
 

ITSENSÄ JOHTAMINEN ETÄTYÖSSÄ 

Case: Operaattorialan asiantuntijatiimi 

 

LAB-AMMATTIKORKEAKOULU 
Tradenomi (YAMK) 
Digitaaliset ratkaisut 
Syksy 2020 
Jarmo Hänninen 
 



 
 

 Tiivistelmä 

Tekijä(t)  

Hänninen, Jarmo 

Julkaisun laji  

Opinnäytetyö, YAMK 

Valmistumisaika 

Syksy 2020 

Sivumäärä  

77 

 

Työn nimi  

Itsensä johtaminen etätyössä 
Case: Operaattorialan asiantuntijatiimi 

Tutkinto 

Tradenomi YAMK 

Tiivistelmä  

Kehittämishanke suunnattiin operaattorialan asiantuntijatiimin etätyön kehittämiseen 
ja itsensä johtamiseen. Tavoitteena oli etätyömallin kehittäminen ja käyttöönotto asi-
antuntijatiimille, etätyöhön liittyvien esteiden tunnistaminen sekä niihin vaikuttaminen, 
etätyön hyödyntäminen poikkeusoloissa, itsensä johtamisen nykytilanteen tunnistami-
nen ja sen kehittäminen, kustannussäästöt etätyön hyödyntämisen kautta, työmatko-
jen väheneminen ja siitä saatava hyöty sekä asiantuntijatiimin keskinäisen yhteyden-
pidon parantaminen ja yhteydenpitovälineiden tehokkaampi hyödyntäminen etätyö-
päivän aikana.  

Asiantuntijatiimin jäsenet osallistettiin hankkeeseen alusta alkaen. Hankkeella haettiin 
etätyöpäivän tehokkuuden parantamisen lisäksi liiketoiminnallista hyötyä alentuneen 
kustannusrakenteen muodossa. 

Tietoperustassa käsiteltiin itsensä johtamisen lähtökohtia ja kehittymistä sekä etätyös-
kentelyä eri näkökulmista. Hankkeessa käytetyt tutkimusmenetelmät olivat kyselytut-
kimus, haastattelututkimus sekä työpajatyöskentely. 

Hanke toi mukanaan uudistuksia työskentelytapoihin ja lisäyksiä etätyön määrään. It-
sensä johtamisen mahdollisuudet paranivat ja tiimiläisten saama vastuu kasvoi. Etä-
työnteko koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa tunnistettiin toimivaksi ja sen 
kautta päästiin myös käytännössä kokeilemaan jatkuvaa etätyökäytäntöä useamman 
viikon ajan ilman konttorilla käyntiä. Myös tiimin tilan ja istumapaikkojen tarve väheni. 
Yhteydenpitoa etätyöpäivien aikana laajennettiin sekä tunnistettuja kustannussääs-
töjä syntyi. Kehittämishankkeesta hyötyivät sekä työntekijät että työnantajayritys. Kes-
keisimpinä johtopäätöksinä ovat tarve etätyöhön liittyvien rajoitteiden poistolle sekä 
tehokkaammalle yhteydenpidolle tiimin jäsenten kesken. 

 Asiasanat 

itsensä johtaminen, etätyö, viestintä 

 

 



 
 

 Abstract 

Author(s) 

Hänninen, Jarmo 

Type of publication  

Master’s Thesis 

Published 

Autumn 2020 

Number of pages 

77 

 

Title of publication 

Self-leadership in Remote Work 
Case: Specialist Team in Teleoperator Business 

Name of Degree 

Master of Business Administration 
Abstract  

This thesis was directed to development of remote work and self-leadership in spec-
ialist team, which works in teleoperator business. The goals were to create and imple-
ment a remote work model for the specialist team, identifying hindrances in remote 
work and influencing them, taking in the account the usage of remote work in uncon-
ventional situations, the current situation of self-leadership and developing it, cost 
savings through remote work, lowered commuting and it’s benefits and to better com-
munication and usage of communication methods during remote work days.  

The members of the specialist team took part in the development project from the 
very beginning. The goal was to enhance the effectiveness of working remotely and to 
generate cost savings through lowered cost structure. 

The knowledge base described current situation and development of self-leadership 
and remote work from different points of view. Research methods were question-
naires, interviews and workshop. 

The project brought reforms to way of working and increased teleworking. The 
chances for self-leadership got better and the team members were able to get more 
responsibilities. Remote working during unconventional situation brought by corona-
virus proved to be a success and through that it was possible to test continuous re-
mote working for many weeks without visiting office premises. The need for office 
space and workstations also diminished. Communication during remote workdays 
was enhanced and proven cost savings emerged. Both, the employees and the em-
ployer benefited from the development project. The main conclusions were the need 
for removal of restrictions for the number of remote workdays and also better commu-
nication between team members is needed. 

 Keywords 

self-leadership, remote work, communication 

 

 



 
 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ............................................................................................................... 1 

1.1 Kehittämishankkeen tausta ................................................................................. 1 

1.2 Tavoite ja tutkimuskysymykset............................................................................ 4 

1.3 Rajaukset ........................................................................................................... 5 

1.4 Tietoperusta........................................................................................................ 6 

1.5 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät ..................................................................... 8 

2 ITSENSÄ JOHTAMINEN ..........................................................................................10 

2.1 Itsensä johtamisen lähtökohdat..........................................................................10 

2.2 Kehittyminen itsensä johtajuudessa ...................................................................11 

3 ETÄTYÖ ...................................................................................................................14 

3.1 Etätyön määritelmä ............................................................................................14 

3.2 Etätyökäytäntö ...................................................................................................16 

3.3 Syyt etätyön tekemiselle ....................................................................................19 

3.4 Ajanhallinta etätyöpäivän aikana ........................................................................20 

3.5 Etätyöntekijän persoonallisuustekijät .................................................................22 

3.6 Oma kehittyminen etäyhteyksiä hyödyntäen ......................................................23 

4 ORGANISAATIO JA LÄHTÖTILANNE ......................................................................27 

4.1 Kohdeyritys ja asiantuntijatiimi sekä etätyötilanne..............................................27 

4.2 Esimerkki itsensä johtamisesta ja itseohjautuvuudesta ......................................28 

4.3 Käytettävissä olevat välineet ..............................................................................28 

4.4 Vaihtoehtoisia yhteydenpitotapoja ja välineitä ....................................................30 

5 ETÄTYÖKYSELY .....................................................................................................32 

5.1 Kysely menetelmänä .........................................................................................32 

5.2 Kyselyn toteuttaminen ja tulokset .......................................................................34 

5.3 Etätyökyselyn yhteenveto ..................................................................................39 

6 HAASTATTELUT ......................................................................................................40 

6.1 Haastattelu menetelmänä ..................................................................................40 

6.2 Haastattelujen toteuttaminen ja tulokset ............................................................41 

6.3 Haastattelujen yhteenveto .................................................................................44 

7 TYÖPAJATYÖSKENTELY ASIANTUNTIJATIIMISSÄ ..............................................45 

7.1 Työpaja menetelmänä .......................................................................................45 

7.2 Työpajan toteuttaminen ja tulokset ....................................................................45 

7.3 Työpajan yhteenveto .........................................................................................52 



 
 
8 ETÄTYÖTÄ POIKKEUSOLOISSA ............................................................................53 

8.1 Etätyön poikkeuksellinen hyödyntäminen ja tiimipäivä .......................................53 

8.2 Palautekysely etänä pidetystä tiimipäivästä .......................................................53 

8.3 Palautekyselyn yhteenveto ................................................................................55 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................................57 

9.1 Tulosten pohdinta ..............................................................................................57 

9.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin ........................................................................58 

9.3 Kehittämishankkeen arviointi ja tulosten hyödynnettävyys .................................61 

9.4 Jatkokehittämisehdotukset ja muutoksen mittarit ...............................................62 

LÄHTEET ........................................................................................................................66 

LIITTEET .........................................................................................................................73 

 



1 

1 JOHDANTO 

1.1 Kehittämishankkeen tausta 

Kehittämishanke suunnataan operaattorialan asiantuntijatiimin etätyön kehittämiseen ja 

työpäivän tehostamiseen itsensä johtamisen keinoin. Lähtökohtana on, miten etätyöhön 

liittyviä esteitä voidaan poistaa ja millä tavalla asiantuntijatiimin etätyötapoja ja etätyökäy-

täntöjä voidaan parantaa. Kehittämishankkeessa luodaan tiimikohtainen kuvaus etätyöpäi-

vän kulusta ja toteutetaan malli, jonka mukaisesti tiimi toimii etätyöpäivän aikana itse itse-

ään johtaen. Lisäksi hankkeessa annetaan tulevaisuuden kehittämisehdotuksia ja vaihto-

ehtoisia toimintamalleja. Etätyö mielletään yleisesti soveltuvaksi tietotyötä tekeville asian-

tuntijoille (Ojala & Pyöriä 2015). 

Kohdeorganisaatiossa etätyöskentelyn määrä on lisääntynyt viime vuosina paljon ja etä-

työmahdollisuuksia on tarjolla laaja-alaisesti yrityksen eri osastoilla ja yksiköissä. Tiimeillä 

on paljon omiin tehtäviinsä liittyviä erityispiirteitä etätyön osalta. Koko organisaation katta-

vaa mallia ei ole tarkoitus luoda tai kehittää, vaan keskittyä yhteen asiantuntijatiimiin. Asi-

antuntijatiimin etätyötyöskentelyyn kohdistuu kehitystarve, sillä selkeää etätyölinjausta tai 

etätyöpäivän toimintamallia ei ole tällä hetkellä vielä olemassa. Tämä tuo tarpeen myös 

itsensä johtamisen parantamiselle nykytilaan nähden. 

Oikein hyödynnettynä etätyö tuo yritykselle kustannussäästöjä pienentyneiden toimitilaku-

lujen ansiosta ja nykyisiä tiloja on mahdollista kanavoida muihin tarkoituksiin vapautunei-

den istumapaikkojen ja työpisteiden myötä. Yhdysvaltalainen vakuutusalan suuryritys 

Aetna luopui etätyön avulla 2,7 miljoonasta toimistoneliömetristä ja säästi näin toimitila-

kustannuksissa 78 miljoonaa dollaria vuodessa (Hussain 2019). Tilojen vuokraaminen 

muiden yritysten käyttöön on tällöin myös kohdeorganisaatiossa mahdollista ja se lisää 

kustannustehokkuutta. Etätyön lisääntyessä entisestään, on myös mahdollista harkita siir-

tymistä uusiin pienempiin ja kustannustehokkaampiin tiloihin. Myöskään työpisteitä ei tar-

vitse olla jokaiselle ja voidaan siirtyä käytäntöön, jossa ei ole laisinkaan kiinteitä istuma-

paikkoja vaan jokainen voi aamulla töihin tullessaan valita sen päivän istumapaikkansa 

itse tilanteen mukaan. Tiimin työntekijöiden tilatarve kartoitetaan ja mahdollistetaan myös 

työpisteiden vuorottelu. 

Pois suljettua ei ole tänä päivänä sekään tosiseikka, että etätyöskentelyä voidaan joutua 

hyödyntämään enemmän myös yrityksestä itsestään riippumattomista ulkoisista tekijöistä. 

Tällainen tekijä on esimerkiksi vuonna 2019 puhjennut Covid–19-pandemia (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2020). Tämä on aiheuttanut useassa organisaatiossa laajempaa 
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siirtymistä etätyöhön (Nepton Oy 2020). Pääsyitä ovat sekä työntekijöiden terveys että yri-

tysten toiminnan jatkuvuuden turvaaminen muuttuneissa olosuhteissa.  

Poikkeustilanteessakin etätyön tekeminen perustuu työntekijän, esimiehen ja työn-

antajan väliseen luottamukseen, yhteiseen suunnitteluun ja sopimiseen sekä työnte-

kijän itsenäisen työskentelyn tukemiseen (Työterveyslaitos 2020).  

Nepton Oy ylläpitää viikoittaista seurantaa etätyön määrän kehityksestä. Kun Uusimaa 

eristettiin koronaviruksen vuoksi ja ravintoloita sekä julkisia tiloja suljettiin, oli etätyömää-

rän kasvu Nepton Oy yrityksen asiakkaiden joukossa normaaliaikoihin verrattuna 689 %. 

Otannassa on mukana 400 yritystä ja noin viidenkymmenentuhannen työntekijän työaika-

kirjaukset. (Nepton Oy 2020.) 

Työeläkevakuutusyhtiö Elon teettämän kyselyn mukaan 60 % kyselyyn vastanneista 

(n=155) uskoo, että oman organisaation toiminta tulee pysyvästi muuttumaan koronaviruk-

sen myötä. Lisäksi 74 % vastaajista kertoi tekevänsä selvästi enemmän etätöitä viruksen 

takia ja 77 % vastaajista totesi etätyön sujuneen hyvin. 43 % vastasi myös, että oman or-

ganisaation poissaolot ovat vähentyneet. Vain 12 % vastaajista uskoi organisaationsa 

työntekijöiden työkyvyn kehittyvän huonompaan suuntaan seuraavan puolen vuoden ai-

kana, kun taas 21 % uskoi sen paranevan ja 67 %:n mielestä se tulee pysymään saman-

laisena. Kyselyyn vastanneiden organisaatioiden koot vaihtelivat mikroyrityksistä suuryri-

tyksiin asti ja vastaajat olivat monilta eri toimialoilta. (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 

Elo 2020.)  

Kehittämishankkeessa otetaan huomioon myös tämä poikkeuksellinen aika sekä tehdään 

ero normaalien olosuhteiden ja poikkeuksellisten olosuhteiden välillä, sillä poikkeukselliset 

ajat tulivat juuri samaan ajankohtaan kuin tämän kehittämishankkeen toteuttaminen (Euro-

pean Centre for Disease Prevention and Control 2020). Tämän huomioiminen hank-

keessa tuo oman lisänsä siihen, millä tavalla asiaa tulee lähestyä muuttuneessa tilan-

teessa. 

Kohdeorganisaatiossa on tullut esiin erilaisin henkilöstökyselyin, että ihmiset haluavat 

tehdä töitä myös etänä. Mahdollisuutta tehdä töitä etänä pidetään yleisestikin organisaa-

tioissa suurena etuna (Slade 2020). Kuitenkin etätyöpäivän aikana nousee usein esiin eri-

laisia asioita, jotka ovat jopa esteenä etätyöpäivien tekemiselle.  

Nopeasti muuttuva, digitalisoituva, verkottuva ja globaalistuva toimintaympäristö on 

luonut suuria muutostarpeita yritysten toimintoihin (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2018, 13). 
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Myös tiimin jäsenten välistä yhteydenpitoa tutkitaan ja annetaan kehittämisehdotuksia 

käytettäviin välineisiin ja toimintatapoihin liittyen. Viestintävälineiden osalta annetaan ke-

hittämisehdotuksia nykyisin käytössä olevien työkalujen tehokkaampaan hyödyntämiseen 

sekä tutkitaan mahdollisuuksia organisaatiossa tällä hetkellä saatavilla olevien muiden yh-

teydenpitoon ja tiimityöskentelyyn tarkoitettujen sovellusten mahdolliseen käyttöönottoon. 

Lisäksi hanke tukee yrityksen ilmastollista tavoitetta, joka on hiilijalanjäljen pienentäminen. 

Kyseessä on tosin vain yksi tiimi, mutta omalla esimerkillään se pystyy näyttämään suun-

taa muille työmatkaliikenteen vähenemisen muodossa. ICT-ala edistyy huomattavasti hiili-

jalanjäljen pienentämisessä ja samanaikaisesti se mahdollistaa myös muita aloja olemaan 

entistä tehokkaampia oman jalanjälkensä pienentämisessä (Cunliff 2020). 

Etätyömahdollisuutta hyödyntämällä on mahdollista vähentää päästöjä pienentyneen töi-

hin liikkumisen tarpeen vuoksi ja toimistotilojen vähäisempi tarve vähentää niihin kohdistu-

vaa energiankulutusta. Kotitalouden energiankulutus taas sitä vastoin lisääntyy ja energi-

ankulutuksen mittareita on erilaisia, joita asiaan liittyvissä tutkimuksissa on käytetty. Tä-

män mittarien erilaisuuden vuoksi osassa tutkimuksista on päädytty erilaisiin tuloksiin. Kui-

tenkin vain kahdeksan vertaillusta kolmestakymmenestäyhdeksästä tutkimuksesta päätyi 

siihen johtopäätökseen, että etätyö lisäsi sähkönkulutusta. (Hook, Court, Sovacool & Sor-

rell 2020, 27.) 

Owl Labsin tekemän tutkimuksen mukaan etätyöntekomahdollisuus on tunnistettu suu-

reksi eduksi työntekijöille. Tutkimuksessa esiintyy myös mielenkiintoinen luku, jonka mu-

kaan 34 % yhdysvaltalaisista työntekijöistä olisi valmis jopa 5 %:n palkanalennukseen 

saadakseen työskennellä etänä. Lisäksi etänä työskentelevien henkilöiden työtyytyväisyys 

on 29 % suurempi kuin niillä henkilöillä, jotka työskentelevät työnantajan tiloissa kontto-

rilla. (Owl Labs 2019, 3–4.) Tämä on yksi esimerkki etätyöpäivien tuomasta hyödystä sekä 

työnantajalle että työntekijälle itselleen. 

Muita varteenotettavia seikkoja löytyy samasta Owl Labsin State of Remote Work 2019 -

tutkimuksesta. Melkein kaksi kolmasosaa kyselyyn osallistuneista yhdysvaltalaistyönteki-

jöistä kertoi työskentelevänsä etänä ainakin jonkin verran, melkein puolet heistä viikoittain. 

Myös esimiehet työskentelevät etänä lähes yhtä paljon kuin muutkin työntekijät. Lisäksi 

työntekijät, jotka työskentelevät ainakin osan ajasta etänä, ovat tyytyväisempiä, tuntevat 

itsensä luotetuiksi, ovat vähemmän stressaantuneita, suosittelevat työnantajaansa toden-

näköisemmin ystävilleen ja heidän todennäköisyytensä vaihtaa työpaikkaa on pienempi 

kuin konttorilla työskentelevien kollegoiden. (Owl Labs 2019, 3–4.) 

Itsensä johtamisen kannalta tulee huomioida se, että vaikka kotona työskentely luo paljon 

vapautta ja joustavuutta, ei pidä unohtaa, että myös työtehtävät tulee suorittaa. 
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Työntekijän tulee asettaa itselleen selkeät rajat ja rutiinit. Päivän voi esimerkiksi jakaa tie-

tynlaisiin lohkoihin ja aikatauluttaa itselleen asiat valmiiksi. Tämä helpottaa omalta osal-

taan etäpäivän järjestelmällistä suunnittelua ja estää päivien venymisen pitkälle iltaan. 

(Faiq 2020.) Tilanteen mukaan pois suljettu vaihtoehto ei ole sekään, että tiettyinä päivinä 

osan päivästä voi pitää etänä ja osan konttorilla. Tämä vaikuttaa työn joustavuuteen ja te-

kee mahdolliseksi paremman työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisen sekä jättää tilaa työn-

tekijän omalle harkinnalle. (Fried & Heinemeier 2014, 204–205.) 

1.2 Tavoite ja tutkimuskysymykset 

Keskeisenä tavoitteena on kehittää asiantuntijatiimin etätyöskentelyä, eli tässä interven-

tiotutkimuksessa tavoitellaan muutosta etätyökäytäntöön sekä itsensä johtamisen parem-

paa osaamista. Etätyöstä on mahdollista saada paljon enemmän irti sen tehokkaammalla 

hyödyntämisellä (Williams 2020). Kehittämishankkeessa selvitetään etätyöhön liittyvää 

asennoitumista, sosiaalisia tekijöitä, yksilöllisiä esteitä ja yleisiä valmiuksia. Näiden poh-

jalta pystytään kehittämään tiimin etätyöskentelyä kustannustehokkaammalle tasolle. Etä-

työssä itsensä johtaminen tulee väistämättä eteen joka päivä. Työntekijän on kyettävä 

suunnittelemaan oma päivänsä ja aikataulunsa paljon laajemmassa mittakaavassa kuin 

konttorilla työskennellessään (Faiq 2020). Hanke antaa myös tähän työkaluja yksittäisen 

työntekijän näkökulmasta. Myös etäpäivien seuranta on luonteeltaan erilaista ja tähänkin 

annetaan kehittämisehdotuksia.  

Lähtökohdat etätyölle työnantajan näkökulmasta ovat esimerkiksi toimitilakulujen pienene-

minen sekä henkilöstön motivoiminen ja työntekijän näkökulmasta työn joustavuuden li-

sääntyminen. Joustavuuden näkökulmasta työntekijältä säästyy paljon aikaa siinä, kun 

hänen ei tarvitse matkustaa useita kertoja viikossa työpaikan ja kodin väliä ja parhaim-

massa tapauksessa näin säästyy useampi tunti päivässä muuhun toimintaan. Tämä antaa 

myös rekrytoinnille mahdollisuudet etsiä osaavaa työvoimaa kauempaakin eikä maantie-

teelliset esteet ole enää rajana tiimien muodostamiselle.   

Yhtenä tutkimusongelmana onkin etänä työskentelyyn liittyvien esteiden tunnistaminen ja 

niiden vähentäminen sekä poistaminen sekä se, miten itsensä johtamisen tärkeys yhdis-

tyy tähän. Yhteydenpito on otettu mukaan, koska yksi päivittäin esiin nouseva asia on se, 

että etätyöpäiviä tekevät henkilöt tuntevat esimerkiksi jäävänsä paitsi monesta asiasta, 

joita käsitellään toimistolla päivittäin siellä olevien henkilöiden kesken. Lisäksi etätyöpäi-

vien aikana voi esiintyä yksinäisyyttä ja sosiaalisen kanssakäymisen puutetta. Varsinkin 

Covid–19-pandemian aikana yhtenä terveys- ja hyvinvointitekijänä esiin on noussut ihmis-

ten kokema yksinäisyys. (Ruohomäki 2020.) 
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Tälläkin hetkellä ihmiset työskentelevät myös konttorilla samankaltaisesti kuin etätyöpäi-

vien aikana. Usein lähetetään Teams- ja Skypeviestejä sekä sähköposteja, vaikka työka-

verit istuisivat muutaman metrin päässä. Lisäksi konttorilla ollessa palavereihin osallistu-

taan etänä omalta työpisteeltä, vaikka esimerkiksi neuvottelutiloja olisi vapaana, johon 

kaikki voisivat kokoontua keskustelemaan yhdessä. Näin ollen herää kysymys siitä, että 

voisiko etätyöpäiviä runsaammin hyödyntämällä parantaa myös toimitilojen käytön tehok-

kuutta? 

Etätyöstä käytetään useita eri nimityksiä, kuten joustotyö, läsnätyö, lähityö, rytmityö hajau-

tettu työ, monipaikkainen työ, paikasta riippumaton työ ja verkostotyö. Kaikilla tarkoitetaan 

kuitenkin pääsääntöisesti samaa asiaa. Covid–19-pandemian myötä kokeilukulttuuri nosti 

entisestään päätään ja etätyön määrä syrjemmilläkin seuduilla sekä sen mukanaan tuoma 

resurssi on tullut paremmin huomioiduksi. Tämä mahdollistaa joustavan työnteon myös 

oman työssäkäyntialueen ulkopuolella. Teknologia ja digitalisaatio vauhdittavat tätä kehi-

tystä entisestään. (Tantarimäki 2020, 85–87.) Tavoitteena on siis tuoda ratkaisuja myös 

paikasta riippumattomalle työnteolle ja lisätä erilaisin keinoin myös viihtyvyyttä omien työ-

tehtävien parissa. Myös keinotekoiset tai omassa mielessä olevat rajoitteet etätyölle pyri-

tään poistamaan korostamalla valinnanvapauden merkitystä etätyöhön liittyen. 

Tutkimuskysymykset 

• Millainen etätyömalli kehitetään asiantuntijatiimille? 

• Miten tunnistetaan etätyöhön liittyvät esteet ja miten niihin voidaan vaikuttaa? 

• Miten etätyötä hyödynnetään poikkeusoloissa? 

• Millainen on itsensä johtamisen nykytilanne ja miten sitä voidaan kehittää? 

• Millaisia kustannussäästöjä työnantajalle tulee etätyön hyödyntämisen kautta? 

• Miten paljon työmatkat vähenevät ja millaista hyötyä siitä saadaan? 

• Miten asiantuntijatiimin jäsenet pitävät yhteyttä keskenään etätyöpäivän aikana ja 

millaisia välineitä he käyttävät siihen? 

1.3 Rajaukset 

Työn tarkoitus ei ole olla koko organisaation itsensä johtamisen ja etätyön malli vaan yh-

den tiimin sisäinen kehittämishanke, jolla tiimin etätyökäytäntöjä ja itsensä johtamista ke-

hitetään. Asiantuntijatiimillä on myös erilaisia kumppanitoiminteita ja sisäisiä sidosryhmiä, 

mutta tässä hankkeessa keskitytään etätyön kehittämiseen, itsensä johtamiseen etätyö-

päivän aikana sekä yrityksen sisäiseen viestintään ainoastaan yrityksen sisäisen asian-

tuntijatiimin työntekijöiden välillä ja näkökulmasta. Kehittämishanke on rajattu pienempään 

kohderyhmään, kehittämään juuri tämän tietyn tiimin toimintaa, mutta saatuja tuloksia on 
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toki mahdollista tarkastella muissakin yksiköissä. Mahdolliset tiimin kokoonpanon muutok-

set eivät itsessään vaikuta kehittämissuunnitelmaan, vaan siinä huomioidaan myös mah-

dollisesti muuttuva henkilömäärä, sillä mallit ovat sovellettavissa tarvittaessa isompaankin 

tiimiin. Etäjohtamista käsitellään tämän työn yhteydessä jonkin verran, mutta se ei ole ke-

hittämishankkeen pääalueita. 

Myös poikkeusolot otetaan kehittämishankkeessa huomioon. Näkökulmana on pääsään-

töisesti normaaliolot, mutta myös etätyömahdollisuuden hyödyntämistä poikkeavissa tilan-

teissa tarkastellaan liiketoimintaa ylläpitävänä tekijänä työnantajan kannalta, kun taas 

työntekijän näkökulma on työn jatkuvuus. Työturvallisuustekijät ovat sekä työnantajan, 

että työntekijän intressi, jolloin voidaan välttyä esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamilta 

sairastumisilta ja sairaspoissaoloilta. Kehittämishankkeessa ei suoraan tutkita koronavi-

ruksen aiheuttamia vaikutuksia etätyöhön vaan se toimii pikemminkin esimerkkinä siitä, 

millaisina poikkeusaikoina etätyöskentelyä voidaan hyödyntää. 

Sisäisen viestinnän osalta keskitytään siihen, miten ja millä välineillä tiimin jäsenet viesti-

vät keskenään etätyöpäivän aikana. Tarkoituksena ei ole ottaa käyttöön uusia maksullisia 

työkaluja vaan tehostaa nykyisten käyttöä sekä löytää niistä uusia hyödynnettäviä osa-

alueita. Ohjelmia on paljon saatavilla, mutta niistä käytetään tällä hetkellä vain pientä osaa 

ja nyt käytössä olevienkin osalta osaamista tulee parantaa. Tietoturva-asiat huomioiden 

on hyvin tarkkaa, millaisia ohjelmia saadaan ottaa käyttöön. Tämä ja kustannustekijät ovat 

syy siihen, minkä takia työssä suositaan ja suositellaan jo organisaatiossa käytössä olevia 

ohjelmia ja niihin liittyvän osaamisen syventämistä. 

1.4 Tietoperusta 

Kehittämishankkeen tukena käytetään etätyötä ja itsensä johtamista käsittelevää kirjalli-

suutta ja tutkimuksia sekä hyödynnetään näistä saatuja tuloksia sekä suoritetaan vertailua 

niiden ja kehittämishankkeen aikana tehtyjen haastattelujen, kyselyjen ja työpajan kanssa. 

Lähdemateriaali on suurelta osin englanninkielistä, sillä sitä on saatavilla laajemmin ja kat-

tavammin, kuin suomenkielistä vastaavaa aineistoa. Tutkimustulokset ovat pääsääntöi-

sesti suomalaisista ja yhdysvaltalaisista työyhteisöistä, joten valtavia kulttuurillisia tai yh-

teiskunnan rakenteellisia eroja ei ole vaikuttamassa tuloksiin. Teoriatieto tukee käytännön 

toteutusta ja tuo mukaan aiempaa asiaan liittyvää tietoa, joka toimii pohjana uuden luomi-

selle. Hyväksi koettuja ja tutkimustiedon valossa perusteltuja toimintatapoja otetaan käyt-

töön ja luodaan tiimille oma etätyömalli näitä asioita yhdistelemällä ja luomalla asiantunti-

jatiimille sopivat toimintatavat sen työnkuvaan ja tehtäviin soveltuen. Myös painettua kirjal-

lisuutta on soveltuvin osin saatavilla ja sitä on myös hyödynnetty mahdollisuuksien mu-

kaan. 
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Suurimmat etätyön esteet yrityksissä ovat yleisesti kulttuurillisia ja organisaatioon liittyviä. 

Alun perin työt ovat kuitenkin suunniteltu tehtäviksi konttorilla työnantajan tiloissa, ja työn-

antajalla on tällöin ollut paremmat mahdollisuudet valvoa työntekijän työsuoritusta. Koti-

konttoreilla tapahtuvan työn valvonta on huomattavan paljon vaikeampaa ja monen asian 

tulee perustua työntekijän ja työnantajan väliseen luottamukseen. Juuri luottamuksen 

puute on ollut monissa organisaatioissa yksi keskeisistä etätyön yleistymistä jarruttavista 

tekijöistä. Monelle myös työpaikalla tapahtuvat ihmiskontaktit voivat näytellä suurta osaa 

siinä, kuinka paljon he yleensäkin ovat yhteydessä muihin ihmisiin. Kasvokkain tapahtu-

vaa vuorovaikutustakaan ei sovi tyystin unohtaa. (Melin 2020.) 

Etätyöllä on suuria vaikutuksia koko yhteiskunnan kannalta ja se tarjoaa uusia työmahdol-

lisuuksia sellaisille henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty muuttamaan työn pe-

rässä. Tällä on selkeästi nähtävissä myönteisiä vaikutuksia myös maaseudulla asuville ja 

lisäksi se kuormittaa julkista liikennettä vähemmän sekä vähentää yksityisautoilua. (Melin 

2020.) Tässä voidaan siis nähdä suora yhtymäkohta organisaation ilmaston parantami-

seen ja hiilijalanjäljen pienentymiseen tähtääviin tavoitteisiin. Voidaan puhua myös tietyn-

laisesta yhteiskuntavastuusta. 

Tietotyö on sisällöltään sellaista, että se soveltuu tehtäväksi melkein missä ja milloin ta-

hansa. Toki se vaatii uusien teknologioiden ottamista käyttöön ja joustavampaa työn orga-

nisoimista. Tämä edellyttää myös henkilölähtöisempien työkäytäntöjen edistämistä organi-

saation sisällä. Se johtaa myös siihen, että tarvitaan joka tapauksessa luottamusta siihen, 

että työt tulevat tehtyä työntekopaikasta riippumatta. Tämä huomioon ottaen on tärkeää, 

että osana tietoperustaa on myös itsensä johtamiseen liittyvää lähdeaineistoa etätyön li-

säksi. Etätyö voi muodostua hyvin haasteelliseksi, jos minkäänlaista itsensä johtamista ei 

oteta huomioon. (Ojala 2014, 17.) 

Etätyöoikeuksia ja käytäntöjä muutettaessa tulee johtaminen ja käytännön toiminta ottaa 

tarkasteluun. Johtajuutta tulee kehittää siihen suuntaan, joka tukee työntekijän keskitty-

mistä työhönsä ja hänen työhyvinvointiaan. Useissa organisaatioissa esiintyy lisäksi luot-

tamuspulaa muiden kuin johtotason työntekijöiden etätyössä selviytymiseen. (Karjalainen 

& Jyrkinen 2020.) Mahdollisuus keskittyä työhön nouseekin yhdeksi tärkeäksi tekijäksi 

työnteon tehokkuuden kannalta sillä keskittymismahdollisuuden puute saattaa alentaa 

tuottavuutta merkittävästi.  

Koronaviruspandemia on siirtänyt myös asiantuntijatiimin pääsääntöisesti etätyöhön. 

Tästä ajasta voidaan oppia paljon tulevaisuutta varten. Kriisi on tarjonnut mahdollisuuden 

oppia enemmän etätyön hyödyistä sekä siihen liittyvistä taloudellisista tekijöistä. Suurem-

massa mittakaavassa etätyö vaikuttaa ihmisten asuinpaikkojen sijaintiin ja sitä kautta 
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työpaikan lähellä sijaitsevien palvelujen kysyntään, kuten esimerkiksi lounasruokalat. (Go-

denhielm 2020.)  

1.5 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 

Kehittämistoiminnan vaiheet ovat: Nykykäytännön kehittämistarpeiden tunnistaminen, ide-

ointivaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe, tulos ja tuotos, arviointivaihe sekä päätös-

vaihe, johon kuuluu myös tulosten implementointi ja levittäminen. (Salonen, Eloranta, 

Hautala & Kinos 2017, 52.) Hyvän tutkimustavan mukaista on myös tiedottaa tutkittavia 

henkilötietojen käsittelystä (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2020). 

Tärkeässä osassa on koko tiimin osallistaminen. Tiimin jäseniltä on saatu suostumus 

haastatteluihin, kyselyihin sekä työpajaan osallistumiseen. Tulokset julkaistaan nimettö-

minä. Myös kohdeorganisaatiolta on saatu lupa kehittämishankkeeseen. 

Tämän työn tutkimusmenetelmät ovat kyselylomakkeella toteutettavat kyselyt, henkilö-

haastattelut sekä työpaja (kuvio 1). Kysely on menetelmänä tehokas laajemman tutkimus-

aineiston keräämiseen ja sitä on helppo käsitellä tilastollisesti. Menetelmänä se on myös 

nopea tapa kysyä useammalta ihmiseltä samanaikaisesti samoja kysymyksiä. Henkilö-

haastattelut on valittu yhdeksi menetelmäksi, koska silloin haastateltavat voivat tuoda 

esiin asioita ja uusia näkökulmia mahdollisimman vapaasti. Työpajaa käytetään innovaati-

oiden tuottamiseen, jossa tavoitteena on ideoida ennalta määrättyjen kysymysten poh-

jalta. Käytettävät kehittämismenetelmät ovat sekä määrällisiä että laadullisia. Kyselyt ovat 

luonteeltaan määrällisiä, kun taas haastattelut ja työpaja ovat laadullisia. (Ojasalo ym. 

2018, 89, 104–106 ja 121.) Työssä tutkitaan etätyöhön liittyviä motivaatiotekijöitä, sekä 

niitä asioita, jotka ovat mahdollisia esteitä etätyömahdollisuuksien käyttämiselle. Tavoit-

teena on myös parantaa etätyön hyödynnettävyyttä entisestään tulevaisuudessa. Tämä 

työ on tarkoitettu suoraan hyödynnettäväksi asiantuntijatiimin sisäisessä käytössä ja toi-

minnan kehittämisessä. 
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KUVIO 1. Kyselytutkimusten, haastattelujen ja työpajan ajankohdat 

Saatujen tulosten perusteella tiimin sisällä voidaan käynnistää erilaisia työpajoja, joihin 

haetaan henkilöitä mukaan ideoimaan, miten tutkimuksessa esiin nousseisiin asioihin voi-

taisiin käytännön tasolla vaikuttaa ja miten tulevaisuuden kehittämisehdotuksia olisi par-

hainta lähteä toteuttamaan. 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa haetaan ratkaisua ongelmaan ja sen poistamiseen. Tut-

kimus pyrkii aikaansaamaan muutoksen, joka tässä työssä tarkoittaa lisääntynyttä etätyö-

mahdollisuuden hyödyntämistä ja parempaa kommunikaatiota näiden etätyöpäivien ai-

kana. Itsensä johtajuudessa kehitetään toimintamallia siihen suuntaan, että yksilölliset 

erot ja vaatimukset otetaan entistä paremmin huomioon. Konstruktiivinen tutkimus perus-

tuu teoriaan sekä aikaisempiin tutkimuksiin ja aiempia tutkimustuloksia hyödynnetään 

mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti. Kyseessä on siis käytännön työelämässä ja tii-

min arjessa esiintyvä ongelma, johon on tarpeellista löytää ratkaisuja ja lopputuloksena on 

suunnitelma, jolla tähän tavoitteeseen päästään. (Kananen 2017, 14–16.) 
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2 ITSENSÄ JOHTAMINEN 

2.1 Itsensä johtamisen lähtökohdat 

Kaikki johtaminen alkaa itsensä johtamisesta, ja johtamisen opettelu tulisi aloittaa itsestä 

Termit self-management ja self-leadership otettiin käyttöön 1980-luvulla. Erilaisia teorioita 

ja näkemyksiä aiheeseen on muun muassa psykologian, filosofian ja kasvatustieteen 

aloilta, mutta mikään näistä tieteenaloista ei pysty yksin luomaan kattavaa kuvaa aiheesta 

vaan tarvitaan monitieteellistä lähestymistapaa. (Sydänmaanlakka 2017, 5 ja 27–28.) 

Tärkeimmät edellytykset työnhallinnalle ovat selkeä työrooli, työn mielekkyys, työn itsenäi-

syys, osaamisen käyttö ja kehittyminen sekä osallistumismahdollisuudet. Myös työn vaati-

musten ja edellytettyjen osaamisten tulee olla keskenään tasapainossa. Työnhallinta on 

siis työntekijän oma kokemus siitä, miten hyvin hän hallitsee työnsä. (Sydänmaanlakka 

2017, 36.) Tämän pohjan ollessa kunnossa, on itsensä johtaminen taatusti paljon helpom-

paa, sillä se mahdollistaa tietynlaisen päämäärätietoisen toiminnan työpäivän aikana ja 

tekee helpommaksi omien ratkaisujen teon. Tämä luo tietyn viitekehityksen, jonka sisällä 

itsensä johtamista on mahdollista tapahtua, ilman että se toimii liikaa rajoittavana tekijänä. 

Toisaalta, jos tällaista kehystä ei olisi ollenkaan ja työntekijä saisi aivan vapaasti päättää 

kaikesta, voisi se hyvin todennäköisesti johtaa liiketoiminnallisesti katsottuna ei-toivottui-

hin ratkaisuihin. 

Me kaikki johdamme itseämme erilaisin tavoin kontrolloiduissakin tilanteissa. Vaikka 

meille annettaisiin hyvinkin tarkat ohjeet siitä mitä on tehtävä, on meillä kaikilla kuitenkin 

olemassa oma harkintakyky. Tavat ja järjestys miten saavutamme kulloinkin kyseessä ole-

van asian, ovat usein omissa käsissämme sekä se mitä ajattelemme työtä tehdessämme. 

(Neck, Manz & Houghton 2019, 3.) Emme siis välttämättä tule itsekään ajatelleeksi sitä, 

että johdamme itseämme koko ajan päivittäin ja teemme tiedostettuja tai tiedostamattomia 

ratkaisuja eri asioihin liittyen. Tärkeää onkin alkaa ymmärtämään itseään paremmin tie-

dostamalla asioita, joihin pystyy itse vaikuttamaan. Päivän ensimmäinen valinta ja pää-

töshän syntyy heti herätyskellon soidessa aamulla. Päätät itse, nousetko ylös vai jatkatko 

unia. Valinnasta aiheutuvat seuraukset ovat sitten toki eri asia, mutta käytännössä kyse 

on kuitenkin lopulta omasta ratkaisustasi. 

Etätyössä ja monipaikkaisessa liikkuvassa työssä tarvitaan itsensä johtamisen taitoja, sillä 

ne korostuvat suurten vaikutusmahdollisuuksiensa vuoksi. Se tuo mukanaan vastuun huo-

lehtia oman työn jaksottamisesta ja aikatauluttamista ilman valmiita ohjenuoria. Myös työ-

ergonomia on tällöin työntekijän omalla vastuulla, kuten vaikkapa oikeanlainen tuoli ja sen 

asennot sekä säädöt ja työpöydän korkeus. (Priestley 2020, 190.) Työn ja muun elämän 
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yhteensovittaminen vaatii myös harjaantumista ja ympäristön sekä vallitsevien olosuhtei-

den merkityksen tiedostamista. Työllä pitää myös olla selkeät ja ymmärrettävät tavoitteet. 

Tärkeää onkin pitää esimies mukana tavoitteiden asetannassa sekä niiden seuraami-

sessa ja arvioinnissa. Tämä vaatii myös valmiutta tarvittaessa muuttaa omia työskentely-

tapoja. Säännölliset keskustelut koko tiimin kanssa varmistavat tiedon ja kokemusten ja-

kamisen sekä muilta oppimisen. Hyviksi koetut käytännöt kannattaakin aina jakaa muiden 

kanssa. Kokeilukulttuuri, jossa kokeillaan rohkeasti erilaisia asioita, edistää etätyöskente-

lytapojen kehittymistä. (Tuominen, Ropponen & Kandolin 2016, 89–90.) 

2.2 Kehittyminen itsensä johtajuudessa 

Itseohjautuvuuteen liittyy vahvasti myös päätöksenteko, sillä itseohjautuvasti toimiminen 

edellyttää kykyä tehdä päätöksiä. Hyvään alkuun päästään esimerkiksi aloittamalla pie-

nistä asioista. Tällainen esimerkki voi olla vaikkapa uuden pienehkön keittiökoneen hank-

kiminen konttorille, jossa työntekijä saa tehdä sen osalta itsenäisen päätöksen varmista-

matta asiaa ensin esimieheltä. Ei ole siis tarkoitus aloittaa suurista ja riskejä sisältävistä 

päätöksistä. Tämän jälkeen voidaan siirtyä vähitellen itse liiketoimintaan liittyviin kohtei-

siin. Näin saadaan aikaan se, että asiantuntijalla on mahdollisuus päättää omaan ydin-

osaamiseensa liittyvistä asioista ja hän on toki myös itse vastuussa tekemistään ratkai-

suista. Päätöksenteko on tässä mallissa rajattu riittävän pieneksi, jotta saadaan aikaan 

nopeita ja suoria päätöksiä. Kyseessä on niin sanottu askelmalli, jonka avulla päätöksen-

tekoa hajautetaan organisaation alemmille tasoille, jonka tulee näkyä ulospäin. (Ala-Mutka 

2019, 109–114.) Tässä ei siis ole tarkoitus se, että jokainen alkaisi yksin päättämään kai-

kista ja myös omaan osaamisalueeseensa kuulumattomista asioista. Kyseessä on työn-

hallinta, jonka mukaisesti henkilöllä on selkeä työrooli sekä osallistumismahdollisuus, 

jotka mahdollistavat tämän. (Sydänmaanlakka 2017, 36.) 

Itsensä johtamisen tukeminen 

Itsensä johtamiseen liittyy myös tietynlainen luova rohkeus, joka tarkoittaa sellaisen asen-

teen kehittämistä, joka auttaa etenemään torjumisen ja epäonnistumisen pelosta huoli-

matta. Kyseessä on vahvasti päätöksentekoon liittyvä asia ja siihen liittyvään rohkeuteen 

sekä kykyyn kantaa vastuuta omista päätöksistään. Tähän vaikuttaa myös se, millainen 

ilmapiiri työpaikalle on onnistuttu luomaan sekä se, miten organisaatio ja kollegat suhtau-

tuvat mahdollisiin epäonnistumisiin ja uusiin ideoihin. Työntekijän kuulluksi ja huomioi-

duksi tuleminen sekä kokemus arvostuksesta ovat tässä yhteydessä tärkeitä tekijöitä. (Al-

tidor 2017, 30.) 
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Työntekijän tulee tulkita itseään ja omaa käytöstään ja sovittaa päivittäinen tekeminen ja 

rutiinit siihen ja yhdistää ne kertyneeseen tietoon. Tiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

kaikkien työntekijöiden tietotaitoa, eli pääomaa kuten asiantuntijuus, kyvykkyydet ja koke-

muksen kautta tullut osaaminen. (Dalkir 2017.) 

Tieteelliset ja teknologiset innovaatiot ovat tuoneet mukanaan monia tietokeskeisiä orga-

nisaatioita, joissa tuotetaan valtavasti dataa joka päivä. Tämä aineisto on muutettava tie-

doksi kilpailukyvyn ja oikeanlaisen päätöksenteon turvaamiseksi. (Oswaldo, Sergio, Es-

quetini & Schweimanns 2016.) 

Itseohjautuvuus 

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan ihmisen kykyä toimia ilman ulkopuolisen ohjauksen 

ja kontrollin tarvetta (Savaspuro 2019, 25). 

Itseohjautuvassa organisaatiossa päätöksen kohteena olevat asiat ovat avoimia. Ne keillä 

on tietämystä juuri käsillä olevasta asiasta, hakeutuvat itsenäisesti mukaan päätöksente-

koon ja muut jäävät ulkopuolelle. Tällöin luotetaan niihin henkilöihin, jotka on valittu teke-

mään päätös ja tiedostetaan, että heillä on riittävät valmiudet ja tiedot kyseisen päätöksen 

tekemiseen ja he tekevät kokonaisuuden kannalta järkeviä päätöksiä. Frank Martelan mu-

kaan itseohjautuvassa organisaatiossa luotetaan ihmiseen ja hänen taipumukseensa hoi-

taa asiat hyvin. Tiimillä tulee olla selkeät ehdot, joiden rajoissa päätöksiä tehdään itsenäi-

sesti liittyen projekteihin ja toimintatapoihin. Tästä on esimerkkinä hollantilainen hoiva-

alan yritys Buurtzorg, jossa työntekijät päättävät itsenäisesti siitä, miten asiat tehdään. 

Ratkaisut ongelmiin on myös keksittävä itse. (Savaspuro 2019, 26–29.) 

Itseohjautuvuus vaatii työntekijöiltä paljon, kuten oman tietoisuuden kehittämistä. Kärsiväl-

lisyys ja erilaisten asioiden toistuva kohtaaminen sekä näiden soveltaminen käytäntöön 

ovat vaatimus kehittymiselle. (Sydänmaanlakka 2017, 262.) Tämä edellyttää myös hyvää 

itsetuntemusta, itseluottamusta, oma-aloitteisuutta, päämäärätietoisuutta sekä kykyä kan-

taa vastuuta. Lisäksi pitää pystyä priorisoimaan, delegoimaan sekä tekemään itsenäisiä 

päätöksiä. Huonosti hoidettuna itseohjautuvuuden kulttuuri voi aiheuttaa uupumusta, ilma-

piirin kireyttä, liiallista kiirettä ja stressiä, tehottomuutta, epävarmuutta sekä ongelmia asi-

oiden priorisoinnissa. Ongelmia voi myös esiintyä siinä, että kaikki eivät osallistu yhtä pal-

jon kuin muut ja suurin vastuu ja vaativimmat tehtävät jäävät vain tietyille ihmisille, muiden 

seuratessa vierestä. Esimiesten ja selkeiden vastuiden puuttuminen voi johtaa valtatyhji-

öön, jota työntekijät alkavat täyttämään epävirallisella hierarkialla. Tällainen itseohjautu-

vuuteen liittyvä ongelma voidaan välttää sillä, että jokaiselle työntekijälle asetetaan sel-

keät tavoitteet. Kaikilla on oltava yhteinen päämäärä sekä näkemys keinoista siihen pää-

semiseen. Vastuut on jaettu selkeästi ja tiedetään missä menevät oman työn rajat ja mitä 
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tehdään ja miksi. Myös se pitää olla selkeää, kuka tekee päätökset silloin, kun työntekijät 

ovat niistä erimielisiä ja ratkaisua ei saada keskenään aikaan. On oltava tiedossa henkilö, 

kenen puoleen näissä asioissa voi silloin kääntyä. Lisäksi tarvitaan luottamusta työnteki-

jöiden kesken, mutta myös tietämystä siitä, että johto luottaa työntekijöihinsä ja palautetta 

pystytään antamaan puolin ja toisin sekä ongelmat keskustellaan avoimesti. Tiimissä täy-

tyy myös saada tehdä virheitä, sillä epäonnistumiseen liittyvät pelot tuhoavat luovuutta ja 

saattavat aiheuttaa passiivisuutta, jolloin ei saada riittävästi asioita aikaan. Myös työnteki-

jöiden itseymmärrys on ratkaiseva tekijä. Työntekijän tulee tuntea yrityksen arvot sekä 

päämäärät, joihin pyritään ja saada aika ajoin tietoa siitä, miten näihin tavoitteisiin on 

päästy. Organisaatiokulttuurin hyvä tuntemus on omiaan edistämään myös itseohjautu-

vuuteen liittyviä motivaatiotekijöitä. (Savaspuro 2019, 28–29 ja 48–49.) 

Tiimin johtamisesta hyvin suuri osa on etäjohtamista. Hyviä keinoja esimiehelle läsnäolon 

osoittamiseksi ovat osallistuminen aikataulujen niin salliessa tiimin yhteisiin palavereihin ja 

Teams-keskusteluihin. Etätyöskentely on vaikuttanut työaikoihin niin, että työajat voivat 

välillä venyä normaalia enemmän perinteisen klo 8–16 työajan ulkopuolelle. Esimiehen on 

välillä hyvä muistuttaa, että työpäivän jälkeen voi kirjautua järjestelmistä pois eikä illalla tai 

hyvin aikaisin aamulla lähetettyihin sähköposteihin tarvitse reagoida heti niiden saapuessa 

tämän tapahtuessa työajan ulkopuolella. Muutoin vaarana on työ- ja vapaa-ajan välisen 

ajan hämärtyminen. Itsensä johtamiselle ja itseohjautuvuudelle tulee siis antaa tilaa, mutta 

kuitenkin niin, että esimiehen tukea on tarpeen mukaan mahdollista saada. (Faiq 2020.) 
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3 ETÄTYÖ 

3.1 Etätyön määritelmä 

Yleisimmillään etätyö (remote work) määritellään sellaiseksi työksi ja työjärjestelyksi, 

joka toteutuu pääasiallisen työpaikan ulkopuolella (Tuominen ym. 2016, 61). 

Etätyötä kuvaa parhaiten sen paikasta riippumattomuus, eli työntekopaikkaa ei ole varsi-

naisesti rajattu. Usein puhutaan kuitenkin kotoa käsin tapahtuvasta työskentelystä, joka 

voi olla säännöllistä tai osa-aikaista. Etätyöhön kuuluu myös tietotekniikan hyödyntäminen 

työtehtäviin liittyen. Pääsääntöisesti työntekijän kone on tällöin yhteydessä työnantajan 

tietoverkkoon erilaisten etätyöratkaisujen kautta. Etätyö mahdollistaa myös joustavuuden 

työaikoihin ja lisää vaikuttamismahdollisuuksia oman työn suunnitteluun sekä lisää työtyy-

tyväisyyttä ja sitoutumista työnantajaorganisaatioon. Etätyön on koettu myös vähentävän 

stressiä ja lisäävän työn tuottavuutta. Lisäksi rekrytoinnin osalta poistuvat maantieteelliset 

esteet ja ihmisiä voidaan palkata töihin sijainnista riippumatta. Toimisto- ja toimitilakustan-

nukset sekä työmatkoihin käytettävä aika ja työmatkakustannukset vähenevät myös sel-

keästi. Kääntöpuolena asialle työntekijät ovat myös kokeneet vieraantumista työyhteisös-

tään ja kokeneet pääsevänsä vähemmän osallistumaan asioihin. Myös tiedonkulun on to-

dettu olevan heikompaa kuin työpaikalla. Etätyö voi johtaa myös työajan venymiseen sekä 

työ- ja vapaa-ajan rajan hämärtymiseen. Myös perhe-elämään voi aiheutua ongelmia 

muun perheen taholta tapahtuvien työn keskeytyksien takia. Ongelmia saattavat aiheuttaa 

myös huonot työtilat, etätyöpisteen tekemiseen vaaditut kustannukset sekä työsuorituksen 

valvonnan hankaluus. Joissain tapauksissa liiallinen etätyönteko on aiheuttanut myös 

henkistä huonovointisuutta. (Tuominen ym. 2016, 61–67.)  

Etätyö on hyvin itsenäistä, mutta asiat eivät tapahdu itsekseen. Etätyöskentely vaatii tie-

tynlaista asennoitumista ja jatkuvaa halua uuden oppimiseen. Myös itsenäinen tiedonhaku 

on avainasemassa. Tämä taas vaatii sen, että oikeanlaista tietoa on jatkuvasti saatavilla 

ja omaehtoiseen työskentelyyn kannustetaan. (Rönnqvist 2019.) Etätyöhön liittyvä suunni-

telma ja aineistopankki ovat tärkeitä tekijöitä työskentelyn onnistumisen kannalta. Työnte-

kijällä tulee olla myös selkeä kanava tai yhteyshenkilö, jolta voi kysyä apua päivän aikana 

erilaisissa tilanteissa. Etätyöpäivän aikana on helppo jäädä yksin ja ulkopuoliseksi ilman 

oikeanlaista aloitteellisuutta. Yhteydenotot työnantajan toimesta työntekijään ovat myös 

yhtä tärkeässä osassa. Yhteydenotosta ei saa jäädä kuitenkaan liiallisen seuraamisen ja 

tarkkailun kuva vaan pikemminkin kyseessä on kollegoiden välinen jutustelu siitä, miten 

päivä on sujunut ja millaisia asioita kulloinkin on meneillään. Ratkaistavia asioita on täl-

laisten asioiden sovittaminen työntekijöiden arkeen. 
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Esimerkiksi Yahoo! on yksi tunnettu organisaatio, joka kielsi vuonna 2013 työntekijöitään 

työskentelemästä kotoa käsin, sillä yrityksessä koettiin etätyön vaikuttavan työnteon no-

peuteen ja laatuun negatiivisesti. Yrityksessä haluttiin myös panostaa enemmän yhdessä 

työskentelyyn. Pari kuukautta tämän jälkeen, myös toinen suuri yritys Hewlett-Packard 

teki saman liikkeen. Tämä kertoo sen, että etätyö ei välttämättä aina sovi kaikille ja kaik-

kiin organisaatioihin. (Felstead & Henseke 2017.) Tämän vuoksi onkin tärkeää seurata ja 

analysoida etätyön hyötyjä ja haittoja organisaation sisällä säännöllisin väliajoin. 

Etätyöpäivä voi myös aiheuttaa työntekijässä suorituspaineita. Saatetaan kokea, että päi-

vän aikana ei ole saatu riittävästi aikaan ja tämän takia pitkitetään työpäivää ja lisätään 

työnteon määrää entisestään. Tällöin saattaa unohtua se, että työpäivät konttorillakaan 

eivät välttämättä ole jatkuvasti tehokkaita kaikkine keskeytyksineen. Tämä voi johtaa työn-

tekijän puolelta kuitenkin epärealistisiin odotuksiin siitä, mitä kaikkea etäpäivän aikana voi 

saada aikaan. Tällöin ei pidä unohtaa, että etätyö kuitenkin antaa parhaimmillaan hallin-

nan tunteen ja auttaa uppoutumaan työhön keskeytysten määrän ollessa pienempi ja se 

voi lisätä innostuksen tunnetta paremman aikaansaamisen kautta. (Harju 2014.) 

Yli puolet suomalaisista tunsi vuonna 2012, ettei aikaa jää päivittäin tarpeeksi työn ulko-

puoliseen elämään. Tietyissä tehtävissä haastavaa voivat olla rajatut työajat ja tietynlai-

nen paikkasidonnaisuus. Toisaalta myös työaikojen ennakoimattomuus voi yhtä lailla vai-

keuttaa muun elämän suunnittelua. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on samalla 

tavalla stressiä siinä missä pelkän työnkin aiheuttama. Tällainen tuntemus ristiriidasta li-

sää uupumusta ja vähentää työtyytyväisyyttä. Työn ja muun elämän tasapainottaminen 

taas sitä vastoin edistää työhyvinvointia, joka näyttäytyy hyvinä työsuorituksina. (Toppi-

nen-Tanner, Vanhala, Puttonen, Larvi & Vaaranen 2018, 10–12.) 

Myös liikkuva työ kuuluu etätyöhön alakäsitteenä. Työtä voidaan tehdä työnantajan jos-

sain muussa toimipisteessä, asiakkaan luona, eri kulkuvälineissä, julkisissa tiloissa tai ho-

telleissa. Vaihtoehtoja on useita. Tätä kuvataankin liikkuvaksi ja monipaikkaiseksi työksi. 

Tieto- ja asiantuntijatyössä sovelletaan usein hajautetun työn mallia, jossa työntekijät voi-

vat työskennellä eri puolilla maailmaa saman yhteisen projektin parissa. Tässä työssä voi-

daan hyödyntää sekä sähköisiä kommunikaatiovälineitä että fyysistä liikkuvuutta. Pää-

sääntöinen yhteydenpito tapahtuu erilaisten tietoteknisten ratkaisujen avulla. Tällainen 

työskentely voi myös ulottua työnantajayrityksen ulkopuolelle, esimerkiksi erilaisiin alihan-

kintana ostettuihin yhteistyötoiminteisiin tai eri yritysten välisiin yhteisiin projekteihin. (Tuo-

minen ym. 2016, 68–70.) 

Työturvallisuuskeskuksen mukaan työympäristön vaihtelua kannattaa myös tehdä, sillä 

työskennellä voi esimerkiksi kahvilassa, kirjastossa tai puistossa (Työturvallisuuskeskus 
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2019). Tämä tuo mukavaa vaihtelua työympäristöön ja samalla tulee myös liikuttua enem-

män työpäivän aikana. Toki tässäkin yhteydessä pitää muistaa turvata liikesalaisuudet, eli 

tilat tulee valita niin, etteivät asiattomat henkilöt pääse näkemään tai kuulemaan yrityksen 

tai sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden asioita. 

3.2 Etätyökäytäntö 

Kohdeorganisaatiolla on omat kirjalliset etätyöohjeet, joissa määritellään nykyiset käytän-

nöt. Etätyötä voi tehdä maksimissaan kolme päivää viikossa ja etätyön tekeminen on va-

paaehtoista. Tiimipalavereihin on osallistuttava myös etätyöpäivän aikana joko Skypen tai 

Teamsin avulla. Etätyöpäivien suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdolliset lähival-

mennukset sekä koulutuspäivät. Tilanteessa, jossa etäyhteydet katkeavat, tulee olla yh-

teydessä esimieheen, tarkistaa vikailmoitukset ja tarvittaessa tulee olla yhteydessä vika-

palveluun tilanteen korjaamiseksi. Työpäivän kulkua haittaavien vikojen vuoksi saatetaan 

erikseen joutua sopimaan siirtymisestä työntekijän tiloihin etätyöpäivän aikana. Työaika-

lain uudistuksen myötä etätyö on työaikalain piirissä, sillä se ei enää ole tiettyyn paikkaan 

sidottua lainsäädännöllisesti. Myös kolme- tai nelipäiväistä työviikkoa tekevät voivat työs-

kennellä etänä kolme päivää viikossa. (Ahonen 2020, 1–4.) 

Työntekijän käyttäjäprofiili määräytyy työn liikkuvuuden mukaan ja tämä määrittely on osa 

esimies-alaiskeskustelua. Työntekijän velvollisuus on huolehtia laitteiden kunnosta ja työ-

välineiden sekä laitteiden kuljetuksesta vakituisen työpaikan ja etätyöpaikan välillä omalla 

kustannuksellaan. Työnantajan hankkimille välineille on järjestetty tekninen tuki samalla 

tavalla, kuin työnantajan toimitiloissa tehtävässä työssä. (Kohdeorganisaation etätyöoh-

jeet 2020, 1.) 

Käyttäjäprofiileja on kolme erilaista. Ensimmäisenä on All Around, joka on henkilöille, jotka 

liikkuvat paljon talon ulkopuolella, kuten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luona. Tä-

hän ryhmään kuuluvat tarvitsevat työvälineet, joilla pääsee organisaation toimistoverkkoon 

ajasta ja paikasta riippumatta ja sähköpostin ja kalenteritietojen on oltava koko ajan käy-

tettävissä. Tähän ryhmään kuuluva käyttää tarvittaessa yhteiskäytössä olevia työpisteitä. 

Toisen, eli On The Go -profiilin mukainen työntekijä liikkuu talon sisällä ja muiden organi-

saation toimipisteiden välillä. Näillä käyttäjillä on pääsy toimistoverkon resursseihin yrityk-

sen toimipisteissä ja lisäksi sähköposti sekä kalenteritiedot ovat koko ajan käytettävissä. 

Tämän ryhmän työntekijät käyttävät mahdollisuuksien mukaan yhteiskäytössä olevia työ-

pisteitä. Kolmantena määriteltynä ryhmänä on In House, eli henkilöt, jotka tekevät työtä 

omalta toimipisteeltä. Tähän ryhmään kuuluvilla on käytössä kiinteä nimetty työpiste tai 

työn luonteen mukainen yhteiskäyttöpiste sekä toimistoverkon palvelut ja tyypillisimmät 
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tavoitettavuuspalvelut. Kolmas ryhmä siis kuvaa työntekijää, joka ei tee etätyötä vaan 

työskentelee työnantajan tiloissa. (Kohdeorganisaation etätyöohjeet 2020, 1–2.) 

Etätyöperiaatteissa on määritelty myös esimiestyö. Kehityskeskustelu työntekijöiden 

kanssa on käytävä 1–2 kertaa vuodessa, jossa yhtenä kohtana on etätyö. Keskustelussa 

otetaan esille, soveltuuko etätyö tämänhetkisiin työtehtäviin, miten raportointi hoidetaan ja 

mitkä työvälineet ovat käytössä etätyötä varten. Esimiehen tulee olla säännöllisesti tavat-

tavissa kasvotusten ja viikkopalaverit tai muut toistuvat palaverit suositellaan järjestämään 

yhdelle päivälle, jolloin etätyötä ei tehdä. Tämä mahdollistaa kasvotusten tapahtuvan vuo-

rovaikutuksen säilymisen. Liikkuvan työn ergonomiaan liittyvät asiat pitää myös saattaa 

työntekijän tietoon ja varmistaa, että nämä on ymmärretty. Etätyön kestoaikaa ja muotoa 

arvioidaan ja seurataan puolivuosittain kehityskeskusteluiden yhteydessä. (Kohdeorgani-

saation etätyöohjeet 2020, 2.) 

Kaikkien poissaolojen ilmoittamisessa on voimassa sama käytäntö kuin vakituisessa toi-

mipisteessä ja niiden suhteen noudatetaan työehtosopimuksen mukaisia säännöksiä työ-

ajan ja liukumien suhteen. Työntekijän on etätyöpäivän aikana huolehdittava tietosuojasta 

sekä normaalit työhön liittyvät salassapitovelvollisuudet ovat voimassa samoin kuin muul-

loinkin. Etätyöohjeessa todetaan myös, että oikein toteutetuilla etätyöjärjestelyillä on posi-

tiivinen vaikutus työntekijän työssä jaksamiseen. (Kohdeorganisaation etätyöohjeet 2020, 

2.) 

Etätyöohjeistukseen sisältyy myös työhyvinvointiin liittyviä asioita. Ohjeissa korostetaan 

henkilön oman seurannan tärkeyttä jaksamisen sekä palautumisen osalta, mutta näistä 

pitää myös välillä keskustella esimiehen kanssa. Etätyöpäivä on tavallinen työpäivä, johon 

pitää valmistua samalla tavalla kuin konttorillakin tapahtuvaan työskentelyyn. Työvälineet 

ja aikataulut pitää katsoa kuntoon hyvissä ajoin. Erilaisten tehtäväluettelojen laatiminen 

helpottaa päivän suunnittelua ja työn omatoimista seuraamista. Tauoista on myös pidet-

tävä huolta itsenäisesti. Työergonomiasta tulee huolehtia vaihtelemalla asentoa päivän 

mittaan, välillä liikkumalla sekä venyttelemällä. Tähän on erikseen saatavissa organisaa-

tion sisällä omat laajemmat ergonomiaohjeet, vinkkejä taukojumppiin sekä linkkejä erilai-

siin verkossa sijaitseviin harjoitteisiin, kuten liikuntaohjelmiin ja verkkojumppiin, jotka ovat 

saatavilla yhteistyössä suuren kuntosaliketjun kanssa. Työterveyshuollon tukitoimetkin on 

huomioitu ja tähän liittyvät ohjeet ovat saatavissa samasta paikasta kuin etätyöohjeistus. 

Poikkeusaikoinakin on siis varmistettu työterveyshuollon tukitoimien saatavuus työskente-

lypaikasta riippumatta. Poikkeusaikoina voi myös tulla eteen tilanteita, joissa koko perhe 

on etätyöskentelemässä samanaikaisesti. Tällöin etätyöpäivän kulussa kannattaa suunni-

tella käytännön asioita perheen kanssa etukäteen. (Rautio 2020, 1–2.) 
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Läheisesti työhyvinvointiin liittyvä asia on keskinäinen luottamus. Liiallinen työn seuraami-

nen voi viedä nopeasti työntekijän motivaation. Viestinnän tehokkuus ja selkeys lisää ym-

märrystä ja työnhallintaa. Myös yhteisiä virtuaalisia tapaamisia, kuten kahvihetkiä on myös 

syytä järjestää. Näihin saa ideoita organisaation laatimasta vinkkipankista, joka on kaik-

kien työntekijöiden saatavissa. Esimiehille suunnatussa ohjeistuksessa korostetaan luotta-

musta sekä itsenäisyyttä sekä sitä, ettei johtamista unohdettaisi. Esimiehen tulee tuntea 

alaisten tarpeet, sillä ihmiset ovat erilaisia ja tarvitsevat tukea kukin eri asioissa. Omaan 

etätyössä jaksamiseen liittyvistä huolista onkin syytä keskustella esimiehen kanssa ja ha-

kea asioihin tätä kautta ratkaisuja ja mahdollisia uusia toimintamalleja. (Rautio 2020, 2–3.) 

Muutos on mahdollista tehdä myös asteittain niin, että ensin henkilöstöllä on mahdollisuus 

tehdä yksi etätyöpäivä viikossa ja muutaman vuoden kuluttua määrä lisätään kahteen tai 

kolmeen etätyöpäivään. Tiimi on tällä hetkellä normaalioloissa tässä vaiheessa ja seu-

raava looginen askel on etätyöhön liittyvien rajoitusten poistaminen kokonaan myös nor-

maaliaikoina. Aloittaminen on mahdollista yhdellä esimerkkitiimillä, jota kautta käytäntö voi 

laajentua vähitellen koko organisaatioon. Esimerkkinä tässä tapauksessa on kehittämis-

hankkeen kohteena oleva asiantuntijatiimi. (Vilkman 2019.) 

Taukojen pitäminen vaikuttaa työntekijän tuottavuuteen ja vireystilaan. Sen vuoksi näiden 

oikeaoppinen hyödyntäminen on tärkeää. Taukojen seurantaan on olemassa omia järjes-

telmiään. Näitä ei käytetä sen takia, että taukoaikoja haluttaisiin valvoa minuutilleen, vaan 

siksi, että nämä toimivat työntekijälle itselleen apuvälineenä taukojen seurannassa ja hyö-

dyntämisessä. Järjestelmiin voidaan myös liittää työntekijöiden itselleen näkyviin tulevia 

taukotilastoja. (Epstein, Avrahami & Biel 2016.) Tällaisen liittäminen osaksi työajanseuran-

taa esimerkiksi yksinkertaisen matkapuhelinsovelluksen avulla helpottaisi varmasti sekä 

työntekijää että työnantajaa. On esitetty, että työn tuottavuuteen ja tehokkuuteen liittyen 

tulisi olla hyvä työajanseurantajärjestelmä, joka toimisi työntekopaikasta riippumatta. Tä-

män osalta myös ohjelmistoautomatiikan hyödyntäminen voisi tulla kyseeseen. (Bogaty-

reva, Ilyukhina, Simonova & Kozhukhova 2019, 4.) Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori 

Jari Hakasen mukaan pitämättä jääneet tauot voivat aiheuttaa etätyöapatiaa ja tylsisty-

mistä, kun työ keskittyy vain tietokoneen ja matkapuhelimen äärelle (Sarkkinen 2020). 
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KUVIO 2. Etätyöpäivän aikana vaikuttavat tekijät (Priestley 2020, 38 ja 65). 

3.3 Syyt etätyön tekemiselle 

Taustatekijöinä etätyölle on tunnistettavissa monia eri motivaattoreita. Yrityksellä ja työn-

tekijällä on toisistaan poikkeavia syitä etätyön tekemiselle, mutta lähtökohta on, että nämä 

tekijät hyödyttävät molempia osapuolia. Vaikka jokin tekijä voi aluksi näyttäytyä vain toista 

osapuolta hyödyttävänä tekijänä, voidaan tarkemmin asiaa tarkasteltuna löytää monen te-

kijän väliltä erilaisia synergiaetuja, eli tekijöitä, jotka kuitenkin lyhyemmällä tai pidemmällä 

aikavälillä päätyvät hyödyttämään molempia osapuolia. Pelkästään yksipuolinen hyöty ei 

varmasti olisi lopulta kovin kantava ja hedelmällinen maaperä etätyölle. Esimerkiksi pel-

kästään työntekijän oma tahto etätyön tekemiselle ei saa olla riittävä tekijä, varsinkin jos 

on tunnistettavissa, että työtehtävien luonne huomioiden todetaankin, että ne eivät sovi-

kaan tehtäväksi etätyönä laisinkaan tai vain tietyiltä osin. 

CCWTR 2014 (Cisco Connected World Technoly Report 2014) tutkimuksen mukaan ih-

misten keskittyminen on parempaa etätyössä. Tutkimukseen osallistui noin 2000 ihmistä 

ikäluokasta 18–40-vuotta. Heidät oli lisäksi jaettu 18–30-vuotiaisiin sekä 31–40-vuotiaisiin 

ja vertailtu erilaisia etätyöhön liittyviä asioita heidän välillään. 44 % 18–30-vuotiaista koki, 

että he ovat keskittyneempiä toimistolla kuin etänä, kun taas 31–40-vuotiaiden osalta luku 

oli vain 36 %. Molemmista ryhmistä yli puolet siis koki keskittymisen etätyössä olevan pa-

rempaa. (Cisco Systems, Inc. 2014, 18.) 
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Kokoaikaisen kotietätyön tutkimuksen haasteita on ollut sitä hyödyntävien verrattain pieni 

määrä (Ojala & Pyöriä 2015). Etätyön yleistymisestä kertoo vuoden 2018 Työolobaro-

metri, jonka mukaan etätyötä teki säännöllisesti noin 20 % palkansaajista ja satunnaisesti 

14 %. Päivittäin etätyötä tekevien osuus oli kolme prosenttia. Tutkimuksessa todettiin 

myös, että miehet tekevät etätyötä enemmän kuin naiset, sillä miehistä 16 ja naisista 12 

% teki etätyötä viikoittain tai päivittäin. Miehistä 62 % ei tehnyt etätöitä lainkaan, kun taas 

naisten vastaava luku oli 69 %. Ylempien ja alempien toimihenkilöiden välillä etätyön mää-

rässä oli suuria eroja. Ylemmistä toimihenkilöistä 27 % oli etätöissä päivittäin tai viikoittain. 

Se on verrattain paljon alempien toimihenkilöiden lukuun nähden, joka oli vain 11 %. Etä-

työtä tekivät eniten valtion palkkalistoilla olevat ja teollisuudessa etätyötä esiintyi vähiten. 

Kun verrataan vuotta 2012 vuoteen 2018, on etätyön määrä ollut selkeässä kasvussa toi-

mihenkilöiden keskuudessa. Kaikkein suurin lisäys on tapahtunut valtiolla. Vuonna 2018 

yli 200 hengen organisaatioissa etätöitä teki 19 % palkansaajista. Kasvua on tapahtunut 

vuodesta 2012 vuoteen 2018 noin 15 %. (Lyly-Yrjänäinen, M. 2019, 44–46.) 

3.4 Ajanhallinta etätyöpäivän aikana 

Hyvä ajanhallinnan ohje on kirjata ylös olennaiset tehtävät ja priorisoida ne. Listaa on 

myös hyvä käydä läpi aika ajoin ja katsoa tuleeko asioiden tärkeyttä pohtia uudestaan ja 

onko esimerkiksi uusia asioita, joita sinne on syytä lisätä. Muistiinpanojen ja muistilistojen 

kirjaaminen sekä ylläpito tuo rakenteellisuutta oman ajan hallintaan. Kalenteriin voi laittaa 

tiettynä päivänä tiettyyn kellonaikaan tapahtuvat asiat sekä asiat, jotka ovat tiettyyn aika-

jänteeseen sidoksissa. Tämän lisäksi voi tehdä niin sanotun odottaa-listan, joka sisältää 

muilta odotettavia asioita, vaikkapa toisille delegoituihin tehtäviin liittyen. Listat kannattaa 

tehdä myös omista projekteista ja seuraavista tehtävistä. Kontekstiajattelun mukainen lista 

taas on sellainen, joka vastaa kysymykseen mitä tietyssä ympäristössä tai tilanteessa voi 

tehdä. Se voi sisältää vaikkapa kuvauksen siitä mitä tehdä silloin, jos jokin tietty ennalta 

määrätty työtehtävä tai päivän työvuoroon sisältyvät asiat ovat valmiina tehtyinä. Yksin-

kertaistetulla tasolla se voi olla vaikkapa vain lista asioista, joita voi suorittaa sen jälkeen, 

kun pakolliset tehtävät on hoidettu. Nämä listat voivat olla esimerkiksi puhelimen muisti-

olla tai paperisella muistilapulla. Pääasia on, että ne löytyvät ja ovat tarpeen mukaan käy-

tettävissä. Kalenteria ja tehtävälistoja tulee seurata ja tarkastaa säännöllisesti ja luoda sii-

hen tietynlaiset omat rutiinit. Usein saattaa olla niin, että käytännöt kalenterin aktiiviseen 

käyttöön puuttuvat kokonaan ja ne onkin hyvä tehdä itselleen heti alussa selväksi. Sama 

pätee myös kaikkiin aiemmin mainittuihin listoihin. (Backman 2018, 32–46 ja 50–52.) 

Joustavien työaikojen ja mobiiliteknologian myötä etätyöpäivän ajankäyttö koetaan usein 

eri tavalla kuin perinteinen kahdeksasta neljään ulottuva työpäivä. Usein tämä on 
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pikemminkin jaksotettu erilaisin kalenterimerkinnöin ja se on myös tietyllä tapaa riippuvai-

nen myös kollegoiden työajasta varsinkin tiimityössä. Tällöin on tarvetta synkronoida 

omaa ajankäyttöä myös muiden mukaan ja keskittyä ajoitukseen. (Gregg 2018, 8.) Tämä 

vaatii erilaisten tiimien sisällä joustavaa yhteistyötä ja tietynlaista koordinointia vaikkapa 

jaettujen kalenterien avulla. Tähän liittyen myös työajan seurannan tulee olla kunnossa, 

jota toisaalta ei voi tehdä pelkästään henkilökohtaisen kalenterin avulla. Tähän on kohde-

organisaatiossa käytössä oma alihankintana ostettu järjestelmä, jonka avulla tuntien seu-

ranta ja kirjaaminen on helppoa. Tällöin myös liukuvan työajan hyödyntäminen on selke-

ämpää ja läpinäkyvämpää. 

Ajankäytön osaamisen kasvattaminen ja hankitun tiedon päivittäminen vaatii henkilökun-

nan osaamisen kehittämistä. Vaikuttavia elementtejä ovat muun muassa oppimiskyky, or-

ganisaatiokulttuuri, sosiaaliset suhteet, teknologia, prosessit ja yrityksen infrastruktuuri. 

Tämä voidaan lisäksi jakaa ihmisten välisiin tekijöihin sekä ohjelmistoihin ja tietokantoihin, 

joita käytetään tässä yhteydessä. Erilaisiin tietovarastoihin voidaan myös kerätä ohjeita ja 

neuvoja sekä ihmisten kokemuksia. (Anandasivakumar, Stene, Johansen & Michelsen 

2017.) 

Etätyöpäivä on hyvä aloittaa samalla tavalla kuin normaalisti konttorillekin mentäessä. He-

rääminen ajoissa, aamupalan syöminen, aamuliikunta ja pukeutuminen työvaatteisiin luo-

vat alun päivälle paremmin, kuin suoraan työkoneelle meneminen. Myös erilaiset kotityöt 

kannattaa suorittaa etukäteen, edellisenä päivänä tai iltana. Konttorilla ollessasikaan et 

pesisi pyykkiä tai laittaisi ruokaa kesken päivän. Päivän aikana vältettäviä tekijöitä ovat 

erilaiset keskeytykset, tarpeettomat Teams- ja Skypekokoukset, tarpeettomat puhelut 

sekä kotityöt. Myös aikarosvoja, kuten sosiaalista mediaa ja erilaista viihdesisältöä tulee 

välttää. Keskittymisen tulee olla työssä, henkilökohtaisessa kasvussa ja erilaisten yhteyk-

sien luomisessa. Erilaisia kriisejä, tiimin sisäistä kommunikaatiota ja välitöntä huomiota 

tarvitsevia asioita tulee pystyä hallitsemaan. (Priestley 2020, 38 ja 65.) 

Myös tietyn alueen varaaminen etätyökäyttöön on tarpeellista. Näin muut samassa talou-

dessa asuvat tai muutoin samassa tilassa olevat tietävät milloin olet työtehtävien parissa 

ja sinua ei saa häiritä. Se auttaa myös itseä tunnistamaan sen, milloin tehdään työtehtäviä 

ja milloin on mahdollista levätä ja pitää taukoa. Tällä tavoin vältytään jatkuvasta töissä 

olon tunteesta. Keittiö tai olohuoneen sohva voivat olla alttiita erilaisille häiriötekijöille, jo-

ten etätyöpiste kannattaa suunnitella yksittäiseen huoneeseen tai jonkin huoneen kul-

maan. Tällainen tietty työnteolle varattu paikka auttaa omalta osaltaan myös rajaamaan 

työn ja vapaa-ajan välistä eroa. Yksi tapa varmistaa tietämys siitä oletko työtehtävien pa-

rissa vai vapaana, on oven jättäminen auki sen merkiksi, että nyt sinulla on aikaa ja 
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päivän työtehtävät on tehty. Voit myös ilmoittaa tällä tavalla olevasi tauolla. (Priestley 

2020, 39 ja 45.) 

 

KUVIO 3. Ajankäytön suunnittelu (Gregg 2018, 8). 

Tämän työn kohdeorganisaatioon liittyvänä käytännön esimerkkinä voidaan pitää jaettuja 

kalentereita sekä Microsoft Teamsin ja OneNoten yhteiskäyttöä. Tämän lisäksi ajankäytöl-

lisistä asioista käydään keskustelua erilaisin pikaviestivälinein, kuten Skype, Teamsin 

chat-toiminne ja Whatsapp. Tietämystä erilaisista uusista työvälineistä ja vanhojen työka-

lujen ominaisuuksista pidetään yllä erilaisin sisäisin koulutuksin ja tietoa myös jaetaan tar-

peen mukaan työntekijöiden kesken. Myös eri sisältöisille työtehtäville on käytössä omat 

päiväkohtaiset työvuorolistat (kuvio 3). Tiimissä on myös käytössä sisäiseen viestintään 

tarkoitettu Yammer, mutta sen käyttö ei ole kaikilla päivittäistä. Omaan ajankäytön suun-

nitteluun on tarjolla kuviossa 3 esitetyt menetelmät (Gregg 2018, 8). 

3.5 Etätyöntekijän persoonallisuustekijät 

Etätyöntekijät tarvitsevat oikeanlaista tukea yrityksen johdolta ja HR-osastolta (Human 

Resources). Osaamisen kehittyminen ja työstä suoriutumiseen liittyvä seuranta ovat olen-

naisia painopistealueita. Tämä varmistaa sen, että työntekijät toimivat tehokkaasti omissa 

rooleissaan. Oikein johdettuna etätyö lisää tuottavuutta ja suorituskykyä. Useat työntekijät 

arvostavat silti henkilökohtaista kontaktia, kun keskustellaan työssä suoriutumiseen liitty-

vistä asioista. Etätyöntekijälle onkin tunnistettavissa kolme tärkeää ominaisuutta, jotka 
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ovat tunnollisuus, mukautuvuus ja uteliaisuus. Tunnollisten ihmisten on katsottu olevan 

motivoituneempia ja pitävän hyvää huolta aikatauluistaan. Mukautuvuus on ominaisuus, 

joka esimerkiksi auttaa selviytymään stressaavista ja muuttuvista tilanteista. Uteliaat naut-

tivat uusien asioiden oppimisesta, kuten vaikkapa uusista työskentelyolosuhteista ja uu-

sista prosesseista. (MacRae & Sawatzky 2020a.) 

Etätyöntekijän persoonallisuudesta ja suoriutumisesta on julkaistu tutkimus tammikuussa 

2020. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimukseen osallistui 250 henkilöä ja suurin osa heistä 

työskenteli kaupan, rahoituksen, johdon ja hallinnon aloilla. Toisessa vaiheessa kyselylo-

makkeeseen vastasi näistä 73 henkilöä, joiden etätyöhön käytetyn ajan keskiarvo oli 59 

%. Yksi tutkimuksen päätavoitteista oli verrata persoonallisuuteen liittyviä eroja etätyönte-

kijöiden ja muiden työntekijöiden välillä. Tässä yhteydessä nousivat vahvasti esille aiem-

massa kappaleessa mainitut tunnollisuus, mukautuvuus sekä uteliaisuus etätyöntekijän 

tärkeimpinä ominaisuuksina. Tutkimus osoitti myös, että lisääntynyt etätyön määrä on lin-

jassa kasvaneen työtyytyväisyyden kanssa. Etätyöntekijät pitivät säännöllistä palautteen 

saantia myös tärkeänä tekijänä. Suurin osa heistä halusi palautteen aina kvartaaleittain ja 

toiseksi suurin osa kuukausittain. Monelle myös viikoittainen palaute oli tärkeää. Näitä 

harvemmin palautetta halusi vain muutama henkilö. (MacRae & Sawatzky 2020b.) 

Tutkimuksessa päädyttiin myös johtopäätökseen, että etätyön lisäämisellä on saavutetta-

vissa monia positiivisia etuja eri organisaatioille ja tiimeille. Etätyön todettiin muun muassa 

lisäävän työn tuottavuutta niiden henkilöiden keskuudessa, joille kolme yleisintä pääluon-

teenpiirrettä (tunnollisuus, mukautuvuus, uteliaisuus) olivat ominaisimmat. Tutkimus osoitti 

myös tämän ryhmän keskuudessa työtyytyväisyyden lisääntymistä. Arvokas tieto on myös 

se, että etätyö ei sovellu kaikille samalla tavalla ja erilaisten luonteenpiirteiden tunnistami-

nen on suureksi avuksi tämän toteamisessa. Osa pitää erityisesti fyysisen työpaikan tar-

joamasta ihmiskeskeisyydestä sekä sen tarjoamasta selkeydestä. Etätyöntekijöiden ei 

voida myöskään olettaa menestyvän työssään ilman oikeanlaista tukea, resursseja, kehi-

tysmahdollisuuksia ja teknologiaa. (MacRae & Sawatzky 2020b.) 

3.6 Oma kehittyminen etäyhteyksiä hyödyntäen 

Itsensä johtamiseen ja etätyön tekemiseen liittyy läheisesti myös itsensä kehittäminen. 

Pelkkä päivittäisten työtehtävien parissa tapahtuva oppiminen ei enää riitä, vaan tarvitaan 

laajempaa näkemystä ja tahtoa kehittyä entistä paremmaksi tulevaisuuden osaajaksi. Or-

ganisaatioon tulee tuoda oppeja ja toimintatapoja myös ulkopuolelta, sillä toimialat kehitty-

vät ja digitalisoituvat kiihtyvää tahtia ja kilpailukykyisenä säilymisen edellytyksenä sekä 

yritykselle että työntekijälle on jatkuva uudistuminen. Itsensä johtamisessa tärkeä tekijä on 

omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen. Tällaista itsensä johtamista on 
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esimerkiksi opiskelu työn ohessa joko työnantajan tukemana tai täysin itsenäisesti. Vaih-

toehtoja on useita ja moni oppilaitos tarjoaa nykyään jo paljon kokonaan etänä suoritetta-

via opintokokonaisuuksia. Opintoja tarjoavat muun muassa ammattikoulut, ammattikor-

keakoulut, yliopistot sekä kansanopistot (Opetushallitus 2020). Asian voi nostaa esille ke-

hityskeskustelun aikana, jolloin käydään läpi esimiehen kanssa suoriutumista nykyisistä 

työtehtävistä sekä tulevaisuuden kehitysaskeleita. 

Ammatillinen osaaminen kertyy opinnoista ja työtä tekemällä, mutta sitä voi kertyä myös 

yhdistys- ja harrastustoiminnan kautta. Tärkeää on sen osaamisen löytäminen joka itseä 

kiinnostaa, eli sellainen asia, joka myös motivoi. Tämä saa aikaan parempaa sitoutumista 

ja edesauttaa työhyvinvointia. (Rönnqvist 2019.) 

Etätyön tuomien hyötyjen maksimoimiseksi on järkevää tutkia ensisijaisesti kokonaan 

etänä suoritettavia vaihtoehtoja tai sellaisia, joissa on suhteellisen vähän perinteistä lä-

hiopetusta. Esimerkiksi päivittäin hankitut aika- ja kustannussäästöt voivat valua hukkaan 

siinä vaiheessa, kun on lähdettävä liikkeelle luennolle työpäivän jälkeen tai sen aikana. 

Verkossa tapahtuvien opintojen hyötynä on myös se, että tällöin on mahdollista valita 

kursseja kauempaakaan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Kurssitarjontaa on pal-

jon myös ulkomailla ja usein sellaisiakin, joita ei Suomesta ole saatavilla. Kaikilla aloilla 

tällainen etänä opiskeleminen ei toki ole mahdollista kuin tietyin osin, mutta kehittämis-

hankkeen kohteena olevan asiantuntijatiimin työnkuvaan se soveltuu. 

Etäopiskelu voidaan jakaa kahteen kategoriaan, joissa ensimmäisessä oppiminen ja opet-

taminen tapahtuvat samanaikaisesti, kun taas toisessa oppiminen ja opettaminen tapahtu-

vat eri aikaan. Samanaikaisuus tarkoittaa siis suorana lähetyksenä tapahtuvan opetuksen 

seuraamista ja eriaikaisuus tarkoittaa luentotallenteiden katsomista ja lähdemateriaalin it-

senäistä lukemista. Molempia sekä niiden yhdistelmiä käytetään nykyään hyvin laaja-alai-

sesti. Erilaisten web-teknologioiden ja palveluiden hyödyntäminen on tehnyt mahdolliseksi 

erilaisten online-ryhmien ja -yhteisöjen luomisen ja kehittymisen etäopiskelun ympärille. 

Tätä kautta on mahdollista vaihtaa tietoa sekä saada vertaistukea omiin opintoihin. (Sun & 

Chen 2016, 161.) 

Verkko-opinnoissa sekä ryhmissä ja yhteisöissä hyödynnetään laajasti Teamsia, Skypeä, 

Zoomia, sähköpostia, Whatsappia, Facebookia ja Adobe Connectia sekä lukuisia muita 

työkaluja sekä pikaviestintävälineitä. Teknologia näiden ympärillä kehittyy jatkuvasti ja uu-

sia toimintatapoja ja innovaatioita otetaan käyttöön. Erittäin suosituiksi ovat nousseet 

myös erilaiset webinaarit, joita tuottavat lukuisat oppilaitokset, yritykset sekä eri alojen asi-

antuntijat. Webinaari on seminaari tai esitys, joka välitetään internetin kautta ja johon pys-

tyy osallistumaan eri paikoista sekä kuulemaan ja näkemään esittäjän / esittäjät ja samalla 
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olemaan heidän kanssaan vuorovaikutuksessa erilaisin kysymyksin, keskustelun sekä pa-

lautteen avulla. (Pluth 2010.) Webinaarien hyödyntäminen säästää aikaa, matkakustan-

nuksia sekä lukuisia muita resursseja sekä osallistujan että esittäjän näkökulmasta (Ro-

binson & Poling 2017, 3). Tämä tukee sitä, että webinaarien käyttöä erilaisissa koulutus-

tarkoituksissa kannattaa lisätä entisestään myös yrityksen sisällä. Niitä voi tallentaa myös 

myöhempää käyttöä varten ja julkaista saataville esimerkiksi Youtuben tai Microsoft 

Streamin avulla. Tilanteen ja asiayhteyden mukaan voidaan määritellä, onko tieto saata-

villa vain organisaation sisällä vai onko se mahdollista jakaa julkiseen levitykseen. Nyky-

teknologialla tieto on helppoa ja nopeaa saada kaikkien ulottuville maantieteellisestä si-

jainnista riippumatta. Tärkeänä vaatimuksena ovat riittävän hyvät yhteydet sekä kulloi-

seenkin kontekstiin soveltuvat päätelaitteet ja ohjelmistot. 

Etänä tapahtuvassa opiskelussa olennaiseksi tekijäksi nousee yhteisön ja yhteenkuulu-

vuuden luominen online-ympäristössä. Opiskelijoiden ja opettajien tulee yhdessä luoda 

tällainen toimiva yhteisö, jossa vuorovaikutus sekä yhteistyö onnistuvat. Lisäksi opiskeli-

jan yksilöllinen huomiointi on tärkeää opintojen etenemisen kannalta, joka on haaste 

etäympäristössä. (Sun & Chen 2016, 170–171.) Tällainen on mahdollista toteuttaa esi-

merkiksi erilaisten verkossa tapahtuvien itse varattavien ohjausaikojen avulla tai luomalla 

keskusteluympäristön, jossa kysymyksiä voi esittää kirjallisessa muodossa. Apuna voi-

daan käyttää Moodlea, Microsoft Teamsia, Sharepointia, OneNotea sekä muita saatavilla 

olevia työkaluja. 

Etänä tapahtuvassa itsenäisessä opiskelussa myös etäkurssien ryhmäkoolla on merki-

tystä sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. Se vaikuttaa kykyyn työskennellä yhdessä ja 

kokemukseen siitä miten sosiaalinen kulloinenkin oppimisympäristö on. Ryhmäkokoja 

muuttamalla pienemmiksi saadaan parempi yhteenkuuluvuuden tunne ja enemmän aitoa 

kanssakäymistä. Suurissa ryhmissä kirjoitusten ja kommenttien suuri määrä voi luoda 

vääränlaisen kuvan yhteisen kanssakäymisen onnistumisesta. (Ackaoglu & Eunbae 2016, 

13.) Nykyisissä oppimisympäristöissä opiskelijoiden jako pienempiin ryhmiin on hyvin hel-

posti toteutettavissa. 

Varsinkin suuremmissa kokonaisuuksissa opintojen edistymistä tulee myös kyetä seuraa-

maan. Työnantajan kokonaan kustantamissa tai tukemissa opinnoissa tämä tulee esiin 

sillä, että on kyettävä osoittamaan, että työnantajan tekemästä panostuksesta on oikeasti 

hyötyä työntekijän lisäksi myös yritykselle. Työelämä muuttuu niin nopeaan tahtiin, että 

uuden oppiminen on koko ajan yhä isommassa roolissa. Yritysten menestystekijänä on 

työntekijöiden halu ja kyky oppia uutta. Oppiminen tulee mahdollistaa, mutta aivan yhtä 
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olennaista on sen tukeminen. Työntekijälle voi myös luoda henkilökohtaiset tavoitteet 

aiemman osaamisen ja oman tahtotilan perusteella. (Ohjaan.fi 2020.) 
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4 ORGANISAATIO JA LÄHTÖTILANNE 

4.1 Kohdeyritys ja asiantuntijatiimi sekä etätyötilanne 

Kohdeyritys toimii operaattorialalla ja työllistää useita eri alojen asiantuntijoita eri yksi-

köissä ja tiimeissä. Kehittämishankkeen kohteena olevaan asiantuntijatiimiin kuului hank-

keen alkaessa seitsemän työntekijää ja heidän esimiehensä. Organisaatiomuutoksen 

myötä tiimin vahvuudeksi muodostui neljä henkilöä ja heidän esimiehensä. Tämän lisäksi 

tiimi hyödyntää ulkoisilta palveluntarjoajilta hankittavia henkilöresursseja. 

Tiimin tehtävänä on auttaa ja tukea myyntiä ja muita organisaation sisäisiä yhteistyötahoja 

sekä yrityksen ulkoisia kumppaneita ei-kaupallisissa asioissa ja edistää osaamisen kehit-

tymistä organisaatiossa. Jäsenet osallistuvat myös usein erilaisiin yrityksen sisäisiin kehit-

tämisprojekteihin. Kehittämishankkeeseen liittyvät haastattelut, kyselyt ja työpaja oli suun-

nattu yhtä työntekijää (tutkijaa) lukuun ottamatta kaikille. 

Organisaatiossa on myös vallalla kokeilukulttuuri, joka tukee uusien työtapojen löytämistä 

ja erilaisten tehokkaampien toimintamallien kehittämistä. Näin ollen asiantuntijatiimissä on 

mahdollista kokeilla ja ottaa käyttöön tässä hankkeessa esiin tulevia kehittämisehdotuk-

sia. 

Tällä hetkellä koko asiantuntijatiimi työskentelee koronaviruksen vuoksi etänä ja sopii yk-

sittäisiä päiviä, jolloin kaikki tapaavat toisiaan konttorilla turvavälejä ja hygieniasäädöksiä 

noudattaen. Ennen koronavirusta etätyön määrä oli virallisen ohjeistuksen mukaan kolme 

päivää viikossa, jota hyödynnettiin vaihtelevasti ja ohjeistus ei ollut kaikille tuttu, joten 

muutos on ollut merkittävä kaikkien kohdalla. Jokainen on tehnyt myös ennen poikkeusai-

koja etätyöpäiviä, joten täysin uusi ilmiö tämä ei ole. Lähtökohdat ovat hyvät, sillä kaikilla 

on myös etätyöhön tarvittavat perustyövälineet kunnossa. 

Taukojen pitämiseen on työehtosopimuksen asettamat raamit (Ammattiliitto Pro 2017, 18). 

Taukojen osalta noudatetaan samaa käytäntöä kuin konttorillakin ollessa ja ajat ovat aivan 

samanlaiset. Erona konttorityöskentelyyn nähden on se, että taukoaikojen noudattamista 

on hankalampi valvoa. Työntekijän omalle vastuulle jääkin näiden oikeaoppinen noudatta-

minen ja kyse on työntekijän ja työnantajan välisestä keskinäisestä luottamussuhteesta. 

Tauon pitopaikka kuitenkin vaihtelee työntekijän kulloisenkin maantieteellisen sijainnin 

mukaan ja on työntekijän omalla vastuulla järjestää tilanteeseen sopivat taukotilat itsel-

leen. Etätyöpäivien aikana taukokäytännöt ovat myös vaihdelleet suuresti. 

Yhteydenpito on myös puhuttanut asiantuntijatiimissä etäpäivien aikana. Ilmarisen teettä-

män tutkimuksen mukaan, johon vastasi kaiken kaikkiaan tuhat 18–60-vuotiasta 
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vastaajaa, koronapandemia on vähentänyt Suomessa vuorovaikutusta työkavereiden 

sekä esimiesten kanssa. Vuorovaikutus työkavereiden kanssa väheni 35 % ja vuorovaiku-

tus esimiehen kanssa väheni 25 %. (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2020.) 

Nykytilanteessa on tunnistettu, että asiantuntijatiimin etätyöhön liittyvien ohjelmien ja työ-

välineiden käyttö ei ole niin tehokasta, kuin se voisi olla. Esimerkiksi Teamsiin ja 

OneNoteen liittyvän osaamisen kehittäminen saisi aikaan tehokkaampia työskentelyta-

poja. Näiden ohjelmien käyttö on tällä hetkellä päivittäistä. 

4.2 Esimerkki itsensä johtamisesta ja itseohjautuvuudesta 

Itsensä johtamisen esimerkki on suoraan kohdeorganisaatiosta kehittämishankkeen koh-

teena olevasta asiantuntijatiimistä. Tiimin työvuorot on jaettu Exceliin päiväkohtaiseksi lis-

taksi, jossa tiettyihin työvuoroihin sisältyy aina siihen erikseen nimetyt tehtävät. Vuorot 

ovat kiertäviä, jolloin jokainen pääsee osallistumaan kaikkiin tekemisiin. Kun tiimin jäse-

nelle tulee ennalta suunniteltu poissaolo, tarkistaa hän itse kyseiselle päivälle suunnitellun 

työvuoron ja hankkii siihen itselleen sijaisen tai vaihtaa vuoron toisen tiimin jäsenen 

kanssa. Vaihto tapahtuu ilmoittamalla asiasta Teamsin kautta muille tiimin jäsenille ja tä-

män jälkeen työvuoron alkuperäisen tekijän vastuulla on käydä merkitsemässä muuttunut 

tieto Excel-taulukkoon. Tällöin kenenkään ei tarvitse seurata listaa erikseen yksinään eikä 

hallita koko kokonaisuutta, vaan korostetaan myös yksilön vastuuta ja omatoimisuutta. 

Tämä vähentää myös työvuorosuunnitteluun tarvittavaa resurssia.  

Tällainen työvuoroihin liittyvä omatoimisuus toimii hyvänä alkusysäyksenä itsensä johta-

misen laajemmalle hyödyntämiselle ja tästä voidaan vähitellen siirtyä kohti vaativampia 

asioita, jolloin työntekijöihin kohdistetut vaatimukset kasvavat, mutta samalla kasvaa myös 

työntekijöiden kokemus siitä, että heidän osaamiseensa ja päätöksentekokykyynsä luote-

taan organisaatiossa. Vaativammat asiat voivat olla tulevaisuudessa oman työpäivän va-

paampi aikatauluttaminen sekä entistä omatoimisempi siirtyminen työtehtävästä toiseen 

päivän aikana. Kokonaan työvuorosuunnittelusta ei voida kuitenkaan luopua, sillä on tär-

keää varmistaa, että kaikkiin päivittäisiin työtehtäviin on aina riittävä resurssi käytettä-

vissä. 

4.3 Käytettävissä olevat välineet 

Digitaalisten sovellusten ja -välineiden käyttö on yleistynyt työelämässä. Käytännössä 

kaikki ylemmät toimihenkilöt käyttivät näitä työssään vuonna 2018. Muiden työntekijöiden 

keskuudessa vastaava luku oli 73 %. Kaiken kaikkiaan 90 % kaikista palkansaajista käyt-

tää työssään digitaalisia sovelluksia. Eniten käytettyjä olivat erilaiset pikaviestintävälineet. 
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Joka kuudennen vastaajan mielestä digitaaliset sovellukset ja -laitteet ovat vähentäneet 

työn kuormittavuutta. (Suomen virallinen tilasto, 2019.) 

Tällä hetkellä etätyöpäivän aikaiset pääviestintävälineet ovat Microsoft Teams ja Skype. 

Käytössä on myös rajatuin osin tiimin jäsenten oma Whatsapp-ryhmä, jossa viestiminen 

on tietoturvasyistä sovittu koskemaan vain yleisiä asioita. 

Teamsissa käyttäjät voivat luoda eri kanavia aiheen tai ryhmän mukaisesti, joka korvaa 

kätevästi esimerkiksi sähköpostit. Tämä mahdollistaa myös GIF-animaatioiden ja videoi-

den sujuvan käytön tekstin ja kuvan ohella. Microsoft Teams on muutenkin erittäin suo-

sittu maailmanlaajuisesti ja se ylitti 44 miljoonan päivittäisen käyttäjän rajan maaliskuussa 

2020. Yhtenä sen tärkeimmistä ominaisuuksista on mahdollisuus kokouksen järjestämi-

seen nopeallakin aikataululla. (Chrispin, Angela, Jayaraman & Jothiswaran. 2020, 186.)  

Microsoft Teamsia käyttää noin 183 000 eri koulutusalan organisaatiota, joka sisältää mo-

nia kouluja 175 eri maassa. Erityisesti tietoturvallisuus ja integroituminen saumattomasti 

muihin Office-työkaluihin ovat varteenotettava tekijä. Käytön laajuudesta kertoo myös se, 

että Teamsin kautta rekisteröidään noin 2,7 miljardia kokousminuuttia päivässä. (Singh & 

Awasthi 2020, 3.) Erityisesti tietoturvatekijät ja laaja käytettävyys sekä yhteensopivuus 

muiden Office-tuotteiden kanssa tekevät siitä kohdeorganisaatiolle jatkossakin kustannus-

tehokkaan vaihtoehdon. 

Organisaatiossa on myös saatavilla Microsoft Sharepoint, jota tiimissä ei tällä hetkellä 

käytetä, mutta sen käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen auttaisi luomaan ryhmätyötiloja 

saman projektin parissa työskentelevien henkilöiden kesken ja josta muut tiimin jäsenet 

pääsisivät helposti seuraamaan erilaisten projektien etenemistä tiimin sisällä. Tämä toisi 

toimintaan läpinäkyvyyttä ja lisäisi tietoutta siitä, mitä kenelläkin on kulloinkin meneillään. 

Tällöin myös tiimin esimiehen on helpompi nähdä se kokonaisuus, joka tiimiläisillä on työn 

alla. Sharepointiin on helppoa myös luoda kullekin työtehtävälle aikataulu ja ylläpitää pro-

jektiin liittyviä tietoja. 

Tehokkaan arkkitehtuurin luominen Sharepointiin on tärkeä suunnitella heti käyttöönotto-

vaiheessa, jotta tietojen lisääminen myöhemmin ja myös tarvittavan informaation löytämi-

nen on helpompaa. Huomioon otettavia asioita ovat muun muassa käyttäjien roolit, mitä 

tietoa halutaan tallentaa, mitkä ovat tärkeimmät tehtävät ja minkälaisia hakutapoja käyte-

tään tietoja etsittäessä. Tulee siis ymmärtää käyttäjien lisäksi myös sisältöä ja keskittyä 

siihen, miten Sharepoint-alustasta saadaan mahdollisimman toimiva ja informatiivinen ko-

konaisuus. (Microsoft Corporation 2020.) 
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4.4 Vaihtoehtoisia yhteydenpitotapoja ja välineitä 

Huhtikuussa 2020 asiantuntijatiimissä tutustuttiin myös Zoom-etäkokoustyökalun ominai-

suuksiin, mutta tätä ei kuitenkaan otettu missään vaiheessa käyttöön siinä ilmenneiden 

tietoturvapuutteiden ja -uhkien vuoksi. Zoom olisi monipuolisten etänä tapahtuviin työpaja-

työskentelyihin ja ryhmätöihin liittyvien toiminnallisuuksiensa puolesta varteenotettava oh-

jelmisto siinä vaiheessa, kun siihen liittyvät tietoturvaongelmat on saatu korjattua. 

Zoom ei esimerkiksi sisällä todellista molempiin suuntiin tapahtuvaa salausta, vaan on 

olemassa teoreettinen mahdollisuus siihen, että Zoomin kautta käytettäviä yhteyksiä on 

mahdollista seurata kolmannen osapuolen toimesta. Zoom on laajalti käytetty monissa eri 

virallisissakin yhteyksissä ja näin ollen sen sisältämät tietoturvauhat ovat otollista maape-

rää poliittiselle vakoilulle ja kyberrikollisuudelle. (Marczak & Scott-Railton 2020.) 

Uutena viestintävälineenä varteenotettava vaihtoehto on Signal, jossa on riittävät ominai-

suudet korvaamaan nykyisen Whatsapp-ratkaisun. Perusteluna ratkaisun mahdolliseen 

vaihtoon on parantunut tietoturva. Whatsapp tai vaikkapa Telegram eivät juuri tietotur-

vasyistä ole se paras vaihtoehto ja niiden käytön tuleekin rajoittua yleisiin asioihin ja jättää 

liiketoimintaan liittyvät asiat muihin kanaviin. Signal ei kerää arkaluontoista tietoa eikä 

viesteihin tai puhelutietoihin pääse kolmannet osapuolet eivätkä edes Signalin työntekijät 

itsekään (Signal 2020). 

Myös erilaisia työpajoja on mahdollisuus toteuttaa etänä digitaalisia työvälineitä yhdistä-

mällä. Yhtenä yleisenä ratkaisuna on käytetty Zoomin ja Muralin yhdistelmää, mutta tällä 

hetkellä Zoomia ei ole luokiteltu kohdeorganisaatiossa riittävän tietoturvalliseksi, joten sen 

sijaan sitä korvaava väline on Teams. Perinteisen työpajan Post It -lappujen korvaaminen 

digitaalisella vaihtoehdolla saattaa aluksi tuntua haastavalta, mutta tästä on ollut hyviä 

käytännön kokemuksia, joilla vanhoilla tavoilla toimineita on saatu ottamaan käyttöön uu-

sia vaihtoehtoja, kuten juuri Mural etäyhteyksiä hyödyntäen. (Priestley 2020, 22.) 

Palaverit ja keskustelut on hyvä mahdollisuuksien mukaan toteuttaa videoyhteyksien 

avulla, sillä ne tuovat läsnäolon tuntua keskusteluun ja tekevät tilanteesta aidomman. 

Osallistujamäärä ja käytössä oleva etäyhteyskapasiteetti asettavat kuitenkin tälle omat ra-

joitteensa. Huomiota tulee kiinnittää taustaan, erilaisiin äänilähteisiin sekä omaan ulkoi-

seen olemukseen. Pukeutuminen ja puhujan ulkoasu luovat vaikutelman ihmisestä ja ti-

lanteesta, oli tämä tarkoituksellista tai ei. Myös valaistuksen tulee olla riittävä ja tietoko-

neen kameran oikein suunnattu, muutoin osallistuja voi erottua huonosti tai olla vain osit-

tain kuvassa videoyhteyttä käytettäessä. (Priestley 2020, 82–84.) Useampien kymmenien 

henkilöiden yhteispalavereissa, joita yrityksessä myös järjestetään, on syytä rajoittaa 
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videoyhteyksien käyttöä, koska muutenkin etäkokoussovellukset asettavat rajat sille, 

kuinka monta osallistujaa voi kerrallaan olla näkyvissä videolla. Esimerkiksi sadan henki-

lön yhtäaikainen videoyhteyksien käyttö saattaa aiheuttaa yhteysongelmia ruuhka-aikoina. 
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5 ETÄTYÖKYSELY 

5.1 Kysely menetelmänä 

Kysely on yksi eniten käytetyistä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen metodeista ja se on 

kvantitatiivinen eli määrällinen menetelmä. Sen avulla laajankin tutkimusaineiston kerää-

minen on mahdollista ja niihin voi osallistua suuri määrä ihmisiä samanaikaisesti. Mene-

telmä on helppo ja nopea ja tätä kautta saadaan numeerista dataa sekä avoimia teksti-

muotoisia vastauksia. Kyselyn yksi heikkous on sen pinnallisuus, ja sen vuoksi työpaja 

sekä haastattelut ovat mukana tukemassa tuloksia. Myöskään vastaajan sitoutuneisuutta 

kyselyyn on hankala mitata tai arvioida varsinkin kohdejoukon ollessa vähänkin suurempi. 

Lisäksi vastaajan kokemus kysymyksiin liittyen jää usein tutkijalle avoimeksi. Kyselyn voi 

lähettää perinteisellä postilla, sähköpostilla, tekstiviestillä, puhelimitse tai esittää kysymyk-

sen kasvokkain, jolloin kysely täytetään vastaajan puolesta. (Ojasalo ym. 2018, 121.) 

Kyselyn käytön perusvaatimus on se, että tutkimuksen kohteesta on aiempaa tietoa, jotta 

kysymykset osataan muotoilla oikein. Kyselyn kohteita kutsutaan havaintoyksiköiksi, jotka 

tässä tapauksessa ovat asiantuntijatiimin työntekijät ja esimies. Kyselyn tavoitteet ja ha-

vaintoyksiköt ovat siis olennaisia määriteltäviä seikkoja heti kyselyn aluksi. Havaintoyksi-

köt ovat tässä tapauksessa kappalemäärältään sama kuin perusjoukko, sillä kehittämis-

suunnitelma koskee vain yhtä tiimiä, joka ei jäsenmäärältään ole kovin suuri ja kyselyt voi-

daan näin ollen kohdentaa jokaiselle. Esimerkiksi tässä tutkimuksellisessa kehittämis-

hankkeessa tavoitteena oli kerätä kyselyn avulla kokemuksia etätyöstä ja sen sujuvuu-

desta sekä mahdollisista käytännön ongelmista. Tietoa voitiin analysoinnin jälkeen käyttää 

valmiissa kehittämishankkeessa ja käytännön toteutuksessa. (Ojasalo ym. 2018, 122.) 

Tässä kehittämishankkeessa käytetään sähköistä kyselyä yhtenä tiedonkeruumenetel-

mänä. Tarjolla on useita eri sovelluksia ja niiden joukosta valikoitui tähän Microsoft Forms 

sen helppokäyttöisyyden, selkeyden ja toimintavarmuuden vuoksi. Samalla ohjelmalla voi-

daan laatia kysely sekä kerätä vastaukset ja lisäksi ohjelma tekee vastauksista valmiit ti-

lastolliset kaaviokuvat. Kyselyn kysymysten ja ulkoasun laatimisen jälkeen muodostuva 

linkki on mahdollista lähettää kaikille vastaajille, jonka kautta he pääsevät täyttämään ky-

selyn. Kyselyn vastaukset päivittyvät reaaliaikaisesti. (Microsoft 2020). 

Lomakkeen suunnittelu oli huolellisen harkinnan ja aiempien aiheeseen liittyvien tutkimus-

ten tarkastelun lopputulosta. Lisäksi tuli olla selkeää, mitä kullakin kysymyksellä haettiin ja 

miten relevantti se oli tutkittavaan aiheeseen nähden. Kysymysten tuli selkeästi liittyä ky-

selylle asetettuun tavoitteeseen. Kysely ei myöskään saanut olla liian pitkä, sillä se itses-

sään olisi vähentänyt saatavien vastausten määrää. Kysymykset oli ymmärrettävä oikein 
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ja niissä ei saanut olla tulkinnan varaa, muutoin lopputulema olisi voinut olla kyselyyn vas-

taamisen keskeytyminen tai mahdolliset virheet, jotka olisivat heikentäneet koko kyselyn 

luotettavuutta. Kysely onkin aina syytä käyttää oikoluettavana jollain muulla kuin tutkijalla 

itsellään ennen sen lähettämistä, sillä tässä vaiheessa kysymyksiä on vielä mahdollista 

korjata. (Ojasalo ym. 2018, 130–131.) Avoimia kyselyjä käytetään yleensä painavasta 

syystä ja tässä kehittämishankkeessa niitä käytettiin, koska vastaajajoukko on aktiivinen 

ja sitoutunut vastaamiseen sekä esittämään mielipiteitään. Suurin osa kysymyksistä oli 

kuitenkin vaihtoehtokysymyksiä, joista vastaaja valitsi yhden valmiin vastausvaihtoehdon. 

Lomaketutkimus ja sen kysymykset käytiin läpi kahden eri esimiehen kanssa ennen niiden 

lähettämistä vastaajajoukolle. 

Kyselyn mukana on oltava aina saatekirje, jossa lukee mitä kysely koskee sekä muut 

olennaiset tiedot vastaamiseen liittyen (Natunen 2020). Näiden kyselyiden mukana oli ky-

selyn aihe, lyhyt vastausohje sekä tieto siitä mihin mennessä kyselyyn on vastattava. Li-

säksi muutamaa päivää ennen kyselyn määräajan loppumista kyselyihin osallistujille lähe-

tettiin muistutusviesti kyselyyn vastaamisesta. 

Määrällisessä tutkimuksessa pyritään yleistämään. Kyselyssä käytetään yksityiskohtaisia 

kysymyksiä ilmiön mittaamiseen ja tämä edellyttää ilmiön tuntemusta ja ennakkotietoa. 

Kyselyssä mitataan käsitteitä, jotka muutetaan mittareiksi. Sisältövaliditeetti mittaa mitta-

reiden kohdistumista tiettyyn ilmiöön, jotka ovat tässä työssä etätyö sekä itsensä johtami-

nen. Indikaattori ilmentää käsitettä, kuten esimerkiksi etätyön määrä tai itsensä kehittämi-

seen käytetty aika viikkotasolla. Kriteerivaliditeetti perustuu muiden tutkijoiden tutkimusten 

käyttöön omien tutkimustulosten tukena. Omassa tutkimuksessa voidaan vedota muiden 

tutkijoiden vastaavanlaiseen tulokseen johtaneisiin tutkimuksiin. Näillä saadaan varmis-

tusta ja luotettavuutta omille tutkimustuloksille. (Kananen 2017, 75–77.) 

Tietoja haetaan eri lähteistä ja suuria ristiriitoja muiden vastaavanlaisiin tutkimuksiin ver-

rattuna ei saa tulla ja samat teemat tulevat toistumaan hyvin vahvasti. Kyselyt tulee aina 

toteuttaa eettisesti kestävin menetelmin sekä aineiston keruun, arvioinnin että niiden ana-

lysoinnin osalta. Kyselyissä esimerkiksi ilmoitetaan, että vastaukset käsitellään nimettö-

minä eikä yhdenkään vastaajan nimi tule missään kohdin esille. (Kananen 2017, 90.) 

Kyselylomakkeella tehty tutkimus on pääosiltaan kvantitatiivista tutkimusta, mutta myös 

kvalitatiivinen eli laadullinen puoli otetaan huomioon vapaan palautteen ja kehittämisehdo-

tusten osalta. Kvantitatiivinen tutkimus toimii parhaiten, kun halutaan vahvistaa tai testata 

jotakin, kun taas kvalitatiivisen tutkimuksen avulla halutaan ymmärtää jotain tiettyä asiaa, 

kuten esimerkiksi käsitteitä, kokemuksia ja ajatuksia (Thattamparambil 2020). 
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5.2 Kyselyn toteuttaminen ja tulokset 

Etätyökysely toteutettiin Microsoft Formsin avulla ja se lähetettiin sähköpostitse kaikille tii-

min jäsenille. Kyselyn mukana toimitettiin myös saatekirje, jossa oli mukana vastausoh-

jeet, kyselyn tarkoitus sekä vastausaika. Kysely toteutettiin nimettömänä, josta yksittäistä 

vastaajaa ei voi tunnistaa. Kyselyn toteutusajankohta oli toukokuu 2020. 

TAULUKKO 1. Vastaajat (n=7) 

 

Taustatiedot 

Kyselyn kohderyhmänä oli kehittämishankkeen kohteena oleva asiantuntijatiimi ja siihen 

osallistuivat kaikki sen jäsenet. Vastaajien määrä oli yhteensä seitsemän henkilöä (n=7). 

Vastaajista kaksi kuului ikäryhmään 26–35-vuotta, kaksi ikäryhmään 36–45-vuotta sekä 

kolme ikäryhmään 46–55-vuotta (kuvio 4). Kaikki kyselyyn vastanneet olivat naisia. 

 

KUVIO 4. Vastaajien ikäjakauma (n=7) 

Nykyisen työnantajan palveluksessa yksi oli toiminut 6–10-vuotta, neljä 11–20-vuotta sekä 

kaksi 21–30-vuotta (kuvio 5). Vastauksien perusteella asiantuntijatiimissä kaikilla on pitkä 

työkokemus saman työnantajan palveluksessa, joka saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, mi-

ten etätyö koetaan. Etätyö kohdeorganisaatiossa on kuitenkin työurien kestoon verrattuna 
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suhteellisen uusi ilmiö ja tällaista mahdollisuutta ei ole useimmilla vastaajista ollut alusta 

lähtien. 

 

KUVIO 5. Aika nykyisen työnantajan palveluksessa (n=7) 

Etätyömäärä 

Kyselyssä oli eroteltu poikkeusaika sekä normaalitilanne. Poikkeusaikana kaikki vastaajat 

työskentelivät etänä viisi päivää viikossa (kuvio 6). 

 

KUVIO 6. Etätyöpäivien määrä viikossa poikkeusaikana (n=7) 

Normaalioloissa jokainen työskenteli etänä 1–2 päivää viikossa (kuvio 7). 

 

KUVIO 7. Etätyöpäivien määrä viikossa normaaliaikana (n=7) 

Kysymykseen haluaisitko työskennellä nykyistä enemmän etänä normaalioloissa vastasi 

myöntävästi neljä henkilöä ja kieltävästi kolme henkilöä (kuvio 8). 
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KUVIO 8. Halukkuus työskennellä nykyistä enemmän etänä normaalioloissa (n=7) 

Työmatka 

Päivittäiset edestakaiset työmatkojen pituudet vaihtelivat välillä 4–90 kilometriä. Keski-

määräinen edestakainen työmatkan pituus oli 36,4 kilometriä. Vastaajat vastasivat kyse-

lyssä työmatkan pituuden yhteen suuntaan. Työmatkojen keskiarvo on laskettu kertomalla 

tämä matka kahdella ja jakamalla se vastaajien määrällä (taulukko 2). 

TAULUKKO 2. Työmatkan pituus. Vastaus kilometreissä (n=7) 

 

Etätyön tärkeys vastaajille 

Vastaajista kuusi piti etätyömahdollisuutta erittäin tärkeänä ja yksi jokseenkin tärkeänä 

(kuvio 9). 
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KUVIO 9. Etätyömahdollisuuden tärkeys (n=7) 

Kysymykset kahdeksan, yhdeksän ja kymmenen olivat avoimia kysymyksiä. Jokainen 

seitsemästä kyselyyn osallistujasta vastasi jokaiseen kohtaan. Jokaiselle avoimelle kysy-

mykselle oli varattu oma tekstikenttänsä, johon sai vastata vapaasti ilman merkkimäärära-

joitusta. 

Syy pitää etätyöpäiviä 

Kahdeksantena kysymyksenä oli: Mikä on sinulle tärkein syy pitää etätyöpäiviä? Avoi-

missa vastauksissa nousivat esille etätyöpäivän mukanaan tuoma rauha, keskittyminen ja 

ajan säästö. Arjen järjestelyt koettiin helpommin toteutettaviksi etätyömahdollisuuden an-

siosta sekä työ- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Vastaajan ikä tai työssäolovuodet eivät 

suoraan näkyneet vastauksiin vaikuttavina tekijöinä otannan ollessa verrattain pieni. Suu-

remman otannan ollessa kyseessä se olisi voinut erottua yhtenä tekijänä. Avoimista vas-

tauksista käy myös ilmi, että avokonttoria pidetään työympäristönä, jossa on paljon erilai-

sia häiriötekijöitä. 

Työntekoon pystyy keskittymään paremmin kotona kuin työpaikan avokonttorissa 

(Vastaaja 4). 

Vastauksissa nousi esille huonot ajokelit, joilta pystyy välttymään etätyömahdollisuutta 

hyödyntämällä. Esimerkiksi, kun edestakainen työmatkan pituus on 40 kilometriä, on sää-

olosuhteilla vaikutusta. Tärkeäksi syyksi etätyöskentelyyn tällä hetkellä mainittiin vallitseva 

Covid-19-pandemiatilanne  

Korona tällä hetkellä syy etäilyyn (Vastaaja 6).  

Vastauksissa mainittiin myös se, että toimistossa on niin tyhjää, että siellä istuminen ei ole 

hyödyllistä. Lisäksi henkilökohtaisia keskusteluja, kuten kehityskeskustelut, ei ole miele-

kästä pitää avokonttorissa. Tässä korostuu henkilökohtaisen kontaktin tärkeys silloin, kun 

lähdetään erikseen työskentelemään toimistolla. 

Ei ole mitään hyötyä istua toimistolla, kun ei siellä kuitenkaan pysty tapaamaan ke-

tään (Vastaaja 7). 

Esteet etätyön teolle 

Kysymyksessä yhdeksän kysyttiin esteitä etätyömahdollisuuden hyödyntämiselle. Kysy-

mys oli: Mitä esteitä koet etätyön tekemiselle? Yksi vastaajista ei tunnistanut mitään es-

teitä etätyön teolle, mutta mietti kuitenkin sitä, mitä tiimikaverit ajattelevat hänen etätyös-

kentelystään. Tämä viittaa vastaajan kokemukseen siitä, että suuri etätyöskentelymäärä 
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on aiheuttanut syyllisyyden tunnetta siitä, ettei vastaaja ole ollut läsnä konttorilla silloin, 

kun suurin osa on ollut. 

En varsinaisesti mitään, muuta kuin muiden tiimikavereiden ajatukset asiasta (Vas-

taaja 1). 

Vastauksissa mainittiin vajavainen työergonomia, joka haittaa pidempien etätyöjaksojen 

aikana. Tällöin pysyvässä etätyömallissa puutteellinen ergonomia voi muodostua esteeksi 

etätyömahdollisuuden tehokkaalle hyödyntämiselle. 

Vajavainen työergonomia ei haittaa niinkään yksittäisinä päivinä, mutta pidemmät 

pätkät rasittavat (Vastaaja 3). 

Kolme vastaajista koki ihmiskontaktien vähyyden esteenä. Tämä tarkoittaa siis sosiaalisen 

kanssakäymisen tarvetta, jonka puute näyttäytyy myös esteenä silloin, kun etätyöpäiviä 

on paljon. Yhden vastaajan mielestä palavereja ja työpajoja on todella vähän poikkeusai-

kana. Tämä liittyy myös läheisesti sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Olen tehnyt havainnon, että palavereita ja workshoppeja on todella vähän (Vastaaja 

7). 

Etätyön kehittämisideat 

Kysymyksessä kymmenen kysyttiin: Miten kehittäisit nykyistä etätyöskentelyä? Vastauk-

sissa kävivät ilmi koronaviruksen aiheuttamat poikkeusajat ja yhteydenpidon tarve.  

Varmaan poimisin poikkeustilan mukana tulleita asioita, startit ja videopalaverit yms. 

(vastaaja 1). 

Nykyistä tilannetta ja normaalia tilannetta verrattiin niin, että myös normaalioloissa etä-

työltä tulisi poistaa kaikki rajoitukset. Yhdessä vastauksista näkyy, että vastaajalla on ollut 

käsitys, että normaaliolojen etätyömäärä viikossa olisi rajoitettu maksimissaan kahteen 

päivään viikossa.  

Normaalioloissa etätyöpäivien rajoittamisen poisto. Nykyisellään 1–2 päivää viikossa 

(vastaaja 5). 

Vastaajat mainitsivat tarpeen viestintävälineiden ja viestinnän kehittämiselle sekä videoyh-

teyksien hyödyntämisen. Yhteydenpito ja sen tärkeys korostuvat tässäkin kohdassa. 

Olisi hyvä miettiä nykyistä tarkemmin millaista yhteydenpitoa ja välineitä esimerkiksi 

tiimin välisessä kanssakäymisessä käytetään (vastaaja 3). 
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5.3 Etätyökyselyn yhteenveto 

Etätyömäärä kaikilla kyselyyn vastanneilla oli viisi päivää viikossa poikkeusaikana (kuvio 

6). Normaaliololoissa etätyön määrä oli kaikilla 1–2 päivää viikossa (kuvio 7), joka var-

masti johtuu siitä, että normaaliolojen etätyömäärä koettiin rajoitetun kahteen päivään vii-

kossa. Organisaation etätyöohjeen mukaisesti, virallinen määrä on kuitenkin kolme etätyö-

päivää viikossa, joten tässä kohtaa oli kysymys siitä, että uuteen ohjeistukseen ei ollut 

välttämättä huomattu tutustua ja vallalla on ollut väärä käsitys päivien määrästä. Neljä 

seitsemästä vastaajasta haluaisi työskennellä enemmän etänä normaalioloissa, kun taas 

kolme vastaajaa ei ollut halukkaita lisäämään nykyistä määrää (kuvio 8). Työmatkojen pi-

tuudessa oli suuriakin vaihteluja, mutta nähtävissä on, että etätyötä tehokkaammin hyö-

dyntämällä paljon päivittäisiä ajokilometrejä jää pois sekä aikaa säästyy (taulukko 2). Etä-

työmahdollisuutta piti tärkeänä kuusi vastaajista, ainoastaan yksi ei pitänyt tätä tärkeänä 

(kuvio 9).  

Kyselyn vastauksista nähdään suoraan lisääntynyt halukkuus etätyöhön ja voidaan tehdä 

se johtopäätös, että yli puolet vastaajista haluaisi tehdä enemmän etätöitä normaalioloissa 

(kuvio 8). Nythän tiimin käytäntönä on ollut 1–2 etätyöpäivää viikossa tietyin poikkeuksin 

ja yrityksen virallisena ohjeistuksena on ollut kolme päivää viikossa. Tämän mahdollisuu-

den laajentaminen ohjeistuksessa kattamaan viisi etätyöpäivää, eli etätyömahdollisuutta 

saisi hyödyntää vapaasti ilman rajoituksia, lisäisi varmasti etätyön hyödyntämistä sellais-

ten ihmisten joukossa, ketkä vastasivat kyselyssä haluavansa työskennellä enemmän 

etänä normaalioloissa (kuvio 8). Tässä yhteydessä on myös huomioitava ne henkilöt, joille 

suuremmat etätyömäärät eivät ole mielekkäitä. Etätyöhön ei siis suoraan tule velvoittaa, 

vaan se on hyvä mahdollisuus, jonka voi halutessaan hyödyntää. Tällaista velvoittamista 

organisaatiossa ei olekaan missään vaiheessa ollut, ei edes poikkeusaikana.  

En työskentele etänä viikoittain, mutta se mahdollisuus antaa mahtavan mahdolli-

suuden työskennellä tarvittavalla tavalla (Vastaaja 3).  

Poikkeusaikanakin kyse oli nimenomaan suosituksesta etätyöhön, ei määräämisestä, joka 

näkyy myös vapaista vastauksista. Vapaissa vastauksissa mainittiin myös parempi keskit-

tyminen työhön etänä sekä mahdollisuus työ- ja vapaa-ajan parempaan yhteensovittami-

seen. 

Avoimissa vastauksissa korostuu myös tarve ihmiskontakteille ja tiimin yhdessäololle ja 

muutenkin yhteiselle tekemiselle. Tiimiytyminen koetaan tärkeäksi ja virtuaalisen kanssa-

käymisen lisäksi halutaan, että välillä olisi mahdollista tavata kasvotusten koko tiimin kes-

ken. 
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6 HAASTATTELUT 

6.1 Haastattelu menetelmänä 

Haastatteluissa käytettiin puolistrukturoitua haastattelumallia, jossa kysyttiin haastatelta-

vilta valmiiksi laadittuja kysymyksiä ja kirjoitettiin vastaukset ylös haastattelulomakkee-

seen. Kaikki olivat pääsääntöisesti etätöissä poikkeusolosuhteiden vuoksi, joten kaikkien 

kanssa haastattelu toteutettiin Microsoft Teamsin etäneuvotteluominaisuuksia hyödyntä-

mällä. Haastattelututkimuksella päästiin hyvin kiinni haastateltavan empiirisiin (kokemus-

peräisiin) asioihin ja pystyttiin kysymään tarvittaessa tarkentavia jatkokysymyksiä. 

Haastattelun kohteena oli kyselytutkimuksesta poiketen kaksi esimiestä, eli asiantuntijatii-

min entinen sekä nykyinen. Lisäksi haastateltavina oli kolme asiantuntijatiimin jäsentä, 

joilta kysyttiin etätyöhön sekä itsensä johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Haastateltavista 

kolme oli naisia ja kaksi miehiä. Kaikilla on useiden vuosien kokemus alalta ja asiantunti-

jatiimissä toimimisesta. 

Kysymykset eivät olleet yksityiskohtaisia, sillä kyseessä oli keskusteluttaminen ilmiöihin 

liittyen. Aiheet kohdistuivat ongelmaan, analysointiin sekä syiden etsimiseen. Pyrkimyk-

senä olikin löytää juuri ongelmakohdat ja niiden syyt. Hankkeen tarkoituksena on kehittä-

minen, joka tähtää myös ongelmien poistoon, jolloin tämä malli oli perusteltu valinta. 

Haastattelun kohteena olivat juuri ne henkilöt, jotka ovat muutoksen kohteena ja keillä on 

paras tietämys omasta päivittäisestä työstään sekä sen yksityiskohdista. Haastattelut ovat 

yleensä suositeltavaa aloittaa ylhäältä alaspäin, mutta tässä myös esimies ja tiimin edelli-

nen esimies olivat mukana vastaajien joukossa. (Kananen 2017, 48.) Analysointi ylhäältä 

alaspäin toteutettuna tekisi normaalisti kokonaisuuden hahmottamisen ja ratkaisujen löy-

tämisen helpommaksi, mutta poikkeuksellisen toimintamallin tässä kuitenkin aiheutti pyrki-

mys entistä laajempaan itsensä johtamiseen ja vastuunottoon, joten oli tarkoituksenmu-

kaista pitää näitä esimiestasonkin vastauksia muiden vastausten joukossa ja näiden erit-

tely ei ollut tarpeellistakaan.  

Haastattelujen kautta hankittiin käytännön tietoa itsensä johtamisesta sekä etätyöstä ja se 

auttoi kokonaisvaltaisemman ymmärryksen saavuttamisessa. Nämä näkemykset ovat ar-

vokkaita myös siinä vaiheessa, kun siirrytään hankkeen käytännön toteutukseen. Ryhmä-

haastattelua ei tehty normaalin haastattelun asemasta, sillä tehostetulle ajankäytölle ei ol-

lut varsinaista tarvetta tässä kohdin ja sen tuottama aineisto olisi ollut luonteeltaan toisen-

laista, johon myös muiden antamat vastaukset olisivat saattaneet vaikuttaa. Myös liian 

avoin haastattelu tässä vaiheessa olisi voinut kadottaa fokuksen itse asiasta ja 
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haastattelutilanteen toistaminen samanlaisena haastateltavien kanssa uudestaan tuottaisi 

ongelmia. (Kananen 2017, 49.) 

Haastattelusuunnitelmassa määriteltiin tutkimuskysymykset, tutkimuksen runko, haastatel-

tavat henkilöt, eettiset lähtökohdat, haastattelutapa, se mitä kerrottiin haastattelun alussa, 

tutkimuksen tarkoitus, luottamuksellisuus, aineistonkeruuvälineet, yhteydenottotavat, ai-

neiston toimitus tutkittaville sekä tulosten analysointi. Haastattelun toteutus tapahtui verk-

kohaastatteluna Microsoft Teamsin avulla, jossa läsnä olivat sekä tutkija että haastatel-

tava. Haastattelun taltiointiin kysytään aina ennen haastattelua lupa ja taltioinnin perus-

teella haastattelu litteroidaan, eli saadut vastaukset muutetaan kirjalliseen esitysmuotoon. 

Tässä haastattelussa ei kuitenkaan tallennettu haastatteluja, vaan haastattelija kirjasi vas-

taukset ylös haastattelun aikana. Yhteydet ovat toimineet miltei poikkeuksetta todella hy-

vin, joten varsinainen yhteyksien toimimattomuuteen liittyvä riski oli suhteellisen pieni, 

mutta tarvittaessa oli mahdollista siirtyä myös hyödyntämään matkapuhelinta, jonka kautta 

Teams-yhteys on myös mahdollinen. (Kananen 2017, 52–53.) 

6.2 Haastattelujen toteuttaminen ja tulokset 

Haastateltavina oli viisi asiantuntijatiimin jäsentä (n=5). Haastattelut toteutettiin syys-

kuussa 2020. Ensimmäiset viisi kysymystä koskivat etätyötä ja niiden jälkeiset viisi kysy-

mystä käsittelivät itsensä johtamista. Haastattelu toteutettiin Microsoft Teamsin avulla ja 

jokaiselle haastateltavalle oli oma 45 minuuttia kestävä haastatteluaika. Haastatelluista 

kolme oli naisia ja kaksi miehiä. Mukana oli sekä esimiestason, että toimihenkilötason 

vastaajia. Haastattelussa oli mukana kaikki tiimin sen hetkiset jäsenet. Organisaatiomuu-

tosten myötä vastaajien lukumäärä on näissä haastatteluissa eri kuin kyselylomakkeella 

tehdyissä kyselyissä. Kuitenkin tiimin työtehtävät säilyivät edelleen samoina, joten se ei 

näin ollen vaikuttanut suuresti lopputuloksiin. Haastatteluvastaukset on ryhmitelty teemoit-

tain omiin aihealueisiinsa. Otannan pienen määrän vuoksi tuloksia ei ole syytä yleistää, 

mutta asiantuntijatiimin sisällä niiden validiteetti on suuri, sillä haastatteluun ovat osallistu-

neet kaikki tiimin jäsenet tutkijaa lukuun ottamatta. 

TAULUKKO 3. Haastateltavat (n=5) 
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Haastattelun tulosten perusteella tiimin etätyöskentely on pääsääntöisesti sujuvaa. Keskit-

tymisen etätyössä koetaan olevan hyvällä tasolla (kuvio 10). Parannusehdotuksia on esi-

merkiksi käytettävien työvälineiden osalta. Myös tarve etätyörajoitusten poistolle näkyy 

selkeänä ja haastateltavat haluavat päättää entistä joustavammin omista työajoistaan (ku-

vio 10). Kuviossa kymmenen on koottuna haastatteluissa eniten esiin nousseita asioita. 

 

KUVIO 10. Haastatteluissa eniten esiin nousseet asiat (n=5) 

Sujuvaksi etätyö koettiin silloin, kun työvälineet olivat kunnossa ja yhteydet toimivat. Ih-

miskontaktien puutteen ja erilaisten vikatilanteiden koettiin laskevan sujuvuutta. 

Tekniikan tulee pelata, se on ykkösjuttu (vastaaja 4). 

Keskittymistä etätyöpäivien aikana vaikeuttivat useammasta eri kanavasta tulevat saman-

aikaiset yhteydenotot ja se, jos ei ole selkeitä tehtäviä. Myös paikalla olevat perheenjäse-

net koettiin häiriötekijöiksi. Konttoriin verrattuna etätöissä keskittyminen koettiin parem-

maksi, koska silloin on hiljaisempaa ja vähemmän häiriötekijöitä. 

Lähtökohtaisesti paremmin kuin konttorilla. Hiljaisempaa. Helpompi keskittyä, ei kes-

keytyksiä (vastaaja 3). 

Etätyötä hyödynnettäisiin laajemmin, jos etätyön määrää koskevat rajoitukset poistettai-

siin. Myös perheolosuhteet vaikuttivat vastaajilla etätyöpäivien määrään. Parempi ergono-

mia olisi myös lisäävä tekijä. 

Rajoitusten poistaminen saisi työskentelemään enemmän etänä (vastaaja 1). 
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Enemmän tukea etätyöpäivinä kaivattiin yhteydenpitoon, ihmiskontakteihin ja työer-

gonomiaan. Vikatilanteiden aikana lisätuki olisi myös tarpeellinen. 

Kaipaan lähikontakteja ihmisiin, kuten esimiehiin ja kollegoihin (vastaaja 4). 

Nykyistä etätyökäytäntöä haluttiin muuttaa niin, että kaikki etätyötä koskevat rajoitteet 

poistettaisiin ja tiimin jäsenet saisivat määritellä asian itse. Konttoripäivät perustuisivat va-

paaehtoisuuteen. Ajatuksena nousi esiin myös järjestelmänvalvojatason oikeuksien anta-

minen tiimin jäsenille omille koneilleen, jotka myönnettäisiin läpäistävän tasokokeen pe-

rusteella, jolloin vikatilanteisiin olisi helpompi reagoida itse. 

Vapauttaisin etätyön, eli en asettaisi rajoja siihen (vastaaja 2). 

Työpäivien rytmittämisessä sekä työ- ja vapaa-ajan erotteluun tarvittaisiin tukea nykyistä 

enemmän. Rytmittämiseen vaikuttaa tiimin jäsenten keskinäinen vastuunjako ja myös sii-

hen haluttiin selkeyttä. 

Kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee? Harjoitusta oman päivän rytmittämiseen. 

Vastuun jakaminen siis todella tärkeää (vastaaja 2). 

Tehtävästä toiseen siirtyminen päivän aikana koettiin helpoksi ja sujuvaksi. Siinä ei nähty 

ongelmia. 

On helppo siirtyä. Harjoiteltu jo pidemmän aikaa tiiminä (vastaaja 5). 

Oman työn seuraamiseen ja aikatauluttamiseen on käytetty Outlook-kalenteria, 

OneNotea, Teamsia, paperista kalenteria sekä perinteisiä paperisia muistilappuja. Myös 

Notepad ja erillinen prosenttilaskurisivusto mainittiin. 

Joskus jokin yksittäinen asia on helpompi kirjata paperiseen kalenteriin (vastaaja 1). 

Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja tehdä itsenäisiä päätöksiä koettiin pääsääntöi-

sesti riittäväksi. 

Haittaavia liian tiukkoja sääntöjä ei tällä hetkellä ole enää. Tietyt raamit ovat, mutta 

esteitä ei luoda itselleen tarkoituksella (vastaaja 5). 

Vastuuta omasta työstä oltaisiin valmiita ottamaan nykyistä enemmän ja lisääntyvän vas-

tuun koettiin olevan koko ajan läsnä arjessa. Tämän toivottiin myös vaikuttavan palkkauk-

seen ja vastuun rajat halutaan myös tietää. Lisääntynyt vastuu nähtiin myös hyväksi ura-

kehitykselle ja omille tulevaisuuden suunnitelmille. 

Olen valmis ottamaan lisää vastuuta. Tällaisia tilanteita tulee nytkin päivittäin vas-

taan (vastaaja 4). 
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6.3 Haastattelujen yhteenveto 

Neljä viidestä vastaajasta piti etänä työskentelyä sujuvana (kuvio 10). Vastaajalla neljä su-

juvuuteen vaikutti ajoittainen yhteyksien huono toimivuus sekä tämänhetkiset ulkoiset häi-

riötekijät etätyöpäivän aikana. Neljä viidestä koki kykenevänsä keskittymään etätyöpäivän 

aikana (kuvio 10). Vastaajalla neljä asiaan vaikuttivat ulkoiset häiriötekijät, mutta nämä 

ovat pian poistumassa oman työhuoneen saamisen myötä. Tekijät, jotka saisivat työsken-

telemään enemmän etänä, olivat kaikilla erilaiset. Neljällä viidestä vastaajista nousi esiin 

tekijöitä, jotka saisivat lisäämään etätyömahdollisuuden hyödyntämistä (kuvio 10). Syiksi 

nousivat tämänhetkiset rajoitteet etätyön tekemiselle, perheolosuhteet ja ajansäästö pois-

tuneiden työmatkojen myötä. Vastaajalla neljä ei ollut sellaista tekijää, joka saisi lisää-

mään etätyöskentelyä nykyisestä. 

Tukea tarvitaan ergonomiassa, ihmisten tapaamisessa sekä erilaisissa vikatilanteisiin liit-

tyvissä asioissa. Neljä viidestä vastaajasta purkaisi kaikki etätyötä koskevat rajoitteet (ku-

vio 10) ja yksi kaipaisi etätyökäytäntöjen selkiyttämistä. Työpäivän rytmittämisessä apua 

tarvitsi kaksi vastaajista (kuvio 10), esiin nousi muun muassa harjoituksen tarve oman päi-

vän rytmittämiseen sen osalta mitä tekee ja milloin tekee. Tauotukseen toivottaisiin myös 

parannusta, sillä tauot saattavat jäädä yhdellä vastaajista pitämättä joka tietyllä tavalla lin-

kittyy myös toisen vastaajan kokemukseen siitä, että työtä ja vapaa-aikaa on hankala erot-

taa toisistaan ja työasiat ovat enemmän mielessä yksin ollessa. 

Kaikki vastaajat kokivat itsenäisen siirtymisen työtehtävästä toiseen onnistuvan helposti 

(kuvio 10). Oman työn seuraamisen tukena kolme viidestä käytti vielä digitaalisten työka-

lujen ohella paperisia muistiinpanovälineitä avukseen (kuvio 10). Kaikilla nousi esiin Out-

lookin käyttö seurannan ja aikatauluttamisen välineenä. Yhdellä vastaajista nousi myös 

esiin internetissä saatavilla oleva prosenttilaskuripalvelu, jolla pystyy laskemaan, kuinka 

monta prosenttia päivästä on kulunut kuhunkin työtehtävään.   

Neljällä viidestä vastaajasta oli mielestään riittävät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä ja 

tehdä itsenäisiä päätöksiä (kuvio 10). Yhdellä vastaajista tämä toteutuu kahdessa kol-

mesta tilanteesta.  

Kaikki vastaajat ovat valmiita ottamaan enemmän vastuuta työstään. Vastaaja yksi mai-

nitsi tarpeen tietää tehtävänkuvaan liittyvät rajat. Vastaajalla kolme nousi esiin palkkauk-

sen sovittaminen lisävastuisiin sekä vastuiden huomioiminen tavoiteasetannassa. Vas-

taaja viisi linkitti vastuualueiden kasvamisen omiin urakehityssuunnitelmiinsa, joka on var-

masti omiaan säilyttämään motivaation uuden oppimiseen. 
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7 TYÖPAJATYÖSKENTELY ASIANTUNTIJATIIMISSÄ 

7.1 Työpaja menetelmänä 

Työpaja on yhteisöllinen ideointimenetelmä, jonka tarkoituksena on saada aikaan ryhmä-

työskentelyä ja luova ongelmanratkaisuprosessi. Avoimen ja positiivisen sekä kiireettö-

män ilmapiirin luominen on yksi työpajan onnistumisen edellytys. Työpaja voidaan jakaa 

kolmeen eri vaiheeseen: Lämmittelyvaihe, ideointivaihe sekä valintavaihe. Lämmittelyvai-

heessa kerrataan toimintaperiaatteet, ideointivaiheessa tuotetaan erilaisia ideoita ja kirja-

taan niitä ylös. Valintavaiheessa toteutetaan kriittinen tarkastelu ja osallistujien kesken 

eniten kannatusta saaneet ideat katsotaan toteuttamiskelpoisimmiksi. Jokainen osallistuja 

ja idea ovat yhtä arvokkaita ja työpajassa kannustetaan villien ja liioiteltujenkin ideoiden 

keksimiseen. Työpaja on laadullinen innovaatioiden tuottamiseen tähtäävä tutkimusmene-

telmä, jolla tuotetaan erilaisia ideoita. Kyseessä on tietynlainen aivoriihi. (Ojasalo ym. 

2018, 89 ja 158–163.) 

Vaasan yliopiston työpajaprosessi kuvaa myös prosessia kolmella eri vaiheella, jotka ovat 

valmisteluvaihe, työpajavaihe ja suojausvaihe. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan työpa-

jan aihe, ideointimenetelmät sekä varmistetaan osallistujat, tehdään vaiheiden ajoitus 

sekä selvitetään ideoiden omistajuus. Toisessa vaiheessa eli työpajavaiheessa luodaan 

edellytykset uuden kehittämiselle sekä esitellään ja arvioidaan ideat. Kolmannessa vai-

heessa ideat suojataan sekä varmistetaan niiden salassa pysyminen ja sovitaan, kuinka 

ideoita hyödynnetään suojaamisen jälkeen. Vaiheessa kolme tämän kehittämishankkeen 

osalta on oleellinen kohta se, kuinka ideoita hyödynnetään lopuksi. Suojaamiselle ja sa-

lassapidolle ei näiden asioiden osalta ole tarvetta, muuta kuin kohdeyrityksen nimen ja 

osallistujien osalta. (Vaasan yliopisto 2020.) 

7.2 Työpajan toteuttaminen ja tulokset 

Työpajassa koottiin kehittämishankkeen kohteena oleva tiimi yhteen yhteisen kehittämis-

kohteen ääreen. Osallistujille perustettiin Microsoft Teamsiin oma työtila, jossa ideointi ja 

ratkaisunhaku oli mahdollista. Vallitsevien Covid-19-pandemian aiheuttamien olosuhtei-

den vuoksi työpaja oli tarkoituksenmukaista toteuttaa etätyöympäristössä ja kehittämis-

hanke itsessään edellyttää, että kaikenlainen työhön liittyvä toiminta tulee pystyä toteutta-

maan myös ilman fyysistä läsnäoloa. Työpajassa annettiin osallistujille yhteisiä tehtäviä, 

joihin haettiin ratkaisuja. Lopuksi tiimin tehtävä oli esittää ratkaisunsa annettuun kysymyk-

seen kirjallisessa muodossa ja hyödyntää aiempaa työpajassa kertynyttä aineistoa. Työs-

kentelymuotoihin annettiin selkeät ohjeet, mutta ideointi ryhmän sisällä oli vapaata.  
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Työpajan vaiheita olivat ideoiden tuottaminen, niiden arviointi ja valinta. Näiden pohjalta 

muodostettiin työpajassa esitettävään kysymykseen vastaus ja ratkaisu. (Ojasalo ym. 

2018.) Työpajan tuloksia hyödynnetään kehittämishankkeen toteutuksessa ja ne ovat poh-

jana myös tiimin itseohjautuvuuden kehittämisessä. Saatuja tuloksia käytetään analysoin-

nin jälkeen käytännön toteutuksen apuna. Tiimiltä tullaan jatkossa odottamaan paljon itse-

ohjautuvuutta ja työpaja tukee myös tätä tavoitetta. 

Työpaja toteutettiin Microsoft Teamsin välityksellä (kuvio 11). Työpajan tarkoitus oli kuvata 

onnistunut etätyöpäivä, eli ideointi oli vapaata kunkin otsakkeen alla. Työpajaan osallistui 

yhteensä viisi henkilöä (taulukko 4). Huomioon tuli kuitenkin ottaa, että tiimille kuuluvat 

työtehtävät pitää kyetä suorittamaan arjessa. 

 

KUVIO 11. Työpajan toteutus Teamsin avulla 

Osallistujat olivat jo ennestään keskenään tuttuja, joten varsinaista osallistujien esittelyä ei 

alussa tarvittu ja päästiin saman tien liikkeelle. Jokaiseen kohtaan ideoitiin vapaasti yksit-

täisiä asioita, jotka työpajan ohjaaja kirjasi ylös. Tämän jälkeen jokainen valitsi kustakin 

kategoriasta kaksi mielestään parasta ideaa, jotka työpajan ohjaaja kirjasi myös ylös. Lo-

puksi osallistujien tehtävä oli muodostaa yhdessä jäljelle jääneiden ideoiden perusteella 

kuvaus onnistuneesta etätyöpäivästä. Kohdissa 1–7 annettiin aikaa kymmenen minuuttia 
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per kohta ideoinnille. Vastauksia on lueteltu näissä kohdissa, jotta työpajan kulun ymmär-

täminen olisi selkeämpää. 

TAULUKKO 4. Työpajaan osallistuneet henkilöt (n=5) 

 

Kysymys 1 

Ensimmäisenä tehtävänä oli vastata yhdessä kysymykseen, mitä odotamme toisiltamme 

etätyöpäivän aika? Tämä kysymys linkittyy siihen tutkimuskysymykseen, millainen etätyö-

malli kehitetään asiantuntijatiimille. Työpajaan osallistujat saivat pohtia yhdessä vastauk-

sia tähän kymmenen minuutin ajan. Vastauksissa mainittiin, että töissä ollessa tulee olla 

helposti tavoitettavissa etätyöskentelystä huolimatta. Etätyöpäivään pitää valmistautua 

etukäteen ja pitää tietää mitä tehdään päivän aikana. Vastaajien mielestä tarvitaan yh-

teistä vapaamuotoista yhteydenpitoa, kuten aamustartit, ajatusten jako, yhteydenpito puo-

lin ja toisin, web-kamerat pitää olla päällä yhteisissä palavereissa ja vahvan läsnäolon tun-

teen tulee toteutua. Päivän aikana tulee olla myös oma-aloitteinen, eikä jäädä odotta-

maan, että kaikista asioista sovitaan yhdessä.  

Ihmiset pitää saada aina helposti kiinni ja tarvitaan yhteistä vapaamuotoista yhtey-

denpitoa (Osallistujat A–E). 

Kysymys 2 

Kysymyksessä kaksi kysyttiin osallistujilta, miten haluamme pitää toisiimme yhteyttä etä-

työpäivän aikana? Kysymyksen tarkoituksena oli saada vastauksia siihen tutkimuskysy-

mykseen, miten asiantuntijatiimin jäsenet pitävät yhteyttä keskenään etätyöpäivän aikana 

ja millaisia välineitä he käyttävät siihen. Myös tähän kysymykseen vastaamiseen annettiin 

osallistujille aikaa kymmenen minuuttia yhteistä mietintää ja ideointia varten.  

Viestejä halutaan lähettää ohi puhutun palaverin, eli palaverien aikana laitetaan Skype-, 

Teams- tai SMS-viestejä, joissa kommentoidaan palaverin kulkua muiden osallistujien 

huomaamatta. Näin voidaan vaihtaa keskenään ajatuksia palaverin kulusta ja esimerkiksi 

siitä, miten pystytään vastaamaan yhtenevää linjausta noudattaen sidosryhmille. Tällä ta-

voin voidaan kysyä täsmennystä johonkin esiin nousseeseen asiaan keskeyttämättä tai 

häiritsemättä palaveria. Tämä korostuu etätöissä, eli se on niin sanottu toinen neuvottelu-

taso varsinaisen palaverin ohessa. Osallistujat pohtivat myös, että he eivät halua käyttää 

pelkästään kirjallista viestintää, vaan myös suullista. Tämä ei kuitenkaan saa viedä tehoja 
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työn tekemisestä. Tärkeimpinä yhteydenpitotapoina pidettiin Teamsin kautta kommuni-

kointia suullisesti tai kirjallisesti, työkaverille soittamista ja Whatsapp-viestien lähettämistä. 

Yhteydenpitovälineitä päivän aikana ovat Whatsapp, Teams ja soittaminen puheli-

mella (Osallistujat A–E). 

Kysymys 3 

Tässä kohdassa oli tarkoitus pohtia, mitä uusia työvälineitä (ohjelmat ja laitteet) haluttai-

siin käyttöön? Tämä liittyi tutkimuskysymyksiin etätyömallin luomisen ja yhteydenpidon 

osalta. Tähän kysymykseen vastattiin myös yhteisesti ja aikaa oli kymmenen minuuttia. 

Uusina työvälineinä haluttaisiin varavirtalähteitä sähkökatkoksien varalle ja sellaisia paik-

koja varten, joissa sähköä ei ole saatavilla. Parempaa ja tehokkaampaa reititintä toivottiin 

sekä invertteriä, joka vaihtaa tasavirtaa vaihtovirraksi. Ulkoisille näytöille ja paremmalle 

näppäimistölle sekä hiirelle nähtiin tarve. Samantyylistä säädettävää nostopöytää kaivat-

tiin, kuten konttorilla työskennellessä. Hyvä tuoli oli tärkeässä osassa, sillä siinä istutaan 

monta tuntia viikossa ja se liittyy hyvin läheisesti työergonomian parantamiseen. Erilaisia 

palavereja varten toivottiin langattomia kuulokemikrofoneja, jotka mahdollistavat vapaam-

man liikkumisen.  

Toivomuksena on nostopöytä, hyvä tuoli, langattomat kuulokemikrofonit, parempi 

hiiri ja parempi näppäimistö (Osallistujat A–E). 

Vastaukset kohdistuivat pelkästään fyysisiin laitteisiin tai välineisiin, uusia ohjelmia ei ku-

kaan maininnut. Tämä osaltaan kertoo sen, että työntekoon liittyvistä ohjelmista ei tällä 

hetkellä ole pulaa tai sitten kyseessä on se, että alan uusista ohjelmistoratkaisuista on ol-

lut liian vähän tietoa saatavilla. 

Kysymys 4 

Mitä lisäyksiä haluaisin kotitoimistooni? Tutkimuskysymys, johon tällä haettiin vastauksia, 

oli etätyön esteet ja niihin vaikuttaminen. Tämä oli myös yhteinen pohdinta, jonka kesto-

aika oli kymmenen minuuttia. Tässä kohdassa oli jonkin verran yhtäläisyyksiä edelliseen 

kysymykseen nähden, mutta uusina asioina tulivat tarve paremmille tietoliikenneyhteyk-

sille sekä tarve omalle työhuoneelle. Paikalle kutsuttavan lähituen tarve mainittiin myös, 

sillä päivän aikana voi tulla eteen tietoteknisiä ongelmia, joita ei pysty itse ratkaisemaan. 

Kahvitaukoja helpottamaan otettaisiin käyttöön automaattikahvinkeitin ajastimella, joka 

keittäisi kahvin haluttuun aikaan. 

Kaksi etätyöntekijää ei voi olla samassa tilassa (omat työtilat kummallekin). Lähituki, 

joka tulee myös kotitoimistolle auttamaan laitteiden kanssa. (Osallistujat A–E.) 
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Kysymys 5 

Ryhmä keskusteli siitä, millaisista asioista he haluavat päättää itse etätyöpäivän aikana. 

Tässä oli myös määriteltynä kymmenen minuutin aikaraja yhteiselle pohdinnalle. Itsenäi-

sesti haluttiin päättää taukojen ajankohdista sekä työpäivän alkamis- ja päättymisajoista. 

Näillä tarkoitettiin sitä, että ne kuitenkin sovitettaisiin työaikoihin ja katsottaisiin niin, että 

tiimi silti suoriutuu sille määritellyistä tehtävistä. Lisäksi haluttiin päättää siitä, millä viestin-

tävälineillä henkilöön itseensä voidaan olla yhteydessä päivän aikana. Tällä tarkoitettiin 

sitä, että esimerkiksi Skypen taikka sähköpostin kautta tapahtuvien yhteydenottojen sijaan 

haluttaisiin hoitaa asia puhelimitse tai muulla viestintävälineellä. Vapaapäivät, loma-ajan-

kohdat sekä henkilökohtaiset menot haluttiin myös omaan päätäntävaltaan, kuitenkin tii-

min kanssa keskustellen. Ulkomaille suuntautuvien työmatkojen osalta toivottiin mahdolli-

suutta päättää siitä lähteäkö ulkomaille vai ei ja tarvittaessa hoitaa asia Suomesta etäyh-

teyksien avulla. 

Tauot, työpäivän alkamis- ja päättymisajat niin, että 8–16 välinen palveluaika toteu-

tuu (Osallistujat A–E). 

Tässä kohtaa ryhmässä pohdittiin jo muutakin etätyöpaikkaa kuin koti. Etätyö mahdollis-

taa vapaamman liikkuvuuden ja se ei ole sidoksissa pelkästään kotitoimistoon, vaan työs-

kentelypaikkaa voi tarpeen mukaan myös vaihtaa. Työnteko voisi tapahtua kodin lisäksi 

esimerkiksi mökiltä tai ulkomailta. 

Kysymys 6 

Mistä asioista en halua päättää itse? Tällä kysymyksellä haettiin vastauksia siihen tutki-

muskysymykseen, millainen on itsensä johtamisen nykytilanne ja miten sitä voidaan kehit-

tää. Kysymys suunnattiin kaikille yhteisesti pohdittavaksi ja aikaa annettiin kymmenen mi-

nuuttia. Matkustuskäytännöistä ja sidosryhmältä tarjottavista uusista tekemisestä ei haluta 

päättää itse vaan keskustellen muun tiimin kanssa. Loma-ajoista tulee puhua muun tiimin 

kanssa ja sopia yhdessä, milloin kukakin on lomalla. Nämä vaikuttavat olennaisesti kaik-

kien asiantuntijatiimiläisten tekemiseen, joten vastaukset olivat linjassa sen kanssa. Mui-

den tekemisiin ei haluta puuttua niin, että määriteltäisiin sitä mitä muut tekevät. 

Ei haluta määritellä mitä muut tekevät, eli ei puututa muiden töihin. (Osallistujat A–

E.) 

Kysymys 7 

Kysymys oli: Kun työpäivä päättyy, mitä olemme saavuttaneet? Tämä vaikuttaa suoraan 

siihen tutkimuskysymykseen, millainen etätyömalli luodaan, jotta se tukisi näiden asioiden 
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toteutumista. Aikaa tässä kohdassa oli varattu myös kymmenen minuuttia vastausten 

miettimiselle yhdessä. Työpäivän on osallistujien mukaan pitänyt olla tehokas kaikilta osil-

taan, ja palvelutasojen on täytynyt pysyä kunnossa, eli tehtävät on saatu hoidettua määri-

teltyjen aikojen puitteissa. Myös tunne hyvin tehdystä työstä ja asioiden aikaansaamisesta 

edesauttavat sitä, että työpäivän jälkeen voi sulkea koneen hyvillä mielin ilman hermostu-

neisuuden tunnetta. 

Voi sulkea koneen hyvin mielin, ei hermostuta työpäivän jälkeen ja olemme saaneet 

aikaan asioita. (Osallistujat A–E.) 

Kysymys 8 

Tässä määriteltiin yksittäisen osallistujan omasta mielestä kaksi tärkeintä asiaa kustakin 

kohdasta. 

Osallistuja A toivoi muilta vapaamuotoista yhteydenpitoa ja oma-aloitteisuutta. Hän piti 

myös hyvänä toimintamallina viestien lähettämistä ohi puhutun palaverin, jolloin palaverin 

läpivieminen on helpompaa, kun voi samalla kysyä asioita palaverin häiriintymättä. Vies-

tintää ei tule tehdä pelkästään kirjallisessa muodossa. Langattomille kuulokemikrofoneille, 

hyvälle tuolille sekä paremmille tietoliikenneyhteyksille oli myös tarve. Itsenäisesti päätet-

täviä asioita olivat tauot, vapaapäivät ja lomat. Ne asiat, joista itsenäisiä päätöksiä vas-

taaja ei halunnut tehdä, olivat sidosryhmiltä tulevat tekemiset sekä muiden tiimiläisten te-

kemisten määrittely. Työpäivän jälkeen tärkeänä oli onnistumisen tunne ja se, että on saa-

nut aikaan asioita päivän aikana. 

Vapaamuotoinen yhteydenpito ja oma-aloitteisuus olivat osallistuja B:n mielestä tärkeitä. 

Viestien lähettäminen palaverin aikana toisille on hyvä toimintamalli, joka ei häiritse pala-

verin kulkua. Viestinnän ei tule jäädä pelkästään kirjalliseksi. Työvälineisiin liittyviä lisäyk-

siä olivat nostopöytä sekä hyvä tuoli. Työpäivän alkamisen ja päättymisen itsenäistä päät-

tämistä osallistuja B piti tärkeänä, eli liukuvaa työaikaa saisi hyödyntää vapaasti. Vapaa-

päivät ja lomat tulisi myös olla omassa päätäntävallassa. Sidosryhmiltä tulevista uusista 

tekemisistä ja muiden tiimiläisten tekemisten määrittelystä vastaaja ei halunnut päättää. 

Osallistuja B valitsi viimeisestä kohdasta, että työpäivän jälkeen pitää olla saanut aikaan 

asioita ja työpäivän on pitänyt olla tehokas kaikilta osin. 

Osallistuja C korosti oma-aloitteisuutta ja ajatusten jakoa. Viestintä ei saa jäädä pelkäksi 

kirjalliseksi viestinnäksi ja Whatsapp, Teams ja soittaminen nousivat tärkeimmiksi yhtey-

denpitotavoiksi. Työvälineiden osalta vastaaja valitsi nostopöydän sekä tuolin. Tauoista 

sekä työpäivän alusta ja lopusta tulee saada päättää itsenäisesti. Sidosryhmiltä tulevat 

uudet tekemiset olivat sellaisia, joista vastaaja ei itse halua päättää. Muiden tiimiläisten 
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tekemisten määrittely oli myös asia, johon osallistuja C ei halunnut puuttua. Työpäivän jäl-

keinen onnistumisen tunne oli tärkeä ja se, että päivä on ollut tehokas kaikilta osin.  

Osallistuja D halusi korostaa oma-aloitteisuutta ja sitä, ettei jäädä odottamaan asioiden 

sopimista yhdessä. Yhteydenpidon tulee olla molemmin puoleista, eikä se saa olla pelkäs-

tään kirjallista viestintää, vaan myös suullista. Nämä eivät kuitenkaan saa viedä tehoja 

työn tekemisestä. Whatsapp, Teams ja soittaminen olivat mieluisimmat yhteydenpitotavat. 

Ulkoiset näytöt ja hyvä tuoli olivat toivottavia lisäyksiä kotitoimistoon. Osallistujan valin-

noissa tuli esille se, että kaksi etätyöntekijää eivät voi olla samassa tilassa, vaan kummal-

lekin tarvitaan omat työtilat. Paremmat tietoliikenneyhteydet olivat myös tärkeät. Työsken-

telypaikka pitää saada valita vapaasti. Henkilökohtaisista menoista ja liukuvan työajan 

käytöstä pitää voida päättää itse. Sidosryhmiltä kokonaan tulevista uusista tekemisistä ei 

ollut halukkuutta päättää yksin. Myöskään muiden tekemisten määrittelyyn ei haluttu puut-

tua. Työpäivän jälkeen pitää olla onnistumisen tunne ja tieto siitä, että on tehnyt hyvän 

työn ja saanut aikaan asioita. 

Osallistuja E:n mielestä etukäteen valmistautuminen oli tärkeää ja vahvan läsnäolon tun-

teen välittyminen. Yhteydenpitotapoina valituiksi tulivat Whatsapp ja viestit ohi puhutun 

palaverin, eli yhteydenpito palaverin aikana taustalla häiritsemättä muita. Langattomat 

kuulokkeet sekä ulkoiset näytöt tulivat valituiksi lisäyksinä kotitoimistoon. Valokuituyhteys, 

lähituki, ulkomaan työmatkat ja yhteydenottoon käytettävät viestintävälineet olivat sellai-

sia, joista päättäminen haluttiin pitää itsellä. Asiat, joista osallistuja E ei halunnut päättää 

itse, olivat matkustuskäytännöt ja muiden tekemisten määrittely. Työpäivän aikana pitää 

olla saanut aikaan asioita ja palvelutasojen on oltava kohdillaan. 

Kysymys 9 

Tässä kohdassa tehtävänä oli laatia yhdessä osallistujien kesken edellä valittujen asioi-

den perusteella kuvaus onnistuneesta etätyöpäivästä. Tähän annettu aika oli 15 minuuttia. 

Osallistujien laatiman kuvauksen mukaan asiantuntijatiimi on toiminut onnistuneen etätyö-

päivän aikana oma-aloitteisesti ja kaikki ovat olleet helposti tavoitettavissa. Kukaan ei ole 

joutunut määrittelemään muiden tiimiläisten tekemisiä. Muutenkin keskinäinen viestintä ja 

yhteydenpito on sujunut hyvin päivän aikana eikä se ole rajoittunut pelkästään kirjalliseen 

viestintään. Tiimin jäsenten välillä on ollut läsnäolon tunne koko päivän ajan. Jokainen on 

itse ja tiiminä voinut päättää liukuvan työajan ja lomien ajankohdista. Kukaan ei ole joutu-

nut päättämään sidosryhmiltä tulevista tekemisistä yksin. Käytettävät työvälineet ovat hel-

pottaneet ja tukeneet työskentelyä. Tiimi on saanut aikaan asioita ja tiimin jäsenet ovat ko-

keneet onnistumisen tunnetta ja palvelutasot ovat olleet kohdillaan. 
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7.3 Työpajan yhteenveto 

Työpaja onnistui kokonaisuutena odotusten mukaisesti ja yhteydet toimivat moitteetto-

masti. Kaikki osallistujat olivat paikalla ajoissa ja muutenkin pysyttiin työpajalle ennalta 

määritellyssä kahden tunnin aikataulussa. Keskinäinen vuorovaikutus ja vapaa ideointi on-

nistuttiin säilyttämään, vaikka toteutuksessa ei ollut suoraa kontaktia, vaan se toteutettiin 

etänä. Tavoitteena oli kuvata onnistunut etätyöpäivä ja saada osallistujat jakamaan keske-

nään kokemuksia ja vaihtamaan erilaisia ajatuksia etätyöhön liittyen. Kysymykset ja val-

miit aikataulutukset loivat hyvät puitteet työpajan onnistuneelle läpiviennille. Lisäksi kysy-

mysten linkittäminen suoraan tutkimuskysymyksiin teki työpajan analysoinnin ja johtopää-

tösten tekemisen helpommaksi. Linkitystä ei suoraan käyty läpi vastaajille, vaan esitettiin 

kysymys pelkästään sellaisenaan, jotta se ei johdattelisi vastaamaan tietyllä tavalla. 

Etätyöskentelyyn ollaan tyytyväisiä. Suurimmat puutteet löytyivät käytössä olevien työväli-

neiden osalta ja lisäyksinä toivottiin hyvää tuolia, nostopöytää, langattomia kuulokkeita 

sekä ulkoisia näyttöjä. Kohdissa kolme ja neljä nousi esiin osittain keskenään samoja asi-

oita, joka oli täysin odotettavaa. Kysymysten erilainen asettelu toi kuitenkin myös paljon 

toisistaan poikkeavia vastauksia ja auttoi kartoittamaan, millaisia puutteita kotitoimistolla 

on tällä hetkellä havaittavissa. Kolmella viidestä vastaajasta nousi esiin myös tarve pa-

remmille tietoliikenneyhteyksille. Oli myös huomattavissa, että etätyötä ei ajateltu pelkäs-

tään kotitoimistolla tapahtuvaksi, vaan esiin nostettiin myös vaihtoehtoiset työskentelypai-

kat tilanteen mukaan. Tämä on yksi niistä asioista, joissa etätyö tarjoaa hyvin joustavuutta 

ja myös vaihtelua työpäiviin. Digitaalisten ratkaisujen ja etätyöhön tarvittavien laitteiden 

kehittyminen on tehnyt tämän mahdolliseksi ja yhä useamman ulottuville. (Tantarimäki 

2020, 88.) 

Suullista viestintää toivotaan enemmän pelkän kirjallisen viestinnän sijaan ja keskinäistä 

kanssakäymistä kaivataan lisää. Tiimin sisällä halutaan vapaamuotoista ja oma-aloitteista 

yhteydenpitoa. Oma-aloitteisuus nousi muutenkin esiin tärkeänä ja toivottavana ominai-

suutena. On myös tutkittu, että pitkään jatkuvat etätyöjaksot saattavat aiheuttaa sosiaalis-

ten kontaktien puutetta ja yksinäisyyttä (Ruohomäki 2020). Työhön liittyvää vastuuta ol-

laan valmiita ottamaan lisää ja tekemään itsenäisiä päätöksiä nykyistä enemmän (kuvio 

10). Tauoista, vapaapäivistä ja lomista halutaan myös päättää itsenäisesti, kuitenkin 

muuta tiimiä kuunnellen. Neljä viidestä vastaajasta ei halunnut päättää muilta sidosryh-

miltä tulevista tekemisistä itse. Tiimiläiset eivät halua määritellä toistensa tekemisiä tai 

puuttuvia toistensa työtehtäviin. Onnistumisen tunteen, tehokkuuden ja aikaansaamisen 

kokemusta pidetään tärkeinä tekijöinä. 
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8 ETÄTYÖTÄ POIKKEUSOLOISSA 

8.1 Etätyön poikkeuksellinen hyödyntäminen ja tiimipäivä 

Vuoden 2020 Covid-19-pandemian vuoksi jouduttiin myös asiantuntijatiimissä siirtymään 

normaalia mittavampiin etätyöjärjestelyihin. Tämä tapahtui ennalta arvaamattomien ulkois-

ten tekijöiden vuoksi, mutta aiemman etätyöskentelykokemuksen ansiosta etätyön laajen-

taminen onnistui hyvin nopealla aikataululla. Kaikilla oli jo valmiiksi kaikki etätyössä tarvit-

tavat laitteet sekä aiempaa tuntumaa etätöiden tekemisestä. Etätyöhön ei missään vai-

heessa velvoitettu ketään, vaan se oli suositus. Konttorilla työskentely oli mahdollisena 

vaihtoehtona etätyön rinnalla koko ajan. Tätä etätyösuositusta kuitenkin kaikki noudattivat 

terveydellisistä syistä. Alun haasteena nähtiin mahdollinen verkon kuormittuminen ja siitä 

aiheutuvat yhteysongelmat etätyöpäivän aikana, sillä muissakin organisaatioissa oli siir-

rytty vahvasti etätyöskentelyyn. Tämä ei kuitenkaan muodostunut ongelmaksi, vaan yh-

teydet ja ohjelmistot toimivat pääosin ongelmitta pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Tänä aikana yhteyttä pidettiin monin keinoin ja työn suorittamiseen kehitettiin hyvinkin luo-

via ratkaisuja. Jokaiselle aamulle oli varattuna puolen tunnin mittainen yhteinen Teams-

palaveri, jossa pystyttiin vaihtamaan ajatuksia ja käymään läpi ajankohtaisia asioita muun 

tiimin ja esimiehen kanssa. Tämän lisäksi käytössä oli viikoittainen yhteinen puolen tunnin 

mittainen kahvihetki, jossa keskustelu oli vapaamuotoista ja mitään varsinaista agendaa ei 

ollut. Tähän pyrittiin osallistumaan videoyhteyden avulla. Toteutusvälineenä oli tässäkin 

Teams.  

Myös tiimipäivä jouduttiin järjestämään etänä. Tällöin kaikki saivat käytettäväkseen tietyn 

summan rahaa, jolla kaikki pystyivät omatoimisesti tilaamaan valitsemastaan ravintolasta 

haluamansa ruoat kotiin tai noutamaan ne noutopisteestä. Tiimipäivän läpivienti toimi hy-

vin Teamsin videoyhteyksien avulla ja ryhmätöitä varten pystyttiin tiimi jakamaan kahteen 

osaan pohdintoja varten ja tämän jälkeen palattiin alkuperäiseen ryhmään purkamaan tu-

loksia. Virallisen osion jälkeen jäi myös aikaa pienelle tietokilpailulle. Päivän jälkeinen pa-

laute oli hyvää ja tunnelmat positiiviset. Päivän jälkeen tehtiin myös palautekysely, johon 

vastasivat kaikki osallistujat.  

8.2 Palautekysely etänä pidetystä tiimipäivästä 

Jokainen päivään osallistunut henkilö vastasi kyselyyn (taulukko 5). Vastaajista kaikki oli-

vat naisia. Kysely toteutettiin Microsoft Formsilla (n=7) ja se lähetettiin sähköpostitse kai-

kille osallistujille vastausohjeineen. Ennen kyselyn lähettämistä jokaiselta oli kysytty suos-

tumus kyselyyn osallistumiseen.  
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TAULUKKO 5. Etätiimipäivään osallistuneet henkilöt (n=7) 

 

Ensimmäisenä vastaajia pyydettiin arvioimaan yleisellä tasolla etänä pidetyn tiimipäivän 

onnistumista. Valinta tehtiin viidestä ennalta määrätystä vaihtoehdosta. Jokainen vastaa-

jista koki päivän onnistuneeksi (kuvio 12). 

 

KUVIO 12. Etätyöpäivän onnistuminen (n=7) 

Muut toiveet etäpäivään liittyen 

Kysymyksenä kaksi oli avoin kysymys, jossa kysyttiin sitä, mitä muuta vastaaja olisi toivo-

nut tiimipäivältä.  

Kaikkien osallistujien kuvat olisi haluttu ruudulle yhtä aikaa, nyt näkyi ainoastaan neljä 

henkilöä samanaikaisesti. Ryhmäkeskusteluja toivottiin jatkossa enemmän ja tietoa siitä 

miten erilaisia pelejä ja muuta viihteellistä sisältöä voisi toteuttaa Teamsin avulla. Tietokil-

pailuosuuden olisi haluttu kestävän pidempään. Langattomia kuulokkeita toivottiin kaikille, 

jotta vastaavien päivien aikana voisi liikkua vapaammin. 

Se olisi ollut kiva lisä, jos kaikkien naamat näkyisivät ruudulla yhtä aikaa, toisi var-

masti vielä enemmän läsnäolon tuntua. Tämä ominaisuus ymmärtääkseni Teamsiin 

tulossa (vastaaja 7). 

Yhteyksien toimivuus päivän aikana  

Kohdassa kolme kysyttiin yhteyksien riittävästä toimivuudesta (kuvio 14). Kaikilla oli ko-

tona käytössään omat tietoliikenneyhteydet, ja kyselyn perusteella kaikkien yhteydet toimi-

vat vähintäänkin riittävällä tasolla, jotta osallistuminen tiimipäivään oli mahdollista. 
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KUVIO 13. Tietoliikenneyhteyksien riittävän hyvä toimiminen etätiimipäivän aikana (n=7) 

Vapaa palaute 

Kysymyksessä neljä kysyttiin vapaata palautetta tiimipäivään liittyen, jota varten kyselyyn 

oli varattu oma vapaatekstikenttänsä. Etätiimipäivä koettiin onnistuneeksi eikä lainkaan 

uuvuttavaksi. Ne, joilla oli käytössään langattomat kuulokkeet, kokivat sen etätiimipäiväko-

kemusta parantavaksi tekijäksi. Osallistujien kesken koettiin läsnäolon tuntua koko ajan 

päällä olleen videoyhteyden ansiosta. 

Tosi hyvin onnistunut ja mukava päivä kaikin puolin. Hyvin toimii näin videon välityk-

selläkin (vastaaja 3). 

8.3 Palautekyselyn yhteenveto 

Tämä oli tämän tiimin ensimmäinen etänä toteutettu tiimipäivä. Kyselyyn vastanneista jo-

kainen koki päivän onnistuneeksi (kuvio 12), johon varmasti vaikutti päivän huolellinen 

etukäteissuunnittelu. Kaikki olivat ennestään tuttuja keskenään, joka sekin oli osaltaan 

vaikuttava tekijä. Jos joukossa olisi ollut ennestään tuntemattomia kokonaan uusia henki-

löitä, olisi se varmasti tuonut mukanaan omia haasteitaan. Esimerkiksi tutustuminen koko-

naan uuteen henkilöön ja yhteistyön luominen yhden päivän aikana olisi varmasti ollut 

hankalaa. 

Onnistumiseen vaikutti suuresti yhteyksien toimivuus ja mahdolliset poikkeustilanteet kan-

nattaa jatkossa huomioida varayhteyksien avulla, vaikka kaikki toimikin nyt hyvin (kuvio 

13). Tosin tällöin jokaisella tulisi olla oma varayhteys, koska sitä ei voi etukäteen tietää ke-

nen yhteyteen tai laitteisiin muodostuu mahdollisia ongelmia. Varayhteytenä päivän ai-

kana voi toimia matkapuhelimeen asennettu Teams-sovellus. Huomioitavaa on myös se, 

että kaikki olivat mukana videoyhteydellä ja siitäkään huolimatta tietoliikenneyhteyksien 

kanssa ei ollut ongelmia (kuvio 13). 

Vapaassa palautteessa nousi esiin päivän kesto, jonka toivottiin olleen pidempi. Tämä 

etäpäivä oli yhteensä kestoltaan neljä tuntia. Toisaalta, kun tätä nyt kokeiltiin ensimmäistä 
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kertaa, oli parempi, että tälle varattiin varmuuden vuoksi lyhyempi aika kuin koko päivä. 

Vapaamuotoista pelillistä osuutta toivottiin myös pidemmäksi. Etäpäivään liittyvissä toi-

veissa nousi esiin myös tarve langattomille kuulokkeille, jotka tekisivät liikkumisen hel-

pommaksi tiimipäivän aikana. 

Muissa toiveissa mainittiin kaikkien henkilöiden näkyminen samanaikaisesti ruudulla. 

Teamsiin on tämän palautekyselyn jälkeen tullut Microsoftin julkaisema päivitys, joka te-

kee mahdolliseksi useamman henkilön samanaikaisen näkymisen ruudulla. Nykyinen lu-

kumäärä on yhdeksän yhtäaikaista videoruutua. Määrä siis riittää jatkossa tämän kokoi-

sen tiimin tarpeisiin. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

9.1 Tulosten pohdinta 

Tulosten perusteella tiimi on valmis työskentelemään pääsääntöisesti etänä ja itsensä joh-

taminen on jokaiselle käsitteenä tuttu, mutta vastauksissa kuvastuu tarve tietyille rajoille ja 

vahvemmalle näkemykselle siitä missä mittasuhteissa voidaan toimia. Vastuuta omasta 

työstä ollaan valmiita ottamaan vielä nykyistä enemmän. Kyselyistä, haastattelusta ja työ-

pajasta saadut tulokset ovat hyvin linjassa muiden työssä mainittujen tutkimustulosten 

kanssa, kuten esimerkiksi ajansäästö (Tuominen ym. 2016, 61–67), työtyytyväisyyden li-

sääntyminen ja halukkuus työskennellä enemmän etänä (Owl Labs 2019, 3–4). Tutkimuk-

siin nojaten pystytään myös osoittamaan, että etätyö tuo yritykselle kustannussäästöjä 

muun muassa toimitilakulujen vähentymisenä (Hussain 2019). Etätyön määrä on selkeästi 

lisääntynyt tämän hankkeen aikana ja tuloksiin vaikuttaa myös Covid-19-pandemian 

myötä mukanaan tullut yllättävä tarve siirtyä pääsääntöisesti etätyöhön. Etätyön määrän 

pysyvä lisääminen lisää myös tarvetta jatkuvaan itsensä johtamiseen, joka voidaan toteut-

taa lisäämällä vastuuta asteittain sekä tukemalla päivittäisessä päätöksenteossa. Rajat 

tulee kuitenkin esittää selkeästi, eli se mihin asti työntekijällä on mahdollisuus tehdä pää-

töksiä ja missä kohdin ei enää oma päätäntävalta ole yksistään riittävä. Tämä tarkoittaa 

myös sitä, että työntekijällä pitää olla selkeä kuva roolistaan tiimissä. (Sydänmaanlakka 

2017, 36.) 

Etätyömäärän lisääminen normaaliaikana ja poikkeuksellisena aikana on työntekijöiden 

oma tahtotila ja sen mukanaan tuomia etuja arvostetaan. Hieman yllättävää oli se, miten 

paljon vastaajat ja haastatellut kaipasivat lisää ihmiskontakteja ja tietynlaista vapautta so-

pia yhteisesti, milloin nähdään kasvotusten konttorilla. Tähän on varmasti vaikuttanut 

omalta osaltaan vallitseva Covid-19-pandemian aiheuttama tilanne, jolloin ihmisten keski-

näistä kanssakäymistä ja liikkumista on muutenkin jouduttu rajoittamaan (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2020). On myös mielenkiintoista nähdä tulevaisuudessa, millaisen 

muutoksen työelämään ja koko yhteiskuntaan nämä poikkeusolot ovat tehneet. Keskinäi-

siin kontakteihin tulee panostaa jatkossa entistä enemmän ja pitää Teamsin kautta yh-

teyttä ja luoda erilaisia työtiloja, joissa ihmiset voivat virtuaalisesti tavata toisiaan sekä 

työskennellä yhdessä. Ratkaisu on yksinkertaisimmillaan kalenteriin luotu pysyvä Teams-

palaverikutsu, johon asiantuntijatiimin jäsenet voivat halutessaan liittyä suoraan linkin 

kautta. (Sun & Chen 2016, 170–171.) 

Yhteyksien toimivuus nousi myös kehittämishankkeen aikana tärkeäksi tekijäksi. Erilaisia 

digitaalisia yhteydenpitoratkaisuja on mahdollista käyttää sekä laajentaa niiden 
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hyödynnettävyyttä, mutta tämä vaatii sen, että työskentelypaikassa on riittävän hyvin toi-

mivat yhteydet (Kang & Haskell-Dowland 2020). Tiimin työn luonne on sellainen, että il-

man internet-yhteyttä työtehtäviä ei pysty suorittamaan ollenkaan. 

9.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Etätyöhön suhtaudutaan asiantuntijatiimissä positiivisesti ja tätä mahdollisuutta halutaan 

hyödyntää jatkossa. Etätyömahdollisuuksiin halutaan myös laajennusta kaikenlaisten päi-

vämäärärajoitusten poistamisella (kuvio 10). Hankkeen yksi keskeinen tutkimuskysymys 

oli etätyömallin luominen asiantuntijatiimille. Etätyöpäivien ajoittamisesta päättää kukin it-

senäisesti, mutta kuitenkin muu tiimi huomioon ottaen, esimerkkinä yhteisesti sovittavat 

lähipäivät konttorilla. Työajan voi kukin päättää itse, kuitenkin niin, että työtehtävät tulevat 

tehdyiksi palvelutasot säilyttäen. Myös työsopimuksessa määriteltyjen tuntimäärien tulee 

täyttyä. Päivään valmistautuminen tapahtuu samalla tavalla kuin konttorilla tapahtuvaan 

työpäivään. Aamurutiinit kannattaa pitää samanlaisina kuin normaalistikin konttorille men-

täessä, sillä se auttaa käynnistämään päivän paremmin. (Priestley 2020, 65.) Yhteydenpi-

tovälineiden ja muutenkin yhteyksien toimivuus tulee tarkistaa heti ensimmäisenä asiana. 

Yhteydenpito kollegoihin kannattaa aloittaa heti aamusta Microsoft Teamsin avulla toivot-

tamalla kaikille hyvät huomenet ja ilmoittamalla näin muille olevansa itse paikalla. Kaik-

kina aamuina on puolen tunnin yhteinen aamupalaveri, jonka aikana voidaan vaihtaa kuu-

lumisia ja aloittaa päivän työtehtävien tekoa yhdessä.  

Kuviossa 14 on havainnollistettu kehittämissuunnitelman mukainen etätyöpäivän kulku. 

Päivän alkamis- ja lopetusajalle on asetettu raamit, joiden mukaisesti vähintään yhden on 

oltava viimeistään klo 8.00 alkaen töissä ja vähintään yhden on oltava klo 16.00 asti pai-

kalla. Muuten päivän kulusta voidaan sopia vapaamuotoisesti, kuten esimerkiksi taukojen 

pitoajankohdista. Taukojen kestot tulevat suoraan sovellettavan työehtosopimuksen mää-

ritteleminä (Ammattiliitto Pro 2017, 18). Poissaoloista, vapaapäivistä ja liukumavapaiden 

käytöstä sovitaan tiimin kesken. Yllättävistä poissaoloista, kuten sairastumisista ilmoite-

taan tiimin esimiehelle ja mahdollisuuksien mukaan myös muulle tiimille. Malli antaa va-

paudet oma-aloitteiselle työskentelylle sekä joustavuudelle ja myös mahdollisuuden työ- ja 

vapaa-ajan paremmalle yhteensovittamiselle. Tätä samaa mallia pystytään käyttämään 

samalla tavalla sekä normaaleissa oloissa että poikkeusoloissa, kuten Covid–19-pande-

mia on osoittanut lisääntyneen etätyömäärän myötä (kuvio 6). 
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KUVIO 14. Etätyöpäivän kulku asiantuntijatiimissä 

Etätyöhön liittyviksi esteiksi tunnistettiin organisaation virallisen etätyökäytännön puutteel-

linen tunteminen sekä yhteydenpitotarve muihin jäseniin, joka koettiin sekä kyselyissä, 

haastatteluissa että työpajassa asiana, jota pitää parantaa. Haastatteluissa esiintynyt 

pelko ulkopuoliseksi jäämisestä voi tulla vastaan siinä vaiheessa, jos tiimin jäsenten väli-

sen yhteydenpidon osalta päivän aikana tulee ongelmia. Etätyökyselyssä esiin tullut puut-

teellinen työergonomia voi myös näyttäytyä esteenä varsinkin pidempien etätyöjaksojen 

aikana. Näihin asioihin voidaan vaikuttaa etätyöohjeistuksen selkiyttämisellä sekä valmiilla 

etätyöpäivää kuvaavalla mallilla (kuvio 14). Työergonomiaan on mahdollista kiinnittää 

huomiota paremman tuolin ja pöydän hankkimisella kotikonttorille, jotka mainittiin kehittä-

mishankkeen aikana toteutetussa työpajassa. 

Etätyömallin hyödyntäminen toimii myös poikkeusoloissa. Esimerkiksi koronaviruksen ai-

kana tiimi oli pääsääntöisesti etätöissä ja valmiiksi mietittyjä hyviksi havaittuja etätyökäy-

täntöjä oli silloin mielekästä soveltaa. Rajoitusten poistaminen etätyöltä auttaisi omalta 

osaltaan valmistautumaan poikkeaviin tilanteisiin, sillä tällöin käytännöt olisivat kaikille tu-

tut ja yhteneväiset. Kehittämishankkeen aikana tehdyn etätyökyselyn mukaan neljä seitse-

mästä vastaajasta oli valmis työskentelemään nykyistä enemmän etänä normaaliaikana 

kuvio 8). 
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Itsensä johtaminen on nykytilanteessa monelle tuttua jokapäiväistä toimintaa, mutta siihen 

liittyen tarvitaan selkeämmin rajattu tehtäväkenttä, jolloin tiimin jäsenille on selvää, missä 

asioissa ja mittakaavassa asioita voi päättää itse. Kyselyiden, haastattelujen ja työpajan 

perusteella vastuuta ollaan halukkaita ottamaan nykyistä enemmän, joka viestittää siitä, 

että tiimin jäsenet ovat valmiita ottamaan vastaan nykyisten lisäksi myös haasteellisempia 

ja vaativampia työtehtäviä. Työn vaativuustason nostaminen asteittain on siis tarpeellista 

jokaisen henkilökohtaiset osaamiset huomioiden. Tämä tuo työhön myös lisää mielek-

kyyttä sekä lisää tiimin asiantuntijaosaamista entisestään. Se mahdollistaa myös tiettyjen 

tallennustehtävien automatisoinnin tai siirtämisen alihankkijan tehtäväksi. Tässä proses-

sissa voidaan myös käyttää tiimin asiantuntijuutta, jotta automatisoinnissa tai siirrossa tu-

lee otettua kaikki työvaiheet huomioon. Tämä liittyy haluun ottaa lisää vastuuta (kuvio 10). 

Tilankäytön osalta tiimissä on kehittämishankkeen aikana tapahtunut muutos. Kiinteiden 

istumapaikkojen sekä työskentelyneliöiden määrä on enää noin kolmasosa siitä, mitä se 

oli hankkeen alussa. Vapautuneita tiloja on annettu muiden tiimien käyttöön sen sijaan, 

että heille olisi erikseen joutunut vuokraamaan tilaa muualta. Kustannussäästöjä muodos-

tui kuten yhdysvaltalaisessa vakuutusalan yrityksessä Aetnassa, mutta pienemmässä mit-

takaavassa (Hussain 2019). Kehityshankkeen yksi kysymys olikin kustannussäästöjen 

tuottaminen kohdeorganisaatiolle. Tilojen tehokkaampi hyödyntäminen on alkanut konkre-

tisoitumaan paikkojen vaihtamisella ja työskentelytilaksi varatun alueen supistamisella, jol-

loin samaan kerrokseen on saatu lisää tehokasta työskentelytilaa, jota on saman tien käy-

tetty muihin tarkoituksiin. Tässä kohtaa kustannussäästöt ovat alkaneet toteutumaan ja 

vähälle tai miltei olemattomalle käytölle jääneet työpisteet on saatu hyötykäyttöön. 

Työmatkaliikenne on vähentynyt hankkeen aikana tiimin sisällä, joka tukee yrityksen il-

mastotavoitetta ja hiilijalanjäljen pienentämistä Tämä on suoraan nähtävissä myös kysely-

tutkimuksen tuloksista, joissa vastaajien työmatkojen pituuden keskiarvo oli 36,4 kilomet-

riä päivässä (taulukko 2). Viisipäiväisenä työviikkona koko viikko etätöitä tehden säästää 

siis seitsemän hengen asiantuntijatiimin osalta keskimäärin 182 työmatkakilometriä vii-

kossa. Tähän lukuun vaikuttaa tulevaisuudessa mahdolliset henkilöstömuutokset ja asuin-

paikkamuutokset, jolloin luku on vastaavasti pienempi tai suurempi. 

Päivän aikana yhteydenpitoon käytettävät työvälineet ovat Microsoft Teams, Skype, Out-

look, Whatsapp sekä puhelin. Whatsappia käytettäessä tulee huomioida, että kyseessä ei 

ole täysin tietoturvallinen palvelu ja siinä ei ole tarkoituksenmukaista käydä työtehtäviin 

liittyviä keskusteluja muuta kuin hyvin yleisellä tasolla. Tämän korvaaminen Signalilla on 

erikseen sovittavissa. Poissaolojen ilmoittamiseen Whatsapp tai soittaminen ovat käy-

tössä olevat välineet. 
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Yhteydenpito on parantunut etätyöpäivien aikana Teamsin tehokkaammalla hyödyntämi-

sellä sekä toimintamallimuutoksilla, joiden kautta tiimin yhteistä etätyöaikaa on lisätty, ku-

ten työskentelemällä yhdessä pitämällä Teams-yhteys samanaikaisesti auki. Yhteydenpi-

toa on alettu ajattelemaan myös entistä tärkeämpänä päivittäisenä tekijänä ja se nousi 

esiin vapaissa vastauksissa tämän hankkeen aikana suoritetuissa kyselyissä, haastatte-

luissa sekä työpajassa. Se on ollut suurin yksittäinen esiin noussut osa-alue.  

Olisi hyvä miettiä nykyistä tarkemmin millaista yhteydenpitoa ja välineitä esimerkiksi 

tiimin välisessä kanssakäymisessä käytetään (etätyökysely, vastaaja 3). 

Whatsappia ei ole vielä korvattu Signalilla, vaan sitä käytetään edelleen vapaamuotoiseen 

keskusteluun. Organisaation Teams, Outlook sekä Yammer ovat saatavilla myös matka-

puhelimiin, joten työasioita pystyy tarvittaessa hoitamaan kätevästi myös niiden kautta. 

9.3 Kehittämishankkeen arviointi ja tulosten hyödynnettävyys 

Hyödynnettävyyteen liittyvät asiat ovat yksinkertaisuus, helppokäyttöisyys, sovellettavuus 

ja toistettavuus (Ojasalo ym. 2018, 47). Kehittämishankkeesta tuli hyvin käytännönlähei-

nen ja esiin nousi paljon konkreettisia kehitysideoita, joita otetaan käyttöön asiantuntijatii-

min kanssa. Kaikki tiimin jäsenet pääsivät osallistumiseen kehittämishankkeeseen henki-

lökohtaisen haastattelun, kahden eri kyselyn sekä työpajan muodossa. Nykytilannetta 

pystytään parantamaan ja lisäämään työskentelytehoa tehokkaammilla toimintatavoilla ja 

vastuunotolla. Joustavuus etätyökäytännöissä ja paikasta riippumaton työskentelymahdol-

lisuus on noussut selkeästi työtyytyväisyyttä lisääväksi ja ylläpitäväksi tekijäksi (kuvio 10). 

Vastuunotto vaatii myös sen, että vastuuta annetaan. Vallitsevassa organisaatiokulttuu-

rissa tämä ei tule muodostumaan ongelmaksi, vaan vastuuta on mahdollista ottaa omien 

kykyjensä mukaisesti hyvin paljon. Vastuunotossa on havaittavissa yksilöllisiä eroja ja sen 

vuoksi siinä on otettava myös yksilön tahtotila huomioon ja edetä pienemmin askelin sel-

laisten henkilöiden kohdalla, jotka haluavat lisää vastuuta, mutta haluavat aloittaa pienistä 

asioista suurempiin edeten (Ala-Mutka 2019, 109–114.) Monia työpajassa käytettyjä me-

netelmiä pystyy myös jatkossa käyttämään suuremmassakin mittakaavassa tarpeen mu-

kaan yrityksen sisällä. Haastattelut, työpajat ja kyselyt ovat tutkimusmenetelminä saaneet 

myös osallistujia ajattelemaan tarkemmin etätyön tuomia mahdollisuuksia sekä vaihta-

maan tietoa keskenään oma-aloitteisesti. Haastateltavat henkilöt ovat työskennelleet sa-

massa tiimissä tutkijan kanssa jo useita vuosia, joten haastattelujen vaatima luottamuksel-

linen suhde toteutui (Kananen 2017, 53). 

Hanke alkoi normaalina aikana vuoden 2019 puolella, jolloin etätyökäytäntö oli normaalisti 

1–2 työpäivää viikossa. Maaliskuussa 2020 tapahtui puhjenneen koronapandemian vuoksi 
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poikkeuksellisen laajamittainen siirtyminen etätyöhön (European Centre for Disease Pre-

vention and Control 2020), jolloin kaikki työntekijät työskentelivät pitkään kotoa käsin. Etä-

työ on edelleenkin runsasta ja konttoripäivät ovat hyvin satunnaisia. Kehittämishankkeen 

alkuperäinen idea oli kehittää tiimin etätyöskentelyä ja tehdä etätyöskentelystä yritykselle 

entistä tehokkaampaa. Nämä muutokset tulivatkin vallitsevan tilanteen vuoksi todella no-

peasti ja asiantuntijatiimi joutui yllättäen tilanteeseen, jossa etätyöstä tulikin pitkäksi aikaa 

uusi normaali. Hankkeen aikana pystyttiin siis kartoittamaan käytännön kokemuksia laa-

jasta etätyöstä ja pystyttiin toteamaan monia asioita toimiviksi. Tämän vuoksi myös kehi-

tettävien kohteiden löytyminen helpottui. 

Kehittämishankkeen tuloksia hyödynnetään tiimin jokapäiväisessä tekemisessä. Haastat-

telujen, kyselyiden ja työpajan antamat tulokset tulevat olemaan pohjana jatkosuunnitte-

lulle etätyötä kehitettäessä. Etätyöpäivän kululle on luotu malli, jonka mukaisesti työpäivän 

kulku on helppo suunnitella ja mieltää (kuvio 14). Etätyön ajankäytön suunnittelulle on val-

mis suunnitelma ja toteutustapoja (kuvio 3). 

Reliabiliteetti tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että kyselyllä tulee saada samanlainen loppu-

tulos myös toistettaessa. Tämä ei tosin aina takaa sitä, että mittarit ovat olleet alun perin 

oikein, sillä väärillä mittareilla varustetussa kyselyssä saadaan sama lopputulos hyvin to-

dennäköisesti, mutta alkujaankin väärin valittuihin mittareihin sillä ei ole mahdollista puut-

tua. Luotettavuus tässä työssä käytetyissä kyselyissä on varsin korkea, sillä kaikki tutkitta-

vat tavoitettiin ja saatiin vastaamaan kyselyihin. (Kananen 2017, 78–79.) 

9.4 Jatkokehittämisehdotukset ja muutoksen mittarit 

Kehittämishankkeessa esiin nousseiden tulosten pohjalta nousi useita jatkokehitettäviä 

asioita. Hankkeen aikana tuotettiin paljon uudistuksia toimintatapoihin, mutta tulevaisuu-

teen suuntaavia kehittämisaihioita jäi siitä huolimatta vielä jäljelle. Jatkokehitettävät asiat 

ovat kyselyissä, haastatteluissa ja työpajassa esiin nousseita. 

Ajanhallinta ja muut päivän rytmittämiseen liittyvät asiat sujuvat tällä hetkellä tiimin jäsen-

ten mielestä hyvin (kuvio 10). Tässä asiassa tulee antaa tiimin johtaa itseään taukojen, 

vapaapäivien ja lomien osalta, jolloin jäsenet sopivat näistä asioista keskenään niin, että 

kulloisetkin työtehtävät tulee aina hoidettua. Tämä lisää joustavuutta ja antaa tiimille pa-

remmat mahdollisuudet suunnitella työvuoroja sekä reagoida nopeastikin äkillisiin poissa-

oloihin. Kehittämishankkeen aikana tällaiseen malliin päästiin jo siirtymään, mutta tätä tu-

lee jatkossakin ylläpitää aktiivisesti. 

Etätyökäytäntöä on vapautettu ja laajennettu huomattavasti Covid–19-pandemian aikana, 

mutta asiantuntijatiimissä tästä toivottiin pysyvää järjestelyä niin, että etätyötä voisi 
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hyödyntää vapaasti ilman viikkokohtaisia päivärajoitteita myös silloin, kun palataan taas 

normaaliaikaan ilman koronavirusuhkaa (kuvio 10). Etätyöstä ja sen hyödyntämisestä ha-

lutaan päättää itse ilman valmiiksi saneltuja sääntöjä. Konttorityöskentelyä ei jätetä kuiten-

kaan kokonaan pois, vaan tiimi sopii jatkossakin keskenään ne päivät, jolloin mennään 

kaikki yhdessä konttorille. Konttorille voisi toki tulla muulloinkin työskentelemään halutes-

saan. Tällöin olisi käytössä ei-kiinteät istumapaikat, jolloin kenelläkään tiimin jäsenellä ei 

olisi omaa työpistettä tai edes omaa työaluetta, vaan istumapaikan saisi vapaasti valita 

saman kerroksen alueelta. Tämä edesauttaa myös tutustumista muihin samalla konttorilla 

työskenteleviin ihmisiin yli tiimirajojen. Kuitenkin tässä tulee huomioida yksilölliset tarpeet 

ja varata tarvittaessa enemmän aikaa konttorilla viettävillä myös mahdollisuuksien mu-

kaan kiinteä istumapaikka. Tässä siis vaikuttaa tällä hetkellä poikkeuksellinen aika, mutta 

toimivia malleja ei ole tarkoituksellista poistaa normaaliin arkeen palatessakaan. 

Ihmisten välistä kommunikaatiota tulee tehostaa eri online-työkalujen tehokkaammalla 

hyödyntämisellä. Tiimille tehtyjen kyselyiden, haastattelun sekä työpajan perusteella tiimi 

kaipaa lisää yhteisöllisyyttä etätyöpäivien aikana. Esimerkiksi osan työpäivästä voi etänä-

kin viettää niin, että Teams-yhteys on jatkuvasti auki ja ihmiset voivat keskustella toisilleen 

työn lomassa ja kysyä neuvoa eri tilanteissa. Tämä lisää yhteenkuuluvuutta ja estää yksin 

tai ulkopuoliseksi jäämisen tunnetta. Tällaisia yhteisiä hetkiä voidaan pitää myös videon 

välityksellä, mutta niistä sovitaan etukäteen erikseen, ettei tämä tule kenellekään yllätyk-

senä.  

Tiimipäiviä on syytä myös jatkossa pitää etänä tilanteen niin vaatiessa. Teamsin välityk-

sellä pidetty etätyöpäivä sai kyselyssä osallistujilta erittäin hyvät arviot ja päivän kulkuun 

oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä (kuvio 12), kuten esimerkiksi vapaaseen keskusteluun 

sekä yhdessäoloon. Videoyhteyden jatkuva aukiolo oli tärkeä tekijä tämän kokemuksen 

muodostumisessa. Pelkästään ääniyhteydellä ilman videota toteutettu päivä ei olisi var-

masti saanut näin hyviä arvioita. Tällaisia päiviä varten on siis olemassa nyt valmiiksi ko-

keiltu toimintamalli, jonka käyttöä tulee pitää yllä ja mahdollisesti kehittää eteenpäin uu-

sien esiin nousevien ideoiden myötä. 

Työergonomiaan liittyviin asioihin halutaan myös tukea ja oman työpisteen suunnitteluun 

tarvitaan neuvoja. Tähän hyvänä apuna on vertaistuki, eli tiimin jäsenten keskenään jaka-

mat toimivat ratkaisut, joita kukin on käyttänyt etätyöpäivien aikana. Esimerkiksi millaista 

näppäimistöä, hiirtä, näyttöä, työtuolia ja työpöytää kukakin käyttää ja mistä on ne hankki-

nut. Työnantajan puolelle jää yhteistyösopimusten neuvottelu kyseisiä tarvikkeita tarjoa-

vien tahojen kanssa.  
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Kun etätyön kasvu oli poikkeusaikana Covid–19-pandemian vuoksi suurimmillaan 689 % 

(Nepton Oy 2020), on tarpeellista varautua vastaaviin tilanteisiin ennakolta. Vapaa etätyö-

käytäntö ja tiimin luontainen halukkuus työskennellä etänä ovat olennaisia tällaisien uh-

kien torjunnassa (kuvio 8). 

Tiimille tulee antaa myös tilaa ammatilliseen kehittymiseen sillä itseä motivoivat asiat li-

säävät työtyytyväisyyttä sekä sitoutuneisuutta ja lisäävät tiimin sisäistä tietotaitoa. Etäyh-

teyksien avulla opintojen suorittaminen on joustavaa ja ajasta sekä paikasta riippuma-

tonta. Kouluttautuminen ja osaamisen lisääminen tulee kuitenkin suunnitella niin, että 

asiat ovat oman työn kannalta relevantteja ja niissä pystyy selkeästi osoittamaan myös 

asiantuntijatiimille sekä yritykselle tuotetun lisäarvon. (Rönnqvist 2019.) 

Onnistumiseen tarvitaan aina avainhenkilöiden osallistumista ja sitoutumista muutospro-

sessiin (Kananen 2017, 66). Muutoksen mittareina voidaan käyttää keskimääräistä etä-

työn määrää per henkilö viikossa. Etätyön määrä voidaan todentaa puolivuosittain lyhyellä 

tiimikohtaisella kyselyllä. Tällöin pystytään myös näkemään konttorilla olevien istumapaik-

kojen kulloisenkin tilanteen mukainen tarve. Myös keskinäisen yhteydenpidon kehittymistä 

voidaan seurata samalla kyselyllä kysymällä tyytyväisyyttä yhteydenpidon tasoon ja mää-

rään tiimiin sisällä. Kyselyssä tulee myös kysyä etätyöhön liittyvistä esteistä, jotta mahdol-

lisiin uusiin esiin nouseviin asioihin pystytään tarttumaan saman tien.  

Työmatkoihin liittyvää ajansäästöä voidaan seurata etätyöpäivien määrällä. Tämä toimii 

myös mittarina ilmastolliselle tavoitteelle ja hiilijalanjäljen pienentämiselle. Tiimin jäsenillä 

on olemassa seuranta liittyen eri projekteihin. Tällöin näiden eri projektien jakautumista ja 

niiden sisältöä voidaan seurata sekä sitä, miten vastuunotossa ja vastuunannossa on pys-

tytty kehittymään. Myös esimies käy näitä asioita läpi kehityskeskusteluissa tiimin jäsen-

ten kanssa ja kirjaa kulloisenkin tilanteen ja tulevaisuuden tavoitteet ylös. Uusinta aineis-

toa verrataan edellisiin ja näin pystytään toteamaan minkä suuntaista kehitys on ollut ja 

ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Nämä asiat toimivat prosessimittareina, tulosmitta-

reina sekä muutosmittareina. Tarkoitus on seurata muutoksen suuruutta, suuntaa sekä 

pysyvyyttä. (Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry 2020.) 
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KUVIO 15. Jatkokehittämisehdotukset 

Tämän kehittämishankkeen tuottaman muutoksen pysyvyys vaatii tiimiltä jatkossakin aktii-

vista otetta oman työn johtamisessa ja yhteydenpidossa muiden tiimin jäsenten kanssa. 

Muutokseen liittyvät tiedot ja taidot eivät riitä, jos motivaatio ja sitoutuneisuus puuttuvat. 

(Sydänmaanlakka 2017, 229.) Organisaation tuki on olennainen, sillä itsensä johtaminen 

etätyössä vaatii myös sitä, että kaikilla on jatkossakin tietämys siitä missä rajoissa päätök-

siä voidaan tehdä (Savaspuro 2019, 26–29). 
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