiin, että yksilötyön tarpeisiin rakennetut, hierarkiaa tukevat koppikonttorit ja tila-

kulttuurit ovat väistymässä, ne eivät enää tue kohtaamisia ja yhteistyötä, joita nykyajan työs-

sä tarvitaan. Myös hallimaiset avotilat todettiin vanhentuneiksi. Ne eivät tarjoa vaihtelua tai 

yksityisyyttä. Nykyajan tietotyö tarvitsee tuekseen tilojen kirjon. Monitilaympäristöt ovat nyt 

yleistymässä: työn eri moodeja tuetaan monipuolisella tilapaletilla. Monitila -ajattelu on uusi 

käsite: tilaa ei enää allokoida hierarkian mukaan. Yksilö ehkä menettää huoneensa, mutta saa 

tilalle kokonaisen kerroksen. Tämä on merkittävä ajattelutavan muutos. Joustavuus syntyy 

uudesta tavasta käyttää tilaa, minkä mobiiliteknologia mahdollistaa.  
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”Monitila” tukee myös hyvinvointia, kun työpäivän aikana voi vaihtaa tilaa, moodia, asentoa 

ja keskittyä rauhassa. Hyvinvointiin vaikuttaa myös se, miltä tila näyttää. Elämystaloudessa 

imagon merkitys kasvaa, ja työympäristöjen ”brändäys” yleistyy: tilat suunnitellaan tukemaan 

yrityskuvaa, pohditaan tavoitemielikuvaa ja erottuvuutta. (Hietanen 2012.) 

 

2.4 Työnteon teknologia 

 

Työnteon teknologian suunnittelussa hyödynnettiin työtapaprofiileja niin paljon kuin mahdol-

lista. Niiden kannalta otettiin käyttöön keskeisimmät tekniset työkalut, muun muassa mobiili-

laitteet. Työntekijöille mahdollistetaan etäkirjautuminen työaikajärjestelmään, läsnätyö säh-

köisen työpöydän kautta sekä annettiin yhteisöllisen viestinnän ja liikkuvan vuorovaikutuksen 

työkalut. Samalla myös hallitaan niiden käyttöä. 

 

Hankeryhmä ja Talent Partners Oy päättivät myös läsnätyön ajatuksesta ja vaikutuksesta työ-

kulttuuriin ja johtamiseen. Tavoitteet ja tulokset ovat aina ratkaisevia, ei työnteon aika ja 

paikka. Toinen asia oli sopia työn tekemisen tapaa ja työkulttuuria tukevasta esimiestyöstä. 

Esimiehelle sallittiin kokonaan uudet valmiudet ja tapa ajatella. 

 

Seuraava ongelma kohdistui tavoitetilaan liittyviin mahdollisuuksiin, riskeihin ja tulevaisuuden 

visioihin. Esiin nousi muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

 

- Miten tuetaan luottamuksellisesti yhteisöllisyyttä ja jaksamista? 

- Miten haluamme kehittää työn tekemisen tapoja, työkulttuuria ja johtamista ELY-

keskuksessa? 

- Mitä ohjeita ja pelisääntöjä tarvitaan? 

 

Johtopäätös oli, että Uudenmaan ELY-keskukseen tulee luoda yhteiset pelisäännöt ja ottaa ne 

käyttöön. Välineiksi valittiin työpajatyöskentely, esimiesten valmennus, valmennukset kaikille 

pilottiin osallistuville sekä muun työyhteisön valmennukset. 
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2.5 Hankkeen eteneminen ja työmuodot 

 

Kuviossa kaksi on hankkeen eteneminen jaettuna kolmeen vaiheeseen: Tavoitetilan määritte-

lyyn, pilotoinnin valmisteluun ja pilotointien käynnistämiseen ja toteuttamiseen

 

Kuvio 2: Läsnätyöhankkeen etenemissuunnitelma 

(ELY-keskus 2014a) 

 

Ensimmäinen vaihe: Tavoitetilan määrittely 

 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hankeryhmä määritteli tavoitteet, toteutusmallin sekä 

hankkeessa selvitettävät asiat. Näitä olivat muun muassa lainsäädännön asettamat rajoitukset 

pilotoinnille sekä teknologian osalta selvitettävät asiat. Hankeryhmä ja Talent Partners Oy 

hahmottelivat yhdessä tavoitetilan, jossa hyödynnettäisiin joustavia työaikamuotoja ja etä-

työtä. Erilaiset mahdollisuudet ja toiveet otettiin huomioon. Samalla kartoitettiin tehtäviä, 

joissa etätyö ja joustavat työaikajärjestelyt ovat mahdollisia sekä huomioitiin henkilöstön 

toiveet ja halukkuus työmuotojen kokeiluun. Kun nykytilanne oli kartoitettu, tehtiin uusiin 

työtapoihin liittyvät järjestelyt ja niihin kuuluvat sopimukset (liite 1). 

Hankkeen eteneminen
ja työmuodot

Tavoitteet,
rajaukset

• Tavoitetilan hahmottaminen: millaisia 
uusia työtapoja ja työn joustoja Elyssä toivotaan
• Selvitetään mahdollisuudet ja rajoitukset
• Suunnitellaan, mitä pilotoidaan

Pilotoinnin
valmistelu

• Suunnitellaan tekniikka ja tilat työtä tukemaan 

•Valmistellaan ohjeet, pelisäännöt ja sopimukset

• Suunnitellaan pilotoinnin käytännön toteutus ja aikataulu

•Esimiesten valmiudet uusien työtapojen käyttöönotossa

•Valitaan ja valmennetaan pilotointiin osallistuvat

Pilotoinnin
toteutus

•Valmennetaan esimiehet uusien työtapojen ohjaukseen

•Toteutetaan tarvittavat teknologiahankinnat

•Toteutetaan uusien työnteon tapojen valmennus:  esim. 
työvälineiden käyttökoulutus, ergonomiaohjaus

•Pilotointi käynnistetään, seuranta ja tuki

• Johtopäätökset Ely-keskuksiin

• Hankeryhmän työ
• Taustaselvitykset
• Kartoitus (pilotointitoiveet)
• Tavoitetilatyöpajat

• Hankeryhmän työ
• Pelisääntötyöpajat
• Pilotoijien työpajat
• Esimiesten tilaisuudet

• Hankeryhmän työ
• Esimiesten valmennus
• Pilotin aikaiset koulutukset 

ja ohjaus pilotoijille
• Seurantatyöpajat
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Toinen vaihe: Pilotoinnin valmistelu 

 

Vaiheen aikana konkretisoitiin pilotoinnin muodot. Samalla selvitettiin eri pilotointitapaami-

siin liittyvät reunaehdot. Näitä olivat työaikapankki, etäleimaus ja muut sovittavat asiat. Sa-

maan aikaan toteutettiin myös pilotteihin ilmoittautuminen sekä perustettiin pilottiryhmät ja 

nimettiin niille vetäjät. Neljään eri Pilottiryhmään ilmoittautuminen toteutettiin esimiesten 

välityksellä, ja niihin ilmoittautui mukaan yli 120 henkilöä. 

 

A-ryhmä; läsnätyötä tehdään ainoastaan kotona. Vaihtoehto a 

 

a) Kotona tehtävä ajoittainen etätyö 

Etätyötä voi tehdä kokonaisia päiviä tai osan päivästä. 

 

Yhdistelmä; läsnätyötä tehdään kotona, työmatkoilla tai tiivistettynä työaikana. Vaihtoehto-

jen a, b, c yhdistelmä ja lisämahdollisuutena käyttää d-vaihtoehtoa. 

 

a) Kotona tehtävä ajoittainen etätyö 

Etätyötä voi tehdä kokonaisia päiviä tai osan päivästä. 

b) Tiivistetty työ tai nykyistä käytäntöä suuremmat työaikajoustot. 

Tiivistetyssä työssä viikoittaisen säännöllisen työajan työtunnit tehdään joko viikoittain tai 

sitä pidempänä ajanjaksona etukäteen, esimerkiksi neljänä päivänä viiden päivän työt. Lähtö-

kohtaisesti viikoittain yksi työpäivä on vapaa. Työntekijällä on myös mahdollisuus pitää va-

paapäiviä harvemmin tai ottaa vapaaksi vain osa työpäivästä. Nykyistä suurempia työaikajous-

toja voidaan ottaa käyttöön esim. työn kausiluontoisuuden vuoksi. 

c) Työmatka-ajan ajoittaminen tai osittainen käyttäminen työhön. 

d) Erilaisista joustavista työmuodoista koostuva työ, työaikaan sidottu. 

Tämä voi käsittää toimistolla tehtävää työtä, etätyötä kotona tai asiakkaiden, sidosryhmien 

tiloissa tehtävää työtä. Tähän kuuluu myös työntekoa hotelleissa, kahviloissa yms. paikoissa. 

Hyödynnetään sekä asiakas että sidosryhmätapaamisia ja käytetään myös matkustusaikoja 

työntekoon. 

 

Koko ryhmän pilotit; läsnätyötä tehdään ryhmittäin. Vaihtoehtona d 

 

d) Erilaisista joustavista työmuodoista koostuva työ, työaikaan sidottu. 

Tämä voi käsittää toimistolla tehtävää työtä, etätyötä kotona tai asiakkaiden, sidosryhmien 

tiloissa tehtävää työtä. Tähän kuuluu myös työntekoa hotelleissa, kahviloissa yms. paikoissa. 

Hyödynnetään sekä asiakas että sidosryhmätapaamisia ja käytetään myös matkustus-aikoja 

työntekoon. 
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E-ryhmä; läsnätyö perustuu annettuihin tavoitteisiin (tulosseurattu) 

 

e) Erilaisista joustavista työmuodoista koostuva työ, tulosohjattu. 

Työtä tehdään kuten kohdassa d joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Työn seuranta 

perustuu ennalta annettuihin tavoitteisiin eikä työaikaan. Esimiehen kanssa on sovittu tarvit-

tavasta läsnäolosta ja tavoitettavuudesta. Esimies ja työntekijä seuraavat itse työn tuloksia ja 

työntekijän hyvinvointia. 

 

Kolmas vaihe: Pilotointien käynnistäminen ja toteutus 

 

Ennen varsinaisia pilotointeja hankeryhmä ja Talent Partners Oy tekivät tarvittavat laitehan-

kinnat ja järjestivät henkilöstölle uuden työnteon tapojen valmennusta. Näitä olivat esimer-

kiksi työvälineiden käyttökoulutus ja ergonomiaohjaus. Tämän jälkeen käynnistettiin varsinai-

nen pilotointi, sen seuranta ja tarvittavat kehittämistoimet. Hankkeessa kokeiltiin pilotoimal-

la erilaisia joustavan työn tekemisen muotoja (läsnätyö) ja teknologian hyödyntämistä läsnä-

työn tukena. 

 

Hankeryhmä teki päätöksen, että kaikilla halukkailla oli mahdollisuus osallistua pilotointeihin. 

Tavoitteena oli, että pilotteihin ottaisi osaa henkilöitä kaikista Uudenmaan ELY:n yksiköistä 

mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan saamiseksi. Työntekijän kanssa tehtiin sopimus (Liite 

1) pilotointiin liittyvistä joustavista työjärjestelyistä. Sopimus tehtiin määräaikaisena maksi-

missaan kahdeksitoista kuukaudeksi. Sopimus tehtiin henkilökohtaisesti ja sovittujen työjär-

jestelyjen toimivuutta arvioitiin jatkuvasti. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että sopimusta 

voitiin muuttaa tai pilotointi tarvittaessa lopettaa. Pilotointiin osallistuvien osalta käytiin läpi 

kaikki joustavan järjestelyn piiriin kuuluvat työtehtävät. Tavoitteena oli luonnollisesti, että 

työnkuvan ja työn tavoitteiden tulee olla selkeät. Lisäksi arvioitiin joustavan järjestelyn so-

veltuvuutta henkilön elämäntilanteeseen ja toimintatyyliin. Pilottihankkeessa varmistettiin 

myös, että osallistuvan henkilön on käytännössä mahdollista tehdä nimettyjä työtehtäviä so-

vittuja joustoja käyttäen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että hankeryhmä huolehti tarvitta-

vista työvälineistä ja antoi myös niiden käyttöön tarvittavaa opastusta ja koulutusta. Läsnäpi-

lotissa työskentely tapahtui pääsääntöisesti liukumien sisällä eli klo 6.30 – 20.00 välillä.  

 

(ELY-keskus 2014a-d; Hankkeen johtajan haastattelu 6.2.2013, 13.5.2013 ja 29.9.2013; Koko 

ryhmän pilottien tapaaminen. Kokous 5.12.2013.) 
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3 Läsnätyö työmuotona ja mobiiliteknologian hyödyntäminen 

 

3.1 Aikaisemmat tutkimukset  

 

Vertailututkimuksissa ennen etätyön aloittamista ja aloittamisen jälkeen on huomattu, että 

etätyöntekijät pyrkivät aliarvioimaan etätyön positiivisia kokemuksia ja yliarvioimaan negatii-

visia. Kokemukset etätyöstä ovat pääsääntöisesti positiivisia ja ennen etätyön aloittamista 

olleet huolet eivät ole kuitenkaan toteutuneet todellisuudessa. (Maruyama & Tietze 2012, 

464.) 

 

Etätyöllä on todettu olevan positiivinen yhteys organisaation tuottavuuteen, organisaation 

sitoutumiseen sekä organisaation toiminta- ja suorituskykyyn (Martin ja MacDonnell 2012, 610 

- 611). Etätyö voi jopa lisätä organisaation joustavuutta ja tuottaa kestävää kilpailuetua (Mar-

tinez Sántchez, Pérez Pérez, de Luis Carnicer & Vela Jiménez 2007, 59). Töissä, jossa vaadi-

taan luovia ongelmanratkaisutaitoja, on hyödyllistä työskennellä mahdollisimman joustavasti 

tarpeiden ja inspiraation mukaan (Pyöriä 2011, 294). 

 

Etätyöskentely alkoi yleistyä Suomessa 1980–luvun puolivälistä lähtien. Samalla kiinnostus 

etätyöhön oli yksi Euroopan suurimmista (Hanhike ym. 1998, 7). Etätyön tutkimus on Suomes-

sa keskittynyt pääasiassa sen ekotehokkuuteen, työmatkoihin ja liikenteeseen liittyviin mah-

dollisuuksiin sekä kestävän kehityksen turvaamiseen (Heinonen 1995, 1998; Heinonen, Huh-

danmäki, Niskanen & Kuosa 2004; Helminen, Ristimäki & Oinonen 2003).  

 

Etätyötä koskevissa tutkimuksissaan Sirkka Heinonen on pohtinut mm. suomalaista etätyöpo-

tentiaalia (Heinonen 1998a), etätoimintoja ja liikennettä kestävän kehityksen näkökulmasta 

(Heinonen 1998b), etäläsnäolon liikenteellisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia (Heinonen 2000) 

sekä ekoetätyötä (Heinonen 2002). Tuomo Alasoinin väite puolestaan tukee yritysten hidasta 

omaksumista ja jäykkää yrityskulttuuria: ”Työelämä ei ole muuttunut liikaa vaan liian vähän.” 

Työntekijöiden osaaminen on lisääntynyt vuosien mittaan, mutta kehitykselle ei ole annettu 

tarpeeksi tilaa. Monet työntekijät kokevat, että osaamisen kasvu ei ole vaikuttanut heidän 

mahdollisuuksiinsa päättää työnsä sisällöstä, työmenetelmistä ja työtahdista. (Alasoini 2010, 

18.) 

 

Juhani Pekkola on tutkinut yritystoiminnassa etätyön etuja, haittoja ja etätyöntekijän asemaa 

(Pekkola 2002, 2, 7). Tutkimuksessa on selvinnyt mm., että etätyöntekijöiden määrä vaihte-

lee viidestä yli kahteenkymmeneen prosenttiin. Etätyön eri muotoja on myös tutkittu tar-

kemmin (Vartiainen, Kokko & Hakonen 2004, 26). Etätyön vaikutuksia työhyvinvointiin ovat 

kartoittaneet (Hyrkkänen & Vartiainen 2005). 
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Tunnusomaisia elementtejä etätyölle ovat Heinosen ja Saarimaan (2009, 10) mukaan: ajalli-

nen jousto, jousto työn tekopaikassa ja tekninen väline. Pyöriä (2005, 148) määrittelee ele-

mentit hieman erilailla. Hänen mukaan etätyöelementtejä ovat sijainti, aika, tekniset laitteet 

ja työsopimus. Sijainnin mukaan määritellään, tehdäänkö etätyötä kiinteästä paikasta vai on-

ko se ilmeeltään liikkuvaa. Aika-muuttuja näyttää sen, tehdäänkö etätyötä pysyvästi vai vaih-

tuuko työskentelypaikka kodin ja toimiston välillä.  

 

Etätyölle on usein ominaista se, että varsinainen työnteko ja kommunikaatio tapahtuvat säh-

köisillä välineillä. Vartiainen ym. kohottavatkin esiin esimerkin arkipäiväisestä tilanteesta 

työpaikalla. Yrityksen työntekijät työskentelevät työviikon aikana vain harvoin kokonaan yh-

dessä, joten kommunikointi täytyy hoitaa tietotekniikkaa hyväksikäyttäen. (Vartiainen ym. 

2004, 24.) Tietotekniikan käyttö usein vaihtelee sen mukaan, onko työntekijä verkossa vai ei 

eli työskenteleekö hän ”on-line” vai ”off-line”. (Pyöriä 2005, 148; Pyöriä 2006, 137.) Toisaal-

ta Ojala (2009, 96) huomauttaa, että pitkään jatkuneen perinteen mukaan etätyöhön sisältyy 

vaatimus tieto- ja viestintäteknologian käytöstä. 

 

Etätyöilmiötä on tutkittu hyvin tarkasti ja vastauksia on yritetty löytää monen erilaisen tut-

kimuksen kautta. Aikaisemmat tutkimukset ja opinnäytetyöt osoittavat, että etätyön laajempi 

soveltaminen työtehtäviin mahdollistaisi työntekijöiden laajemman vaikutusmahdollisuuden 

esimerkiksi työtahtiin tai työn sisältöön liittyen. Se toisi mukanaan tarvittavaa joustavuutta ja 

todennäköisesti myös motivaatio työhön voisi säilyä tehokkaampana.  

 

3.2 Perusteet etätyölle  

 

Muutokset henkilöstöpoliittisessa ajattelussa, tietotekniikassa ja työorganisaatiossa antavat 

erilaisia mahdollisuuksia järjestää työ uudelleen sekä työnantajan että työntekijän kannalta 

taloudellisesti ja inhimillisesti järkevällä tavalla. Yksi mahdollisuus on työpaikan ja työajan 

jousto etätyön tarjoamin keinoin. Odotusarvona tulisi aina olla, että etätyön käyttöönotto 

saisi aikaan selkeitä muutoksia yrityksen toiminnassa. Työyksiköt muuttuvat prosessiyksiköksi 

ja ryhmätyöskentely yleistyy. Lisäksi työn ohjaus muuttuu ohjauspohjaisesta enemmän koulu-

tuspohjaiseksi. Mielenkiinto kohdistuu tuloksiin, ja palkka alkaa määräytyä tulosten mukaan. 

(Hanhike ym. 1998, 9.) 

 

Suomessa etätyön käyttöönoton hyötyjä ja tarpeellisuutta on perusteltu useilla muillakin syil-

lä, kuten ympäristösuojelu- ja liikennenäkökohtien merkityksellä. Ruuhkat Helsingin keskus-

tan alueella ja Helsingin seudun kehyskunnissa kasvavat edelleen, ja ajallisestikin kilometrit 

ovat todella pitkiä. Työmatkojen vähentyminen on Suomessakin usein etätyöntekijän kannalta 

tärkeä peruste etätyöhön siirtymisessä. Etätyöhön siirrytään useimmiten silloin, kun sekä 

työntekijä että työnantaja ovat siihen valmiita ja halukkaita. Useimmiten aloite etätyöhön 
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tulee työntekijältä. Työntekijät näkevät etätyön mahdollisuutena lisätä muun muassa työn 

järjestämisen ja työaikojen itsemääräämisoikeutta sekä parantaa mahdollisuuksia sovittaa 

yhteen työ- ja perhe-elämä. Merkittävin syy etätyöhön siirtymiseen on kuitenkin mahdollisuus 

keskittyä työhön tai johonkin tiettyyn työvaiheeseen entistä paremmin. (Helle 2004, 16 - 17.) 

 

Etätyö hyödyttää myös työnantajaa, koska etätyönä tehtävä työ on monissa tapauksissa te-

hokkaampaa ja tuottavampaa kuin työnantajan tiloissa tehtävä työ. Etätyön johdonmukainen 

käyttö työn organisoinnissa ja kehittämisessä on kuitenkin vielä toistaiseksi vähäistä. Työn 

organisatoriset muutokset eivät ole edenneet sitä vauhtia kuin tekniset mahdollisuudet antai-

sivat myötä. Odotettua hitaamman etätyön yleistymisen syitä on haettava organisaatio- ja 

johtamiskulttuurin piirteistä ja uusiin joustaviin töiden organisointitapoihin liittyvistä asen-

teista, motivaatiosta ja peloista. (Helle 2004, 90.) 

 

3.3 Onnistumisen edellytykset 

 

Etätyö otetaan yleensä käyttöön, kun sekä työnantaja että työntekijä kokevat siihen liittyvän 

tarpeen (Helle 2004, 89 – 90). Muutoksen aikaansaamiseksi, kehittämiselle tarvitsee olla aina 

todellinen tarve. Ilman oikeaa koettua tarvetta kehittämistyö jää pinnalliseksi ja loppuu 

yleensä ensimmäisen haasteen vastaan tullessa. Etätyön onnistuminen edellyttää luottamuk-

seen perustuvaa työkulttuuria, jossa asiat sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken. Työn 

sisällön on oltava kunnossa ja tavoitteiden selkeitä. Etätyöskentelyyn tarkoitetut toimitilat on 

oltava tarkoituksenmukaisia ja työvälineiden toimivia. Myös mahdollisuus vaikuttaa työpaikan 

asioihin voi johtaa työntekijöiden tyytyväisyyden tason nousuun, johon vaikuttaa omalta osal-

taan myös toiminnan selkeys ja suunnitelmallisuus. (Viitanen 2012, 20.) 

 

Organisaatiotasolla uusien työtapojen käyttöönotossa huomionarvoisia seikkoja ovat koko or-

ganisaation asenteellinen muutos ja uusien pelisääntöjen tarve. Uudenlainen organisoitumi-

nen edellyttää ennen kaikkea viestinnän ja vuorovaikutuksen varmistamista. Johtajan rooli 

muuttuu enemmän valmentajan rooliksi. Johdon tehtävänä on myös kouluttaminen ja asen-

teellinen valmentaminen.  Organisaation sisältä tulee myös löytyä kehittämistoimintaan sitou-

tunut henkilö, jolla on aikaa sekä kehittämistoimintaan että sisäisen keskustelun synnyttämi-

seen. Etätyön aloittaminen vaatii yritysjohdolta rohkeutta ja uskallusta kokeilla uusia toimin-

tatapoja ja investoida toimintaan, jonka hyödyt ja tulokset selviävät todennäköisesti vasta 

vuosien kuluttua. Joka tapauksessa ilman organisaation johdon tukea ja omaa aktiivista osal-

listumista, kehittämistyö ei tule onnistumaan. (Hanhike ym. 1998, 54 - 56.) 

 

Työtehtävän siirtäminen varsinaisen työpaikan ulkopuolelle vaatii luonnollisesti työn mukaista 

tietotekniikkaa ja yhteydet työpaikalle on oltava kunnossa ongelmatilanteita varten. Tekniset 

edellytykset vaihtelevat luonnollisesti työtehtävästä riippuen, mutta välttämätön väline on 
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useimmiten tietokone. Jos etätyöskentely on kokoaikaista, työn tekemiseen tarvittavia väli-

neitä tarvitaan vain yhteen työpisteeseen. On kuitenkin tavallisempaa, että etätyötä sovelle-

taan osa-aikaisesti, joten se vaatii välineiden hankkimista sekä pää- että etätyöpaikalle. Eri-

tyisenä huomion kohteena täytyy olla tietoliikenteen turvaaminen tai salaaminen etätyönteki-

jän ja yrityksen välillä. Työn tekemiseen tarkoitetussa laitteessa tulee käyttää vain siihen 

tarkoitettuja ja määriteltyjä ohjelmistoja ja virustorjunnan tulee olla kunnossa. (Helle 2004, 

96 – 98; Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1999.) 

 

Työntekijältä etätyö edellyttää luotettavuutta, hyvää organisointikykyä ja vahvaa työmoraa-

lia. Muun ohella sosiaalisen verkoston ylläpitäminen työpaikan ulkopuolella nousee tärkeään 

asemaan. Etätyö onnistuu vain, jos sitä toteuttaa siihen soveltuvat henkilöt. Tutkimuksien 

avulla on selvitetty yksilötasolla vaadittavia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja taitoja, joita 

etätyössä tarvitaan. Esiin nousivat itsenäisyys, aktiivisuus ja itseohjautuvuus. Yksilöiltä vaadi-

taan myös luotettavuutta ja sosiaalisten verkostosuhteiden toimivuutta. Muita merkittäviä 

asioita olivat kehittynyt vahva ammattitaito, sosiaalisen eristyneisyyden sietokyky ja vastuul-

lisuus. (Heinonen ym. 2004, 15; Vartiainen ym. 2005, 85.) 

 

Seuraavaan taulukkoon (taulukko 2) on koottu tärkeimmät huomiotavat toimintatavat, kun 

yritys siirtyy etätyötoimintaan. 

 

Taulukko 2: Etätyötoiminnassa huomioitavat asiat 

Ennakkoluuloton suhtautuminen, miten ja missä työ on tehokkainta suorit-
taa 
 

Työn tulosten arvioiminen, työn organisointi ja valvonta ajateltava uudel-
leen 
 

Luottamus työnantajan ja työntekijöiden välillä 
 

Avoin ja toimiva viestintä 
 

Riittävät tietotekniset järjestelmät ja valmiudet, mm. tietoverkkoihin pää-
sy ja henkilöstön tietotekninen osaaminen 
 

Läpinäkyvät henkilöstöjohtamisen - ja etätyöperiaatteet 
 

 

(Helle 2004,91.) 

 

 

3.4 Etätyön hyödyt ja haitat työntekijälle 

 

Työn organisoinnin tapana etätyö on neutraali. Pekkola (2002, 232) mainitsee, että etätyön 

soveltaminen voi johtaa organisaation, työntekijöiden tai ympäristön kannalta hyviin tai huo-
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noihin ratkaisuihin. Etätyö ei perustu työnantajan direktio-oikeuteen eli työnantajan työlain 

takaamaan oikeuteen antaa työnjohdollisia ohjeita tai määräyksiä työntekijöille tai muihin 

hierarkkisiin johtamismenetelmiin. Olennaista on oma harkinnan ja työnjohdon siirtyminen 

etätyöntekijälle itselleen. (Raininko 2013, 19.) 

 

Etätyöllä on loogisia työhyvinvointiin ja työelämän laatua parantavia hyötyjä, jotka myös aut-

tavat työssä jaksamisessa. (Helle 2004, 17 - 19; Heinonen & Saarimaa 2009, 18). Yleensä pa-

rantunut työn ja elämän kokonaistilanteen hallinta lisää työntekijän tyytyväisyyttä ja moti-

vaatiota. Myös lisääntynyt työrauha ja työteho tulivat esille etätyöntekijöiltä kerätyissä ko-

kemuksissa. Työrauha ja työn ajoittaminen itselle sopivaksi on mahdollistanut työntekijälle 

myös luovemmat työnteon muodot. (Hanhike 2007, 13; Helle 2004, 17 - 18; Pyöriä 2005, 171; 

Vartiainen & Hyrkkänen 2010, 131 - 132.) Etätyö voi lisätä myös työn tekemisen itsenäisyyttä 

ja näin antaa mahdollisuuden oman toimenkuvan kehittymiseen. (Helle 2004, 17 - 18.) 

 

Etätyö tuo lisää joustavuutta paikan ja ajan suhteen. Se sallii paremmin työn, perhe-elämän 

ja muun yksityiselämän yhteensovittamisen. Etätyö sallii asuinpaikan valitsemisen myös mui-

den kuin työn sijaintiin liittyvien kriteerien perusteella ja se antaa mahdollisuudet työsken-

nellä sellaisissa tilanteissa, joissa se ei muuten olisi mahdollista. Näitä tilanteita ovat esimer-

kiksi poikkeustilanteet liikenneyhteyksissä.  (Hanhike 2007, 13 – 14; Helle 2004, 17–18; Heino-

nen & Saarimaa 2009, 18; Pyöriä 2005, 171; Vartiainen & Hyrkkänen 2010, 128 – 132.) Etätyö 

voi myös tuoda huomattavia aika- ja kustannussäästöjä, koska työmuodon tekeminen vähen-

tää merkittävästi työmatkaliikennettä. Työmatkustamisen väheneminen puolestaan lisää 

työntekijän vapaa-aikaa. (Hanhike 2007, 13; Heinonen & Saarimaa 2009, 18; Helle 2004, 17 - 

19.) 

 

Vaikka työn ja yksityiselämän yhteensovittamisesta on yleensä hyötyä, siinä on myös riskinsä. 

Työn ja vapaa-ajan raja voi hämärtyä. Työn ja vapaa-ajan hämärtymisen lisäksi kotona tehtä-

vä työ voi suoranaisesti häiritä perhe-elämää tai vastaavasti velvollisuudet kotona häiritsevät 

työntekoa. (Vartiainen & Hyrkkänen 2010, 130; Pyöriä 2005, 171.) 

 

Pekkolan mukaan (2002, 232) etätyön merkittävimpänä haittana on työajan pidentyminen, 

joka johtuu pääasiassa henkilökohtaisesta vastuullisuudesta, työnjohdosta ja ulkoisen kontrol-

lin puutteesta. Ajan mittaan tämä voi johtaa uupumiseen (Heinonen & Saarimaa 2009, 19). 

Etätyön kääntöpuolena onkin työn henkinen kuormittavuus, joka usein aiheutuu aikapaineista 

ja työstressistä. Esimiehen tulisi huolehtia siitä, että työntekijöiden työ pysyy työajalla, teh-

tiin se sitten työpaikalla tai etäympäristössä ja ettei töitä ole liikaa. (Ojala & Pyöriä 2013, 60 

- 62.) 
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Etätyön suurimpana esteenä voidaan nähdä perinteinen tapa organisoida ja johtaa työtä. Mui-

ta kehittämisprosessien tavallisimpia esteitä ovat epäluuloiset asenteet, pelko hiljaisen tie-

don katoamisesta ja välittömän tarpeen puuttuminen. Uusien työtapojen ei nähdä tuottavan 

tarpeeksi taloudellista hyötyä. Etätyön tavallisimpana esteenä on lisäksi tiedon ja luottamuk-

sen puute. Työntekijän sitoutumiseen ja vastuuntuntoon ei luoteta ja tiimityön uskotaan kär-

sivän hajautetussa organisaatiossa. Vaikeimpia esteitä ovat kuitenkin ääneen lausumattomat 

asenteet ja johtoportaan hidastelu sekä pyrkimys pelata aikaa. Etätyötä työmuotona pidetään 

jotenkin rajattuna ja epävirallisena, koska mahdollisuutta siihen ei haluta tarjota kaikille. 

(Helle 2004, 17; Hanhike ym. 1998, 55.) 

 

Yhtenä etätyön suurimmista haitoista nähdään myös henkilökohtaisen kontaktin puuttuminen 

työtovereihin. Tiimimäinen työskentely koetaan helpoimmaksi, kun ollaan fyysisestikin lähellä 

työkavereita. Jopa paljon etätyötä käyttävissä internetpalveluyrityksissä koettiin vuorovaiku-

tuksen puutteen vaikuttavan tiimityöhön. Ratkaisua on vaikea löytää ainakaan teknisiä vuoro-

vaikutusvälineitä kehittämällä.  Ero henkilökohtaisen ja tietokonevälitteisen kontaktin välillä 

tuntuu olevan laadullisesti valtava. Näin ollen etätyö sopii paremmin sellaisiin tehtäviin, jois-

sa työ on ainakin osittain itsenäistä. (Mamia & Helin 2006, 57.) 

 

Merkittävänä ongelmana etätyössä nähdään myös työpaikan sosiaalisten suhteiden vähentymi-

nen. Näitä ovat mm. työntekijöiden eristyneisyyden tunne, määrällinen ja laadullinen työ-

kuorma, riski epäonnistumisesta ja työssä uupumisesta sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovit-

tamisen haasteet. Myös ilman kasvokkain tapahtuvaa kommunikaatiota tiedon jakaminen voi 

olla puutteellista. (Heinonen & Saarimaa 2009, 19; Maruyama & Tietze 2012, 463; Pyöriä 

2011, 391; Vartiainen ym. 2004, 148 - 149; Vartiainen & Hyrkkänen 2010, 132.) 

 

Parhaimmissa tapauksissa etätyö kuitenkin antaa tekijälleen vapauden itselleen sopivimpaan 

työnteon rytmiin. Työmuoto ei sovellu kaikkiin elämäntilanteisiin eikä kaikille työntekijöille. 

Sen on oltava oma valinta ja yksilölle on varmistettava mahdollisuus palata takaisin entiseen 

työjärjestelyyn. Jos etätyön ainoana motiivina ovat kustannussäästöt tai yhteisistä pelisään-

nöistä ei ole sovittu, etätyökokeilu yleensä epäonnistuu. (Pyöriä 2009, 39 - 40.) 
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Alla olevaan taulukkoon (taulukko 3) on koottu etätyön tyypillisimmät hyödyt ja haitat. 

 

Taulukko 3: Etätyön hyödyt ja haitat 

Etätyön hyödyt  Etätyön haitat  

Työaika ja – järjestelmien joustot ja va-
paus 
 

Puute kontakteista ja eristäytyminen 
työyhteisöstä 
 

Mahdollisuus liittää paremmin työ ja va-
paa aika  
 

Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen 
 

Työrauha 
 

Liiallinen työmäärä 
 

Itsenäinen työ ja mahdollisuus toimenku-
van kehittymiseen 
 

Jääminen sivuun ura- ja palkkakehityk-
sessä 
 

Työhyvinvoinnin lisääntyminen 
 

Ongelmat tekniikassa ja tiedonsiirtoyhte-
yksissä 
 

Vapaa-ajan lisääntyminen 
 

Työsuojelupuutteet (esimerkiksi ergono-
mia) 
 

Työmatka-ajan ja työmatkakustannusten 
väheneminen 
 

Toimintojen ohjaus puutteellista 

Työn tekemisen tehokkuus ja joustavuus 
paranevat 
 

Etätyön arvostuksen puute 

Työn organisointi, toimenkuvat ja johta-
mistavat kehittyvät 
 

Muut ongelmat työyhteisössä ja organi-
saatiossa 

Työntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy 
 

 

Kustannussäästö työtiloista 
 

 

Houkuttelevuus työnantajana lisääntyy 
 

 

Sitoutuneen työvoiman saaminen helpot-
tuu 
 

 

Työntekijän rekrytoiminen laajemmalta 
alueelta mahdolliseksi 
 

 

Ympäristöstrategian imagoarvo paranee 
 

 

 

(Helle 2004, 17,20,22; Pekkola 2002, 235 - 236.) 

  

3.5 Etätyön johtaminen työntekijän näkökulmasta 

 

Tärkein tekijä etätyön onnistumiseen on asiaankuuluva suunnittelu ja tarkoituksenmukainen 

johtamistyyli. Etätyön on aina perustuttava vapaaehtoisuuteen (Nilles 1998, 1; 39.) Joustavat 

työjärjestelyt, erityisesti toiminnallinen joustavuus sekä ajan ja paikan suhteen joustava työ, 
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edellyttävät luottamukseen perustuvaa johtamiskulttuuria. Työn joustava organisointi ja 

työnantajan luottamus henkilöstöön antavat vapauksia työn tekemisen ajan, paikan ja muoto-

jen suhteen. (Mamia & Helin 2006, 99.) 

 

Perusteet, joilla esimiehet antavat luvan etätyön tekemiseen, ovat yleensä keskittymistä vaa-

tivan työn suunnittelu, kirjoittaminen tai loppuunsaattaminen tai se, että työntekijältä kuluu 

paljon matkustusaikaa työpaikalle. Lisäksi etätyölle on suurempi todennäköisyys, jos kyseessä 

on hyvin koulutettu työntekijä tai hänellä on joitakin erityistaitoja. Myös esimiesten asenteis-

sa etätyötä kohtaan on havaittu suuria eroja. (Peters, den Dulk & de Ruijiter 2010, 523 - 529.) 

 

Grensing-Pophal (1997) toteaa artikkelissaan, että työntekijöiden näkemykset etätyöstä 

muuttuvat sen mukaan, miten he käsittävät oman yrityksensä henkilöstöhallinnon suhtautuvan 

paikallaolon käsitteeseen. Johtajien tulisi täten tutkia tarkasti, luottavatko työntekijät henki-

löstöhallinnon toimenpiteisiin ja sen valmiuteen synnyttää valmis ja toimiva konteksti etätyön 

käyttöönottamiselle. 

 

Työnantaja on vain harvoin aloitteellinen etätyöntekomahdollisuuden tarjoamisessa, vaan 

lähes kaikissa tutkituissa tapauksissa henkilöstö on itse toivonut jonkinlaista etätyömahdolli-

suutta. Syyt etätyön aloittamiseen ovat yleensä lähtöisin kotiasioista, tyypillisimpiä esimerk-

kejä ovat pitkä kodin ja työpaikan välinen matka, perhesyyt (esim. pienet lapset), työnkuva 

mahdollistaa etätyön, osa-aikaeläke tai työn liikkuvuus. Työpaikka antaa usein epävirallisem-

pia ”etätyölupia” henkilöstölle jonkun tietyn rajatun tehtävän suorittamiseen.  (Mamia & Me-

lin 2006, 45; Pekkola & Uskelin 2005.) 

 

Nykyajan etätyöorganisaatioissa johtajuuteen liittyy aivan uudenlaisia haasteita. Jos organi-

saatio toimii ns. verkkoyhteisönä eli toimitaan hajautetuissa tai virtuaalisissa tiimeissä, ovat 

työntekijät valmiita ottamaan helpommin vastuuta omasta toiminnastaan.  Tällöin auktoritaa-

rinen johtaminen ei ole välttämättä toimi. Johtajan täytyy olla valmiina demokraattisempaan 

johtamistapaan ja jakaa tiimeille ja ryhmille vastuuta omista toimistaan. Johtajan täytyy 

huomioida, että verkossa toimivien työyhteisöjen jäsenet voivat työskennellä hyvinkin laajalla 

alueella ja johtaja ei välttämättä tapaa lainkaan kasvokkain kaikkia työntekijöitä. Johtajan 

täytyy myös huomioida jokapäiväisiin yhteisiin tapaamisiin, sääntöihin ja sopimuksiin liittyvät 

työntekijöiden erilaiset arvot ja normisto. (Heinonen 2008, 79.) 

 

Hajautetun tai virtuaalisen organisaation johtaminen vaatii tulosorientoitunutta, määrätie-

toista ja vahvaa johtamistyyliä. Johdettavan ryhmän täytyy olla tietoinen kaikista tavoitteista 

ja niiden suunta on varmistettava usein myös toiminnan aikana. Tavoitteiden selkeyden mer-

kitys korostuu muutoksissa edelleen. Jos niitä ei riittävästi kerrata toiminnan aikana, saattaa 
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yksittäinen toimija tai tiimi luoda omat tavoitteensa, jotka poikkeavat merkittävästi alkupe-

räisistä. (Vartiainen, Kokko, Hakonen 2004, 84.) 

 

3.6 Mobiiliteknologia työelämässä ja tilan käsitteet 

 

”Mobiileja etätyöntekijöitä ovat ne, jotka työskentelevät vähintään kymmenen tuntia viikossa 

poissa kotoaan ja poissa pääasialliselta työpaikaltaan” (ECaTT- tutkimus 2000). Kun arvioi-

daan Mobiilia työtä, on syytä huomioida kolmeen pääkohtaa: aika, paikka ja tietotekniikka 

työvälineenä. (Vartiainen ym. 2005, 31.) 

 

Mobiili elämäntapa on tullut jäädäkseen. Teknologian kehittymisen myötä työ, verkostot ja 

opiskelu ovat lähettyvillä ajasta ja paikasta riippumatta. Työelämässä mobiiliteknologia on jo 

osa arkea. Mobiilien työläisten työn piiri on levinnyt ensisijaiselta työpaikalta koteihin, kulku-

välineisiin, toissijaiselle työpaikoille sekä kolmansiin paikkoihin, joita ovat muun muassa ho-

tellit, ravintolat ja kahvilat. Eri työympäristöt sopivat tehtäviin eri tavoin. Kokeneet työnteki-

jät ovat tottuneet valitsemaan kuhunkin työympäristöön soveltuvat työtehtävät ja jossain 

määrin he voivat myös valita ympäristön tehtävän laadun mukaan. Jokaiseen ympäristöön yh-

distetään sekä myönteisiä että kielteisiä kuormitustekijöitä ja tuntemuksia. Tutkittujen ryh-

mien edustajat kokivat liikkuvan työnsä vetovoimatekijöitä vastapainona haittaavalle kuor-

mittuneisuudelle. Mobiilin työn kompleksisuus toimi työntekijöille osoituksena siitä, että ryh-

mään kuuluvilla on paitsi hyvä substanssiosaaminen myös laajasti muita tärkeitä työn taitoja. 

Näitä ovat esimerkiksi kyky selvitä erilaisissa toimintaympäristössä erilaisten toimijoiden 

kanssa. (Hyrkkänen & Vartiainen 2005, 4-5). 

Nykyiset kannettavat tietokoneet (esim. Laptop, Notebook) ovat ominaisuuksiltaan lähes pöy-

tätietokoneiden veroisia. Ne ovat vain pienempikokoisia, mikä vaikuttaa samalla muutamiin 

niiden ominaisuuksiin. Kannettavat tietokoneet eivät ole aivan yhtä tehokkaita kuin vastaavat 

pöytäkoneet. Syynä on virrankulutuksen optimointi mahdollisimman pieneksi. Optimointi koh-

distuu varsinkin suorittimeen, muistiin ja näytönohjaimeen, joten hyvin tehokkaita kannetta-

via ei juuri valmisteta. Kannettavan ominaisuudet valitaan käyttötarkoituksen eli työtehtävän 

mukaan.  Myös nykyiset älypuhelimet soveltuvat hyvin kannettavan tietokoneen kanssa käy-

tettäviksi. Yhteys- ja monet muut tiedot voidaan synkronoida kannettavan ja puhelimen välil-

lä. Kannettavalla päästään tarvittaessa myös internetiin puhelimen avulla, jos muuta yhteyttä 

ei ole käytettävissä (Flyktman 2011, 2, 354.) 

Kannettavista tietokoneista on menty vielä yksi askel eteenpäin. Selkeä johtopäätös teknolo-

giamaailmassa näyttää olevan, että älypuhelinten ja tablet - laitteiden käyttö tulee lisäänty-

mään nopeasti perinteisten PC-työasemien ja ”läppäreiden” kustannuksella. Ennustus on, että 

vuoteen 2015 mennessä, mobiili- ja tabletprojektien määrä syrjäyttää perinteisten työpöytä-

projektien määrän lähes nelinkertaisesti. Kehitystä on helppo ymmärtää, koska tablet - laite 
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on useimmille käyttäjille helppokäyttöinen, toimintavarma ja riittävän monipuolinen työkalu 

työtehtävien suorittamiseen. Lisäksi integroidun laitteen käyttöönotto, ylläpito ja hallinta 

tuovat säästöjä perinteisiin työasemiin verrattuna. Mobiili- ja tabletkäytön merkitys siis li-

sääntyy edelleen. Mobiiliteknologia on vihdoinkin kehittynyt tasolle, jossa sitä voidaan hyö-

dyntää liiketoiminnan todellisiin tarpeisiin. Jatkossa tarvitaan yhä enemmän osaamista ja ky-

kyä integroida yritysten liiketoimintaprosessit toimimaan myös mobiilialustoilla. Toisaalta 

mobiilisuutta ei nähdä enää pelkästään erillisenä integraatioprojektina, vaan yhä enemmän 

ratkaisuja toteutetaan jo suoraan mobiililaitteisiin. Tehokkaiden työkalujen avulla voidaan 

tuottaa päätelaiteriippumattomia sovelluksia nopeasti liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. 

(Pietikäinen 2012.) 

Tabletit ovat jo muuttaneet ihmisten tapaa käyttää tietotekniikkaa. Kosketusnäytöt ja niiden 

monipuoliset toiminnallisuudet ovat muodostaneet ns. de facto -standardin, jota noudatetaan 

lähes kaikissa integroiduissa laitteissa käyttöliittymänä. De Facto on yleissopimus tuotteelle 

tai järjestelmälle, joka on saavuttanut määräävän markkina-aseman. Puheohjaus integroituna 

tehokkaisiin taustapalveluihin mahdollistaa laitteen käytön jopa ilman kosketusta ja katse-

kontaktia. Vielä toistaiseksi hyöty tulee esiin enimmäkseen viihdekäytössä, mutta on vain 

ajan kysymys ennen kuin vastaavia puhesovelluksia tuodaan myös työelämän sovelluksiin. 

(Pietikäinen 2012.)  

Ajasta ja paikasta riippumaton mobiiliteknologia ns. ubiikkitekniikka, on lyönyt itsensä läpi 

työelämässä. Ubiikkitekniikalla tarkoitetaan laitteita, jotka ymmärtävät ihmisen toimintaa ja 

reagoivat siihen. Puhelinkonferenssit, video- ja nettikokoukset ovat arkipäivää ja niiden käyt-

tö on edelleen lisääntymässä. Välineistä matkapuhelin ja sähköposti ovat lähes välttämättö-

miä ja niiden käyttö onkin lisääntynyt eniten. Sähköpostit ja tekstiviestit säästävät aikaa, kun 

kasvotusten puhuminen ja fyysisten kokousten määrä on vähentynyt merkittävästi. Myöskään 

kokousten järjestämiseen tai matkusteluun ei enää kulu niin paljon aikaa. (Heikkinen; Koppa-

la; Tarkoma 2008.) 

Mobiiliteknologian käyttöönotto on muuttanut ihmissuhteita nopeammiksi ja harkitsematto-

mammiksi. Lyhytaikaisuus, määräaikaisuus, joustavuus ja epävarmuus ovat lisääntyneet. 

Ubiikkimaailmassa on helppo sopia ja yhtä helppo peruuttaa.  Heikkinen ym. (2008) korostaa-

kin uuden työkulttuurin samanaikaisuutta ja lomittaisuutta. Enää ei ole taukoja samassa mie-

lessä kuin ennen, eikä erillistä vapaa-aikaa, työaikaa tai joutoaikaa. Ubiikkitekniikan jatkuva 

käyttö lisää todennäköisesti elimistön kuormitusta, joten työelämässä tarvittaisiin pitempiai-

kaista irtaantumista työstä.  Psykologisesti tilannetta monimutkaistaa vielä riippuvaisuusil-

miö. Nykyisin vaikeata olla ilman puhelinta, televisiota ja varsinkin sähköisiä verkkoja ja jot-

kut saattavat olla liian sidoksissa sosiaalisiin verkkofoorumeihin. Mobiiliteknologian kokonais-

vaikutukset ovat kaikesta huolimatta myönteisiä, sillä tekniikka tehostaa ja joustavoittaa työ-

elämää. (Heikkinen; Koppala; Tarkoma 2008.) 
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Mobiilityötoiminta toteutuu käyttötarkoitusta tukevissa tiloissa, joita ovat fyysiset tilat, virtu-

aaliset tilat ja sosiaaliset sekä henkiset tilat. Fyysiset tilat muodostuvat kalusteista, työtilois-

ta ja työympäristöstä kotona, ensisijaisella työpaikalla ”toimisto”, kulkuvälineissä (esim. au-

tot, junat, lentokoneet, laivat), toissijaisella työpaikoilla (esim. yhteistyökumppaneiden, asi-

akkaiden ja alihankkijoiden tilat), ja kolmansissa työpaikoissa (esim. hotellit, kahvilat, kong-

ressipaikat). Virtuaalisia tiloja ovat viestinnän ja yhteistyön mahdollistavat yhteydet (esim. 

internet, intranet, wlan laajakaista), laitteet (esim. kannettava ja mobiililaite) sekä sovelluk-

set ja palvelut (esim. sähköposti, kalenteri ja pääsy tietokantoihin). Sosiaaliset ja henkiset 

tilat, joita ovat vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön perustuvat jaetut yhteiset kokemukset, 

ideat, arvot ja ajatukset. (Hyrkkänen ym. 2005, 21.) 

Alla olevaan taulukoon (taulukko 4) on koottu neljässä tilassa; fyysisessä, virtuaalisessa, sosi-

aalisessa ja henkisessä tapahtuva virtuaalinen ja mobiili yhteistyö. 

Taulukko 4: Neljässä tilassa tapahtuvat hajautettu, virtuaalinen ja mobiili yhteistyö 

 

(Vartiainen 2012) 
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4 Menetelmävalinnat 

 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus on tapaustutkimus, jonka kontekstina on Uudenmaan ELY-keskuksen läsnätyö ja 

joustavat työaikamuodot -hanke. Tavoitteena oli tiedetyn ilmiön eli läsnätyön selvittäminen. 

Saarelan mukaan tapaustutkimuksen tekeminen ei rajoita menetelmävalintoja, joten käytössä 

voivat olla niin kvantitatiiviset kuin kvalitatiiviset menetelmät. Tapaustutkimuksessa on huo-

mioitava, että tutkimusprosessi tulee tehdä näkyväksi. Tutkimusraportin lukijalle tulee osoit-

taa, miten tutkija on päätynyt tutkimusraportissa esittämiinsä johtopäätöksiin, jotta hän voi 

myös arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Tapaustutkimuksen vahvuuksia on nimenomaan sen 

kokonaisvaltaisuus. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010, 190 - 192.) 

 

Aineiston keräysmenetelmiksi valittiin kysely, luotain ja haastattelu. Kyselytutkimus tunne-

taan myös survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Survey on tutkimusstrategia, jonka 

tavoitteena on koota kysely- tai haastattelumenetelmillä tietoa suurehkosta määrästä satun-

naisotannalla valituista tutkimuskohteista. Tietoa kerätään standardoidussa muodossa tietyltä 

joukolta ihmisiä. Menetelmän tyypillinen piirre on se, että aineisto kerätään poimimalla otos. 

Aineiston keräämiseen käytettiin strukturoidussa muodossa olevaa kyselylomaketta. Kerätyn 

aineiston avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja selittämään ilmiötä. Standardoitu 

muoto tarkoittaa sitä, että asiaa kysytään kaikilta vastaajilta samalla tavalla (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2009, 134; 193 - 194).  

 

Toisena keräysmenetelmänä käytettiin luotainta. Luotaimet ovat käyttäjäkeskeisen suunnitte-

lun innovatiivinen työtapa. Luotaimet perustuvat itseraportointiin, ne ovat kokeilevia ja nii-

den tavoitteena on paljastaa käyttäjän kokemuksellisia näkökulmia suunnittelun rikastamisek-

si. Käyttäjät tai potentiaaliset käyttäjät keräävät ja dokumentoivat materiaalia työskennel-

lessään aktiivisesti osana käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessia. Luotaimet voivat olla esi-

merkiksi kokoelma tehtäviä, joiden avulla osallistujat voivat tallentaa kokemuksiaan ja il-

maista ajatuksiaan ja ideoitaan. Tavallisin muoto perinteiselle itsedokumentoinnille on päivä-

kirja ja erilaiset kameralla tehtävät tutkimukset. (Mattelmäki 2006, 39 – 40.)  

 

Kolmantena keräysmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Se tuottaa usein 

tarkempaa tietoa kuin ryhmähaastattelu. (Kananen 2010,53.) Myös ennalta määritellyt teemat 

toimivat yleensä haastattelutilanteessa hyvin. Ne takaavat, että jokaisen haastateltavan 

kanssa keskustellaan samoista asioista perusteellisesti. (Eskola & Suoranta 2001, 85 -87.) 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin ensisijaisesti laadullista tutkimusmenetelmää.  Laadullisessa 

tutkimuksessa on perusteltua keskittyä pieneen määrään tutkimusyksikköjä, koska niitä pyri-
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tään analysoimaan ja tutkimaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja syvällisesti. Kriteerinä 

laadullisella tutkimuksella on itse laatu, eikä määrä. (Eskola & Suoranta 2001, 18.)  

Kvantitatiivisella menetelmällä saadaan kartoitettua nykytilanne ja pystytään selvittämään 

lukumääriin liittyviä tuloksia ja asioiden välisiä riippuvuuksia. Tutkimuksen kvantitatiivisessa 

tiedonkeruussa voidaan käyttää esimerkiksi kyselylomaketta, jossa on sekä suljettuja että 

avoimia kysymyksiä. Suljetut valmiit vastausvaihtoehdot selkeyttävät mittaamista sekä hel-

pottavat tietojen käsittelyä. (Heikkilä 2008,16.) 

Kvalitatiivisia menetelmiä käytetään syiden selvittämiseen. Kvalitatiiviset menetelmät autta-

vat ymmärtämään tutkimuskohdetta ja ymmärtämään sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. 

(Raininko 2013, 37.) Avoimet kysymykset ovat vaikeampia ja työläämpiä käsitellä, mutta nii-

den avulla on mahdollista saada tutkimuksen kannalta syvällisempää tietoa, joka voisi jäädä 

muuten huomaamatta (Vehkalahti 2008, 25). Laadullisen tutkimusmenetelmän tiedonintressi-

nä on myös saavuttaa tietämystä, joka auttaa hankkeen kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä 

(Vilkka 2005, 49). Kvalitatiivista tutkimusotetta käytetään myös, kun ilmiöstä halutaan saada 

syvällinen näkemys tai kuvaus (Kananen 2010, 41). 

 

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden ratkaisussa voidaan hyödyntää myös triangulaatiota. 

Triangulaatio soveltuu monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen, joissa vain yksi tutkimusote 

tai menetelmä ei riitä. Triangulaatio on yhdistelmä erilaisia tiedonkeruu-, analysointi- ja tul-

kitsemismenetelmiä, jota voidaan käyttää lisäämään tutkimuksen laatua eli luotettavuutta.  

Triangulaatiosta käytetään myös nimitystä monistrateginen tutkimusote. (Kananen 2012, 

178.) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa triangulaation muodoista käyttökelpoisimmilta vaikuttavat ai-

neisto- ja menetelmätriangulaatio ja näiden varaan esimerkiksi tapaus- ja toimintatutkimuk-

set pitkälle perustuvat. Aineistotriangulaatiolla tarkoitetaan tutkittavaan ilmiöön liittyviä eri-

laisia aineistoja ja niiden hyödyntämistä. Menetelmätriangulaatio tarkoittaa useiden mene-

telmien käyttöä, jotka voivat olla metodien välisiä tai metodin sisäisiä ratkaisuja. Ratkaisu 

metodien välillä voi olla esimerkiksi kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusotteen yhdis-

täminen. (Kananen 2012, 179 – 181.) 

  

 

4.2 Tutkimuksen aineiston hankinta ja analyysi 

 

Tutkimuksen aineisto on hankittu lomakekyselyn ja puolistrukturoidun haastattelun avulla. 

Lomakekyselyn muotona käytettiin itsedokumentointipäiväkirjaa. Vastaajiksi valitut olivat 

saaneet ilmoittaa vapaaehtoisesti mielenkiinnostaan tutkimusta kohtaan ja näistä lopulliseen 

läsnätyö ja joustavat työaikamuodot hankkeen käyttäjätutkimukseen valikoitui kymmenen 
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henkilöä. Tavoitteena oli, että kaikista neljästä pilottiryhmästä (taulukko 5) saataisiin vähin-

tään kaksi henkilöä käyttäjätutkimukseen. Tämä ei A-ryhmän osalta toteutunut, koska toinen 

tutkimukseen jo valittu edustaja kieltäytyi työkiireisiin vedoten. 

 

Taulukko 5: Pilottiryhmät 

A Ryhmä = läsnätyötä tehdään kotona 
Mukana 45 henkilöä 

Yhdistelmä = läsnätyötä tehdään kotona, 
työmatkoilla, tiivistettynä työaikana 
Mukana 25 henkilöä 

Ryhmäpilotti = läsnätyötä tehdään ryhmänä 
Mukana 36 henkilöä 

E Ryhmä = läsnätyö perustuu tavoitteisiin 
(tulosseurattu) 
Mukana 8 henkilöä 

 

 

 

4.2.1 Kyselytutkimus  

 

Varsinainen kyselytutkimus toteutettiin itsedokumentointipäiväkirjalla (Mattelmäki 2006, 40). 

Päiväkirjamateriaali lähetettiin ja kerättiin sähköpostitse kymmeneltä vapaaehtoiselta läsnä-

työhankkeeseen osallistuneelta loka- joulukuun 2013 aikana. Vastaajille kerrottiin, että päi-

väkirjaa pidetään viiden läsnätyöpäivän ajan työskenneltäessä jossain muualla kuin toimistol-

la. Tuloksia käytetään jatkon saamiseksi läsnätyöhankkeelle myös pilottivaiheen jälkeen. 

Saatteessa painotettiin vielä vastausten luottamuksellisuutta. 

 

Kyselytutkimuksen etuna on se, että sen avulla on mahdollista kerätä tutkimusaineisto edulli-

sesti ja nopeasti. Kyselymenetelmä on myös tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vai-

vannäköä. (Raininko 2013, 39.) Jos lomake on suunniteltu huolellisesti, aineisto voidaan käsi-

tellä nopeasti tallennettuun muotoon ja tulokset on myös mahdollista analysoida tietokoneen 

avulla. (Fowler 2002, 71 - 74; Hirsjärvi ym. 2009, 195.) Kyselytutkimukseen liittyy myös heik-

kouksia, koska esimerkiksi tulosten tulkinta voi osoittautua ongelmalliseksi. Aineisto voi jäädä 

pinnalliseksi ja teoreettisesti vaatimattomaksi ja riskinä on lisäksi vastaajien vastaamatta jät-

täminen. Kyselytavalla ei ole myöskään mahdollista selvittää, miten vastaajat suhtautuvat 

tutkimukseen ja kuinka paljon he tietävät aiheesta, josta kysymyksiä esitetään. Vastaajien 

väärinymmärryksiä on hankala kontrolloida, siksi kyselytutkimus edellyttääkin huolellista lo-

makkeen suunnittelua. (Fowler 2002, 71 - 74; Hirsjärvi ym. 2009, 195.) 

 

Kyselylomakkeen alussa esitettiin kaksitoista taustakysymystä, joissa kysyttiin vastaajan ni-

meä, titteliä, toimintayksikköä, pilottiryhmää, ikää, asuinpaikkaa ja työmatkan pituutta. Li-

säksi kysyttiin työnantajan läsnätyölle asettamat tavoitteet ja rajoitukset, koulutuksen läsnä-

työhön sekä mitä mobiililaitteita vastaaja työssään käyttää ja miten yhteydenpito esimieheen 
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läsnätyöpäivän aikana hoidetaan.  Varsinaiset kysymykset jaettiin kahteen osaan: läsnätyöpäi-

vän aikana ja – jälkeen täytettävään osioon. Koko päiväkirja on liitteessä kaksi. 

 

Varsinaiseen läsnätyöpäiväkirjaan liittyvät kysymykset jaettiin kahteen osaan: 

 

1) Läsnätyöpäivän aikana täytettävä, jolloin vastaajat kirjoittivat päiväkirjaan läsnätyö-

päivän aikana tunti tunnilta tapahtuneet asiat. 

 

2) Läsnätyöpäivän jälkeen täytettävä, jolloin vastaajat kuvailivat päivän aikana tapahtu-

neita erityisasioita, jos sellaisia oli sekä läsnätyöpäivän hyviä ja huonoja puolia. He 

täyttivät myös kyselyn läsnätyöpäivän kokonaisuuden onnistumisesta valitsemalla en-

nalta annetun vaihtoehdon viidestä mahdollisesta vastausvaihtoehdosta.  

 

Itsedokumentointipäiväkirjan valmistelussa käytettiin apuna aikaisempia tutkimuksia, joissa 

oli selvitetty etätyötä. Uhmavaaran ym. (2005) kyselylomakkeesta hyödynnettiin joustavien 

työjärjestelyjen osiossa olleita kysymyksiä. Kyselyssä käytettiin soveltuvin osin hyödyksi ai-

emmissa kyselyissä käytettyjä kysymysmuotoiluja. Näiden kysymysten toimivuus oli jo käytän-

nössä todettu ja tällä tavoin saatiin vertailukelpoisia tuloksia aiempiin tutkimuksiin verrattu-

na. 

 

Alkuperäinen aikataulu päiväkirjan täyttämiseen oli 14.10. – 22.11.2013, mutta parille vastaa-

jalle jouduttiin antamaan lisäaikaa ja viimeiset päiväkirjat tulivat takaisin vasta joulukuun 

puolivälissä 2013. Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon (taulukko 6) on koottu vastaajien 

taustatiedot ja – muuttujat. 

 

Sarakelyhenteiden selitykset 

 

TH nro = tutkimushenkilönumero 

Pilottiryhmä = Ryhmät kuvattuna taulukossa viisi, sivulla 32  

Työm / min = Kodin ja työpaikan välinen matka (meno – paluu yhteensä) 

Etätyöpaikka = Pääasiallisin paikka etätyölle 
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Taulukko 6: Vastaajien taustatiedot 

 

 

 

4.2.2 Puolistrukturoitu haastattelu 

 

Puolistrukturoidun haastattelun periaate on se, että kaikille haastateltaville esitetään samat 

tai lähes samat kysymykset samassa järjestyksessä. Puolistrukturoidussa haastattelussa ja 

teemahaastattelussa voidaan vaihdella kysymysten järjestystä. Varsinaisesti yhtenäistä määri-

tystä osittain strukturoitujen haastattelujen toteutuksesta ei ole. Käytännössä puolistruktu-

roidusta haastattelusta käytetään nimitystä teemahaastattelu, jos siinä esitetään tarkkoja 

kysymyksiä tietyistä teemoista, muttei välttämättä käytetä juuri samoja kysymyksiä kaikkien 

haastateltavien kohdalla. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47.) 

 

Teemahaastattelu on laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä, joka pyrkii ilmiön ym-

märtämiseen. Teemahaastattelua voidaan käyttää kehittämistutkimuksen niissä vaiheissa, 

joissa tarvitaan ymmärrystä ilmiöistä tai asiantiloista kuten ongelman määrittelyssä, tulosten 

ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Teemahaastattelun käsite muodostuu teema ja haastattelu 

osista. Teema ei ole kysymys, vaan on laaja aihekokonaisuus. Haastattelu tarkoittaa haastat-

telijan ja haastateltavan välistä vuorovaikutustilannetta, joka toteutetaan sanallisen viestin-

nän avulla hyödyntäen kasvokkain tapahtuvaa kommunikaatiota tai puhelinta yms. Teema-

haastattelu voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Molemmilla menetelmillä on 

hyvät ja huonot puolensa. Jos haastateltavia on useita, tutkijan työmäärä kasvaa, kun ryhmä-

haastattelussa haastatellaan kerralla useampia havaintoyksiköitä ja haastattelijan aikaa sääs-

tyy litteroinnin, analysoinnin ja tulkinnan osalta. Ryhmähaastattelulla saadaan tiivistettyä 

TH nro Pilottiryhmä Ikä Sukup Perhesuhteet Asuinpaikka Työm / min Etätyöpaikka 

1 A-ryhmä 47 N Naimisissa Espoo 90 Koti 

2 Ryhmäpilotti 54 N Naimisissa Riihimäki 130 Koti 

3 Ryhmäpilotti 44 M Perheellinen Espoo 90 Koti 

4 Ryhmäpilotti 32 M Perheellinen Porvoo 135 Koti + bussi 

5 Yhdistelmä 42 M Naimisissa Helsinki 50 Koti +keskusta 

6 Yhdistelmä 57 M Naimisissa Rajamäki 120 Koti 

7 Yhdistelmä 43 N Perheellinen Tampere 240 Juna 

8 Yhdistelmä 46 N Naimisissa Loppi 160 Koti 

9 E-ryhmä 43 N Perheellinen Espoo 60 Koti +juna 

10 E-ryhmä 55 N Avoliitossa Vantaa 135 Koti 
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tietoa, mutta tarkempaa ja luotettavampaa tietoa tuottavat yksilöhaastattelut. Haastatelta-

vat valitaan niin, että tutkittava ilmiö liittyy heihin. (Kananen 2012, 99 - 103.) 

 

Tutkimuksessa toisena tiedonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. 

Samat kymmenen päiväkirjan täyttänyttä vastaajaa myös haastateltiin yksilöhaastatteluna. 

Haastattelut pidettiin vastaajien työpaikoilla joulukuun 2013 aikana. Haastatteluun pyydettiin 

varaamaan aikaa noin 45 minuuttia. Haastattelut toteutettiin 2.12. - 23.12.2013 välisenä ai-

kana. Haastatteluista yhdeksän pidettiin vastaajien työpaikalla ja yksi toteutettiin puhelin-

haastatteluna. Haastattelut myös nauhoitettiin vastausten tarkistamiseksi jälkikäteen.  

 

Alla esitettyinä tutkimuksen haastatteluteemat, varsinaiset haastattelukysymykset ovat liit-

teessä kolme. 

 

- Taustakysymykset 

- Läsnätyön edut eri sidosryhmien kannalta 

- Läsnätyön haitat eri sidosryhmien kannalta 

- Huomioitavat asiat ja mahdolliset ongelmat 

- Mitä läsnätyö vaatii työntekijöiltä? 

- Mitä läsnätyö vaatii työnjohdolta? 

- Oma näkemys ja visiot 

 

Jokainen haastatteluteema sisälsi kolmesta – kahdeksaan teemaan liittyvää kysymystä ja näitä 

kysymyksiä tarkennettiin vielä tarvittaessa alakysymyksillä. 

 

4.2.3 Kysely- ja haastatteluaineiston analyysi  

 

Kerätyn tutkimusaineiston analyysimenetelmä riippuu kerätystä aineistosta. Tiedonkeruume-

netelmien ja analyysimenetelmien välillä vallitsee riippuvuus eli tiedonkeruumenetelmä mää-

rää analyysimenetelmän ja päinvastoin. (Kananen 2012, 190.) 

 

Määrällisen tutkimuksen analyysin ideana on saada tietoa, joka on luonteeltaan yleistä ja 

yleistettävissä. Tämä vaatimus juontuu empiirisen tietoteorian lähtökohdista. Määrällinen 

yleinen ja yleistettävissä oleva tietoa on kriteereiltään tilastollis-matemaattinen. Siinä käsi-

tellään tietoa tilastollisina yksikköinä, joista monin eri menetelmin häivytetään pois kaikki 

vähänkään subjektiiviseen tulkintaan viittaavat seikat. Määrällinen tutkimus perustuu käsit-

teisiin tilastoyksikkö, otos ja näyte. Määrällisessä tutkimuksessa yleistettävää, yksittäiset 

poikkeamat pois häivyttävää käsitettä edustaa muun muassa keskiarvon käsite. Se osoittaa, 

millä tavoin koko aineiston kaikki kohteet asettuvat keskimäärin ja millä tavoin yksittäistä 
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havaintoa voidaan tarkastella suhteessa koko joukkoon nähden. Toisaalta on huomioitava, 

ettei keskiarvo kerro mitään yksittäisistä tapauksista. (Virtuaaliammattikorkeakoulu 2014.) 

 

Muut tilastollisen käsittelyn analyysimenetelmät käsittelevät frekvenssejä (havaintojen, ta-

pahtumien yms. lukumääriä), muuttujia ja niiden määräytymistä, otoksen määräytymistä, 

asteikkojen määrittelyä, jakaumien muodostumista, tilastollisia keskilukuja sekä hajontalu-

kua, joiden avulla voidaan määritellä mm. jakaumien merkittävyyttä perusjoukkoon nähden. 

(Virtuaaliammattikorkeakoulu 2014.) 

 

Laadullisen aineiston analyysimenetelmät puolestaan jäävät aina tutkijan päätettäväksi. Laa-

dullisilla menetelmillä kerätyt aineistot eivät ole analyysisidonnaisia kuten kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa, jossa jo aineiston keruuta suunniteltaessa päätetään analysointimenetelmä. 

Laadullinen tutkimus joustaa tarvittaessa eli jos jokin analyysimenetelmä ei tuota tulosta, 

voidaan käyttää toista analyysimenetelmää. Laadullisen tutkimuksen erikoisominaisuuksia on 

se, että samasta aineistosta voidaan tehdä useita eri tulkintoja. Tämä ei tarkoita, että tiet-

tyyn tutkimuskysymykseen saataisiin erilaiset ratkaisut, vaan sitä, että aineistoa voidaan ana-

lysoida monesta eri näkökulmasta. (Kananen 2012, 116.) 

 

Analyysimenetelmänä voidaan käyttää esimerkiksi sisältöanalyysiä. Sisältöanalyysin päämää-

ränä voivat olla tekstimuodossa olevat aineistot esimerkiksi haastattelut, kuvaukset, raportit, 

keskustelut jne. Sisältöanalyysiä voidaan käyttää kaikkeen aineistoon, joka muodostaa usein 

myös runsaasti metatietoa. Sisältöanalyysin päämääränä on paljastaa tekstin ydin ja tiivistet-

ty kuvaus ydinsisällöksi. Sisältöanalyysi voi samalla tarkoittaa myös sisällön erittelyä, jolloin 

on mahdollista myös laskea ilmiöön liittyvien käsitteiden esiintymistiheyttä ja keskinäisiä lii-

toksia. Sisällön analyysissa voi olla osia molemmista tavoista eli määrällistä ja tekstuaalista 

tarkastelua. (Kananen 2012, 116.)  

 

Laadullisen aineiston analyysissä voidaan käyttää myös samankaltaisuusanalyysi-menetelmää, 

jossa kaikki tutkimuksessa esiin tulleet asiaan liittyvät kommentit, näkemykset, mielipiteet, 

huomiot, tulkinnat otetaan huomioon.  Samankaltaisuusanalyysi on antropologiassa kehitetty 

menetelmä suurten tietomassojen ryhmittelyyn teemojen tai trendien löytämiseksi ja luokit-

telemiseksi hallittavissa oleviksi kokonaisuuksiksi. Samankaltaisuusanalyysissä jokainen tutki-

muksessa esiin tullut asia käydään läpi ja yhdistetään muihin samaan asiaan liittyviin seikkoi-

hin. (Sinkkonen ym.  2009, 124.) 

 

Suljettujen kysymysten tulokset käsiteltiin määrällisiä menetelmiä käyttäen ja siirrettiin Ex-

cel-taulukkoon. Menetelminä käytettiin frekvenssejä ja tilastollisia keskilukuja ja taulukko-

laskennassa ne analysoitiin summa- ja keskiarvofunktioita hyväksikäyttäen. Tuloksista on hyö-

dynnetty lukumääriä eli frekvenssejä.  
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Päiväkirjan avointen kysymysten sekä haastattelun tulokset on myös siirretty Excel-

taulukkolaskentaan. Avoimet kysymykset kyselylomakkeesta ja haastatteluista analysoitiin 

laadullisilla menetelmillä, joita olivat sisältö- ja samankaltaisuusanalyysi. Tutkimuksen aineis-

ton analysointi aloitettiin sisältöanalyysilla.  Periaatteena oli että, MS Excel aineistosta etsit-

tiin ”ydinsanoja” ja näiden perusteella pyrittiin muodostamaan kuva asian ydinsisällöstä. Sa-

malla ”metatieto” siirrettiin toiseen taulukkoon. Tämän jälkeen jäljelle jääneelle aineistolle 

tehtiin vielä samankaltaisuusanalyysi. Sen periaate puolestaan oli, että yhdessä solussa olisi 

aina yksi kommentti, näkemys, mielipide yms. Tiedot koottiin ja luokiteltiin hyväksikäyttäen 

Excel – taulukkolaskentaohjelman lajittele ja suodata – työkalua. Näin aineistosta pyrittiin 

etsimään samankaltaisia asioita ja mielipiteitä. 

 

Sekä päiväkirjan että haastattelun avoimet kysymykset läsnätyöpäivän onnistumisesta ja töi-

den hoitamisesta toisella tavalla tuottivat paljon oheismateriaalia eli metatietoa, jota pystyt-

tiin hyödyntämään kokemuksina läsnätyöstä ja hankkeen onnistumisen arvioimiseen. Materi-

aalia voidaan hyödyntää myös mahdollisissa jatkotutkimuksissa.  

 

Avointen kysymysten analysoinnista esitetään esimerkkinä yhden analysointiketjun kysymyk-

sen ”Mitkä ovat mielestäsi läsnätyön suurimmat hyödyt ja edut?” vastausten osalta. (Raininko 

2013, 43 – 44.) Tässä käytettiin seitsenjaksoista analysointiketjua.  

 

Vaihe 1: Kaikki vastaukset luettiin vielä Excelissä ja siirrettiin metatieto toiseen taulukkoon. 

Vaihe 2: Vastaukset lajiteltiin Excel-taulukkolaskennan lajittele ja suodata työkalulla (Lajitte-

lu A – Ö:hön). 

Vaihe 3: Aakkosjärjestyksen perusteella havainnoitiin, mitä kunkin kirjaimen kohdalla nousee 

esiin. 

Vaihe 4: Esimerkiksi sanat ”koti” ja ”työkaverit” eri muodoissa tuottivat paljon ”osumia”. 

Vaihe 5: Materiaali käytiin vielä uudelleen läpi ja laskettiin lukumääräiset ”osumat” sanoille 

”koti” ja ”työkaverit” sekä tarkasteltiin vielä tarkemmin lauseita, missä näitä sanoja esiintyy. 

Vaihe 6: Näiden perusteella muodostettiin kaksi vastausteemaa: Oma rauha ja parempi vuoro-

vaikutus.   

Vaihe 7: Laskettiin kunkin teeman alle kuuluvat lukumääräiset havainnot yhteen ja liitettiin 

tulososiossa (luku 5) esiteltyihin palkkikaavioihin. 
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5 Tutkimuksen tulokset  

 

Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Neljässä ensimmäisessä alaluvussa ja nii-

den alaluvuissa esitetään kirjallisessa ja graafisessa muodossa vastauksia tutkimuskysymyk-

siin. Aineistosta nostetaan myös keskeisiä läsnätyössä huomioitavia asioita. Luvun lopuksi pe-

rustellaan vielä tutkimusmenetelmävalinnat ja arvioidaan tutkimusta kokonaisuutena.  

 

Vastaukset ja tulokset on kerätty erillisistä Excel – taulukoista. Vastausteemojen mukaisia 

samankaltaisia kommentteja on etsitty Excelin lajittelu ja suodata – työkalulla. Lisäksi on ar-

vioitu ja analysoitu aineistosta muodostettuja numeerisia taulukoita. 

 

Tulokset kuvataan myös graafisesti palkkikuvioissa (kuvioissa 4-6, sivuilla 49 – 51), jonka nu-

merot vaaka-akselilla tarkoittavat kyseisen vastauksen kappalemääräistä esiintymistä.  Vasta-

ukset on koottu Excel - aineistosta luokittelemalla kommentit ryhmiin ja sen jälkeen lajitte-

lemalla aineistosta muodostuneiden teemojen alle.  Yhteenveto ja vastaukset tutkimuskysy-

myksiin ovat kohdassa kuusi. 

 

5.1 Miten muuttaa työn tekemisen tapoja, työkulttuuria ja johtamista Uudenmaan 

ELY-keskuksessa? 

 

Läsnätyö ja joustavat työaikamuodot – hankkeen kokonaisuus käsitti uusien työnteon tapojen 

innovoinnin ja käyttöönoton sekä niitä tukevien työtilojen ja työnteon teknologian kehittämis-

tä. Näiden rinnalla hankkeen tärkeänä teemana eteni johtamisen ja työkulttuurin kehittämi-

nen valittuja uusia työnteon tapoja vastaaviksi. Samalla täytyi kuitenkin muistaa myös alku-

peräinen idea, jossa tavoitteet ja tulokset ratkaisevat, ei työnteon aika ja paikka. (ELY-

keskus 2014a-d.) 

 

Kokonaisuuden hahmottamisen kannalta ensimmäinen tutkimuskysymys jaetaankin vielä kol-

meen alakysymykseen; työn tekemisen tapojen, työkulttuurin ja johtamisen muuttamiseen, 

joihin esitetään seuraavaksi Excel-aineistosta kerättyjä vastauksia. 
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5.1.1 Työn tekemisen tavat 

 

Erinomaisena asiana läsnätyössä pidettiin sitä, että itsellä on mahdollisuus vaikuttaa oman 

työnsä tekemiseen. Työmuodon erinomaisuus tulee esiin erityisesti rauhaa, keskittymistä, pe-

rehtymistä tai ajatustyötä vaativissa työtehtävissä. Nämä työt eivät onnistu parhaalla mahdol-

lisella tavalla toimistolla. Edellytyksenä täytyy luonnollisesti olla yhteisten pelisääntöjen nou-

dattaminen ja kunnioittaminen. Erityisen tärkeää on muistaa toisten kalenterimerkintöjen 

kunnioittaminen ja tietoturvan merkitys työskenneltäessä jossain muualla kuin toimistolla. 

 

Vastaajien mielestä läsnätyöhön ei vaadita erityistä koulutusta tai osaamista. Työtehtävät on 

pystyttävä hoitamaan itsenäisesti joko toimistolla tai etänä. Läsnätyö vaatii enemmänkin it-

seohjautuvaa asennetta ja itsekuria. Itsekuri on tärkeää, ettei tiedostamattaan tule tehneeksi 

liian pitkiä päiviä. Läsnätyöhön pitää ehdottomasti olla itse valmis ja halukas. Tekijän täytyy 

omaksua ajatus; olen töissä, vaikka teenkin töitä jossain muualla. Työmuoto ei yksinkertaises-

ti sovi vanhanaikaiselle ajattelutavalle; olen töissä tai olen vapaalla - luonteelle. Läsnätyön-

tekijältä vaaditaan hyvää organisointikykyä siinä mitä työtehtävistä voi ja mitä kannattaa 

tehdä etänä. Kaikki vastaajat suhtautuivat positiivisesti työajan joustavampaan käyttöön ja 

sitä kannattaisi kaikkien muidenkin mahdollisuuksien mukaan kokeilla.  

 

Läsnätyön ansiosta ”hihassa roikkujat” ja kyselijät eivät ole olleet jatkuvasti häiritsemässä ja 

usein työtehtävät onkin pystynyt hoitamaan aikaisempaa nopeammin. Työmuoto antaa mah-

dollisuuden työaikojen muuttamiseen ja sovittamiseen itselle sopiviksi.  Läsnätyössä on myös 

varauduttava siihen, että kasvokkain tapahtuva kommunikaatio muiden työkavereiden kanssa 

jää välillä todella vähäiseksi. Siksi sähköpostikalenterin ajan tasalla pitäminen ja siinä käytet-

tävien merkintöjen merkitykset korostuvat. Näitä merkintöjä ovat mm. sähköpostissa käytet-

tävä merkkivalot, jotka ilmaisevat työntekijän tavoitettavuuden.  Valoilla pystytään vasta-

maan uudella tavalla perinteiseen ”fyysiseen läsnäoloon”. Tärkeää on myös huolehtia toimi-

vista sijaisuusketjuista.  Sijaisen tulisi hallita ainakin pakolliset työtehtävät varsinaisen työn-

tekijän loman aikana.  
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Töitä voidaan tehdä myös työmatkoilla, jolloin saadaan huomattavia kustannus- ja aikasäästö-

jä. Tutkimukseen vastaajat työskentelivät bussissa ja junassa, asiakkaiden tiloissa ja kirjas-

toissa.  Lähes kaikki työt mitä vastaajat tekivät aikaisemmin toimistolla, voitaisiin hoitaa 

myös etänä. Etätyöntekijän työt eivät ole juuri rasittaneet niitä, jotka jäävät tekemään töitä 

toimistolle. Läsnätyö ei kuitenkaan sovellu kaikkiin tehtäviin.  Esimerkiksi sihteeri-, kirjaamo- 

ja vahtimestaripalveluita tai taloushallintoa ei kannata ainakaan kokonaan siirtää läsnätyöksi. 

Vastaajat tekivät töitä myös sairaina tai puolikuntoisina. Myöskään oman lapsen sairaus ei 

välttämättä estänyt työntekoa. Sairaina tehtiin sähköpostiasioita ja vähemmän ajatustyötä 

vaativia tehtäviä.  

 

Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon (taulukko 7) on koottu vastaajaryhmittäin kodin ja 

työpaikan välinen matka-aika minuuteissa. Selitteet lyhenteille: PR = pilottiryhmä, AR = A-

ryhmä, ER = E-ryhmä, RP = ryhmäpilotti, YH = yhdistelmä. Etätyöpaikkana vastaajilla oli koti, 

koti + bussi, koti + juna tai koti + keskusta.  
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Taulukossa ensimmäisessä sarakkeessa on tutkimushenkilöiden pilottiryhmä, ikä, sukupuoli (N 

= nainen ja M = mies) ja tavallisin paikka läsnätyön suorittamiselle (etätyöp). Seuraavissa sa-

rakkeissa on henkilön pääasuinpaikka (alla etäisyys kilometreissä Pasilan virastotaloon). Oike-

anpuolimmaisessa sarakkeessa on laskettu pilottiryhmittäin yhteen kodin ja työpaikan välillä 

käytetty matkustusaika minuutteina (meno – paluu yhteensä). 

 

Taulukko 7: Kodin ja työpaikan välinen matka-aika minuuteissa 

PR, ikä, N/M,  
Etätyöpaikka 

  Etäisyys  kotoa työpaikalle    

 Espoo 
19 km 

Helsinki 
5 km 

Loppi 
96 km 

Porvoo 
50 km 

Riihimäki 
65 km 

Tampere 
176 km 

Vantaa 
15 km 

Rajamäki 
44 km 

Kaikki 
yhteensä 

AR 90        90 

47 90        90 

N 90        90 

Koti 90        90 

ER 60      135  195 

43 60        60 

N 60        60 

Koti+juna 60        60 

55       135  135 

N       135  135 

Koti       135  135 

RP 90   135 130    355 

32    135     135 

M    135     135 

Koti+bussi    135     135 

44 90        90 

M 90        90 

Koti 90        90 

54     130    130 

N     130    130 

Koti     130    130 

YH  50 160   240  120 570 

42  50       50 

M  50       50 

Koti+kesk  50       50 

43      240   240 

N      240   240 

Juna      240   240 

46   160      160 

N   160      160 

Koti   160      160 

57        120 120 

M        120 120 

Koti        120 120 

         1210 

         1210 

Kaikki yhteensä 240 50 160 135 130 240 135 120  

 

 

Selkeästi havaitaan, että vastaajien etäisyydet kotoa työpaikalle ja kodin ja työpaikan välinen 

matka-aika ovat keskimäärin erittäin pitkiä. Neljä vastaajista myös hyödynsi työmatka-ajan 

työntekoon. 
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5.1.2 Työkulttuuri  

 

Organisaatiossa tulisi päästä eroon byrokraattisesta ajattelumallista. Samat työtehtävät voi-

taisiin aivan hyvin hoitaa myös jossain muualla kuin toimistolla. Paikallaolon kontrolloimista 

ja kellokorttia ei pääsääntöisesti enää tarvittaisi. Kenellekään ei pitäisi kuulua: Onko työnte-

kijä fyysisesti paikalla ei vai? Koko organisaatiossa tarvittaisiin asennemuutosta kysymykseen: 

Aion olla poissa, sopiiko tämä?   

 

Läsnätyö ei ole juuri vaikuttanut muuhun yhteistyöhön organisaatiossa. Muutama vastaaja to-

sin ilmoitti, ettei häneen uskalleta ottaa yhteyttä etäpäivän aikana, mutta pääasiassa yhtey-

denpito on toiminut työtehtävien edellyttämällä tavalla. Läsnätyöntekijää voi ja saa häiritä, 

kunhan muistaa kunnioittaa sähköpostiin jätettyä tilamerkintää. 

 

Työn tekemisessä pääasia pitäisi aina olla tuloksissa ja tavoitteiden toteutumisessa. Työn te-

kemisen paikka pitää olla toisarvoinen asia. Myös toimistolle jäävät työntekijät ovat suhtau-

tuvat ensi sijassa positiivisesti läsnätyöntekijään. Pelko töiden jäämisestä toimistolle toisten 

hoidettavaksi ei ole ennakkoluuloista huolimatta toteutunut. Periaatteessa lähes kaikki asian-

tuntijatyö voitaisiin siirtää läsnätyöksi. Työmotivaatio on lisääntynyt ja yleinen henki työnan-

tajaa kohtaan on nyt parempi. Läsnätyö on tuonut työpaikalle myös erilaista ja uutta yhteis-

henkeä. Työtavan ansiosta myös fyysisen läsnäolon merkitys ja tärkeys toimistolla korostuvat, 

koska nykyisin töitä tehdään niin paljon muualla ja työntekijät näkevät toisiaan yhä harvem-

min.  

 

Seuraavalla sivulla olevasssa kuviossa (kuvio 3) on kuvattu etäpäivän yleinen onnistuminen 

numeerisena keskiarvona. Tutkimuksen vastaajat (vaaka-akselilla) pitivät päiväkirjaa 

läsnätyöpäivän onnistumisesta viiden päivän ajan tehdessään töitä jossain muualla kuin 

normaalin toimistotyöpisteensä ääressä. Arviointiasteikko tässä oli 1-5 (1=huonoin ja 5=paras). 

Onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä olivat mm. keskityksettä loppuun asti saatua 

työtehtävät ja keskittymisrauha. Epäonnistumisen tunteita aiheuttivat muun muassa tekniset 

vaikeudet ja sairaudet.  
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Kuvio 3: Läsnätyöpäivän onnistuminen 

 

Edellisestä kuviosta muodostin seuraavan johtopäätöksen. Läsnätyöntekijät kokevat pystyvän-

sä paremmin keskittymään työhönsä ja työskentely on tehokkaampaa kuin varsinaisella työ-

paikalla. Onko siis kotona työskentelyn syynä vain se, että työpaikalla on liikaa erilaisia häi-

riötekijöitä tai muuten vaan levotonta?  

 

Läsnätyöhankkeen ohessa Uudenmaan ELY-keskuksessa toteutettiin myös ns. tilahanke.  Uudet 

virastotaloon tehdyt toimitilaratkaisut saivat vastaajilta paljon myönteistä palautetta. Tilojen 

muuttaminen ns. monitoimitiloiksi osoittautui peloista ja ennakkoluuloista huolimatta hyväksi 

ratkaisuksi. Tilat koostuvat lähinnä neljän hengen suljetuista huoneista, vetäytymistiloista 

puheluiden ajaksi ja neuvotteluhuoneista, joista suuremmista löytyvät myös videoneuvotte-

lumahdollisuudet. Avotiloihin on lisäksi tehty kokoontumispaikkoja, joilla pyritään paikkaa-

maan varsinaisten kokoushuoneiden puuttumista. Näin pyritään myös parantamaan työyhtei-

sön vuorovaikutusta. 

 

Monitoimitilat mahdollistavat joustavan tekemisen ja mahdollisuuden vetäytyä tarvittaessa 

rauhaan. Vastaajien mielestä tilat ovat valoisat ja avarat ja myös äänieristys on toiminut suh-

teellisen hyvin, vaikka ajoittain kohinaa esiintyykin.  Matot ja kangasseinät ovat vaimentaneet 

ääniä riittävän tehokkaasti, eikä pelättyä kaikuefektiä ole syntynyt. Avotilat vaativat kuiten-
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kin puheliailta ihmisiltä itsehillintää, sillä osa työntekijöistä on jonkin verran häiriintynyt avo-

tilatyöskentelystä. Puhelinkeskusteluiden käyminen osoittautuu välillä epämukavaksi, koska 

työntekijä tuntee häiritsevänsä muita. Tästä syystä monet haluavatkin hoitaa puhelinasiat 

mieluiten toimiston ulkopuolella. Videoneuvotteluiden järjestelymahdollisuudet ovat osoit-

tautuneet riittäviksi ja vapaa neuvotteluhuone on löytynyt aina tarvittaessa.  Ainoastaan tek-

niikan kanssa on esiintynyt silloin tällöin ongelmia. Videoneuvottelutiloista kaivattiin parem-

paa ohjeistusta.  

 

Tilojen käytön parantamiseksi vastaajilla oli muutamia kehitysideoita. Hyllyjen päälle voisi 

esimerkiksi asettaa punaisen pallon, joka tarkoittaisi esimerkiksi; älkää puhuko minulle. Ehdo-

tettiin myös yhtä toimistopäivää viikossa, jolloin kaikki yksikön työntekijät olisivat paikalla. 

Tulostamiseen voisi ottaa esimerkiksi koodit, joilla jokainen saisi omat tulosteensa aina ker-

ralla ulos. Nyt tulostimille tulee usein turhaa hässäkkää. Myös vetäytymistilojen toimivuutta 

voisi parantaa kirjoittamiseen sopivilla pöydillä. Tällä hetkellä monet asiat täytyy hoitaa vain 

jossain nurkassa ja tähän olisi keksittävä uusi ja parempi toimintapa.  

 

Vastaajien mielestäni tilojen käytön ohjeistamisessa ja muuntamisessa on vielä paljon kehi-

tettävää ja parannettavaa. Kokoushuoneiden nimeämisessä tulisi huomioida käyttäjälähtöi-

syys, jossa olisi selkeät nimet nykyisten hankalien koodien tilalla. Toimitilojen muuntamis-

mahdollisuuksia voisi vielä miettiä niin, että tarvitsevatko paljon etätöitä tekevät välttämättä 

oman työpisteen? Yksi mahdollisuus olisi nimetä henkilölle tietty hyllypaikka, mutta ei varsi-

naista omaa työpöytää. 

 

Jos läsnätyötä ei nyt oteta vakituiseksi käytännöksi, palataan takaisin vanhoihin ”henkisiin ja 

fyysisiin koppeihin”. Tässä vaiheessa hankkeesta perääntyminen voisi aiheuttaa jo huomatta-

via käytännön ongelmia. Läsnätyöstä voitaisiin tehdä myös yksi julkisen sektorin työpaikkojen 

kilpailuvaltti, koska muuten osaavat työntekijät saattavat siirtyä mieluummin yksityiselle sek-

torille.  

 

5.1.3 Johtaminen 

 

Läsnätyö vaatii esimieheltä luottamusta, vuorovaikutusta, joustavuutta ja oikeaa suhtautu-

mista. Esimiehen tulee olla kiinnostunut, kannustava ja luottaa läsnätyöntekijään. Työt pitää 

pystyä hoitamaan samalla tavalla niin etänä kuin toimistolla. Moni vastaaja ilmaisi selkeästi 

mielipiteensä, että töiden yleisessä organisoimisessa olisi paljon parannettavaa ja kehitettä-

vää. Työprosessien kokonaisuuden suunnittelua tulisi lisätä laajemmin. Koko organisaatiossa 

on kiinnitetty liian vähän huomiota työn tekemisen tapoihin ja käytäntöihin. 
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 Erillisiä yhteydenottoja läsnätyöntekijään esimieheltä toivottiin ainoastaan tärkeissä työhön 

liittyvissä asioissa. Esimiehen tulisi sen sijaan valvoa ja kontrolloida etätöiden määrää ja työ-

päivien pituutta ja muistutettava etätyöntekijää huolehtimaan omasta jaksamisestaan.  

 

Läsnätyö saattaa johtaa siihen, että työntekijä ja esimies tapaavat kasvokkain todella har-

voin. Vastaajat halusivat kuitenkin aina välillä tavata konttorilla, joten huomiota kannattaisi 

kiinnittää sisäisten kokousten järjestelyihin, niin että mahdollisimman moni pääsisi yhtä aikaa 

paikalle. Esimiehen tulee entistä enemmän varautua siihen, että intensiivisemmät ja lyhyet 

keskustelut toimistolla lisääntyvät. Työntekijän kanssa tullaan jatkossa käymään läpi vain to-

della tärkeät asiat. Useat toivoivat enemmän videokokouksia kotoa käsin, esimerkiksi kerran 

viikossa. Yhtenä ratkaisuna ehdotettiin aamupalaveria videoneuvotteluna. 

 

Esimiesten suhtautuminen pilotointiin koettiin pääasiassa myönteiseksi ja se on heijastunut 

myös työyhteisöön. Erilaisia työmuotoja on toistaiseksi kokeiltu vähän ja niin harkitsevasti, 

ettei kielteisiä vaikutuksia näytä juuri olevan. Myös esimiesten kannattaisi mahdollisuuksien 

mukaan kokeilla etätyötä.  

 

Toimintayksikköjä tuntuu yleisesti vaivaavan resurssipula. Näin ollen johtamisen laatuun ja 

luonteeseen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Parissa toimintayksiköissä on otettu käyt-

töön tiukemmat ryhmäpalaverit, joiden teemoina ovat olleet: ”Mitä pitäisi tehdä?” ja ”Mihin 

voidaan itse vaikuttaa?”. Esimiesten toivottaisiin myös käsittelevän aihetta aivan ruohonjuuri-

tasolla: ”Mitä etätyö oikein tarkoittaa?” Kaikkien toimintayksikköjen yksikköpalavereissa ei 

ole otettu mitään kantaa koko asiaan.   

 

5.2 Miten työhyvinvointia parannetaan joustavilla työmuodoilla? 

 

Lähes kaikki vastaajat arvioivat oman työhyvinvointinsa jollain tavalla parantuneen. Merkittä-

vimmäksi tekijäksi nähtiin töiden jaksottamisen mahdollisuus. Etäpäivinä vastaajat kokivat 

myös itsensä huomattavasti virkeämmiksi. Työpäivästä säästyi toisinaan pitkä ja rasittava 

matkustusaika työpaikalle, koska työmatka osuu yleensä aamu- tai iltapäiväruuhkaan. Toiseksi 

työhyvinvointia lisääväksi tekijäksi koettiin häiriöttömyys niin haluttaessa. Muita merkittäviä 

hyvinvointia parantavia tekijöitä olivat työn joustavuus ja vapaus.  

 

Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen onnistuu nyt paremmin. Tästä hyvänä esimerkkinä 

on muulle perheelle jäävä ”ylimääräinen” aika. Myös muita henkilökohtaisia asioita pystyy 

luvallisesti tekemään etäpäivän aikana ja niin sanotun virallisen työajan ulkopuolelle kuuluvat 

työt tulevat myös helpommin hoidetuksi. 
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Läsnätyön keskeisimmät haasteet liittyvätkin pitkälti itsestään huolehtimiseen ja tämän muis-

tamiseen. Muun muassa liian pitkät päivät, sairaana työskentely ja alkoholismin vaarat saat-

tavat uhata läsnätyöntekijää.  Vastuu hyvinvoinnista ja riittävän pitkien taukojen pitämisestä 

jää vain tekijälle itselleen. 

 

Työaikapankki oli käytössä vain kahdella vastaajista. Sen käyttötarkoitus on työajan kerryttä-

minen vapaana ulosotettavaksi myöhempänä ajankohtana. Pari vastaajista ajatteli ottavansa 

sen myöhemmin käyttöön, mutta suurin osa ei pitänyt sitä lainkaan tarpeellisena.  

 

5.3 Miten Mobiilitekniikka toimii läsnätyössä ja sen hyvät ja huonot puolet? 

 

Vastaajien tietotekniset valmiudet vaikuttivat hyviltä. Varsinaista koulutusta etätyöhön ei ole 

työpajojen lisäksi tarvittu. Tukea, ajatuksia ja vinkkejä on vaihdettu pääasiassa työkaverei-

den kesken. Jos läsnätyö otetaan vakituiseksi käytännöksi, uusille työntekijöille kannattaisi 

antaa läsnätyökoulutusta, jossa vanhat tekijät voisivat toimia kouluttajina. 

 

Tekniikan toimiminen on kuitenkin ehdoton edellytys läsnätyön onnistumiselle. Vastaajien 

kokemukset kirjautumis- ja verkkoyhteysongelmien ratkaisuista AHTI:n (Aluehallinnon tieto-

hallintopalveluyksikkö) kanssa eivät ole olleet erityisen onnistuneita. Palvelupyyntöön vas-

taaminen on kestänyt välillä todella kauan, joskus jopa useamman päivän. Läsnätyöntekijät 

ovat neuvoneet toinen toisiaan, mutta mobiiliteknologian täysipainoinen hyödyntäminen vaa-

tisi onnistunutta yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen ja AHTI:n välillä. 

 

Hankkeen alussa olleet tekniset vaikeudet pakottivat jättämään osan töistä toimistolle ja 

kaikki ohjelmistot eivät ole aina avautuneet etäympäristössä. Etäyhteydet toimivat pääasiassa 

hyvin haastateltavien kotona ja lähes kaikki asiantuntijaluontoiset työt voidaan nykyisin hoi-

taa etänä. 3G-yhteyden muodostaminen ei ole aina onnistunut, mutta asia on yleensä kor-

jaantunut koneen uudelleenkäynnistyksellä.  Wi-Fi yhteydellä vastaajat ovat kuitenkin pääs-

seet aina tarvittaessa verkkoon. Sitä vastoin maastotyössä etäyhteyksien kanssa on ilmennyt 

ongelmia. Uudenmaan läänistä on löytynyt yllättävän paljon katvealueita. Tästä heräsi use-

ampi kysymys. Onko vika tällöin verkkoyhteydessä, koneessa vai operaattorissa? Ovatko orga-

nisaation käyttämä verkko-operaattori Sonera ja sen tarjoamat verkkoyhteydet parhaat mah-

dolliset tähän tarkoitukseen? 

 

Yksi läsnätyön olennaisimmasta hyvistä puolista on se, ettei työntekijän ei tarvitse tulla välil-

lä toimistolle, vaan työt voidaan hoitaa suoraan maastossa. Tästä syystä vastaajat halusivat 

etäleimauksen ottamista vakituiseen käyttöön. Etäleimaus on verkkoympäristössä toimiva oh-

jelmistosovellus työaikakirjausten tekemiseen. Leimauksen toimivuus olisi kuitenkin varmis-

tettava paremmin kaikissa tilanteissa. Se ei ole aina synkronoinut oikein muun työnajanseu-
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rannan kanssa ja datayhteys pätkii välillä. Etäleimausta voitaisiin myös paremmin hyödyntää, 

jos sen käyttöön annettaisiin selkeämmät ohjeet.  

 

Myös Videoneuvottelumahdollisuus tulisi tuoda kaikkien tietoon ja opastaa sen käytössä. Vi-

deo- ja verkkokokoukset voitaisiin ottaa laajemmaltikin käyttöön ja niiden toiminnasta toivot-

tiin koulutusta. Joillakin vastaajilla on käytössään MoviClient kannettavalla videoneuvottelu-

jen järjestämiseen ja osa harkitsi sen käyttöönottoa. MoviClient on ohjelmistosovellus vi-

deoneuvottelujen järjestämiseen etäympäristössä. Myös työntekijöiden käytössä olevaa pika-

messengeriä on hyödynnetty. Sen käyttötapaa ja tarkoitusta kannattaa vielä kehitellä, koska 

osa pitää sitä vain työntekoa häiritsevänä ja katkovana.  

 

Läsnätyöpäivinä yhteydenotot tapahtuvat ensisijaisesti sähköposteilla ja sähköpostiin jätetty-

jä merkintöjä on pääsääntöisesti muistettu kunnioittaa. Vastaajien mielestä kalenterikirjaus-

käytännöt kannattaisi kuitenkin yhdistää niin, että tiedetään selkeästi milloin etätyöntekijä 

on tavoitettavissa ja milloin ei. Älypuhelimen ja tietokoneen kalenterimerkintöjen synk-

ronoinnissa on ollut joitakin pieniä ongelmia. Esimerkiksi Nokia Lumialla ei pysty synkronoi-

maan MS Outlookin kanssa, mutta Outlookin synkronointi älypuhelimeen onnistuu pääasiassa 

ilman ongelmia. 

 

5.4 Miten läsnätyö ja mobiiliteknologia toteutuvat päivittäisissä työtehtävissä? 

  

Kaikki läsnätyöhankkeen käyttäjätutkimukseen vastanneet työskentelevät Uudenmaan ELY-

keskuksessa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Varsinaisia tavoitteita ja rajoituksia työnantaja 

ei ole läsnätyöhön asettanut. Samat työt pitää pystyä hoitamaan niin etänä kuin toimistolla-

kin. Yleinen suositus on ollut 1-2 etäpäivää viikossa, eikä osallistuminen toimistolla pidettä-

viin yksikkö- ja ryhmäpalavereihin saa estyä. Työnantajan alkuperäinen tavoite oli, että läs-

nätyö tehostaisi työntekoa rauhaa vaativissa tehtävissä ja parantaisi työmotivaatiota.  

 

Tietotekniikan tuomat mahdollisuudet saivat paljon kiitosta. Parhaimmillaan tietotekniikka 

tarjosi samat mahdollisuudet työskentelyyn kuin konttorillakin työskentely. Vastaajat totesi-

vat, että kotona on puhelimessa puhumisen rauha ja työpuheluiden hoitaminen on helpompaa 

myös yksityisyyden säilymisen vuoksi. Kotona pystyi myös itse vaikuttamaan työskentelyolo-

suhteisiin. Muutama vastaajista halusi kuunnella mielestään musiikkia, mikä ei ole mahdollista 

monitoimitiloissa. 

 

Läsnätyöpäivinä työntekijät hoitavat työtehtäviään sähköpostilla ja verkkoympäristössä toimi-

villa ohjelmistoilla. Työvälineenä vastaajilla oli useimmiten vain kannettava tietokone ja äly-

puhelin. Yhteydenpito työkavereihin ja muihin sidosryhmiin hoidetaan sähköpostitse, puheli-

mella ja tekstiviesteillä. Kolmella vastaajista on käytössään myös Office Communicator ja osa 
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vastaajista käytti pikaviestintään myös Messenger - ohjelmistoa. Läsnätyöhenkilöillä on käy-

tössään verkkoympäristössä toimiva työajanseurantajärjestelmä, jonne kirjaudutaan etä-

leimauksella. Kaksi vastaajista kerryttää työaikaansa myös työaikapankkiin, josta ne voidaan 

myöhemmin ottaa vapaina ulos.  

 

Vastaajat eivät olleet saaneet erityistä koulutusta tai ohjausta etäympäristössä työskente-

lyyn, lukuun ottamatta hankkeessa yhteisesti järjestettyjä koulutuksia, työpajoja ja seuranta-

tilaisuuksia. Läsnätyöhön ei vastaajien mielestä vaadita erityistä koulutusta tai osaamista, 

vaan siinä pärjää hyvin perustietoteknisillä taidoilla. Läsnätyö vaatii enemmänkin itseohjau-

tuvaa asennetta. Tieto- ja mobiiliteknologiaa pystyttäisiin hyödyntämään vielä paremmin asi-

antuntijatyötehtävissä, jos mobiililaitteiden erikoisominaisuuksista mm. älypuhelimet, saatai-

siin parempaa ohjeistusta.  

 

Töitä vastaajat tekivät työmatkoilla sekä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Työskentely-

paikat olivat mm. julkiset liikennevälineet, asiakkaan tilat tai muut yleiset tilat, esimerkiksi 

kirjastot ja kahvilat.  Lähes kaikki työt mitä haastateltavat tekivät aikaisemmin toimistolla, 

voidaan käytössä olevilla mobiililaitteilla (kannettava ja älypuhelin) hoitaa myös etänä. 

 

Tilahankkeessa määritellyt tilat toimistotyölle eli niin sanotut monitoimitilat mahdollistavat 

joustavan tekemisen ja mahdollisuuden vetäytyä tarvittaessa omaan rauhaan. Tiloja käyte-

tään ensisijaisesti toimistolla hoidettaville työasioille. Tiloihin onkin syntynyt yhteisiä fooru-

meita, jotka ovat kannustaneet spontaaneihin yhteydenottoihin. Näin työyhteisöön on synty-

nyt myös enemmän positiivista vuorovaikutusta.  

 

Läsnätyö toteutuu myös työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa. Läsnätyöpäivään yhdis-

tetään pyykkihuoltoa, pankkiasioita, kuntoilua, koiran ulkoilutusta sekä itsestä että perheen-

jäsenistä huolehtimista.  Muitakin henkilökohtaisia asioita saa luvallisesti hoitaa päivän aika-

na. Läsnätöissä hoidetaan helpommin myös ns. virallisen työajan ulkopuolelle kuuluvia töitä. 

Näitä ovat mm. paljon työaikaa vievä sähköpostin käsittelytyö. Vastaajat tekivät työtään 

myös olleessaan itse sairaana, myöskään oman lapsen sairaus ei välttämättä vaikuttanut työn-

tekoon. Tällöin hoidetaan yleensä vain sähköpostiasioita ja joitakin yksinkertaisia perustyö-

tehtäviä, jotka eivät vaadi paljoa ajatustyötä. 

 

  

5.4.1 Läsnätyön hyödyt 

 

Läsnätyössä vastaajat näkivät lähinnä hyviä puolia. Myönteisimpinä tekijöinä läsnätyössä pi-

dettiin vaikutusmahdollisuutta omaan työhön. Merkittäviksi asioiksi nousivat myös parempi 

työhyvinvointi, työnteon mahdollisuus kaikkialla, läheisille jäävä aika ja oma rauha.   
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Seuraavaan kuvioon (kuvio 4) on koottu läsnätyön hyödyt vastauksista muodostettujen teemo-

jen mukaan. Numerot vaaka-akselilla tarkoittavat vastauksien kappalemääräistä esiintymistä. 

 

 

Kuvio 4: Läsnätyön hyödyt 

 

Tärkeiksi asioiksi nousivat myös työnteon tehokkuus, keskittyminen ja työrauha jossain 

muualla kuin toimistolla. Nämä korostuvat erityisesti asiantuntijatehtävissä, jotka vaativat 

erityistä syventymistä ja luovuutta. Alla koottuna joitakin kommentteja ja suoria lainauksia 

haastatteluista: 

 

”Keskittymistä vaativat asiat hoituvat huomattavasti paremmin” 

”Työ on ehdottomasti tehostunut! Kun tarvitsee tehdä ajatustyötä, sitä pystyy tekemään” 

”Kotona voi tehdä kaikkia tehtäviä, mitkä eivät onnistu konttorilla” 

”Perhe vaatii aina oman aikansa ja näin läsnätyössä sitä on helpompi järjestää” 

”Voin muuttaa työaikoja tarvittaessa ja niitä on mahdollista sovittaa” 

”Teen paljon läsnätyötä illalla, josta saan hyvät fiilikset”  

”Yleinen henki työnantajaa kohtaan on nyt parempi” 

 

5.4.2 Läsnätyön haitat 

 

Yleisimpänä syynä haitoista mainittiin toimimaton tekniikka, joka varsinkin hankkeen alkuvai-

heessa aiheutti ongelmia. Muita merkittäviä haittoja olivat työpaikan kontaktien puute tarvit-
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taessa, toimistolle jäävät akuutit asiat ja niiden hoitaminen sekä joskus yli-intensiivisiksi 

muuttuneet toimistotapaamiset. 

 

Alla olevassa kuviossa (kuvio 5) on koottu läsnätyön haitat vastauksista muodostettujen tee-

mojen mukaan. Numerot vaaka-akselilla tarkoittavat vastauksien kappalemääräistä esiinty-

mistä. 

 

 

Kuvio 5: Läsnätyön haitat 

 

Kommentteja ja lainauksia haastatteluista: 

 

”Tekniikan toimiminen on ehdoton edellytys läsnätyössä” 

”Ongelmat ovat olleet etäyhteyksissä, välillä tullut katvealueita, jossa yhteys katkeaa” 

”Etäleimaus voisi toimia paremmin” 

”Välillä on esiintynyt sisään kirjautumisongelmia eri sovelluksiin” 

”Sähköinen allekirjoitus ei ole edelleenkään käytössä. Esimiestä pitää välillä ”metsästää” 

”F2F kontaktit työkavereiden kanssa voivat jäädä vähäisiksi” 

”Toimistotapaamiset menneet ajoittain yli-intensiivisiksi, kun kaikki asiat halutaan hoitaa sa-

malla kerralla kuntoon” 

”Kokouksien järjestäminen on hankalaa, kun joku on jatkuvasti pois” 

”Kuka hoitaa akuutit asiat?” 
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5.4.3 Läsnätyössä huomioitavia asioita 

 

Myös muita läsnätyössä ja hankkeen kannalta huomioitavia asioita nousi runsaasti. Näistä 

merkittävimmät olivat läsnätyön vaatima suunnitelmallisuus ja oikea asenne sekä 

organisaatio- että henkilöstötasolla. Lähes yhtä merkittäväksi asioiksi nousivat sähköposti- ja 

kokouskulttuurien kehittäminen. Koko organisaatiossa tarvittaisiin asennemuutosta. Muita 

huomioitavia asioita olivat esimieheltä saatava luottamus, vuorovaikutus ja läsnätyöntekijästä 

huolehtiminen. Lisäksi yhteisissä pelisäännöissä on myös vielä kehitettävää. 

 

Kuvioon 6 on koottu läsnätyössä huomioivia asioita vastauksista muodostettujen teemojen 

mukaan.  Numerot vaaka-akselilla tarkoittavat vastauksien kappalemääräistä esiintymistä. 

 

 

Kuvio 6: Läsnätyössä huomioitavia asioita 

 

Alla kommentteja ja lainauksia haastatteluista: 

 

”Läsnätyö vaatii itseohjautuvan asenteen” 

”Asennoitumista vaaditaan myös esimieheltä, että etätyö on oikeaa työntekoa” 

”Myös kotona täytyy omaksua ajatus; olen töissä, en tee muuta” 

”Myös suunnitelman siitä mitä tekee etänä ja millaisia tehtäviä kannattaa tehdä etätyönä” 

”Tärkeää, että sähköpostikalenteri on ajan tasalla ja siinä on oikea merkintä” 

”Organisaatiossa pitäisi päästä eroon perinteisestä byrokraattisesta ajattelumallista”  

”Pidetään aina välillä yhteinen palaveri, joissa kaikki ovat paikalla” 
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Ei tarvita koulusta tai teknistä tukea

Esimiehen tulee huolehtia etätyöntekijästä
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Sähköposti, kalenteri ja sijaisuusketjut tärkeitä

Suunnitelmallisuutta läsnätyöhön

Huomioitavia asioita (havainnot kpl) 



52 
 

 

”Organisaatiossa on kiinnitetty liian vähän huomiota työn tekemisen tapoihin” 

 

5.5 Perustelut tutkimusmenetelmävalinnoille 

 

Kyselytutkimus ja haastattelu valittiin aineiston hankintatavoiksi siksi, ettei läsnätyöhank-

keesta ollut vielä yksityiskohtaisempaa käyttäjätietoa ja näillä menetelmillä oli mahdollista 

saada perusteellisempaa ja syvällisempää näkemystä aiheeseen.  

 

Tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Tähän 

päädyttiin, koska molemmat lähestymistavat täydentävät toisiaan (Heikkilä 2008, 16). Tutki-

muksen kvantitatiivisessa tiedonkeruussa käytettiin päiväkirjan mukana kyselylomaketta, jos-

sa oli sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Lomakekysely valittiin aineiston keruumene-

telmäksi siksi, että päiväkirjan muodossa tehtävän kyselyn avulla pystyttiin keräämään tietoa 

läsnätyön tekemisestä, sen eri työprosesseista sekä ymmärtämään työntekijää omassa työym-

päristössään. Puolistrukturoidun haastattelun valinta aineiston keruumenetelmäksi oli luonte-

va jatke kyselyn lisäksi myös työntekijöiden subjektiivisen näkemyksen selvittämiseksi. 

 

Tutkimuksen kvalitatiivinen tiedonkeruuosio muodostui päiväkirjan avoimista kysymyksistä ja 

puolistrukturoidusta haastattelusta. Perusteluna haastattelumuodon valintaan oli saada kaik-

kien mielipiteet sekä asenteet ilman muun ryhmän vaikutusta. Laadullisen tutkimusmenetel-

mällä oli tarkoitus saavuttaa tietämystä ja kokemusta, joka auttaa läsnätyö ja joustavat työ-

aikamuodot hankkeen kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä. Menetelmällä pyritään myös ke-

hittämään Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusta vaikuttamalla sen toiminta-

tapoihin läsnä- ja joustavat työaikamuodot -hankkeessa. 

 

5.6 Tutkimuksen arviointi 

 

Päiväkirjan täyttämisen aikana vastaajilla ei ilmennyt ymmärrysongelmia tai tms., joista olisi 

aiheutunut ylimääräisiä yhteydenottoja. Myös haastattelut pystyttiin viemään hyvin läpi uusis-

sa monitoimitiloissa. Sekä päiväkirjan kyselytutkimus että puolistrukturoitu haastattelu antoi-

vat runsaasti lisätietoa läsnätyöstä ja mobiiliteknologian käytöstä etäpäivien aikana.  Varsin-

kin haastattelujen aikana syntyi hyvää vuorovaikutusta haastattelijan ja vastaajan välillä. Toi-

saalta tämä aiheutti myös ongelman. Excel-taulukoihin kertynyt tietomäärä oli niin valtava, 

että sen käsitteleminen muodostui lopulta ongelmalliseksi. Aineistosta oli vaikea löytää tut-

kimuskysymyksiin vastaavaa ydinsisältöä. Tämä johtui osittain myös liian epätäsmällisistä tut-

kimuskysymyksistä. Jälkiviisaana voidaan todeta, että sekä kyselytutkimus että puolistruktu-

roitu haastattelu olisivat vaatineet parempaa suunnittelua ja valmistautumista.  
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6 Johtopäätökset 

 

Vuoden 2013 aikana seurantatyöpajoista kerätyn materiaalin mukaan lähes kaikki läsnätyö ja 

joustavat työaikamuodot -hankkeen pilotoinnissa mukana olleet työntekijät ja esimiehet piti-

vät sitä onnistuneena. Joustavat työmuodot tulee vakiinnuttaa osaksi organisaation toimintaa 

ja tarjota joustomahdollisuuksia myös muille työntekijöille, jotka eivät niitä vielä hyödynnä. 

 

Tutkimuskysymyksiini 1) Miten muuttaa työn tekemisen tapoja, työkulttuuria ja johtamista 

Uudenmaan ELY-keskuksessa? 2) Miten työhyvinvointia parannetaan joustavilla työmuodoilla? 

3) Miten mobiilitekniikka toimii läsnätyössä ja sen hyvät ja huonot puolet? 4) Miten läsnätyö ja 

mobiiliteknologia toteutuvat päivittäisissä työtehtävissä? vastaan seuraavalla tavalla: 

 

1) Työn tekemisen tavat on mahdollista muuttaa erilaisella ajattelutavalla. Organisaation pi-

täisi päästä eroon vanhanaikaisesti byrokraattisesta ajattelumallista ja sallimalla itseohjautu-

va asenne työntekoon. Samat työtehtävät voidaan nykytekniikalla hoitaa missä vain ja työn 

tekemisessä pääasia pitäisi aina olla työn tuloksissa ja tavoitteiden toteutumisessa. Työkult-

tuuria muutetaan parhaiten luottamuksella ja vuorovaikutuksella sekä lisäämällä työprosessi-

en kokonaisvaltaista suunnittelua. Johtamisen tulee olla läsnätyöntekijästä kiinnostunutta, 

kannustavaa, huolehtivaa ja luottamusta tarjoavaa.  

 

2) Työhyvinvointia parannetaan parhaiten sallimalla läsnätyöntekijälle työn joustavuus ja va-

paus sekä jaksottamisen mahdollisuus itselle sopivaksi. 

 

3) Mobiilitekniikka on alkuvaikeuksien jälkeen toiminut hyvin kotona tapahtuvassa läsnätyös-

sä. Sitä vastoin muussa etätyöympäristössä (maastotyössä) etäyhteyksien kanssa on esiintynyt 

ajoittain yhteysongelmia, jotka liittyvät mahdollisesti verkko-operaattoriin. 

 

4) Läsnätyö ja mobiiliteknologia toteutuvat kotona, bussissa ja junassa, maastossa, asiakkai-

den tiloissa, kirjastoissa ja monitoimitiloissa Pasilan virastotalolla.  Työtehtävät ovat pääasi-

assa samat kuin ennen läsnätyö ja joustavat työaikamuodot -hanketta. Mobiilityövälineinä 

käytetään ensi sijaisesti kannettavaa tietokonetta ja älypuhelinta. 

 

Tutkimukseen vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että läsnätyö tulisi ottaa pysyvään käyttöön. 

Vastaajat olisivat halunneet tehdä itsenäistä työtä jo aikaisemminkin, jos siihen vain olisi an-

nettu mahdollisuus. Läsnätyöhankkeen pysyvään tuotantokäyttöön ottamista vahvistaa myös 

sivulla 43 kuvion 3 tulokset onnistuneesta läsnätyöpäivästä. Viiden läsnätyöpäivän 

onnistumiselle ja työtavoitteiden täyttymiselle keskiarvoksi tuli 4,27 (asteikko 1-5). On huo-

mioitavaa, ettei yksikään läsnätyöpäivä tutkimusaikana ollut täysin epäonnistunut. Myös sivul-
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la 41 taulukossa 7 esitetyt tulokset, vastaajien pitkistä etäisyyksistä kotoa työpaikalle (keski-

määrin 51 km) sekä kodin ja työpaikan väliseen matkaan kuluvasta tehokkaasta työajasta 

(keskimäärin kaksi tuntia päivässä), tukevat työn tekemistä jossain muualla kuin toimistolla. 

Vastaajien kotipaikat sijaitsevat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta Uudenmaan läänin alueel-

la. Normaaleja aamu- ja iltapäiväruuhkia lukuun ottamatta, vastaajat eivät maininneet erityi-

siä ongelmia julkisen liikenteen yhteyksissä tutkimusaikana.  

 

Läsnätyön erinomaisuus tulee esiin rauhaa, keskittymistä, perehtymistä tai ajatustyötä vaati-

vissa työtehtävissä. Läsnätyöhön ei vaadita erityistä koulutusta tai osaamista, vaan se vaatii 

itseohjautuvaa asennetta ja itsekuria. Työmuoto antaa mahdollisuuden työaikojen muuttami-

seen ja sovittamiseen itselle sopiviksi. Töitä voidaan tehdä myös kodin ja työpaikan välisillä 

matkoilla ja työmatkoilla, joista organisaatiolle kertyy huomattavia kustannus- ja aikasäästö-

jä.  

 

Tilojen muuttaminen ns. monitoimitiloiksi osoittautui peloista ja ennakkoluuloista huolimatta 

hyväksi ja toimivaksi ratkaisuksi. Monitoimitilat mahdollistavat joustavan tekemisen ja mah-

dollisuuden vetäytyä tarvittaessa rauhaan. Tilojen käytön ohjeistamisessa, ja kuinka se voi-

daan muuttaa tarvittaessa omaan käyttöön sopivaksi, on kuitenkin vielä kehitettävää ja pa-

rannettavaa. 

 

Läsnätyö vaatii luottamusta ja vuorovaikutusta esimiehen ja työntekijän välillä. Esimiehen 

tulee olla kiinnostunut, kannustava ja luottaa läsnätyöntekijään. Työt pystytään hoitamaan, 

vaikkei työntekijä ole ”fyysisesti läsnä”. Ylipäänsä työprosessien kokonaisuuden suunnittelua 

tulisi lisätä laajemmin ja hakea vastausta kysymykseen: miten tehdä töitä? Koko organisaati-

ossa on kiinnitetty liian vähän huomiota varsinaisiin työn tekemisen tapoihin.  

 

Kaikki vastaajat arvioivat oman työhyvinvointinsa ja motivaationsa parantuneen. Tärkein teki-

jä on töiden jaksottamisen mahdollisuus. Myös joustavuus ja vapaus ovat merkittäviä työhy-

vinvointia lisääviä tekijöitä. Nyt myös muita henkilökohtaisia asioita pystyy luvallisesti hoita-

maan etäpäivän aikana.  

 

Vastaajien tietotekniset valmiudet vaikuttivat hyviltä ja ylimääräistä koulutusta läsnätyöhön 

ei ole työpajojen lisäksi tarvittu. Tukea, ajatuksia ja vinkkejä on vaihdettu työkavereiden 

kesken. Tekniikan toimiminen on silti ehdoton edellytys läsnätyön onnistumiselle. Etäyhteydet 

toimivat hyvin haastateltavien kotona. Sitä vastoin maastotyössä etäyhteyksien kanssa on 

esiintynyt ajoittain ongelmia, etupäässä datayhteyksissä. Etäleimaus haluttaisiin ottaa pysy-

väksi käytännöksi. Etäpäivinä yhteydenotot on hoidettu sähköposteilla, tekstiviesteillä, puhe-

limella ja Office Communicatorilla. Yleisesti ottaen sähköpostimerkintöjä on muistettu kunni-

oittaa ja etätyöntekijä on saanut keskittyä rauhassa työtehtäviinsä. 
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Läsnätyön osalta alkuvuosi 2013 (tammi – huhtikuu) olivat lähinnä harjoittelua, osittain tekni-

sistä puutteista ja ongelmista johtuen. Loppuvuonna 2013 asiat olivat jo edistyneet mm. tek-

niikan osalta ja läsnätyön hyvät puolet sekä toimistolla että etänä tehtävissä töissä alkoivat 

tulla selkeämmin esiin. Yleinen mielipide oli, että läsnätyökokemuksia olisi hyvä kerätä lisää 

ja jakaa kokemuksia ja näkemyksiä kaikkien sitä tekevien yksikköjen kanssa. 

 

Läsnätyön merkittävimmät hyödyt olivat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, työn jaksot-

taminen itselle sopivaksi, mahdollisuus perehtyä paremmin työasioihin sekä oma rauha niin 

haluttaessa. Tämä parantaa merkittävästi työn kokonaislaatua. Työmuoto antaa mahdollisuu-

den luvallisesti hoitaa yksityisasioita työpäivän aikana. Sekä työtehtäviin että yksityiselämään 

jää enemmän aikaa ja joustomahdollisuuksia. Töitä pystytään tekemään suoraan etätyöympä-

ristössä, ”fyysisiä työvälineitä” kuten mappeja ja papereita ei enää välttämättä tarvita ja 

työmatkankin pystyy halutessaan hyödyntämään työntekoon. Läsnätyö parantaa virkeyttä, 

motivaatiota, työhenkeä, yhteistyötä esimiehen kanssa sekä poistaa ylimääräistä stressiä. Li-

säksi hiilijalanjälki pienenee, kun työmatkailu vähenee. 

 

Läsnätyön merkittävimmät haitat olivat toimimaton tekniikka, vähäiset kasvokkain tapahtuvat 

kontaktit, tavoitettavuus nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa sekä liian intensiiviset toi-

mistopäivät. Läsnätyö saattaa toisinaan haitata muuta kotijoukkoa tai perheenjäseniä tai 

päinvastoin. Läsnätyölle ei välttämättä löydykään rauhallista paikkaa kotoa tai elinympäris-

töstä. Läsnätyössä työskennellään helposti liikaa ja töitä tehdään usein myös sairaana. 

 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa (taulukko 8) verrataan vielä teoreettisen viitekehyksen 

ja tämän tutkimuksen välistä yhteyttä. Etätyön hyödyt ja haitat ovat Helteen (2004, 17 - 22) 

ja Pekkolan (2002, 235 - 236) mukaan alla olevan matriisin kahdessa ensimmäisessä sarak-

keessa: 
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Taulukko 8: Etätyön hyödyt ja haitat teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuksen välillä 

 

 

       

 

 

 

 

Suoria yhdenvertaisuuksia hyödyistä olivat selkeästi ainakin työn tekemisen vapaus, oma rau-

ha ja työhyvinvoinnin parantuminen. Haitoista nousivat esiin vähäiset kasvokkain tapahtuvat 

kontaktit, tietotekniset ongelmat ja työsuojeluun liittyvät asiat mm. puutteellinen ohjeistus. 

Taulukon kahdeksan perusteella etätyöstä löydettyjen hyötytekijöiden suhde vastaaviin hait-
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toihin on 30/17, joten sitä voidaan ainakin esittää työmuodoksi useimpiin työyhteisöihin ja 

työtehtäviin.  

 

6.1 Kehittämisideat 

 

Kappaleessa esitetään joitakin kehittämisideoita Uudenmaan ELY-keskukselle. Seuraavat Ideat 

tulivat esiin läsnätyössä huomioitavien asioiden yhteydessä. 

  

Kehitettävä asia olisi suunnitelmallisuuden lisääminen työprosesseissa, jotta organisaatiossa 

työskenneltäisiin mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti. Läsnätyön ohella merkittäväksi 

asiaksi nousi työn tekemisen uudelleen organisoiminen eli miten tehdä töitä? Vastaajien mie-

lipiteistä kävi selvästi ilmi, ettei organisaatiossa ole kiinnitetty riittävästi huomiota työn te-

kemisen tapoihin Vastaajilla olisi ideoita prosessien ja toiminnan kehittämiseen, mutta siihen 

ei valitettavasti riitä voimavaroja jatkuvan resurssipulan vuoksi. Useaa toimintayksikköä vai-

vaa nykyisin resurssivajaus, joka on aiheuttanut ylityöllistymistä ja työtehtävien kasaantumis-

ta liikaa tietyille henkilöille. Toimintayksiköillä ei yksinkertaisesti ole riittävästi työvoimaa ja 

tästä on aiheutunut ylimääräistä stressiä sekä töiden pakonomaista priorisoimista. 

 

Yleiset ohjeistukset vaatisivat vielä täsmentämistä esimerkiksi etäleimauskäytäntöjen osalta. 

Myös esimiesten valmentamiseen kannattaisi jatkossa panostaa huomattavasti enemmän. Tär-

keää olisi sopia yhteiset periaatteet mm. ohjauksen, seurannan ja tavoitteiden osalta, jos 

läsnätyö ja joustavat työaikamuodot -hanke otetaan vakituiseen käyttöön. Myös yleiseen tie-

donkulkuun olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. 

 

Sähköinen allekirjoitus tulisi ottaa käyttöön mahdollisuuksien mukaan niin monessa toiminnan 

prosessissa kuin mahdollista. Sähköiseen asiointiin siirtyminen tulevaisuudessa tukisi myös 

työn joustavuutta. Manuaalisesti hoidettava allekirjoittaminen aiheuttaa monelle prosessille 

ja hankkeelle turhia viivästymisiä. Koko allekirjoitusprosessi voitaisiin hoitaa myös järkevim-

millä sijaisuus- ja nimenkirjoitusvastuiden jakamisella.   

Teknologian hyödyntämistä voisi mahdollisuuksien mukaan lisätä esimerkiksi pilvipalveluiden 

muodossa. Arkaluonteisia töitä ei luonnollisesti kannata hoitaa verkkopalveluissa, mutta esi-

merkiksi kokousmuistioiden ja -raporttien tekeminen voitaisiin hoitaa yhteistyönä jokaisen 

omalta koneelta. Lisää valmentamista ja ohjeistusta kaivattaisiin myös käytettävissä olevan 

teknologian hyödyntämiseen. Näihin kuuluvat yhteydenpitotekniikan opettaminen ja laitteet 

sekä tieto siitä, mitä mahdollisuuksia on jo käytettävissä mm. älypuhelimien erikoisominai-

suuksissa.  

 

Kehitettäviin asioihin kuuluisi koko organisaation sähköpostikulttuurin uudistaminen tai vähin-

tään sähköpostin käytön uudelleenorganisoiminen. Tutkimusaineistossa sanat sähköposti ja s-
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posti esiintyvät yhteensä 196 Excel-solussa. Aineisto osoittaa, että vastaajat aloittavat ja lo-

pettavat työpäivänsä sähköpostin tarkistamiseen, lisäksi posteja käydään läpi keskellä päivää 

ja usein vielä työpäivän päätteeksi. Tämä vie työntekijöiltä kohtuuttoman paljon tehokasta 

työaikaa sekä monesti jo omaa ns. vapaa-aikaa. Aluksi yksi tärkeimmistä sähköpostikäytäntö-

jen kehittämiskohteista olisi luoda yhteinen käytäntö kalenterimerkinnöille ja kaikkien tulisi 

pitää kalenterinsa aina ajan tasalla. Myös selkeämmät verkkoasemat vähentäisivät sähköpos-

tin kautta tulevia liitetiedostoja ja niiden aikavievää käsittelyä. 

 

Myös kokouskäytäntöjen ja -tekniikan kehittämiseen kannattaisi panostaa. Excel-aineistosta 

sanat ”kokous” ja ”palaveri” nousivat esiin 94 kertaa. Vastaajien yleinen mielipide oli, että 

kokouksiin ja palavereihin kuluu aivan liikaa aikaa. Esimerkiksi monet viikoittaiset palaverit 

voitaisiin hyvin hoitaa etäyhteydellä. Muutenkin kokouspäivien sijoittamiselle pitäisi luoda 

jokin yhteinen järkevä menettely. 

 

Läsnätyötä tehtiin myös sairaana. Tämä herätti kysymyksen: Onko sairaana työskentely työhy-

vinvointia parantava vai huonontava seikka?  Kipeänäkin työntekijä koki saavansa ”edes jotain 

aikaiseksi” ja näin työt eivät pääse kasautumaan. Tämä asia tulisi varmistaa työlainsäädännön 

osalta, koska tapaturman mahdollisuus on aina otettava huomioon myös etäympäristössä työs-

kenneltäessä. 

 

6.2 Tutkimusprosessin kuvaus 

 

Tutkimus on pääpiirteittäin toteutettu kymmenessä vaiheessa ja vaiheet on esitelty alla ole-

vassa kuviossa (kuvio 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aloitus ja tutustuminen (tammi-huhtikuu 2013) 
 

2. Viitekehys ja tutkimuskysymykset (syksy 2013) 
 

3. Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruutapa (kesä-syksy 2013) 
 

4. Kysely ja haastattelu (loka -joulukuu 2013) 
 

5. Tulosten käsittely ja analysointi (helmi-huhtikuu 2014) 
 

6. Viitekehyksen viimeistely (maalis-huhtikuu 2014) 
 

7. Yhteenveto ja johtopäätökset (huhtikuu 2014) 
 

8. Luotettavuustarkastelu (maalis-huhtikuu 2014) 
 

9. Jatkotutkimusehdotukset (huhtikuu 2014) 
 

10. Tutkimuksen viimeistely (huhtikuu 2014) 
 
 

Kuvio 7: Tutkimuksen eteneminen vaiheittain 
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1. Aloitus ja tutustuminen. Opinnäytetyöni aiheeksi päätin valita alkuvuodesta 2013 läsnätyö 

ja joustavat työaikamuodot hankkeen Uudenmaan ELY-keskuksessa. Ajatuksen aiheesta sain 

työskennellessäni yrityksessä ja yleisestä kiinnostuksesta etätyötä kohtaan. Olin törmännyt 

työpaikallani useisiin työn organisoimiseen liittyviin ongelmiin. Nämä liittyivät usein työn te-

kemisen aikaan ja paikkaan. Kun olin tehnyt päätöksen aihevalinnasta projektijohtajan kans-

sa, aloin hahmotella tutkimusta. Alkusyksystä 2013 tein projektisopimuksen erillisesti tutki-

musraportista Uudenmaan ELY-keskukselle. 

 

2. Viitekehys ja tutkimuskysymykset. Syksyn 2013 aikana perehdyin aihealueen kirjallisuuteen 

ja hahmottelin tutkimuskysymyksiä. Samalla tutustuin myös tarkemmin itse läsnätyöhankkee-

seen ja viitekehyksen rakentamiseen. Perehdyin myös lisää itse etätyöilmiöön ja liikkuvaan 

työhön. 

 

3. Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruutapa. Kesä-syyskuussa 2013 arvioin mahdollista tutki-

musmenetelmää ja tiedonkeruutapoja. Päädyin toteutuksessa itsedokumentointipäiväkirjan 

muodossa täytettävään kyselytutkimukseen ja puolistrukturoituun haastatteluun. Aineiston 

keruumenetelmäksi valittu päiväkirjakyselytutkimusmenetelmä on toimiva siksi, että päiväkir-

jan avulla voidaan kerätä tietoa läsnätyön tekemisestä, sen eri työprosesseista sekä opitaan 

paremmin ymmärtämään työntekijää hänen omassa työympäristössään. Haastattelun valinta 

toiseksi keruumenetelmäksi oli hyvä jatke kyselylle myös vastaajien omakohtaisen näkemyk-

sen selvittämiseksi. 

 

4. Kysely ja haastattelu. Syksyllä 2013 aloitin kyselylomakkeen laatimisen ja haastattelukysy-

mysten tekemisen. Hahmottelin lomakkeen ja haastattelukysymykset syys- lokakuun aikana. 

Lähetin kyselylomakkeet tutkimukseen valituille lokakuun puolivälissä ja haastattelut suoritin 

joulukuun 2013 aikana. Jälkeenpäin ajateltuna molemmat menetelmät olisivat vaatineet huo-

lellisempaa valmistelua ja testaamista. Tähän kuitenkin vaikutti merkittävällä tavalla hank-

keen tiukka aikataulu. Läsnätyöhankkeen pilotointivaihe päättyi 31.12.2013.  

 

5. Tulosten käsittely ja analysointi. Alkuvuodesta 2014 siirryin tulosten analysointiin, jonka 

aloitin tietojen tarkistamisella. Tämän jälkeen käynnistin sekä kvantitatiivisen että kvalitatii-

visen aineiston analysoinnin. Tutkimuksen määrällinen aineisto on analysoitu Excelissä sum-

ma- ja keskiarvofunktioita hyväksikäyttäen. Laadullisen aineiston analysointiin on käytetty 

pääasiassa Excel – taulukkolaskentaohjelman lajittele ja suodata – työkalua. Pyrin etsimään 

sisältöanalyysillä aineistosta samankaltaisuuksia ja jaoin vastauksia eri teemojen alle. Näin 

sain luokiteltua vastauksia valitsemieni otsakkeiden alle ja näistä lähdin hakemaan vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Vastaukset esittelen sekä kirjallisesti että graafisesti pylväskaaviolla, 

pivot -taulukolla ja palkkikaaviolla luvussa viisi.    
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6. Viitekehyksen viimeistely. Maalis-huhtikuussa 2014 viimeistelin teoriaosuuden. Tarkistaes-

sani yhtenäisyyttä teoriaosuuden ja tekemääni kyselyn sekä haastattelun välillä, huomasin 

että tutkimuskysymyksiä on täsmennettävä. 

 

7. Yhteenveto ja johtopäätökset. Huhtikuussa 2014 siirryin tarkastelemaan opinnäytetyön yh-

teenvetoa ja johtopäätöksiä. Kokosin päävastaukset tutkimuskysymyksistäni sekä päähavain-

not graafisesta materiaalista johtopäätökset osioon. Tein myös toimenpide-ehdotuksia Uu-

denmaan ELY-keskukselle eli miten se pystyisi mahdollisesti vaikuttamaan työelämän kehit-

tämiseen liittyviin asioihin omien vaikutusmahdollisuuksiensa rajoissa. 

 

8. Luotettavuustarkastelu.  Tarkastelin työni luotettavuutta pyrkimällä kriittisesti arvioimaan 

tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. 

 

9. Jatkotutkimusehdotukset. Lopuksi pohdin jatkotutkimuskohteita, jotka esitin projektijoh-

tajalle hankkeen loppupalaverissa.   

 

10. Tutkimuksen viimeistely. Raportoin viimeistelyvaiheessa paneuduin kieliasun oikeellisuu-

teen ja virheettömyyteen. 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävä ja luotetta-

va ja sen tulokset uskottavia vain silloin, jos tutkimus on tehty hyvän tieteellisen käytännön 

edellyttämällä tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012, 6 - 7). 

 

Tutkimuksessa olen pyrkinyt noudattamaan näitä periaatteita olemalla huolellinen, rehellinen 

ja tarkka sekä toimimalla eettisesti kestävällä tavalla. Jos olen siteerannut toisen kirjoittajan 

tekstiä, olen käyttänyt asiaankuuluvia lähdeviittauksia. Kyselyn ja haastattelun tuloksia olen 

käsitellyt arkaluonteisesti siten, ettei kenenkään vastaajan henkilöllisyys näy tuloksissa. Olen 

pyrkinyt olemaan avoin ja vastuullinen oman toimivaltani ja vaikutusmahdollisuuksiensa ra-

joissa selostaessani tuloksia. Tein Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

kanssa erillisen sopimuksen läsnätyöhankkeen pilottiselvityksestä. Uudenmaan ELY-

keskuksella on oikeudet tutkimuksen materiaaliin. 

 

Tutkimuksen mittauksen luotettavuuden arvioimisen kannalta tärkeitä ovat tutkimuksen vali-

diteetti ja reliabiliteetti. Validiteetti ilmaisee mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata 

juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata eli sillä tarkoitetaan systemaattisen virheen puuttumis-

ta. Reliabiliteetilla ilmaistaan tulosten tarkkuutta ja toistettavuutta. (Raininko 2013, 74.) 
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Laadullisessa tutkimuksessa voidaan soveltaa tietyin osin validiteetin ja reliabiliteetin käsitet-

tä. Laadullisessa tutkimuksessa on olennaista arvioida tutkimuksen uskottavuutta ja luotetta-

vuutta. Validiteetti on varmistettava etukäteen suunnittelulla ja harkitulla tiedonkeruulla. 

Tutkimuslomakkeen ja haastattelujen kysymysten tulee mitata oikeita asioita yksiselitteisesti 

ja niiden tulee kattaa koko tutkimusongelma. Myös perusjoukon tarkka määrittely ja suuri 

vastausprosentti auttavat validin tutkimuksen toteutumista. Tutkimuksen tulee mitata sitä, 

mitä oli tarkoituskin selvittää. (Raininko 2013, 74; Heikkilä 2008, 29 - 30, 185 -187; Hirsjärvi 

ym. 2009, 231 - 232.) 

 

Opinnäytetyössäni yritin huolehtia validiteetista kyselylomakkeen ja haastattelukysymysten 

niin hyvällä ja huolellisella suunnittelulla kuin se aikataulun rajoissa oli mahdollista. Pyrki-

mykseni oli, että lomakkeen ja haastattelujen kysymykset olivat mahdollisimman selvät ja 

yksiselitteiset. Lomakekyselyn ja haastattelukysymysten vapaisiin hanketta kehittämään tar-

koitettuihin kysymyksiin ei tullut kuin muutamia vastauksia. Tämä johtuu oletettavasti hank-

keen keskeneräisyydestä ja oikeiden toimintatapojen vielä hakiessa lopullista muotoaan.  

 

Reliabiliteetin varmistamiseksi tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia. Tutkijan on oltava 

koko tutkimuksen ajan kriittinen ja tarkka. Virheitä voi sattua tietoa kerättäessä, käsiteltäes-

sä ja myös tulosten tulkinnassa. Liian pieni otoskoko ja vastauskato saattavat vaikuttaa tulos-

ten sattumanvaraisuuteen. Luotettavien tulosten saamiseksi on myös varmistettava, ettei 

kohderyhmä ole vino, vaan edustaa koko tutkittavaa perusjoukkoa. (Raininko 2013, 75 - 76; 

Heikkilä 2008, 30 - 31; Hirsjärvi ym. 2009, 231.) 

  

Tutkimuksen vastausprosentti oli sekä lomakekyselyn että haastattelun osalta tasan sata. Toi-

saalta on todennäköistä, että vastausjoukossa on jonkin verran vinoumaa suhteessa koko pe-

rusjoukkoon. Läsnätyöhankkeen käyttäjätutkimukseen valitut saivat vapaaehtoisesti päättää 

osallistuvatko he tutkimukseen vai eivät. Tämä antaa mahdollisesti liian positiivisen kuvan 

koko hankkeesta. Samat tutkimukseen valitut vastaajat ovat osallistuneet aktiivisesti myös 

hankkeen yhteydessä järjestettyihin seurantatyöpajoihin. Heidän aktiivinen osallistumisensa 

johtunee suuresta mielenkiinnosta ja mahdollisesti liian positiivisesta suhtautumisesta koko 

hanketta kohtaan.  

 

 

6.4 Jatkotutkimusaiheita 

 

Koko läsnätyöhankkeen pilotointiin osallistui kaikkiaan vähän yli sata henkilöä. Tähän laadulli-

seen käyttäjätutkimukseen osallistui kymmenen henkilöä eri pilottiryhmistä.  Ryhmien koot 

muuttuivat jonkin verran alkuperäisistä pilotointijakson (vuoden 2013 aikana). Kun ryhmien 
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koot ja työtavat on lopullisesti päätetty, jatkotutkimukseen olisi perusteltua aihetta. Tällöin 

myös tutkimusryhmän koko voisi olla suurempi. 

 

Tutkimusosaan olen kerännyt työntekijöiden kokemuksia läsnätyöstä. Voisi olla mielenkiintois-

ta tietää perusteellisemmin, miten esimiehet kokevat alaistensa läsnätyön? Käyttäjätutkimuk-

sen kohdistaminen pelkästään esim. kymmeneen Uudenmaan ELY-keskuksen esimieheen voisi 

avata näkökulmia läsnätyöhön ja siihen, miten koko organisaatiota voisi tulevaisuudessa ke-

hittää.  

 

Tutkimusosassa nousi esiin työn tekemisen uudelleen organisoiminen eli miten tehdä töitä? 

Haastattelujen perusteella kävi ilmi, ettei organisaatiossa ole varsinaiseen työn tekemisen 

tapoihin kiinnitetty riittävästi huomiota. Tutkimus kannattaisi keskittää itse työprosesseihin, 

jotta organisaatiossa työskenneltäisiin mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti. 

 

Tutkimusmateriaalin pohjalta nousi merkittäväksi asiaksi myös työnteon tehokkuus jossain 

muualla kuin toimistolla. Olisi mielenkiintoista selvittää, mitkä ovat nämä häiriötekijät 

”fyysisen tilan” työpaikalla, mistä ne johtuvat ja mitä niiden eliminoinniksi olisi tehtävissä. 
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Liitteet 

 

Liite 1 Sopimus joustavien työjärjestelyiden pilotoinnista 

 

1. SOPIMUKSEN AIHE 

 Tällä sopimuksella määritellään ehdot       ja Uudenmaan Ely-keskuksen 

kesken joustavien työmuotojen kokeilusta. 

 

Kokeilun kohteena on 

 a) kotona tehtävä ajoittainen etätyö 

 b) tiivistetty työ/työaikajoustot 

 c) työmatka-ajan ajoittainen tai osittainen käyttäminen työhön 

 d) erilaisista joustavista työmuodoista koostuva työ, työaikaan sidottu 

 e) erilaisista joustavista työmuodoista koostuva työ, tulosohjattu 

 f) muunlainen pilotti, mikä?       

Sopimuksen kohteen määrittely annettujen vaihtoehtojen mukaan. Tar-

vittaessa voi valita useampia kuin yhden kohdan (ei kuitenkaan sekä d- 

että e-kohtaa). 

 

2. JOUSTAVIEN JÄRJESTELYJEN PERUSTEET 

       

 Kokeilun perusteet ja tavoitteet (sekä henkilökohtaiset että kyseistä pi-

lottia (määritellään pilottiryhmässä) koskevat. 

Pilotoinnin tavoitteena on luoda ja testata uusia työn tekemisen muoto-

ja sekä kerätä niistä kokemuksia 

 

3. SOPIMUSAIKA 

 Sopimuskauden alkamispäivä       ja päättymispäivä       

 Sopimus voidaan tehdä enintään 12 kuukaudeksi. 

Pilotointijakso kestää 31.12.2013 saakka. 

 

4. KUVAUS JOUSTAVASTA JÄRJESTELYSTÄ 

       

 

       Etätyöpisteen osalta kuvaus pääasiallisesta etätyöntekopaikasta 

 Kuvataan suunnitelma työn tekemisestä joustavia työjärjestelyjä hyödyn-

täen. Miten töitä tehdään keskimäärin viikottain/kuukausittain, vaihtele-

vatko työjärjestelyt kausittain työn luonteen vuoksi. Kuvaus etätyöpis-

teestä, sen soveltuvuus (ergonomia,rauhallisuus) työn tekoon. 
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Työntekijälle järjestetään opastus työtilan ergonomiasta huolehtimi-

seen. 

Lähtökohtana on, että töitä tehdään tehtävien edellyttämällä tavalla. 

Töihin liittyvät tarpeet ovat ensisijaisia työntekijän tekemiin työnteko-

tapasuunnitelmiin nähden. 

 

5. TYÖTEHTÄVÄT/TULOSTAVOITTEET 

       

 Määritellään joustavien järjestelyjen piiriin kuuluvan työn tavoitteet, 

sisältö ja tehtävät 

 Erityistä tietoturvallisuutta vaativat, arkaluonteiset ja julkisuus- ja 

henkilötietolainsäädännön mukaisesti salaisiksi katsottavat asi-

at/tehtävät on aina suoritettava virkapaikalla. Jos tästä säännöstä poi-

ketaan esimiehen luvalla, on alla erikseen yksilöitävä tällaiset tehtävät. 

       

 

6. TÖIDEN SEURANTA JA RAPORTOINTI 

       

 Määritellään töiden antamista, ohjaamista, raportointia ja luovuttamista 

koskevat menettelytavat erityisesti joustavasti järjesteltyjen työtehtävi-

en osalta (tavoitteet, priorisointi, tiedonkulku). Esim. miten työstä ja sen 

tavoitteista sovitaan ja miten työn tulosta seurataan viikot-

tain/kuukausittain/muulla sovitulla ajanjaksolla (erityisesti tulosseura-

tussa työssä). 

 

Joustavien työjärjestelyjen pilotointi perustuu ajatukseen, että järjes-

telyt ovat työn sujumisen kannalta järkeviä ja mahdollisia. Pilotoinnin 

tavoitteena on luoda ja testata uusia työn tekemisen muotoja sekä ke-

rätä niistä kokemuksia. SIksi pilottiin osallistujien odotetaan osallistu-

van pilottiryhmien toimintaan ja arvioivan töiden tuloksellisuutta ja 

sujuvuutta joustavia työjärjestelyjä käytettäessä. - Mikäli joustavien 

järjestelyjen kokeilusta aiheutuu haittaa työtehtävien hoidolle, tulee 

tilanne ratkaista nopeasti. Tarvittaessa pilotointi voidaan lopettaa. 

 

7. TYÖAJAN SEURANTA (mahdollinen TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖ) 

       Mitä työaikaa noudatetaan? Miten työajan käyttöä seurataan? 

  kyllä 

 ei 
Otetaanko käyttöön etäleimaus? 

   
  kyllä Hyödynnetäänkö työaikapankkia? 
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 ei 

 Mitä työaikaa noudatetaan, esim. normaali virastotyöaika + liukumat, 

laajennettu työajan joustomahdollisuus jne.  

Kaiken tehtävän työn osalta tehdään työaikaleimaukset (etäleimaus-

mahdollisuus).  

Ei koske tulosseurattuun työhön (vaihtoehto e) liittyvää sopimusta. 

Pilotin aikana sovitaan kevyestä työajan seurannan mallista työsuoje-

lunäkökulman varmistamiseksi. Lähtökohtaisesti tulosseuratussa työssä ei 

kerry ylitöitä 

 

8. TAVOITETTAVUUS JA YHTEYDENPITO 

       Työaika/tavoitettavissa  

       Yhteydenpito työpaikalle  

 Määritellään työskentelyaika ja ajat, jolloin tavoitettavissa ja miten. 

Tehtävistä riippuen työskentelyajankohdan määrittely voi olla väljä, mut-

ta tavoitettavissa olon ajankohdat määritellään tarkemmin. 

 

Yhteydenpito työpaikalle –kohdassa kuvataan tavat varmistaa työyhteisön 

yhteistoiminnan sujuvuus ja se, miten työntekijän odotetaan panostavan 

tähän.  

 

Kaikilta joustavien työmuotojen pilotointiin osallistuvilta edellytetään 

sähköisen kalenterin käyttöä. Kalenteriin kirjataan, milloin ja missä 

henkilö on tavoitettavissa. 

 

9. TYÖVÄLINEET & TIETOLIIKENNE 

 Työvälineet ja ohjelmistot 

       

 

 Uudet laitteet/hankinnat 

 ei tarvita uusia laitehankintoja 

 älypuhelin 

 kannettava tietokone etätyöyhteyksin 

 muuta, mitä       

 

Määritellään yksilöidysti mitä työtehtävien edellyttämiä työvälineitä ja 

ohjelmistoja tulee etätyökäyttöön. Määritellään myös miten ohjelmisto-

jen päivitys ja mikrotuki järjestetään. Hallinto vastaa laitteiden hankki-

misesta ja AHTI ohjelmistojen asentamisesta. 
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Määritellään käyttöön tulevat uudet puhelin- ja tietoliikenneyhteydet. 

Yksikkö tekee hankintaesitykset. Hallinto vastaa hankinnoista ja kustan-

nuksista. Mikäli työntekijä käyttää työtehtäviensä hoitoon omaa tietolii-

kenneyhteyttä, työntekijä vastaa itse kustannuksista. 

 

10. TIETOSUOJA 

  Virkamies/työntekijä sitoutuu noudattamaan työ- ja elinkeinoministeri-

ön tietosuojaohjeita ja määräyksiä.  

(Linkki ohjeisiin löytyy Uudenmaan Ely-keskuksen intranetistä.) 

  

  Virkamies/työntekijä on ennen pilotoinnin käynnistymistä perehtynyt 

TEM:n antamaan etätyöohjeeseen ja sitoutuu noudattamaan sitä. 

  

Sopimus laaditaan kahtena (2) allekirjoitettuna kappaleena, yksi molemmille sopimuksen osa-

puolille. 

 

 

            päivänä       kuuta 20      

Paikka Aika 

  

Allekirjoitukset  

  

  

  

            

Työntekija Vastuualueen johtaja 

  

  

  

       

Esittelijä/Yksikön päällikkö  

  

Tiedoksi Kirjaamo/diaari 

 Nimikirjanpitäjä 

 Työajanseuranta 
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Liite 2 Itsedokumentointipäiväkirja 

 
 

Hei, 

Suurkiitokset sinulle jo etukäteen arvokkaasta avustasi ja tutkimukseeni osallistumisesta!  

 

Itsedokumentointipäiväkirjan täyttöohjeet: 

1. Täytä ensin sivu kaksi (tämä perustietosivu täytetään vain kerran). 

2. Täytä etätyöpäiväsi aikana ”(Nro) päivä (täytä etätyöpäivän aikana)” sivu. 

3. Täytä etätyöpäiväsi jälkeen ”(Nro) päivä (täytä etätyöpäivän jälkeen)” sivu. 

4. Täytä kohdat 2 -3 viitenä etätyöpäivänäsi valmiille lomakkeille.  Huom! ei tarvitse ol-

la peräkkäisiä etäpäiviä. 

5. Päiväkirjan voit täyttää sähköisesti tai manuaalisesti. 

6. Kun olet saanut päiväkirjaan viiden etäpäivän tiedot, postita päiväkirja minulle osoit-

teeseen: 

Petteri Karsila, Koroistentie 3 B 14, 00280 HKI tai jos olet pitänyt päiväkirjaa sähköi-

sesti, voit lähettää sen minulle petkarsi@welho.com 

7. Huom! Palauta itsedokumentointipäiväkirja viimeistään 22.11.2013! Jos tarvitset lisää 

aikaa, esim. siksi, että teet etäpäiviä hyvin harvoin, ole yhteydessä minuun.  

8. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt tullaan vielä haastattelemaan työpaikalla (kesto 

n. 30 min) 

 

Huom! Kaikki tutkimuksessani kysytyt henkilötietoihin liittyvät asiat jäävät ainoastaan 

Petteri Karsilan ja hankkeen johtajan tietoon.  Julkaistavassa tutkimuksessa tutki-

mushenkilöt esiintyvät anonyymeina (tutkimushenkilö 1; 2; 3 jne.). 

 

Terveisin Petteri Karsila 

Minulle voi esittää päiväkirjaan liittyviä kysymyksiä, mieluiten sähköpostitse: 

petkarsi@welho.com tai puh. 050 5454 218 

 

mailto:petkarsi@welho.com
mailto:petkarsi@welho.com
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Itsedokumentointipäiväkirja ajalle (alku pvm. ___________ - 

loppu pvm__________) 

Huom! Täytä ensin tämä sivu ja pidä sen jälkeen päiväkirjaa jokaisena etäpäivänäsi alkaen 1. 

päivästä päättyen 5. päivään. Eli päiväkirjaa pidetään yhteensä viiden etäpäivän ajan. Voit 

itse valita päivät, jolloin pidät päiväkirjaa! (Manuaalisesti täytettäessä voit jatkaa vastauksia-

si tarvittaessa kääntöpuolelle)  

 

- Nimi ja titteli___________ 

- Yksikkö __________ 

- Pilottiryhmä ___________ 

- Ikä _____ sukupuoli _____ perhesuhteet ________________ 

- Asuinpaikka __________________ 

- Paljonko aikaa sinulla kuluu päivittäin kodin ja työpaikan väliseen matkaan (meno-

paluu yht)? _______ 

- Missä ensisijaisesti teet etätyötä? ____________________ 

 

- Mitä tavoitteita (saavutettavat tulokset) ELY on asettanut etätyöllesi? 

 

 

- Onko työnantaja asettanut jotain rajoituksia etätyöllesi, jos on niin mitä? 

 

 

- Oletko saanut koulutusta etätyöhösi, millaista? 

 

 

- Mitä mobiililaitteita käytät etätyössäsi? Esim. kannetta, älypuhelin yms. 

 

 

- Miten pidät yhteyttä esimieheesi etäpäivien aikana?  
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Päivät 1-5 (täytä etätyöpäivän aikana) 

Luonnehdi vapaasti tunti tunnilta työtehtäviäsi ja etäpäiväsi kulkua. Kerro myös millaisia tun-

teita, ajatuksia yms. heräsi etäpäivän aikana? Voit käyttää työpäiväsi kulun luonnehdintaan ja 

kuvaukseen esimerkiksi alla olevaa taulukkoa.  

Huom! Taulukossa on päivän työtunnit, mutta täytä vain ne tunnit jolloin teet etätyötä! 

 

Aloitin klo _____ 

 

- 1. tunti  

 

 

- 2. tunti  

 

 

- 3. tunti  

 

 

- 4. tunti  

 

 

- 5. tunti  

 

 

- 6. tunti  

 

 

- 7. tunti  

 

 

Lopetin klo _____ 
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Päivät 1-5 (täytä etätyöpäivän jälkeen) 

 

Tapahtuiko etäpäivän aikana jotain erityistä, mitä?  

(Esim. jouduitko etäpäivän aikana käyttämään AHTI palveluita tai kohtasitko muita ongelmia?) 

 

 

Mikä oli erityisen hyvää tai huonoa etäpäivässäsi? 

(Esim. Oma rauha tai häiriötekijät) 

 

 

Millaisen mielikuvan etäpäivä jätti ja miten mielestäsi saavutit etäpäivälle asetetut tavoit-

teet? Mikä alla olevista lauseista kuvaa parhaiten etäpäivääsi? (Ruksaa mielestäsi paras vaih-

toehto). 

 

Kamala etäpäivä. Mikään ei onnistu etänä. Lopetetaan läsnätyö ja joustavat työ-

aikamuodot -hanke ja tehdään jatkossa työt konttorilla 

 

Huono etäpäivä. Oikein mikään ei onnistunut ja sain vain murto-osan ajattelemista-

ni asioista tehtyä 

 

Ihan Ok etäpäivä. Ajattelemani työt tuli tehtyä, mutta asioita voisi tehdä paljon pa-

remminkin. 

 

Hyvä etäpäivä. Lähes kaikki onnistui niin kuin pitikin, vain pieniä satunnaisia ongel-

mia 

 

Loistava etäpäivä. Sain kaikki ajattelemani työt tehtyä ja saavutin tavoitteeni ilman 

ongelmia. 

 

 

 

Kerro vielä oman sanoin, miten itse koit etäpäivän eli millaisia ajatuksia tai tunteita mennyt 

etäpäivä aiheutti?  

 

 

 

Haluaisitko kertoa vielä jotain etäpäivästä? Esim. voisiko tai kannattaisiko jotain työtehtäviä, 

joita nyt teet etänä hoitaa jollakin toisella tavalla tai voisiko yhteydenpidon esimieheesi hoi-

taa nykyistä paremmin? 
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Liite 3 Haastattelukysymykset 

 

Läsnätyö ja joustavat työaikamuodot -hanke UUD - ELY:ssä 2012 - 13 
Käyttäjätutkimuksen haastattelukysymykset: (Haastattelut viikoilla 49 - 51; 2013) 

 
1 Taustakysymyksiä 

 
Kerro lyhyesti työhistoriastasi ELY:ssä ja olennaisimmat työtehtävät? 
Milloin aloitit läsnätyön? 
Onko tekemäsi läsnätyö vastannut odotuksia? 
Miten arvioisit, onko oma työsi tehostunut tai heikentynyt läsnätyön ansiosta? 
Ovatko työhyvinvointisi ja jaksaminen muuttuneet jollain tavalla läsnätyön ansiosta? 
 

2 a) Läsnätyön edut eri sidosryhmien kannalta 
 
Mitkä ovat mielestäsi läsnätyön suurimmat hyödyt ja edut? 

- itsesi, perheesi, työtoveriesi ja esimiehesi kannalta 
 

2 b) Läsnätyön haitat eri sidosryhmien kannalta 
 
Mitkä ovat mielestäsi läsnätyön suurimmat haitat ja huonot puolet? 

- itsesi, perheesi, työtoveriesi ja esimiehesi kannalta 
 

3 Huomioitavat asiat ja mahdolliset ongelmat   

Miten mielestäsi tekniikka on toiminut? (yl toimivuus, viestintäyhteydet muihin, vikojen korjaus ja tuki) 
Onko työajan joustavampi käyttö etu vai haitta työn tekemisen suhteen ja miksi? 
Saatko vähemmän yhteydenottoja etäpäivänä kuin normaalina työpäivänäsi? 
Koetko, että etätyötä tekevää työntekijää voi häiritä?  
Joutuvatko muut hoitamaan töitäsi kun olet etätöissä ja millä tavalla? 
Onko omassa yksikössäsi kaikille annettu mahdollisuus läsnätyöhön? 
Onko käytössäsi työaikapankkia? 
Onko sinulla kokemuksia MoviClientista ja millaisia? 
 

4 Mitä läsnätyö mielestäsi vaatii työntekijöiltä? 

Vaatiiko läsnätyö mielestäsi erityistä osaamista? Millaista tai miksi ei? 
Tarvitaanko läsnätyössä tiettyä luonnetta tai asennetta? Mitä tai miksi ei? 
Tarvitaanko mielestäsi lisää koulutusta tai ohjausta? Mitä tai miksi ei? 
 

5 Mitä läsnätyö miestäsi vaatii työnjohdolta? 

Miten esimiehen tulisi mielestäsi tukea, kannustaa tai palkita läsnätyöntekijää? 
Onko esimiehen toiminnassa ja johtamisessa kehitettävää? Eli voisiko nykyistä valvontaa, tiedonkulkua, yhteispa-
lavereita ja työnjakoa vielä muuttaa tai parantaa? 
Miten usein mielestäsi esimiehen pitää ottaa yhteyttä läsnätyöntekijään vai tarvitseeko ollenkaan? 
 

6 Oma näkemys ja visiot 

Kannattaako läsnätyö ja joustavat työaikamuodot -hanke viedä tuotantotasolle? 
Miten uudet toimitilaratkaisut ovat toimineet käytännössä ja voisiko niitä kehittää? 
Voisiko organisaatio vielä jotenkin kehittää läsnätyötä, miten? 
Haluaisitko vielä kertoa jotain läsnätyöstäsi? 


