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Työn lähtökohtana oli arvioida etätoimintojen mahdollistamia laskettavissa olevia hyötyjä 

organisaatiotasolla. Etätyöskentelyn lisäksi työssä tarkasteltavia etätoimintoja ovat tieto- ja 

viestintätekniikan välityksellä järjestettävät etäkokoukset ja -seminaarit. 

 

Työn tavoitteena oli selvittää Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) henkilökunnan 

halukkuus tehdä etätöitä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Näiden selvittämiseksi toteutet-

tiin etätyöaiheinen kysely henkilökunnalle. Kyselyn tulosten perusteella arvioitiin liikku-

misen sekä tilankäytön aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen sekä kustannusten säästö-

potentiaalia LUT:ssa. Lisäksi suoritettiin muutama etätyöaiheinen teemahaastattelu, joiden 

perusteella pohdittiin etätyöskentelyn käytännön toteutuksessa huomioitavia asioita. 

 

Valtaosa LUT:n henkilökunnasta on kiinnostunut etätyömahdollisuudesta. Etätyöskentelyn 

yleistymiseksi LUT:ssa tulee lisätä tietoa tästä työn organisointitavasta sekä kehittää yhte-

näinen toimintatapa etätyöskentelyn käytännön järjestelyihin liittyen. Etätoimintojen hyö-

dyntäminen mahdollistaa LUT:lle organisaationa merkittävien säästöjen saavuttamisen se-

kä tilatehokkuutta parantamalla, että työmatkustamista vähentämällä. Säästöjä arvioitiin 

kasvihuonekaasupäästöinä sekä rahana. Etätyöskentelyllä on merkittävä vaikutus myös or-

ganisaation työntekijöiden päivittäisten työmatkojen kulkemisen aiheuttamaan kasvihuo-

nekaasupäästömäärään. 

 

Etätoimintojen hyödyntämisellä on huomattava potentiaali etenkin liikkumisen aiheuttami-

en kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Suomessa sekä maailmanlaajuisesti hyödyn-

nettynä globaalin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 
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The starting point of this study was to estimate the rateable benefits of remote functions on 

the organizational level. In addition to remote work the other remote functions that are 

going to be reviewed are meetings and seminars organized with information and 

communication technology. 

 

The aim of this study was to find out the interest and the influencing factors of the 

personnel of Lappeenranta University of Technology (LUT) to work remotely. This was 

done by conducting a personnel survey. The potential to reduce the expenses and 

greenhouse gas emissions caused by office space and travelling were evaluated on the 

basis of the survey results. Additionally, a few theme interviews were carried out in order 

to find out information on how remote work could be implemented at LUT. 

 

The majority of LUT personnel is interested in the possibility of working remotely. In 

order to make the arrangement more common in LUT, the awareness of remote work needs 

to be increased. Furthermore a uniform policy for the arrangement of remote work in 

practice needs to be developed. Taking the advantage of remote functions enables 

significant savings for LUT by improving office space efficiency, as well as decreasing the 

amount of business trips. Savings were estimated in greenhouse gas emissions and money. 

In addition, remote working has a significant impact to decrease the amount of greenhouse 

gas emissions caused by the daily commuting of workers. 

 

Taking the advantage of remote functions in Finland has a significant potential to reduce 

greenhouse gas emissions particularly caused by travelling. If globally utilized, remote 

functions could mitigate global climate change. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

MÄÄRITELMÄT 

Etäkahvila Ääni- ja videokuvayhteys kahvilan pöydän äärestä toiseen 

etäkahvilaan. 

Etäseminaari Määräaihetta käsittelevä esitelmä- ja keskustelusarja, joka 

toteutetaan osittain tai kokonaan tieto- ja viestintätekniikan 

välityksellä. 

Etäkokous Kokous, joka toteutetaan tieto- ja viestintätekniikan 

välityksellä. Osa tai kaikki kokoukseen osallistujat voivat olla 

fyysisesti eri paikoissa. 

Etäopetus Tieto- ja viestintätekniikalla tuettu opetus, jossa oppilas ja 

opettaja ovat fyysisesti eri paikoissa. Voidaan toteuttaa osana 

muuta opetusta ja vuorovaikutus voi tapahtua saman- tai 

eriaikaisesti. 

Etätoiminto Tässä työssä etätoiminto-termiä käytetään yhteisnimityksenä 

niistä etätoiminnoista, joiden tarkasteluun työssä keskitytään, 

eli etätyöskentelystä, -kokouksista ja -seminaareista. 

Etätyö Tapa organisoida ja suorittaa työtä työsopimuksen perusteella. 

Työtä tehdään säännöllisesti työnantajan tilojen ulkopuolella, 

vaikka sitä voitaisiin tehdä myös työnantajan tiloissa. 

Etätyökeskus Työntekijöiden etätyöskentelyä varten työnantajan vuokraama 

toimitila, jossa voi olla eri työnantajien työntekijöitä. 

Etätyökeskus sijaitsee työntekijän kodin lähellä, kun taas 

työnantajan varsinaiset toimitilat sijaitsevat kauempana, usein 

eri paikkakunnalla. 

Etätyöntekijä Työntekijä, joka tekee etätyötä.  
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1 JOHDANTO 

Ihmisten toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt kiihdyttävät luonnollista 

ilmastonmuutosta. Henkilöautoilu on yksi merkittävistä yksityishenkilöiden toiminnan 

muodostamien kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajista ja päivittäinen kodin ja työpaikan 

välisen työmatkan kulkeminen muodostaa huomattavan osan yksityisautoilun suoritteesta. 

Etätyöskentelymahdollisuuden hyödyntäminen on arkipäiväinen keino toimia 

ympäristöystävällisesti ja osallistua ilmastonmuutoksen hillintään. 

Yksityishenkilöiden lisäksi etätyöskentely mahdollistaa säästöjä organisaatiotasolla. 

Etätyöskentelyn organisaatiolle mahdollistavia säästöjä muodostuu toimitilojen käytön 

tehostamisesta sekä työhön liittyvien matkojen, esimerkiksi kokousmatkojen, 

korvaamisesta etäkokousjärjestelyillä. 

Etätyöskentelyä voidaan ympäristönäkökulmasta tarkastella säästyvinä 

kasvihuonekaasupäästöinä sekä energiankulutuksena. Jotta yritykset ja organisaatiot 

saataisiin hyödyntämään etätyöskentelymahdollisuutta, kannattaa säästöpotentiaaleja 

laskea myös rahana. Hyvin toteutetun etätyöskentelyn hyödyt ilmenevät kaikissa 

mainituissa mittayksiköissä. 

1.1 Työn tausta 

Etätyön hyötyjä ja haasteita ovat tutkineet muun muassa etätyön isäksi nimitetty Jack M. 

Nilles (mm. 1976) sekä Etätyö Suomessa -väitöskirjan kirjoittanut tutkija Juhani Pekkola 

(2002). Näkökulma tutkimuksissa vaihtelee yksittäisestä työntekijästä ja työnantajasta 

kansalliselle tasolle. Etätyön ympäristövaikutuksista, pääosin työmatkaliikenteen 

vähenemisen mahdollistamasta kaupunki-ilmanlaadun paranemisesta (Pekkola 2005, 36), 

on puhuttu jo 1970-luvulta asti. Konkreettisia laskuja etätyön tekemisen mahdollistamasta 

säästöstä, esimerkiksi toimitilakustannuksissa tai liikenteen päästöissä, ei ole juurikaan 

esitetty. Poikkeuksen tekee VTT:n rakennus- ja yhdyskuntatekniikan johtava tutkija Sirkka 

Heinonen tutkimusryhmineen. Lyyli-tutkimusohjelman loppuraportissa Heinonen esittelee 

laskelmat vuosittaisesta työmatkaliikenteen vähenemisestä ja sen myötä säästyvästä 

polttoaineesta sekä päästöjen vähenemisestä (Heinonen 2000, 60–67). 
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Etätyötä on tehty jo 1970-luvulta alkaen ja viimeisten neljän vuosikymmenen aikana 

tapahtunut tekniikan kehitys mahdollistaa monipuoliset työtavat ja yhteydenpidon 

etäjärjestelyinä. Useista positiivisista kokemuksista huolimatta läpimurtoa etätoimintojen 

yleistymisessä ei kuitenkaan ole tapahtunut. Tässä työssä keskitytään etätoimintojen 

vaikeasti mitattavien hyötyjen, kuten työnteon tehostumisen ja työtyytyväisyyden 

lisääntymisen sijaan laskettavissa oleviin säästöihin: pienenevän toimitilatarpeen sekä 

fyysisesti tekemättä jätettyjen työ-, kokous- ja seminaarimatkojen mahdollistamiin 

kustannussäästöihin sekä väheneviin kasvihuonekaasupäästöihin. Kenties konkreettisten 

säästöpotentiaalien esiin nostaminen on tarvittava kannustin, jotta etätoimintojen 

hyödyntäminen organisaatioissa yleistyy. 

Työssä pyritään muodostamaan kokonaiskäsitys Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 

(Lappeenranta University of Technology, LUT) saavutettavissa olevien säästöjen 

suuruusluokasta, jonka etätoimintojen järkevä hyödyntäminen mahdollistaa. Yhtenä 

näkökulmana säästöpotentiaalien arvioimisen taustalla on LUT:n Skinnarilan kampuksen 

päärakennuksen ensimmäisen rakennusvaiheen peruskorjaus, jonka suunnittelu on 

aloitettu. Tehtävien arvioiden avulla pyritään hahmottamaan etätyöskentelyn vaikutusta 

peruskorjauksen aikaisten väistötilojen tarpeen vähentämisessä sekä ylipäätään LUT:n 

toimistotilan tarpeeseen. 

1.2 Työn tavoitteet 

Tässä työssä tarkastellaan etätoimintoja LUT:n tilankäytön ja henkilöstöpolitiikan 

näkökulmista. Työn päätavoitteena on arvioida etätoiminnoilla organisaatiotasolla 

saavutettavissa olevia säästöjä kasvihuonekaasupäästöinä [CO2-ekv.] sekä rahana [€].  

Säästöpotentiaalien arvioimiseksi selvitetään LUT:n henkilökunnan 

etätyöskentelyhalukkuus, sekä arvioidaan etätyön yleistymisen mahdollistamaa 

toimistotilojen tarpeen vähenemistä. Työssä arvioidaan etäkokousten ja -seminaarien 

järkevällä hyödyntämisellä mahdollistuvaa työmatkustamisen aiheuttamien 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä sekä organisaation säästöjä 

työmatkustuskustannuksista. Lisäksi työssä arvioidaan kasvihuonekaasupäästöjen 

vähenemisen suuruusluokkaa, jonka työntekijöiden työmatkasuoritteen pieneneminen 
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mahdollistaa. Etätoimintojen säästöpotentiaaleja pyritään karkeasti arvioimaan myös 

Suomen mittakaavassa, jotta saadaan käsitys aihepiirin merkittävyydestä keinona vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitä globaalia ilmastonmuutosta. 

Lisähyötynä työn tekemisen myötä LUT:lle pyritään luomaan yhteinen ajattelumalli 

etätoimintoihin liittyen. Etätoimintojen yleistymistä ja säästöpotentiaalien toteutumista 

LUT:ssa edesautetaan käsittelemällä etätoimintojen käytännön toteuttamisessa 

huomioitavia asioita. 

1.3 Työn rajaukset 

Tässä diplomityössä tarkastellaan etätyötä, jonka tekemisestä työntekijä on sopinut 

työnantajansa kanssa. Etätyöskentely yrittäjänä rajataan tämän työn ulkopuolelle. Etätyö ei 

ole erillinen työtehtävä tai työsuhdemuoto, vaan työnantajan tapa organisoida sekä 

työntekijän tapa tehdä työtä. Etätyöntekijä saa valita itselleen tehokkaan ja 

tarkoituksenmukaisen työskentelypaikan, mutta työtehtävät ovat sellaisia, että ne voitaisiin 

suorittaa myös työnantajan tiloissa. Vaikka työnantaja voi kannustaa työntekijöitä etätyön 

tekemiseen, tulee sen olla vapaaehtoista. Etätyön ominaisuuksiin kuuluu, ettei se sovellu 

kaikille työntekijöille eikä kaikkiin työtehtäviin. 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston työnantajanäkökulmasta suoritettavaan 

etätoimintojen tarkasteluun kuuluu itsenäisen etätyön tekemisen lisäksi työhön liittyviin 

kokouksiin ja seminaareihin osallistuminen etäyhteyksien välityksellä. Koska näiden 

etätoimintojen hyödyntäminen perustuu vapaaehtoisuuteen, ovat työntekijöiden 

henkilökohtaiset mieltymykset tärkeitä. Tästä syystä etätoimintoja tarkastellaan myös 

työntekijän näkökulmasta, vaikka työn painotus on organisaationäkökulman tarkastelulla. 

Etätoimintojen säästöpotentiaaliarvioiden osalta työssä keskitytään kuvan 1 mukaisesti 

etätyöhön, -kokouksiin ja -seminaareihin.  Arviointi suoritetaan LUT:n Lappeenrannan 

pääkampuksen tilankäytön tunnuslukujen perusteella. Työnantajaominaisuuden lisäksi 

yliopistolla on tärkeä rooli akateemista koulutusta tarjoavana toimijana. Tähän rooliin 

liittyen työssä tarkastellaan lyhyesti etäopetusta yliopiston strategian näkökulmasta. Tämän 

diplomityön ulkopuolelle rajattavia muita etätoimintoja ovat muun muassa etälomailu sekä 
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Heinosen mainitsemat etäpalvelut, kuten äänestäminen, nettikauppa ja –pankki (Heinonen 

et al. 2004, 7). 

 

1.4 Työn toteutus 

Diplomityön rakenne on esitetty kuvassa 2, jossa esitetään työn jokaisessa luvussa 

hyödynnettävät lähtötiedot sekä saatavat tulokset. Johdannon jälkeisessä 

kirjallisuusanalyysiin perustuvassa teoriaosassa selvitetään etätyön historiaa sekä arvioita 

etätyöntekijöiden määrästä Suomessa ja LUT:ssa. Lisäksi kirjallisuuden perusteella 

analysoidaan etätyöskentelyn ominaisuuksia työntekijän ja työnantajan näkökulmista sekä 

laajemmin ilmiön yhteiskunnallista merkittävyyttä. 

Diplomityön osana luodaan Webropol-työkalulla LUT:n henkilökunnalle lähetettävä 

kysely, jonka avulla kartoitetaan yliopiston työntekijöiden halukkuutta tehdä etätöitä sekä 

siihen vaikuttavia tekijöitä. Kyselyn vastauksia analysoidaan luvussa 3 ja vastaukset 

säilytetään mahdollista myöhemmin suoritettavaa tilastollista analysointia tai muuta 

jatkotutkimusta varten. 

Kyselyn tulosten perusteella määritetään kirjallisuudessa esitetyn etätyöpotentiaalin 

laskentamallin mukaiset LUT:n etätyöpotentiaalia kuvaavat tunnusluvut luvussa 4. 

Etätyöskentelyn lisäksi mallia pyritään soveltamaan etäkokous- ja etäseminaaripotentiaalin 

Kuva 1. Säästöpotentiaaliarvioinnissa sekä diplomityön kirjallisessa osiossa tarkasteltavat etätoiminnot. 

etäopetus 

etätyö 

etäseminaarit etäkokoukset 
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u
u
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o
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säästöpotentiaaliarviot 
DI-työ 
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määrittelyyn. Luvussa 5 arvioidaan etätoimintopotentiaalin toteutumisen mahdollistamia 

vaikutuksia. Tarkasteltavia vaikutuksia ovat toimistotilan sekä liikkumisen 

säästöpotentiaalit kasvihuonekaasupäästöinä [CO2-ekv.] sekä rahana [€]. 

Diplomityön osana suoritetaan muutama etätyöaiheinen teemahaastattelu. Haastateltaviksi 

pyydetään LUT:n eri henkilöstöryhmiä edustavia työntekijöitä, jotka tekevät tai ovat 

tehneet etätyötä. Haastattelujen tavoitteena on kerätä käytännön kokemuksiin perustuvaa 

tietoa etätyöskentelystä sekä kehitysehdotuksia etätyöskentelyn käytännön toteutukseen 

liittyen. Luvussa 6 käsitellään haastatteluissa esiin nousseita sekä kyselyn avoimeen 

kommentointikenttään kirjoitettuja asioita. 

Luvussa 7 arvioidaan etätoimintojen säästöpotentiaalia Suomessa. Arvioinnin tavoitteena 

on auttaa hahmottamaan etätyöilmiön merkittävyyttä, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisessä. Lopuksi kerrataan tiiviinä kuvauksena työn tärkeimmät seikat, 

analysoidaan työn tuloksia sekä esitetään jatkotutkimusehdotuksia. 
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Kuva 2. Työn rakenne. 
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2 ETÄTOIMINNOT 

Teoriaosan alussa tarkastellaan LUT:n strategiaan liittyen etäopetusta, joka rajattiin 

säästöpotentiaaliarvioinnin ulkopuolelle. Tämän jälkeen määritellään etätyö, etäkokoukset 

ja etäseminaarit, joiden tutkimiseen työssä keskitytään ja joista työssä käytetään 

yhteisnimitystä etätoiminnot. Etäkokoukset ja -seminaarit mielletään etätyöskentelyssä 

hyödynnettäviksi työskentelytavoiksi. 

Etätoimintojen määrittelyn jälkeen tutkitaan etätyön historiaa sekä arvioita 

etätyöntekijöiden määrästä Suomessa ja LUT:ssa. Lisäksi analysoidaan kirjallisuudessa 

esitettyjä etätyöskentelyn ominaisuuksia työntekijän ja työnantajan näkökulmista sekä 

laajemmin etätyöilmiön merkitystä yhteiskunnassa. 

2.1 Etäopetus LUT:n strategian näkökulmasta 

Tässä työssä etäopetus määritellään Turun kasvatus- ja opetustoimen koordinoiman sekä 

opetushallituksen rahoittaman etäopetuksen koordinointihankkeen mukaisesti tieto- ja 

viestintätekniikalla tuetuksi opetukseksi, jossa oppilas ja opettaja ovat fyysisesti eri 

paikoissa. Etäopetus voi täydentää muuta opetusta ja vuorovaikutus voi tapahtua saman- tai 

eriaikaisesti. (Turun kasvatus- ja opetustoimi 2012.) 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston strategisina painopistealueina ovat vihreä energia ja 

teknologia, kestävän kilpailukyvyn luominen sekä tavoite olla kansainvälinen Venäjä-

yhteyksien rakentaja (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2012a). Etäopetuksen 

järjestäminen nivoutuu kiinteästi etenkin kahteen jälkimmäiseen painopistealueeseen. 

Yliopiston strategian sanoin ”organisaatiot luovat arvoa erityyppisten verkostojen ja 

kumppanuuksien kautta. Digitaalisessa yhteiskunnassa kilpailukykyä rakennetaan 

erityisesti tiedon, osaamisen, luottamuksen ja maineen kaltaisten aineettomien 

hyödykkeiden avulla” (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2012a). Opettaminen on tiedon 

ja osaamisen jakamista, joka voidaan toteuttaa korkealaatuisesti ja tehokkaasti yliopiston 

yhteistyöverkostoja hyödyntäen myös etäopetuksena. 

Suomalaisten teknillisten yliopistojen välistä yhteistyötä olisi mahdollista tiivistää 

jakamalla peruskurssien luennointivastuuta yliopistojen kesken. Kurssin järjestävässä 
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yliopistossa opiskelijoilla olisi mahdollisuus osallistua luennoille fyysisesti tai yhteistyö-

yliopistojen opiskelijoiden tavoin etäyhteyden välityksellä. Etäopetusyhteistyö vähentäisi 

nykytilanteessa ilmenevää päällekkäisyyttä, kun esimerkiksi matematiikan ja fysiikan 

peruskursseja luennoidaan kaikissa teknillisissä yliopistoissa erikseen. Yliopistojen välisen 

yhteistyön lisäksi etäopetuskäytännöt lisäävät LUT:n yhteistyömahdollisuuksia muiden 

kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden ja -yritysten kanssa. Jo nyt 

hyödynnetään eri alojen asiantuntijoita vierailijaluennoitsijoina, osaamisalueensa aiheita 

käsittelevällä kurssilla. Asiantuntijoiden mahdollisuudet jakaa osaamistaan yliopisto-

opiskelijoiden kanssa lisääntyvät, kun heidän ei tarvitse fyysisesti matkustaa 

Lappeenrantaan. 

LUT voisi lisätä yhteistyötä Venäjän yliopistojen kanssa, tarjoamalla 

etäopiskelumahdollisuuden myös niille opiskelijoille, joilla ei taloudellisesti tai muiden 

syiden takia ole mahdollisuutta tulla Lappeenrantaan opiskelemaan. Tällaisen yhteistyön 

lisäämisestä lienee eniten hyötyä, kun se kohdistetaan maantieteellisesti Pietaria 

kauempana sijaitseviin yliopistoihin, joista kulkeminen Lappeenrantaan opiskelemaan on 

opiskelumahdollisuutta rajoittava tekijä. 

Kansainväliset huippuyliopistot, esimerkiksi MIT, Berkeley ja Cambridge, tarjoavat 

monipuolisia etäopiskelumahdollisuuksia (MIT 2012; UC Berkeley Extension 2012; 

University of Cambridge 2011). Osa etäopetuskursseista järjestetään lähiopetuksen kanssa 

yhtäaikaisesti, jolloin kurssit ovat maksullisia (Harvard Extension School 2012a), osa 

luentotallenteista on ilmaiseksi kenen tahansa katsottavissa (Harvard Extension School 

2012b). USA:n ja Iso-Britannian internet-yliopistojen välisen yhteistyöohjelman 

perustajajäsenen, Daphne Kollerin, mukaan vuoden 2012 aikana asenteissa etäopetusta 

kohtaan on tapahtunut merkittävä muutos. Enää ei ole kyse siitä, järjestävätkö yliopistot 

etäopetusta vai eivät, vaan miten opetus järjestetään ja miten nopeasti. (Coughlan 2012.)  

Voimassaolevan käytännön mukaan LUT:n opetustapahtumat ovat avoimia kaikille 

aihepiiristä kiinnostuneille ja opiskelijat maksavat vasta suoritusten arvioinnista, osana 

ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Etäopetuksen vähentäessä merkittävästi opetukseen 

osallistumisen paikka- ja aikasidonnaisuutta yliopistoyhteisön ulkopuolisten ihmisten 

kiinnostus yksittäisiä luentoja ja kursseja sekä kurssikokonaisuuksia kohtaan kasvanee. 
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Uudessa tilanteessa tulee valtakunnallisesti määritellä, miten avointa yliopisto-opetus 

Suomessa on. 

Opetuksen avoimuuden yhtenä näkökulmana on maksullisuus, jota tulee tarkastella osana 

kansainvälistä kilpailukykyä. LUT on mukana vuosina 2010–2014 toteutettavassa 

lukukausimaksukokeilussa. Kokeilun aikana korkeakoulut voivat periä lukukausimaksua 

EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta opiskelijalta, vieraskieliseen ylempään 

korkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta. Kokeilulla pyritään selvittämään mitä 

vaikutuksia maksullisuudella on korkeakoulujen kansainvälistymiselle ja suomalaisen 

korkeakoulutuksen vetovoimalle. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012.) 

Etäopiskelumahdollisuuden tarjoaminen voi jo lähitulevaisuudessa muodostua 

edellytykseksi yliopiston kansainväliselle houkuttelevuudelle. Tällaisessa tilanteessa 

etäopetuksen hinnoittelu, yksittäisistä luennoista kurssikokonaisuuksiin, voi nousta 

merkittäväksi kilpailutekijäksi. Samalla yliopiston maantieteellisen sijainnin merkittävyys 

opiskelupaikan valinnassa vähenee, jolloin opetuksen sisällön ja laadun merkitys korostuu. 

Monille vähävaraisille, liikuntarajoitteisille sekä kehittyvien maiden kansalaisille etäopetus 

voi avata aivan uuden mahdollisuuden opiskella. Etäopetuksen todennäköisellä 

yleistymisellä tullee olemaan jo lähiaikoina suuri merkitys strategisena toimintana 

etäopetusta tarjoaville tahoille. Nopeasti toimimalla LUT:lla on mahdollisuus liittyä 

suomalaisten etäopetuksen edelläkävijöiden joukkoon. 

2.2 Etätoimintojen määrittely 

Etätyö on jossain määrin vakiintunut ja määritelty termi, joskin virallisen kansainvälisen 

määritelmän puuttuessa määritelmä vaihtelee asiayhteyksittäin. Etätyöstä käytetään 

englanninkielisiä termejä telecommuting, telework, eWork, remote work ja homework, 

Muista etätoiminnoista tässä työssä käytettävät termit eivät ole vakiintuneita. Yleisesti 

käytössä olevien termien ja virallisten määritelmien puute vaikeuttaa huomattavasti 

aihepiiriin liittyvää tiedonhakua sekä tutkimustulosten vertailua. 
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2.2.1 Etätyö 

Kuten Helle (2004, luku 2.1) toteaa, etätyölle on monia määritelmiä, mutta ei Suomessa 

eikä kansainvälisesti yhtä virallista määritelmää. Etätyötä ei myöskään ole määritelty työ- 

tai muussa lainsäädännössä. Lisäksi esimerkiksi työorganisaatioiden kehittämistä 

tutkittaessa termit e-työ ja hajautettu työ ovat syrjäyttäneet etätyötermin käytön. 

Työsuhteessa tehtävän etätyön virallisena määritelmänä voidaan Helteen mukaan pitää 

etätyön eurooppalaisen puitesopimuksen määritelmää. (Helle 2004, 41.) Euroopan 

työmarkkinakeskusjärjestöt allekirjoittivat kesällä 2002 etätyötä koskevan 

puitesopimuksen, jonka täytäntöönpanosta suomalaiset työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 

kolme vuotta myöhemmin (Valtiovarainministeriö 2010). Puitesopimuksen toisen artiklan 

mukaan etätyö määritellään seuraavasti: 

”Etätyö on tapa organisoida ja/tai suorittaa työtä työsopimuksen perusteella/työsuhteessa 

käyttäen tietotekniikkaa tavalla, jossa työ, jota voitaisiin tehdä myös työnantajan tiloissa, 

tehdään säännöllisesti noiden tilojen ulkopuolella.” (Valtiovarainministeriö 2010.) 

Määritelmässä korostuu, että etätyö on tapa organisoida työtä, ei erillinen työsuhdemuoto. 

Puitesopimuksen määritelmän mukaan tietotekniikan hyödyntäminen liittyy kiinteästi 

etätyöhön. Tietotekniikkaa ei kuitenkaan välttämättä tarvitse käyttää työn suorittamisessa, 

vaan sitä voidaan vaihtoehtoisesti hyödyntää työn organisoinnissa. Suomalaiseen 

työoikeuteen tietotekniikan hyödyntäminen soveltuu huonosti, eikä sitä puitesopimuksen 

vastaisesti ole käytetty määritelmän edellytyksenä, koska hyödynnettävät työvälineet eivät 

ole merkittäviä työehtojen kannalta. Helteen mukaan tietotekniikan käytön keskeinen 

asema kuvaa hyvin etätyötä ilmiönä, jonka yleistymiseen tietoteknisten mahdollisuuksien 

kasvu liittyy kiinteästi. (Helle 2004, 41, 46-48.) 

Määritelmän mukaan etätyötä tehdään työnantajan tilojen ulkopuolella, mutta työ voitaisiin 

yhtä hyvin suorittaa myös työnantajan tiloissa. Tällä rajauksella etätyön määritelmän 

ulkopuolelle suljetaan mm. asiakkaan luona tehtävät korjaus- ja myyntityöt sekä perinteiset 

kotityöt. Heinonen korostaa, että myöskään työpäivän jälkeen kotona tehtävät ylityöt eivät 

ole etätöitä (Heinonen et al. 2004, 7). Puitesopimus soveltuu lisäksi vain työhön, jota 

tehdään säännöllisesti työnantajan tilojen ulkopuolella. Säännöllisyys ei tarkoita, että tulisi 
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etukäteen sopia tietyt aikataulutetut etätyöpäivät, kunhan etätyötä tehdään jollain tapaa 

säännönmukaisesti eikä kertaluonteisesti esimerkiksi tietyn kirjoitustyön tekemiseksi. 

Puitesopimuksessa ei myöskään määritellä tiettyä vähimmäistuntimäärää, jonka verran 

etätyötä tulee tehdä viikossa tai kuukaudessa. Etätyö voi hyvin olla osittaista, esimerkiksi 

päivä viikossa tai viikko kuukaudessa. (Helle 2004, 15, 48–49.) Osittaista etätyötä ei 

kuitenkaan tule tehdä osaa päivittäisestä työajasta, eikä kodin ja työpaikan välisillä 

työmatkoilla (Valtiovarainministeriö 2010). Tällaisella järjestelyllä merkittävä etätyön 

tekemisen suosimisella tavoiteltava hyöty, työmatkaliikenteen väheneminen, ei olisi 

saavutettavissa. 

Puitesopimusta sovelletaan vain edellä mainitun määritelmän mukaiseen etätyöhön 

(Valtiovarainministeriö 2010). Suomalaiset työmarkkinakeskusjärjestöt suosittelevat, että 

työntekijän ja -antajan väliset etätyösopimukset tehdään puitesopimuksen periaatteiden 

mukaisesti. Puitesopimus sisältää määräyksiä etätyön tekemisen ehdoista, kuten etätyöstä 

aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, sekä järjestelyn vapaaehtoisuudesta ja 

peruuttamisesta. (TEK 2005.) Eurooppa-tason puitesopimus selkeyttää etätyöjärjestelyistä 

sopimista ja sen tavoitteena on varmistaa etätyöntekijöille työnantajan tiloissa 

työskentelevien vastaavien työntekijöiden kanssa yhdenvertainen asema. 

2.2.2 Etäkokous 

Etäkokous-termi ei ole vielä niin vakiintunut suomen kieleen, että se olisi määritelty 

Kielitoimiston sanakirjassa tai Yleisessä suomalaisessa asiasanastossa. Televerkon 

välityksellä käytävä neuvottelu eli teleneuvottelu niissä sen sijaan on määritelty. 

(Kielikone Oy 2012; Helsingin yliopiston kirjasto 2012.)  

Kielitoimiston sanakirjassa kokous on määritelty tilaisuudeksi, johon kokoonnutaan 

keskusteluun tai päätöksentekoon sekä neuvottelu tilaisuudeksi, jossa neuvotellaan, 

neuvonpidoksi, jossa pyritään määrätulokseen (Kielikone Oy 2012). Yleinen suomalainen 

asiasanasto määrittelee neuvottelut kokousten rinnakkaistermiksi (Helsingin yliopiston 

kirjasto 2012). 

Tässä työssä etäkokouksella tarkoitetaan SAK:n työelämäsanastoa mukaillen tieto- ja 

viestintätekniikkaa hyödyntäen toteutettavaa kokousta, jossa osa tai kaikki osallistujat ovat 
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toisiinsa nähden fyysisesti eri paikoissa. Tätä tarkoitusta varten on kehitetty erilaisia ääni-, 

teksti- ja kuvapohjaisia järjestelmiä, mutta etäkokouksissa voidaan hyödyntää muitakin 

vuorovaikutus- ja viestintävälineitä. (SAK ry 2012.) 

Nykytekniikkaa hyödyntäen yksittäisen osallistujan on usein kätevää osallistua 

etäkokoukseen omalta (kannettavalta) tietokoneelta, esimerkiksi Skypen välityksellä, 

jolloin ohjelmiston lisäksi tarvitaan vain web-kamera ja mikrofoni. Useampaa fyysisesti 

samassa paikassa olevan osallistujaa varten etäyhteyksillä ja -järjestelmillä varustettu 

etäneuvotteluhuone on luonteva ratkaisu. 

2.2.3 Etäseminaari 

Vaikka Yleisessä suomalaisessa asiasanastossa seminaari on kokouksille rinnakkainen 

termi (Helsingin yliopiston kirjasto 2012), tässä työssä on tarkoituksenmukaista määritellä 

termit etäseminaari ja etäkokous erikseen. Kielitoimiston sanakirjan neljästä sanan 

seminaari tarkoituksesta tässä työssä seminaarilla tarkoitetaan määräaihetta käsittelevää 

esitelmä- ja keskustelusarjaa. (Kielikone Oy 2012).  

Etäseminaarilla tarkoitetaan osittain tai kokonaan etäjärjestelyjen avulla toteutettavaa 

seminaaria. Osittaisessa toteutuksessa fyysisesti samaan paikkaan kokoontuneiden 

osallistujien, yleisön ja esitelmien pitäjien, lisäksi etäseminaarissa voi olla etäosallistujia. 

Etäseminaarien toteuttamiseen tarvitaan vastaavia järjestelmiä, kuin etäkokouksissa 

käytetään. 

2.3 Etätyön lähihistoria ja nykytila 

Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on lisännyt etätyöskentelymahdollisuuksia valtavasti 

neljän viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, jolloin etätyöskentelystä on puhuttu. 

Alusta asti yhtenä etätyöskentelyn perusteluna on pidetty sen mahdollistamia 

ympäristöhyötyjä. Etätyön historiakatsauksen jälkeen pyritään arvioimaan 

etätyöntekijöiden määrän kehitystä sekä nykytilaa LUT:ssa ja Suomessa. 
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2.3.1 Etätyön lähihistoria 

Ajatus ajasta ja paikasta riippumattomasta työskentelystä, etätyöstä, syntyi Yhdysvalloissa 

1970-luvun alussa öljykriisin innoittamana. Tuolloin amerikkalaistutkijat laskivat 

työmatkaliikenteen vähentämisellä saavutettavissa olevan kansantaloudellisen hyödyn. 

(Pyöriä 2003.) Työmatkaliikenteen vähentämisellä pyrittiin erityisesti liikenneongelmien 

välttämiseen USA:n suurkaupungeissa (Pekkola 2005, 36). Etätyön alkuperäisinä 

perusteluina olivat työmatkaliikenteen vähentämisen lisäksi luonnonsuojelu sekä 

säästäminen toimitilakustannuksissa (Helle 2004, 16).  

1970-luvulla etätyöpaikaksi miellettiin työntekijän koti, ja tällaisen kotityön modernimman 

muodon ajateltiin soveltuvan freelancereille sekä erityisesti naisille, joiden ajateltiin 

pystyvän hoitamaan lapset etätyön ohessa. Järjestelyä arvosteltiin, koska etätyöntekijän 

koettiin olevan paitsi eristyksissä työtovereista ja ay-liikkeestä myös jäävän lainsäädännön 

ja työehtosopimusten suojan ulkopuolelle. (Pekkola 2005, 37.) 

1980-luvulla julkinen keskustelu keskittyi kokoaikaiseen kotona suoritettavaan etätyöhön, 

jolloin aihe saikin paljon vastustusta sekä työntekijöiden että työnantajien puolelta. 

Edelleen päällimmäisenä olivat etätyön uhat, pelättiin työntekijöiden jäävän ilman ohjausta 

sekä sosiaalisesti eristäytyneiksi. (Newman 1989; ECaTT 2000, 5.) Saksassa ja USA:ssa 

kielteinen asenne etätyötä kohtaan oli niin voimakasta, että ehdotettiin jopa etätyön 

kieltämistä lailla (ECaTT 2000, 5). Etätyönteko nähtiin perinteisten kotitöiden uutena 

muotona, jonka sivupiirteenä ilmenisi naistyövoiman hyväksikäyttöä (ECaTT 2000, 5-6; 

Pekkola 1993, tiivistelmä) Tietotekniikka oli rajoittunutta ja tietoliikenneyhteydet olivat 

hyvin harvinaisia. Tietotekniikan hyödyntäminen tarkoitti lähinnä kotona tehtyjen töiden 

siirtämistä levykkeellä työkoneelle. Etätyönä suoritettaviksi työtehtäviksi miellettiin 

myyntityö, ohjelmointi ynnä muu tietojenkäsittelytyö, tekstinkäsittely sekä johtotehtävät, 

kun taas muita töitä ei juuri suoritettu etätyönä. (ECaTT 2000, 5.) 

1990-luvun alussa etätyökeskustelussa painotettiin aiempia vuosikymmeniä enemmän 

toteutettavuutta ja soveltuvuutta, jolloin yksityisyrittäjät sekä pienet yritykset omaksuivat 

etätyömallin (ECaTT 2000, 6). Etätyön hyödyntämisen aiempaa monipuolisemmin sekä 

useammissa työtehtävissä mahdollistivat teknisten edellytysten kehittyminen ja 
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samanaikainen it-varustelun kustannusten pieneneminen. (Heinonen 2009, 35). Etätyön 

hyödyntäminen alhaisella koulutustasolla ei kuitenkaan yleistynyt niin nopeasti, kuin 1980-

luvulla ennustettiin. Suuryritykset tutkivat mahdollisuutta toimintojen 

kaukohajauttamiseen (englanniksi off-shore telework), jossa muutaman työntekijän ryhmä 

perustaa etätyökeskuksen matalapalkkaiseen englanninkieliseen maahan. (ECaTT 2000, 6.) 

Heinonen (2009, 35) nimittää 1990-lukua etätyön toiseksi aalloksi. Tuolloin 

etätyökeskustelua hallitsivat Pekkolan (2002, 7) mukaan tietotyön ja tietoyhteiskunnan 

käsitteet ja etätyöntekijät luokiteltiin tietotyöntekijöiden alaryhmäksi. Etätyön 

ympäristönsuojelunäkökulma oli edelleen työmatkaliikenteen ja ruuhkien vähentäminen. 

Ulkomaisten työmarkkinoiden saatavuusnäkymät sekä työntekijöiden kasvava kysyntä 

etätyön toteuttamiseksi käänsivät asenteet etätyötä kohtaan positiivisiksi EU:ssa. 

Ammattiliitot alkoivat myös asennoitua positiivisesti etätyöhön, kunhan se ei sisältäisi 

ulkoistamisia, vakituisten työntekijöiden muuttumista freelancereiksi eikä heikentäisi liiton 

tarkoitusta edustaa työntekijöitä. (ECaTT 2000, 6.) 

2000-luvulle tultaessa etätyö mielletään yhdeksi joustavan työn muodoksi (Pyöriä 2003; 

Lehto et al. 2006, 38). Tietotekniikka mahdollistaa ainakin osittaisen etätyöskentelyn 

turvallisesti ja käytännöllisesti kodin lisäksi lähes missä vain työntekijä haluaa, kuten 

kesämökillä tai veneellä. Lisäksi etätöitä tehdään yhden tai useamman yrityksen 

etätyökeskuksissa sekä liikkuvana etätyönä muun muassa junamatkojen aikana. (Helle 

2004, 17, 49–54.)  

Työn organisointimuotona etätyöskentely soveltuu pääosin ylempien toimihenkilöiden 

työnkuvaan (Lehto et al. 2006, 38). Koska työntekijöiden ohjaus tulee sitä tärkeämmäksi, 

mitä matalammat taitovaatimukset työssä on, ennustetaan heikosti koulutettujen 

työntekijöiden työskentelevän jatkossakin keskitetyissä toimipisteissä (ECaTT 2000 ,6). 

2000-luvulla etätyön ympäristönäkökulma on jäänyt taka-alalle ja aiheesta on puhuttu 

organisaatioiden sekä yksilöiden tuottavuuden tehostamiskeinona (Pyöriä 2003). Etätyön 

oletettiin yleistyvän, mutta niin sanottu etätyön kolmas aalto odottaa vahvistumistaan 

edelleen, kuten Heinonen mainitsi jo neljä vuotta sitten (Heinonen 2009, 35). Tutkijat 

(mm. Helle 2004, 14; Wells 2001, 37; Lupton ja Haynes 2000, 325) pitävät 
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merkittävimpänä esteenä etätyön yleistymiselle perinteistä valvovaa johtamistyyliä, jossa 

valvotaan työntekijän läsnäoloa työpaikalla eikä työn tuloksellisuutta. Etätyön yleistymisen 

pelätään myös heikentävän ryhmätyön tehokkuutta (Lupton ja Haynes 2000, 325; Wells 

2001, 37). 

2.3.2 Etätyöntekijöiden määrä 

Tutkimuksissa ilmoitettu etätyöntekijöiden määrä Suomessa riippuu termin määrittelystä ja 

haastattelukysymyksen asettelusta. Termin määrittely voi myös puuttua kokonaan 

haastattelu- ja kyselytutkimuksista. Tämä vaikeuttaa tutkimusten vertailua ja etätyön 

kehitysarvioiden tekemistä. (mm. Lehto et al. 2006, 38; Heinonen et al. 2004, 7; Pekkola 

2002, 223). 

Tilastokeskuksen työolotutkimuksissa on selvitetty suomalaisten palkansaajien 

etätyöskentelyä neljä kertaa vuosien 1990 ja 2008 välillä. Työolotutkimukset on toteutettu 

haastattelemalla suomalaiseen palkansaajaväestöön kuuluvia, 3000–6000 henkilöä (Lehto 

ja Sutela 2008, 7). Tarkasteluaikana etätyöntekijöiden osuus on kasvanut kahdesta 

neljääntoista prosenttiin suomalaisista palkansaajista kuvan 3 mukaisesti. Kyseisessä 

tutkimuksessa etätyön määritelmään on kuulunut, että palkansaaja on sopinut 

työnantajansa kanssa ainakin osittaisesta kotona työskentelystä ja käyttää kotona 

työskentelyyn tietotekniikkaa. (Lehto ja Sutela 2008, 140.) Määrittely vastaa melko hyvin 

tässä työssä käytettyä etätyön määritelmää, rajaten ylityöt ja satunnaisesti varsinaisen 

työpaikan ulkopuolella suoritetut työt sekä yrittäjät tarkasteluun kuulumattomiksi, vaikka 

määritelmässä edellytetäänkin tietotekniikan käyttöä. 
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Kuva 3. Etätyötä tekevien osuus suomalaisista palkansaajista, kehitys vuodesta 1990 vuoteen 2008 (Lehto ja 

Sutela 2008, 140). 

LUT:lla ensimmäiset etätyösopimukset on tehty vuonna 2006, mutta vasta vuodesta 2010 

alkaen on kirjattu etätyöntekijöiden määrä sekä etätyönä tehdyt henkilötyövuodet. 

Henkilöstöhallinnon tilastoinnin mukaan etätyöntekijöiden henkilömäärä ja samalla 

etätyönä tehtyjen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt vuodesta 2010 vuoteen 2011 

kuvan 4 mukaisesti. Viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2011, jolloin LUT:ssa teki etätöitä 

15 työntekijää eli 1,5 % työntekijöistä. Yhteensä etätyönä tehtiin kuusi henkilötyövuotta, 

joka vastaa 0,8 % kyseisen vuoden aikana tehdyistä henkilötyövuosista. (Hakulinen 2012.) 

Henkilöstöhallinnon tietojen mukaan etätyöskentely yliopistolla on hyvin vähäistä. 

Tilastoinnissa ovat kuitenkin mukana vain etätyön tekemisestä esimiehensä kanssa 

sopineet henkilöt. Useilla yliopiston henkilökunnan jäsenillä ei ole läsnäolovelvoitetta 

työpaikalla joten käytännössä monet tekevät esimerkiksi tutkimustyötä myös muualla kuin 

yliopiston tiloissa. 
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Kuva 4. Etätyöntekijöiden lukumäärä sekä etätyönä tehdyt henkilötyövuodet LUT:lla vuosina 2010–2011 

(mukaillen Hakulinen 2012). 

Tässä työssä käytettävän määritelmän mukaista, työnantajan kanssa sovittua, etätyötä tekee 

tällä hetkellä olemattoman pieni osa LUT:n työntekijöistä. Todellista etätyöskentelyn 

yleisyyttä on hyvin vaikea arvioida, joten vertailua Suomen keskiarvoon ei näillä tiedoilla 

suoriteta.  

2.4 Etätyön ominaisuuksia 

Nelikenttä- eli SWOT-analyysi (katso kuva 5) on melko yksinkertainen ja paljon 

hyödynnetty yritystoiminnan analysointimenetelmä, jossa yrityksen olemassaoloa 

tarkastellaan sisäiseen ja ulkoiseen toimintaympäristöön liittyvien tekijöiden avulla. 

Sisäisiä tekijöitä, joihin yritys pystyy vaikuttamaan, ovat vahvuudet ja heikkoudet. 

Ulkoiset tekijät liittyvät yrityksen toimintaympäristön mahdollisuuksiin ja toisaalta 

uhkatekijöihin. Tehokas liiketoiminta mahdollistuu, kun yrityksessä tiedostetaan 

heikkoudet ja tulevaisuutta vaarantavat uhat sekä menestymismahdollisuudet ja niitä 

edesauttavat vahvuudet. (Kotler ja Keller 2012, 70–72.) 
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Kuva 5. Nelikenttä- eli SWOT-analyysi (mukaillen Kotler ja Keller 2012, 71). 

Etätyön ominaisuuksia käsitellään seuraavaksi SWOT-analyysiä soveltaen, joskaan jako 

sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin ei tässä tapauksessa ole kovin selkeä tai ainakaan 

yksiselitteinen. Etätyön vahvuuksien ja heikkouksien avulla pyritään luonnehtimaan sille 

luonteenomaisia piirteitä. Uhat ja mahdollisuudet puolestaan kuvailevat etätyön 

toteutukseen liittyviä tekijöitä, johon yksittäisen työntekijän etätyöjärjestelyn 

toimintaympäristön ulkopuoliset, joskin osittain yrityksen tai organisaation sisäiset, tekijät 

vaikuttavat. Tarkastelu suoritetaan sekä työntekijän että työnantajan näkökulmista. Tämän 

lisäksi etätyöskentelyn ominaisuuksia analysoidaan laajemmin yhteiskunnan 

näkökulmasta. 

Kuten Pekkola (2002) toteaa, on etätyö työn organisoinnin tapana neutraali. Sen 

sovellutukset voivat johtaa niin työntekijän kuin työnantajan kannalta hyviin tai huonoihin 

ratkaisuihin. (Pekkola 2002, 232.) Etätyöskentelyn vahvuudet voivat korostua ja 

mahdollisuudet toteutua, kun järjestelyn käytännön toteutus suunnitellaan huolellisesti. 

Toisaalta huonosti toteutettuna tai ongelmatilanteissa voi käydä päinvastoin, jolloin huonot 

puolet muodostuvat määrääviksi ja riskit toteutuvat.  

2.4.1 Etätyön ominaisuuksia työntekijän näkökulmasta 

Etätyön tekemiseen työntekijän näkökulmasta liittyviä sekä etätyötä työntekotapana 

kuvaavia ominaisuuksia on koottu kuvaan 6. Kuvassa on eroteltu etätyöskentelyn 
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vahvuuksien ja heikkouksien lisäksi etätyöjärjestelyn työntekijälle suomia mahdollisuuksia 

sekä tiedostettavia uhkia, tosin nelikenttäanalyysille tyypilliseen tapaan osuvasti 

perustelemalla sama ominaisuus voidaan sijoittaa jopa kaikkiin neljään kenttään. 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

 työaikaan ja työjärjestelyihin liittyvät 

joustot ja vapaus 

 ajanhallinta/työskentelyn tehokkuus 

 työrauha 

 itsenäisyys 

 ei sovellu kaikille työntekijöille 

 ei sovellu kaikkiin työtehtäviin 

 työn tekemisen mittareiden puuttuminen 

 sosiaalisten kontaktien puute/vähäisyys 

MAHDOLLISUUDET UHAT 

 työn ja vapaa-ajan parempi 

yhteensovittaminen 

 työhyvinvoinnin lisääntyminen  

 työmatka-ajan ja kustannusten 

säästyminen/väheneminen 

 toimenkuvan kehittyminen 

 työn ja vapaa-ajan negatiivinen 

sekoittuminen 

 eristäytyminen työyhteisöstä 

 ammatillisen tuen vähyys 

 työmäärän lisääntyminen 

 stressin lisääntyminen 

 tekniset ongelmat 

 jääminen sivuun ura- ja palkkakehityksestä 

Kuva 6. Etätyöskentelyn SWOT-analyysi työntekijän näkökulmasta (mukaillen Heinonen et al. 2004, 13, 18; 

Helle 2004, 17–21; Harpaz 2002, 75–78; Perez et al. 2002, 777, 779; Wells 2001, 41, 45; Kurland ja Bailey 

1999, 57). 

Riippumattomuus työskentelyn ajasta ja paikasta on keskeisimpiä etätyöskentelyä 

kuvailevia ominaisuuksia. Se antaa työntekijälle vapauden ajoittaa työskentely siihen 

ajankohtaan, jolloin itse on virkeimmillään tai joka sopii parhaiten harrastuksiin ja muihin 

vapaa-ajan aktiviteetteihin. Kotona etäpäivänä työskennellessä myös työn ja perhe-elämän 

yhteensovittaminen onnistuu esimerkiksi jakamalla työpäivä muutamaan erilliseen 

ajanjaksoon. Tällöin etätyöntekijä voi pitää tauon työskentelystä esimerkiksi silloin, kun 

lapset tulevat koulusta kotiin. (Pyöriä 2011, 387-388; Helle 2004, 13, 18; Perez et al. 2002, 

777.) 
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Hyvin toteutettuna järjestely mahdollistaa tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen työskentelyn 

(Wells 2001, 41). Kotona työskentelyn tehokkuus on usein seurausta vähentyneistä 

ulkoisista ärsykkeistä ja häiriötekijöistä, jolloin työntekijä pitää taukoja työskentelyn 

kannalta optimaalisessa vaiheessa. Varsinaisessa toimipisteessä sekä etätoimipisteessä 

työskennellessä itsestä riippumattomat tauot, kuten työtovereiden tervehdykset ja 

kysymykset, heikentävät työhön keskittymistä. (Helle 2004, 18–19.) 

Sosiaaliset kontaktit työtovereiden kanssa puuttuvat etätyöpäivinä, jolloin etenkin 

kokoaikaisella etätyöntekijällä seurauksena voi olla eristäytyminen työyhteisöstä (Helle 

2004, 20). Sosiaalisten kontaktien tarve sekä muut henkilökohtaiset ominaisuudet 

vaikuttavat huomattavasti etätyöskentelyn onnistumiseen. Etätyöntekijältä vaadittaviksi 

ominaisuuksiksi kirjallisuudessa mainitaan muun muassa itsevarmuus, vahva työmoraali 

sekä organisointikyky, kun taas työntekijöille, joilla on vahva yhteisöllisyyden tarve tai 

taipumus masentuneisuuteen, etätyöskentely ei todennäköisesti ole sopiva työn 

suorittamistapa (Heinonen 1998, luku 2.3; Harpaz 2002, 80; Wells 2001, 39–40).  

On hyvin paljon työntekijän henkilökohtaisista ominaisuuksista kiinni, lisääkö 

etätyöskentelyyn siirtyminen työhyvinvointia vai työperäistä stressiä. Toisaalta myös 

työnantajalla on merkittävä rooli etätyöjärjestelyn onnistumisessa. Työnantajan ja 

työntekijän yhteiset toimenpiteet määrittelevät jääkö etätyöntekijä varsinaisessa 

toimipisteessä työskenteleviin työtovereihinsa verrattuna sivuun ura- ja palkkakehityksestä 

vai tarjotaanko kaikille työntekijöille tasavertaisesti mahdollisuus toimenkuvan 

kehittämiseen. Etenkin etätyöntekijöille säännölliset kokoukset ja epämuodolliset 

tapaamiset työtovereiden kanssa ovat tärkeitä. Pyöriän (2011, 391) mukaan työnantajan 

sekä työntekijöiden tulee yhdessä varmistaa etätyöntekijän mahdollisuus sosiaaliseen 

kanssakäymiseen työtovereiden kanssa. 

2.4.2 Etätyön ominaisuuksia työnantajan näkökulmasta 

Kuvaan 7 on kerätty etätyön ominaisuuksia työnantajan näkökulmasta. Työnantajan tulee 

huomioida, ettei etätyö sovellu työn organisointimuotona kaikkiin työtehtäviin, eikä 

työntekotapana kaikille työntekijöille (Heinonen et al. 2004, 14–17; Harpaz 2002, 80). 

Työntekijän näkökulmasta etätyöskentelyn vahvuutena on työskentelyn tehostuminen, kun 
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taas työnantajan näkökulmasta samaa ilmiötä voi kuvailla työn tuottavuuden kasvamisena 

(Wells 2001, 41). 

Etätyöskentelymahdollisuuden tarjoamista voidaan pitää keinona erottautua positiivisesti 

työnantajien massasta sekä merkittävänä rekrytointivalttina. Mahdollisuus 

etätyöskentelyyn houkuttelee sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä myös pidempien 

maantieteellisten etäisyyksien päästä, kuin varsinaisessa toimipisteessä päivittäin 

työskentelevien olisi mahdollista tai järkevää kulkea. (Pyöriä 2011, 394; Helle 2004, 24.) 

Etäjärjestelyt lisäävät työnantajan houkuttelevuutta myös tarjoamalla ratkaisuvaihtoehdon 

työntekijöiden yksilöllisiin, työaikaan liittyviin, joustotarpeisiin (Helle 2004, 24). 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

 työntekijöiden rekrytoiminen laajemmalta 

alueelta mahdollista 

  sitoutuneen työvoiman saaminen helpottuu 

 houkuttelevuus työnantajana lisääntyy 

 ei sovellu kaikille työntekijöille 

 ei sovellu kaikkiin työtehtäviin 

 organisaation hallinta haasteellisempaa  

 vaatii muutoksia johtamistavassa 

 muutoksia työskentelytavoissa 

 tiedonhallinta ja hiljaisen tiedon 

välittyminen vaikeutuu 

MAHDOLLISUUDET UHAT 

 lisää työmotivaatiota 

 lisää tuottavuutta 

 vähentää toimistotilatarvetta ja –

kustannuksia 

 säästöä välittömissä kustannuksissa 

 imagoarvo esim. ympäristöstrategiassa 

 työntekijät vähemmän sitoutuneita työhön 

 kustannusten lisääntyminen 

 vakuutus- ja verotusongelmat 

 tietoturvariskit 

Kuva 7. Etätyöskentelyn SWOT-analyysi työnantajan näkökulmasta (mukaillen Martin ja MacDonnell 2012, 

609–610; Helle 2004, 22–26; Perez et al. 2002, 777; Wells 2001, 40–41; Harpaz 2002, 78–79; Lupton ja 

Haynes 2000, 326; Kurland ja Bailey 1999, 56). 

Kiinteästä työpaikasta ja säännöllisestä työajasta kiinni pitäminen perustuu Helteen (2004) 

mukaan lähinnä perinteiseen tapaan ajatella työn organisointia, johtamista ja valvontaa. 

Etätyön lähtökohtana hän mainitsee työn organisoimisen tavalla, jolla työ on tehokkainta 
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suorittaa sekä työnantajan, että työntekijän kannalta. (Helle 2004, 13.) Muun muassa 

Pyöriä (2011, 391) sekä Helle (2004, 14) korostavat työnantajan ja työntekijän keskinäisen 

luottamuksen tärkeyttä etätyöjärjestelyn onnistumisessa. Luottamuksellisen ilmapiirin 

luomiseksi työnantajan tulee luopua perinteisestä työntekijöiden läsnäoloa valvovasta 

johtamistyylistä ja keskittyä työn tuloksellisuuden mittaamiseen. Tämä vaatii myös 

työntekijän asenteiden sekä työskentelytapojen, kuten palautteenantokeinojen sekä 

raportoinnin, mukautumista uudistettuun johtamistyyliin. (Helle 2004, 25-26; Harpaz 2002, 

78-79.) Vaikka vaadittavat työskentely- ja johtamistapojen muutokset on kirjallisuudessa 

mainittu etätyöskentelyn miinuspuolina, voivat tällaiset muutokset aikaansaada myös 

positiivisesti vaikuttavia tapahtumaketjuja, esimerkiksi miellyttävämmän 

työskentelyilmapiirin myötä lisääntyvän työmotivaation ja työhön sitoutumisen. 

Työpoissaolojen vähentyminen on usein listattu etätyön etuihin työnantajan kannalta (mm. 

Harpaz 2002, 78; Wells 2001, 41, 45; Kurland ja Bailey 1999, 56–58). Tähän tulee 

suhtautua varauksella, koska poissaolojen vähenemisen taustalla olevat tekijät 

määrittelevät onko ilmiö positiivinen vai negatiivinen. Etätyöpäivän työskentelyaika on 

mahdollista suunnitella siten, että niin sanottuna virastotyöaikana hoidettavat asioinnit 

esimerkiksi pankissa, vakuutusyhtiössä tai lapsen lääkärikäynti on mahdollista hoitaa ilman 

poissaoloa työpaikalta, koska asioiden hoitamiseen kuluneen ajan pystyy korvaamaan 

työskentelemällä toiseen aikaan vuorokaudesta. Tällöin ilmiö on positiivinen. Mutta jos 

poissaolot vähenevät siksi, että työntekijät työskentelevät sairaina mukavassa 

kotiympäristössä, vaikkeivät jaksaisi tulla varsinaiselle työpaikalle työskentelemään, on 

työntekijällä merkittävä riski sairastua työuupumukseen. Toisaalta sairaana kotona 

työskentely voisi olla hyväksyttävää sellaisissa tapauksissa, jossa sairauden vaikutus 

työskentelytehoon on vähäinen. Esimerkiksi yskiminen saattaa häiritä enemmän muita 

yskijän kanssa samassa tilassa työskenteleviä, kuin itse yskijää. 

Onnistuneen etätyöjärjestelyn toteuttaminen vaatii työnantajalta lainsäädännön tuntemusta, 

jotta muun muassa työaikaan, vakuutuksiin sekä verotukseen liittyvät asiat tulevat kunnolla 

hoidettua myös etätyöntekijän osalta (Pyöriä 2011, 390). Usein etätyöntekijät jäävät 

työaikalain ulkopuolelle, eivätkä ole oikeutettuja ylityökorvauksiin. Työmäärän 

mitoittamisessa ja seurannassa tulee olla erityisen tarkka, jotta etätyöntekijän ei tarvitse 

tehdä korvauksetonta ylityötä. (Helle 2004, 20–21.) Etätyön organisointi vaatii myös 
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työntekijän työterveyteen ja -hyvinvointiin liittyvien asioiden erityisen tarkkaa 

huomioimista (Pyöriä 2011, 390).  

2.4.3 Etätyön ominaisuuksia yhteiskunnan näkökulmasta 

Aluepolitiikkaan liittyen etätyöhön on kohdistunut suuria odotuksia. Etätyön on ajateltu 

hajauttavan työtä sekä sen seurauksena myös muita toimintoja kasvukeskusten 

ulkopuolelle tasapainottaen alueellista kehittymistä. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan 

väestö, toiminnot ja yritykset keskittyvät edelleen tai jopa aiempaa enemmän muutamiin 

kasvukeskuksiin. (Helle 2004, 27–29.) Työn perässä muuttamisen tarve vähenee 

etätyöskentelymahdollisuuden myötä, mutta toisaalta se voi lisätä halua muuttaa 

kauemmas työpaikan fyysisestä toimipisteestä. (Heinonen et al. 2004, 30–31.) 

Kummassakaan tapauksessa työpaikan sijainti ei ole yhtä merkittävä tekijä asuinpaikan 

valinnassa, kuin ilman etätyömahdollisuutta työskentelevillä. 

Etätyöskentelyn ympäristövaikutusten tutkimus on keskittynyt työmatkaliikenteen 

vähenemisen vaikutuksiin etätyön isäksi kutsutun Jack Nillesin ajoista lähtien (Nilles et al. 

1976; Koenig et al. 1995; Nelson et al. 2007). Usein esitetään kovin suoraviivaisia väitteitä 

etätyön ympäristölle mahdollistuvista hyödyistä, kuten että etätyöskentely vähentää 

liikenneruuhkia ja -onnettomuuksia sekä ilmansaasteita (mm. Kowalski ja Swanson 2005, 

238; Kurland ja Bailey 1999, 58, 61–62). Suomen kansallisessa 

tietoyhteiskuntastrategiassa vuosille 2007–2015 etätyöskentely mainitaan mahdollisuutena 

alentaa ympäristökuormitusta, koska se mahdollistaa toimenpiteiden suorittamisen ilman 

fyysistä liikkumista (Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2006, 19). Heinosen sanoin: 

”etätyöskentely on yksi tapa rakentaa tietoyhteiskuntaa kestävän kehityksen mukaiseksi” 

(Heinonen et al. 2004, 21).  

Heinonen tutkijakollegoineen huomauttaa, että etätyö voidaan toteuttaa joko ekohallitusti 

tai ekohallitsemattomasti. Etätyön yleistyminen ekohallitusti edellyttää muun muassa 

liikkumisen ja rakennusten energiankulutuksen kokonaisvaltaista tarkastelua niin 

työntekijän, työnantajan kuin yhteiskunnan tasoilla. Lisäksi etätyö tulee integroida valtion, 

seutujen, kaupunkien ja organisaatioiden kestävän kehityksen strategioihin ja näistä 

edelleen toimenpidetasolle (Heinonen et al. 2004, 9, 21, 24). 
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Etäläsnäolon liikenteellisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia tutkiessaan Heinonen on 

nimennyt liikkumisen etiikan muotoutumisen yhtenä etätyön laadullisena liikenteellisenä 

vaikutuksena. Tällöin etätyö elämäntapana on osa kestävän kehityksen mukaista 

liikkumista (Heinonen 2000, 50). Ajatusta voitaneen laajentaa koskemaan liikkumisen 

lisäksi myös muita valintoja, joiden ympäristövaikutuksia etätyöskentely voi havahduttaa 

yksilön tai yhteisön pohtimaan, sekä innoittaa muuttamaan toimintatapoja 

ympäristömyönteisempään suuntaan.   
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3 ETÄTYÖKYSELY LUT:N HENKILÖKUNNALLE 

Tässä luvussa analysoidaan LUT:n henkilökunnan etätyöskentelyhalukkuuden 

selvittämiseksi suoritetun kyselyn vastauksia. Kyselyn toteutuksen kuvailun jälkeen 

selvitetään kyselyn tulosten yleistettävyys koko LUT:n henkilökunnan mielipiteiden 

kuvaamisessa. Luvuissa 3.3–3.7 käsitellään etätyöskentelyhalukkuuteen ja siihen 

vaikuttaviin tekijöihin liittyvien kysymysten vastaukset ja luvussa 3.8 työmatkan pituutta 

sekä kulkutapaa selvittävien kysymysten vastaukset. Luvussa 3.9 analysoidaan työmatkan 

pituuden vaikutusta LUT:n henkilökunnan etätyöskentelyhalukkuuteen. 

3.1 Kyselyn toteutus  

LUT:n henkilökunnalle toteutettiin marraskuussa etätyökysely, jonka kysymykset on 

esitetty liitteessä 1. Kysely toteutettiin 14.–23.11.2012 ja siihen oli mahdollisuus vastata 

sekä suomeksi että englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille LUT:n työntekijöille, joita 

tietohallinnon sähköpostilistalla oli kyselyn lähettämishetkellä 1114 henkilöä. Kyselyyn 

saatiin 488 vastausta, joka tarkoittaa 44 % vastausprosenttia. Englanninkieliseen versioon 

kyselystä vastasi 51 ja suomenkieliseen 437 työntekijää. Englannin- ja suomenkieliset 

vastaukset on yhdistetty kyselyn vastausten analysointia varten. Kyselyn kysymyksiä ei 

asetettu pakollisiksi, joten vastaajamäärissä on kysymyskohtaisesti pientä vaihtelua. 

Toisaalta tämä on mahdollistanut kyselyyn vastaamisen, vaikkei ole halunnut vastata 

jokaiseen kysymykseen esimerkiksi kysymyksen henkilökohtaisuuden takia.  

Korkea vastausprosentti voidaan tulkita merkiksi etätyöaiheen ajankohtaisuudesta, joskin 

myös kyselyyn vastanneiden kesken arvottu iPad toimi toivotunlaisena kannustimena. 

Etätyökyselyn vastauksia hyödyntävät myös Jenni Ilmonen LUT:n tietohallinnon 

tulevaisuuden näkymiin perehtyvässä diplomityössä sekä Ville Tikka sähköautojen 

lataustarvetta LUT:lla selvittävässä väitöskirjatutkimuksessa. 

3.2 Kyselyn tulosten yleistettävyys 

Kyselyn tuloksia tarkastellaan yhtenä ryhmänä koko henkilökuntaa kuvaavina sekä 

henkilöstöryhmittäin eroteltuina. Haluttaessa kuvata tuhannen henkilön perusjoukon 

mielipiteitä 95 %:n luottamusvälillä tarvittava otoskoko on noin 280 (SurveyMonkey 
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2012). Toisaalta otoskoon tulisi olla vähintään 200–300, jos perusjoukossa on ryhmiä, 

joiden välisiin vertailuihin tutkimus keskittyy. Lisäksi jokaisessa ryhmässä tulisi olla 

vähintään 30 tilastoyksikköä. (Puhakka 5005, luku 1.) 

Henkilöstöhallinnon kirjanpidossa nuoremmat tutkijat on jaoteltu LUT:n 

tutkijakoulutettaviin ja tutkijakoulujen tutkijaopiskelijoihin. Etätyökyselyssä sekä tässä 

työssä ammattinimikkeellä nuorempi tutkija työskenteleviä tarkastellaan yhtenä ryhmänä. 

Lisäksi kyselyä varten pienimmät henkilöstöryhmät yhdistettiin yhdeksi tarkasteltavaksi 

ryhmäksi ”Muut”. Muilta osin henkilöstöryhmien jaottelu mukailee henkilöstöhallinnon 

kirjanpitoa. 

Taulukkoon 1 on koottu kyselyn vastaajamäärät henkilöstöryhmittäin, joita verrataan 

kyseisen henkilöstöryhmän työntekijöiden lukumäärään. Tiedoista lasketaan kyselyn 

vastausprosentit henkilöstöryhmittäin. Työntekijämääristä henkilöstöryhmittäin ei ole 

käytettävissä kyselyn toteuttamisajankohdalta marraskuulta 2012 hetkellistä tilannetta 

kuvaavia tietoja, vaan uusin henkilöstötilasto on vuodelta 2011. Taulukossa 1 ilmoitetut 

vastausprosentit henkilöstöryhmittäin ovat tästä syystä vain suuntaa-antavia. 

Taulukko 1. Kyselyn vastaajamäärät ja suuntaa-antavat vastausprosentit henkilöstöryhmittäin. 

 

Henkilöstöryhmä 

Työntekijöitä 

2011 [hlö] 

Vastaajia 

[hlö] 

Vastaajia 

työntekijöistä [%] 

Hallinto- ja toimistohenkilökunta 251 108 43 % 

Nuoremmat tutkijat 248 131 53 % 

Opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilökunta 212 52 25 % 

Professorit 90 38 42 % 

Tutkijatohtorit 82 48 59 % 

Lehtorit 41 10 24 % 

Tutkijat 106 35 33 % 

Huolto- ja kiinteistöhenkilökunta 19 3 16 % 

Atk-henkilökunta 16 15 94 % 

Kirjastohenkilökunta 21 15 71 % 

Muut 96 33 34 % 

Yhteensä 1182 488 41 % 

LUT:n työntekijämääränä käytetään vuoden 2011 työntekijämäärää 1182 henkilöä, josta 

488 kyselyyn vastaajaa muodostavat koko perusjoukkoa halutulla luottamusvälillä 

kuvaavan otoksen. Vastauksista voidaan tehdä kaikkia LUT:n työntekijöitä yhtenä 
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ryhmänä tarkastelemalla koko henkilöstöä kuvaavia päätelmiä, esimerkiksi 

etätyöskentelyinnokkuudesta.  

Kaikista henkilöstöryhmistä ei saatu mainitun vähimmäisvaatimuksen, 30 tilastoyksikköä, 

kattavaa otosta. Atk- ja kirjastohenkilökunnan työntekijämäärä ei täytä 

vähimmäisvaatimusta, mutta kyselyn vastausprosentit olivat erittäin korkeat, kuten 

taulukosta 1 nähdään. Lehtoreiden henkilömäärä puolestaan täyttää 

vähimmäisvaatimuksen, mutta vain kymmenen vastasi kyselyyn. Lehtoreiden 25 %:n 

vastausaktiivisuutta voidaan pitää kyselyn tulosten käsittelytarkkuus huomioiden 

riittävänä. Näiden kolmen henkilöstöryhmän osalta tuloksia voidaan pitää kyseistä 

henkilöstöryhmää kuvaavina. Vain huolto- ja kiinteistöhenkilökunnan vastausaktiivisuus 

jäi niin matalaksi, ettei tuloksia voida pitää luotettavasti koko henkilöstöryhmää kuvaavina. 

3.3 Työnkuvan puolesta mahdollisuus etätyöskennellä 

Etätyökyselyssä henkilökunnalta tiedusteltiin, onko heidän työnkuvansa puolesta 

mahdollista suorittaa ainakin osa töistään etätyönä (katso liite 1, kysymykset 10 ja 25). 

Vastausmäärät sekä kyllä-vastausten prosenttiosuus on esitetty henkilöstöryhmittäin 

taulukossa 2. 

Taulukko 2. Työnkuvan sallima etätyöskentelymahdollisuus, vastaajamäärät henkilöstöryhmittäin. 

Henkilöstöryhmä Työnkuvani sallii etätyöskentelyn 

  

Kyllä 

[hlö] 

Ei 

[hlö] 

Kyllä 

[%] 

Hallinto- ja toimisto-

henkilökunta 85 22 79 % 

Nuoremmat tutkijat 126 5 96 % 

Opetuksen ja tutkimuksen 

apuhenkilökunta 44 8 85 % 

Professorit 37 0 100 % 

Tutkijatohtorit 46 2 96 % 

Lehtorit 9 1 90 % 

Tutkijat 32 3 91 % 

Huolto- ja kiinteistö-

henkilökunta 1 2 33 % 

Atk-henkilökunta 13 2 87 % 

Kirjastohenkilökunta 8 7 53 % 

Muut 26 6 81 % 

Yhteensä 427 58 88 % 
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Työntekijöiden oman arvion mukaan työtehtävät mahdollistavat etätyöskentelyn 88 %:lla 

vastaajista. Professoreista kaikki ja kirjastohenkilökunnasta puolet arvioi ainakin osa-

aikaisen etätyöskentelyn olevan mahdollista. Loput henkilöstöryhmät arvioivat 

työnkuvansa soveltuvuuden etätyöskentelyyn näiden kahden henkilöstöryhmän välille. 

Huolto- ja kiinteistöhenkilökuntaa ei huomioida tarkastelussa henkilöstöryhmän vähäisen 

vastaajamäärän takia. 

3.4 Henkilökohtainen halukkuus etätyöskennellä 

Etätyökyselyllä selvitettiin LUT:n työntekijöiden henkilökohtainen halukkuus tehdä melko 

säännöllistä etätyötä (liite 1, kysymykset 11 ja 26). Vastausvaihtoehdot olivat nollasta 

viiteen päivää viikossa. Kysymyksen asettelulla henkilökuntaa ohjeistettiin antamaan 

vastauksensa työnkuvan mahdollistamissa puitteissa. Kysymyksen yhteydessä 

tarkennettiin, että etätyöskentelyn säännöllisyys ei edellytä säännöllisesti toistuvia, 

etukäteen vahvistetun aikataulun mukaisia etätyöpäiviä, vaan jokseenkin säännöllisellä 

viikko- tai kuukausirytmillä toistuvaa etätyöskentelyä. Säännöllisen etätyöskentelyn 

vastakohtana voidaan pitää kertaluonteista etätyöskentelyä. Vastausmäärät 

vastausvaihtoehdoittain on esitetty kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Etätyöskentelyhalukkuus, vastaajamäärät vastausvaihtoehdoittain. 
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Tämän kysymyksen 423 vastaajan keskimääräinen etätyöskentelyinnokkuus on 1,7 päivää 

viikossa. Etätyöhalukkaiden, eli 1–5 päivää viikossa vastanneiden, innokkuus on 

keskimäärin 2 päivää viikossa. Vastausten jakautuminen on esitetty prosenttiosuuksina 

kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Etätyöskentelyhalukkuus, vastausten jakautuminen vastausvaihtoehdoittain. 

Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna halukkuus tehdä etätöitä vaihtelee kuvan 10 mukaisesti 

kirjastohenkilökunnan 0,8 päivästä tutkijoiden ja atk-henkilökunnan 2,1 päivään viikossa. 

Huolto- ja kiinteistöhenkilökunta ei ole mukana tarkastelussa, koska vain yksi kyseisen 

henkilöstöryhmän työntekijä vastasi tähän kysymykseen. 
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Kuva 10. Etätyöskentelyhalukkuus henkilöstöryhmittäin. 

3.5 Työntekopaikka etätyöpäivinä 

Kyselyllä selvitettiin missä LUT:n henkilökunta haluaisi työskennellä etätyöpäivinä. 

Kysymykseen annetut vastausvaihtoehdot olivat liitteen 1 kysymysten 12 ja 27 mukaisesti 

kotona, etätyökeskuksessa tai muualla. Etätyökeskuksen osalta pyydettiin yksilöimään 

kaupunki ja kaupunginosa, ”muualla” -vastausta pyydettiin tarkentamaan. Koti osoittautui 

kuvan 11 mukaisesti ylivoimaisesti suosituimmaksi etätyöpäivien työntekopaikaksi 92 % 

vastausmäärällä. 

 

Kuva 11. Mieluisin työskentelypaikka etätyöpäivinä, vastaajamäärät [hlö] vastausvaihtoehdoittain. 
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Etätyökeskuksen mieleisimmäksi etätyöntekopaikakseen valinneista puolet toivoi sen 

sijainniksi Helsinkiä, muutama Espoota tai ylipäätään pääkaupunkiseutua. Loput 

vastaukset jakautuivat yksittäisiin mainintoihin seuraavista kaupungeista: Imatra, 

Jyväskylä, Lahti, Tampere, Vaasa. 

3.6 Kiinnostusta etätyömahdollisuutta kohtaan lisäävät tekijät 

LUT:n henkilökunnalle lähetetyssä etätyökyselyssä pyydettiin vastaajia kertomaan etätyön 

kolme tärkeintä vetovoimatekijää (liite 1, kysymykset 13 ja 28). Vetovoimatekijällä 

tarkoitetaan työntekijää itseään hyödyttävää seikkaa, joka lisää hänen kiinnostustaan 

etätyömahdollisuutta kohtaan. Kysymykseen vastasi 483 henkilöä, joiden vastausten 

jakautuminen annettuihin vastausvaihtoehtoihin esitetään kuvassa 12.  

 

Kuva 12. Tärkeimmät tekijät, jotka lisäävät henkilökunnan kiinnostusta tehdä etätöitä, vastaajamäärät 

vastausvaihtoehdoittain. 

LUT:n henkilökunnalle tärkeimmät etätyön vetovoimatekijät ovat työaikaan liittyvät 

joustot ja vapaus, häiriötön työympäristö sekä työmatkoihin käytettävän ajan säästyminen. 
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Vastaukset analysoitiin myös henkilöstöryhmittäin ristiintaulukoimalla. Näin haluttiin 

selvittää, onko eri henkilöstöryhmien välillä eroavaisuuksia ja tarvitseeko 

kehitystoimenpiteitä suunniteltaessa kiinnittää huomiota eri asioihin eri henkilöstöryhmien 

osalta. Kuvaa 12 vastaava kuvaaja piirrettiin jokaisesta henkilöstöryhmästä, kuvaajat on 

koottu liitteeksi 2. Koko henkilökunnan keskuudessa neljänneksi yleisin vetovoimatekijä 

”työn ajoittaminen sopivaan vireydentilaan” ylsi joissain henkilöstöryhmissä, esimerkiksi 

nuoremmilla tutkijoilla sekä opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilökunnalla, kolmen 

tärkeimmän etätyökiinnostusta lisäävän tekijän joukkoon. Huolto- ja 

kiinteistöhenkilökuntaa lukuun ottamatta eri henkilöstöryhmien vastausten välillä ei 

kuitenkaan ole havaittavissa merkittäviä eroavaisuuksia. Kolmen kyselyyn vastanneen 

huoltohenkilökunnan edustajan vastauksista ei pystytä tekemään koko henkilöstöryhmän 

mielipidettä kuvaavia luotettavia päätelmiä. 

3.7 Kiinnostusta etätyömahdollisuutta kohtaan vähentävät tekijät 

Etätyökyselyssä kysyttiin myös kolmea tärkeintä etätyöhön liittyvää tekijää tai riskiä, jotka 

vähentävät LUT:n henkilökunnan kiinnostusta tehdä etätöitä (liitteessä 1 kysymykset 14 ja 

29). Tähän kysymykseen vastasi 475 henkilöä, joiden vastausten jakautuminen on esitetty 

kuvassa 13. 
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Kuva 13. Tärkeimmät tekijät tai riskit, jotka vähentävät henkilökunnan kiinnostusta tehdä etätöitä, 

vastaajamäärät vastausvaihtoehdoittain. 

LUT:n henkilökunnalle kolme tärkeintä etätyökiinnostusta vähentävää syytä ovat 

eristäytyminen työpaikan sosiaalisesta verkostosta, työn ja vapaa-ajan ei-toivottu 

sekoittuminen sekä ongelmat tekniikassa ja tiedonsiirtoyhteyksissä. Kolmen eniten 

vastauksia keränneen vastausvaihtoehdon kärki erottuu hyvin selkeästi muista 

vastausvaihtoehdoista. 

Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna useammassa henkilöstöryhmässä nousivat neljänneksi 

merkittäväksi tekijäksi vaatimus itsenäisestä työskentelystä ja itsekurista sekä riski 

kasvavasta työmäärästä. Kysymyksen vastaukset on koottu henkilöstöryhmittäin liitteeseen 

3. 

3.8 Työmatkan pituus ja kulkutapa 

Etätyökyselyllä selvitettiin millä kulkuneuvolla LUT:n henkilökunta kulkee työmatkansa 

(liite 1 kysymykset 7 ja 22). 60 % vastanneista kulkee useimmiten henkilöautolla, valtaosa 
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yksin. Kuvan 14 mukaisesti neljännes vastaajista tulee töihin kävellen tai polkupyörällä, 10 

% linja-autolla ja 4 % junalla. 

 

Kuva 14. Pääsääntöiset työmatkan kulkutavat, vastausten jakautuminen vastausvaihtoehdoittain. 

Työmatkan kulkutavan lisäksi kyselyllä selvitettiin LUT:n henkilökunnan työmatkan 

pituus. Taulukossa 3 ilmoitetut keskimääräiset työmatkojen pituudet on laskettu liitteen 1 

kysymysten 6 ja 21 vastauksista. 

Taulukko 3. Työmatkat keskimäärin, pois lukien yli 200 km matkat sekä kulkutavan mukaan jaoteltuna. 

 

Kuljen työmatkani useimmiten 

Työmatka yhteen 

suuntaan [km] 

Kävellen tai polkupyörällä 2 

Linja-autolla 11 

Henkilöautolla 21 

Junalla 228 

Keskimäärin  22 

Keskimäärin, pl. > 200 km 12 

Kyselyn vastausten perusteella LUT:n työntekijöiden keskimääräinen työmatka on 22 km. 

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten keskimääräinen työpaikan ja kodin välinen 

etäisyys on hieman yli 13 km, laskettuna kodin ja työpaikan koordinaateista etäisyytenä 

linnuntietä. Keskiarvon laskemisessa on huomioitu enintään 200 km välimatkat. Jos 

työntekijällä on tätä pidempi kodin ja työpaikan välinen etäisyys, hänellä oletetaan olevan 

niin sanottu kakkosasunto työssäkäyntipaikkakunnalla. (Valtioneuvoston kanslia ja 
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Tilastokeskus 2010.) Kertomalla linnuntietä mitatun välimatkan kertoimella 1,3 saadaan 

arvio todellisesta kuljettavasta työmatkasta (Ympäristöministeriö 2001, 56). Näiden 

tietojen perusteella suomalaisten keskimääräinen työmatka on 16,9 km yhteen suuntaan. 

Kun jätetään yli 200 km:n työmatkat huomioimatta, saadaan LUT:n henkilökunnan 

keskimääräiseksi työmatkaksi 12 km. Kyselyn vastausten voidaan olettaa kuvaavan 

todellista kuljettua matkaa. Tehdyn laskennan perusteella LUT:n henkilökunnan 

keskimääräinen työmatka on lyhyempi, kuin suomalaisilla keskimäärin. 

Etätyökyselyn tuloksia hyödyntää myös nuorempi tutkija Ville Tikka, joka tutkii 

sähköautojen lataustarvetta yliopiston pihalla työpäivien aikana. Tutkimuksella 

mallinnetaan tilannetta, jolloin valtaosa henkilöautoista on sähköautoja. Kyselyssä 

pyydettiin henkilöautolla kulkevia tarkentamaan todellisuudessa kulkemaansa työmatkaa 

lisäkysymyksillä (englanninkielisiä vastaajia kysymyksillä 8 ja 9 sekä vastaavasti 

suomenkielisiä kysymyksillä 23 ja 24). Lisäkysymyksissä kysyttiin, kuinka usein henkilö 

hoitaa muita asioita, esimerkiksi vie lapsen päivähoitoon tai kouluun, puolison töihin tai 

käy ruokakaupassa työmatkansa varrella sekä miten pitkä työmatka tällöin on. 

Tarkentavien kysymysten avulla Ville Tikka saa melko tarkasti selvitettyä 

henkilöautoilijoiden todellisuudessa kulkeman työmatkan, jonka mukaan sähköauton 

lataustarve määräytyy. Tämän työn kannalta henkilökunnan työmatkojen pituuksien 

arviointi saadaan suoritettua tarpeellisella tarkkuudella hyödyntämättä lisäkysymyksistä 

saatavia tietoja. 

3.9 Työmatkan pituuden vaikutus etätyöskentelyhalukkuuteen 

Etenkin pitkää työmatkaa kulkevilla työmatkaan liittyvät hyödyt, kuten ajan ja 

kustannusten säästö, vaikuttavat ainakin jossain määrin etätyöskentelypäätökseen. Asiaan 

liittyen ”Etätyö ja työmatkat Suomessa” -tutkimuksessa on esitetty hypoteesi, että etätyön 

tekeminen lisääntyy työmatkan pituuden kasvaessa. Kyseisessä tutkimuksessa hypoteesi 

todettiin paikkaansa pitäväksi. Tutkimus perustui laajaan, 19 000 suomalaisen työllisen, 

haastatteluaineistoon, joten sen tulokset ovat valtakunnallisella tasolla tilastollisesti 

luotettavia. Helminen tutkijakollegoineen kuitenkin huomauttaa, että vaikka etätyötä 

tehdään suhteellisesti enemmän, kun työmatka on pitkä, suurimmalla osalla 

etätyöntekijöistä on varsin lyhyt työmatka. (Helminen et al. 2003; 7, 33–35.) 
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Etätyökyselyn avulla haluttiin selvittää toteutuuko LUT:n henkilökunnassa vastaava 

hypoteesi siitä, että työmatkan pidetessä etätyöhalukkuus lisääntyy. Tämän selvittämiseksi 

kyselyn vastauksista ristiintaulukoitiin taulukkoon 4 vastaajan halukkuus tehdä etätyötä 

työmatkan pituuden kanssa. Työmatkan pituuden sijaan muiden syiden oletetaan 

vaikuttavan määräävinä tekijöinä haluttomuuteen hyödyntää etätyöskentelymahdollisuutta, 

joten nolla päivää viikossa etätyöhalukkuudekseen ilmoittaneita ei oteta mukaan 

tarkasteluun. 

Taulukko 4. Työmatkan pituus verrattuna etätyöskentelyhalukkuuteen. 

Etätyöhalukkuus 

[päivää viikossa] 

Työmatka 

[km]  

1 10 

2 23 

3 42 

4 91 

5 80 

Vastausten perusteella LUT:n henkilökunnan keskimääräinen työmatka pitenee 

etätyöhalukkuuden lisääntyessä yhdestä neljään päivään viikossa. Kokoaikaisen 

etätyöskentelystä kiinnostuneiden työmatka on samaa suuruusluokkaa, kuin neljä päivää 

viikossa etätyöhalukkuudekseen ilmoittaneilla. Tämän otoksen perusteella voidaan todeta 

LUT:n henkilökunnan etätyöhalukkuuden lisääntyvän työmatkan pidentyessä. 

  



 

 

44 

4 ETÄTOIMINTOPOTENTIAALIN LASKENTAMALLI 

Tässä luvussa esitellään filosofian tohtori Sirkka Heinosen kehittämä etätyöpotentiaalin 

laskentamalli. LUT:n henkilökunnalle suoritetun kyselyn tulosten perusteella määritellään 

laskentamallin mukaiset LUT:n etätyöpotentiaalia kuvaavat tunnusluvut. Tämän lisäksi 

pyritään selvittämään LUT:n henkilökunnan vuosittain tekemien kokous- ja 

seminaarimatkojen määrä, jotta etätyöpotentiaalin laskentamallia voitaisiin soveltaa myös 

etäkokous- ja etäseminaaripotentiaalin arvioinnissa. 

Filosofian tohtori Sirkka Heinonen toimii tulevaisuudentutkimuksen professorina Turun 

yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa (Turun yliopisto 2012). Hän on luonut 

kuvan 15 mukaisen käsitemallin, jota voidaan soveltaa laskettaessa etätyöpotentiaalia 

valtakunnan, kunnan tai yksittäisen yrityksen ja organisaation tasolla. Malli on 

prosessikaavio, jonka lähtötiedoiksi tarvitaan muun muassa asukkaiden tai työntekijöiden 

ammatit, asuin- ja työntekopaikat sekä työmatkojen pituudet. (Heinonen 2000, 60; 

Heinonen 1998.) 

 

Kuva 15. Etätyöpotentiaalin laskentamalli (mukaillen Heinonen 2000, 60). 

Laskennan lähtökohtana on tutkittavan kohteen, rajatun alueen tai tietyn organisaation, 

työvoiman peruspopulaatio. Tähän perusjoukkoon vaikuttaa etätyöpotentiaalin 

toteutumista edistäviä työntötekijöitä eli etätyön edellytyksiä sekä toisaalta 

etätyöpotentiaalin toteutumista hidastavia tekijöitä eli etätyön esteitä. Edellytyksiä 

vahvistaa tieto ja toiveet etätyöskentelyn hyödyistä ja vastaavasti esteitä ovat pelättävät 

haitat ja riskit. (Heinonen 2000, 60.) 

Etätyöpotentiaalin laskentamalli jakautuu neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 

valitaan tarkasteltava peruspopulaatio. Toisessa vaiheessa suoritetaan peruspopulaation 

ammattirakenteen analyysi, jolloin valitaan etätyöhön mahdollisesti soveltuvat työntekijät. 
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Näin saadaan selville etätyöpotentiaalin määrä. Kolmannessa vaiheessa pyritään 

arvioimaan etätyöpotentiaalin toteutumista tietyllä aikavälillä. Tällöin tarkasteluun lisätään 

niitä seikkoja, joita halutaan huomioida etätyöpopulaation suuruutta ennakoitaessa. 

Neljännessä vaiheessa kartoitetaan etätyöpotentiaalin toteutumisen seurausvaikutuksia. 

(Heinonen 2000, 60–61.) 

4.1 Etätyöpotentiaali ja – populaatio LUT:ssa 

LUT:n peruspopulaatio määritellään yliopiston henkilöstömäärän sekä tehtyjen 

henkilötyövuosien perusteella. Etätyöpotentiaalin suuruuden arviointi tehdään luvussa 3.3 

käsitellyn henkilökunnan etätyöskentelymahdollisuutta selvittäneen kysymyksen tulosten 

ja henkilöstöryhmien työntekijämäärien perusteella. Etätyöpopulaatio puolestaan 

arvioidaan suhteuttamalla luvussa 3.4 käsitellyn henkilökohtaista 

etätyöskentelyhalukkuutta selvittäneen kysymyksen tulokset koko henkilökuntaan. 

4.1.1 Peruspopulaatio LUT:ssa 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston pääkampus sijaitsee Skinnarilan kaupunginosassa 

Lappeenrannassa sekä alueyksiköt Lahdessa, Kouvolassa sekä LUT Savo 

päätoimipisteenään Mikkeli (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2012b). Näiden lisäksi 

yliopiston työntekijöitä työskentelee muissa toimipisteissä ympäri Suomea (Hakulinen 

2012). LUT:lla oli vuoden 2011 aikana palvelussuhteessa taulukon 5 mukaisesti yhteensä 

kaikissa toimipisteissä 1182 henkilöä, joista 985 eli 83 % työskenteli Skinnarilan 

kampuksella. Nämä 1182 työntekijää tekivät töitä yhteensä 839 henkilötyövuotta, joista 

Skinnarilan kampuksella työskentelevät suorittivat 86 %. (Hakulinen 2012.) 

Taulukko 5. LUT:n henkilökunnan henkilötyövuosien määrä Skinnarilan pääkampuksella sekä muissa 

toimipaikoissa (mukaillen Hakulinen 2012). 

 

 

Skinnarilassa 

[hlö] 

muissa 

toimipaikoissa 

[hlö] 

 

yhteensä 

[hlö] 

 

Skinnarilassa 

[%] 

Yhteensä [hlö] 985 197 1182 83 % 

Yhteensä [htv] 717 121 839 86 % 

Etätyöpotentiaalin laskemista varten LUT:n peruspopulaatioksi määritellään vuoden 2011 

aikana palvelussuhteessa olleiden työntekijöiden määrä eli 1182 henkilöä. Osa 
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tarkastelusta tehdään henkilötyövuosina, jolloin vertailukohteena on, sivutoimiset 

tuntiopettajat pois lukien, kaikkien LUT:n henkilökuntaan kuuluvien työntekijöiden 

tekemä työaika, 839 henkilötyövuotta. 

4.1.2 Etätyöpotentiaali LUT:ssa 

Heinosen luoman etätyöpotentiaalin laskentamallin toisessa vaiheessa suoritetaan 

peruspopulaation ammattirakenteen analyysi, jonka perusteella valitaan etätyöhön 

mahdollisesti soveltuvat työntekijät. Tämä työntekijäjoukko kuvaa tarkasteltavan 

organisaation etätyöpotentiaalin määrää. Heinonen suosittelee etätyöpotentiaalin 

arvioimista kahdella erillisellä laskelmalla, toinen tiukemman ja toinen väljemmän 

etätyöhön soveltuvuuden määrittelyn mukaan. (Heinonen 2000, 60–61.) Tässä työssä 

LUT:n etätyöpotentiaalin arvioinnissa hyödynnetään henkilöstölle tehdyn kyselyn 

vastauksia, jolloin arvion voidaan olettaa olevan tarkempi, kuin pelkkien työnkuvien 

perusteella tehtävät arvioinnit. Näin ollen yhden arvion tekemisen todetaan Heinosen 

suosituksesta huolimatta riittävän. 

LUT:n etätyöpotentiaalin suuruus arvioidaan henkilöstöryhmittäin kertomalla 

työntekijöiden lukumäärä kyselyn perusteella etätyöhön työnkuvaltaan soveltuvien 

työntekijöiden osuudella (kyllä-vastausten prosenttiosuus taulukosta 2). Laskenta on 

esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6. LUT:n etätyöpotentiaali henkilöstöryhmittäin ja yhteensä. 

 

 

Henkilöstöryhmä 

 

Kyllä 

[%] 

 

Työntekijöitä 

2011 [hlö] 

Etätyöhön 

työnkuvaltaan 

soveltuvia [hlö] 

Hallinto- ja toimistohenkilökunta 79 % 251 199 

Nuoremmat tutkijat 96 % 248 239 

Opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilökunta 85 % 212 179 

Professorit 100 % 90 90 

Tutkijatohtorit 96 % 82 79 

Lehtorit 90 % 41 37 

Tutkijat 91 % 106 97 

Huolto- ja kiinteistöhenkilökunta 33 % 19 - 

Atk-henkilökunta 87 % 16 14 

Kirjastohenkilökunta 53 % 21 11 

Muut 81 % 96 78 

Yhteensä 

 

1182 1023 
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Vähäisen vastaajamäärän sekä henkilökohtaisen mielikuvan työn sisällöstä takia huolto- ja 

kiinteistöhenkilökuntaa ei ole huomioitu laskennassa, vaan heidän on oletettu olevan 

kokonaisena henkilöstöryhmänä työnkuvaltaan etätyöskentelyyn soveltumatonta. Muiden 

henkilöstöryhmien osalta laskennassa käytettiin suoraan kyllä-vastausten 

vastausprosentteja. Suoritetun laskelman mukaan LUT:n etätyöpotentiaali on 1023 

henkilöä. Etätyöhön soveltuvien työntekijöiden lukumäärät on esitetty taulukossa 6 yhden 

henkilön tarkkuudella, mutta niihin tulee suhtautua suuntaa antavina henkilömäärinä. 

4.1.3 Etätyöpopulaatio LUT:ssa 

Laskennan kolmas vaihe on etätyöpotentiaalin toteutumisen ennakointi eli 

etätyöpopulaation suuruuden arviointi (katso kuva 15). Tässä vaiheessa huomioidaan 

mustavalkoisen työnkuvan etätyöhön soveltuvuuden sijaan yksittäisen työntekijän 

valinnanmahdollisuus työn fyysisen suorittamispaikan suhteen. 

Kuvassa 9 esitetty kyselyyn vastanneiden etätyöskentelyhalukkuus prosenttiosuuksina on 

taulukossa 7 yleistetty kuvaamaan koko LUT:n henkilökuntaa. Yleistäminen on tehty 

käyttämällä vertailukohtana LUT:n peruspopulaatiota, 1182 henkilöä.  

Taulukko 7. LUT:n etätyöpopulaatio. 

Etätyöpäiviä % vastaajista 

Etätyöntekijöitä 

[hlö] 

Yhteensä 

[hlö] 

0 14 % 170 170 

1 36 % 420  

2 30 % 350  

3 10 % 120  

4 5 % 60  

5 5 % 60 1010 

Vertailukohde [hlö]  1182 

LUT:n etätyöpopulaatioksi saadaan tuhatkymmenen työntekijää, joiden etätyöinnokkuus 

vaihtelee yhdestä viiteen päivään viikossa. Toisaalta vain sataseitsemänkymmentä 

työntekijää ei halua etätyöskennellä ollenkaan. Etätyöpopulaatiota kuvaaviin 

henkilömääriin tulee etätyöpotentiaalia kuvaavien henkilömäärien tavoin suhtautua 

suuntaa-antavina: tuhat etätyöskentelystä kiinnostunutta ja alle kaksi sataa ei 

kiinnostunutta työntekijää. Työntekijämääränä laskettuna kiinnostus 

etätyöskentelymahdollisuutta kohtaan on hyvin suurta LUT:n henkilökunnan keskuudessa. 
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Jotta saataisiin etätyönä suoritettavan työn määrästä arvio, lasketaan etätyöinnokkuus 

henkilötyövuosina taulukkoon 8. 

Taulukko 8. Etätyöpopulaatiota vastaava etätyöskentelyn määrä henkilötyövuosina [htv]. 

 

Etätyöinnokkuus 

[päivää viikossa] 

Työpäiviä 

viikossa 

(/1 htv) 

Osuus 

työajasta 

etätyönä 

 

Työskentelyä 

LUT:ssa [htv] 

 

Etätyön määrä 

[htv] 

1,7 5 1,7/5 = 0,34 839 0,34*839 = 285 

Henkilötyövuosina 1,7 päivän keskimääräisellä etätyöskentelyinnokkuudella suoritettaisiin 

LUT:n reilusta kahdeksastasadasta henkilötyövuodesta hieman alle kolmesataa etätyönä. 

Kuvaan 16 on koottu Heinosen luomaa laskentamallia mukaillen arvioidut LUT:n 

etätyöpotentiaalia kuvaavat tunnusluvut. 

 

Kuva 16. Etätyöpotentiaalin laskentamallin tunnusluvut LUT:ssa. 

Etätyöjärjestelystä kiinnostuneen henkilökunnan osuus LUT:ssa on suuri, 85 %, ja 

henkilömäärinä laskettuna etätyöpopulaatio on vain vähän tarkasteltavaa peruspopulaatiota 

pienempi. Suurin osa työntekijöistä haluaisi tehdä etätöitä yhden tai kaksi päivää viikossa 

ja etätyöpopulaatiota kuvaava henkilötyövuosien määräksi muodostuu 285 

henkilötyövuotta, joka on 34 % peruspopulaatiota vastaavasta vertailuarvosta. Yhdessä 

näissä mittayksiköissä tarkasteltuna saadaan LUT:n etätyöinnokkuudesta kattava 

kokonaiskuva. Merkittävän suuri osuus työntekijöistä on kiinnostunut tekemään maltillisen 

määrän etätyötä. 

4.2 Etäkokous- ja etäseminaaripotentiaali LUT:ssa 

Kuvan 15 mukaista etätyöpotentiaalin laskentamallia pyritään soveltamaan myös 

etäkokous- ja -seminaaripotentiaalin arvioinnissa. Etätyöpotentiaalin laskentamallin 

peruspopulaatiota vastaa tässä tarkastelussa LUT:n henkilökunnan vuosittain tekemien 

kokous- ja seminaarimatkojen lukumäärä. Laskentamallin mukaisesti toisessa vaiheessa 

Toteutumisen

edellytyksiä

esteitä

Peruspopulaatio
1182 hlö
839 htv

Etätyöpotentiaali
1023 hlö

Etätyö-
populaatio
1010 hlö
285 htv

V
aiku

tu
ksia
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suoritettava etäjärjestelyillä mahdollisesti järjestettävien kokousten ja seminaarien määrän 

arviointi eli etäkokous- ja etäseminaaripotentiaalin määrittely, sekä kolmannessa vaiheessa 

tehtävä potentiaalin toteutumisen ennakointi on yhdistetty yhdeksi vaiheeksi. Arviointi 

suoritetaan haastattelujen sekä etätyökyselyssä olleen seminaariaiheisen kysymyksen 

vastausten perusteella. Etätyöpotentiaalin laskentamallissa tarkasteluyksiköinä käytettiin 

henkilöitä ja henkilötyövuosia, kokousten ja seminaarien osalta mittayksikkönä on 

henkilöiden sijaan matkustusta vaativien kokousten ja seminaarien lukumäärät.  

Matkasihteeri Jenni Larssonin mukaan LUT:n työntekijöiden vuosittain tekemien kokous- 

ja seminaarimatkojen määrästä ei ole saatavilla tarkkaa tietoa. Henkilökunnan matka- ja 

kululaskujen kirjanpitoon käytetään Certian portaalissa toimivaa SAP HR-järjestelmää. 

(Larsson 2013.) Järjestelmä on kuitenkin tehty nimenomaan laskutustarkoitukseen, eikä se 

palvele kokous- ja seminaarimatkojen lukumäärien arvioinnissa kovinkaan hyvin.  

Matkalaskua tehtäessä tulee järjestelmässä valita matkan tyyppi pudotusvalikosta, jossa 

vaihtoehtoina ovat tutkimus, opetus, seminaari, henkilöstökoulutus, ja muu matka. 

Matkakohde ja matkan syy täytetään avoimiin vastauskenttiin. Tarvittaessa täytettävään 

kenttään voidaan ilmoittaa omalla autolla matkustetut kilometrit kilometrikorvauksen 

saamiseksi. (Certia Oy 2013.) Kokous- ja seminaarimatkojen määrän arvioimiseksi 

järjestelmään vuonna 2012 tehdyistä matkalaskuista suodatettiin tarkasteltavaksi 

seminaari- ja muut matkat. Muiden matkojen oletetaan olevan kokouksia tai muita 

tapaamisia. Alle 8 € korvaukset rajattiin pois tarkastelusta, koska niiden oletetaan olevan 

kululaskuja, jotka eivät liity matkoihin. Pienin maksettava päiväraha on puolipäiväraha 16 

€, joka puolittuu, jos henkilö on saanut lounaan matkakohteessa. Näin ollen pienin 

maksettava matkoihin liittyvä korvaus on 8 €. Lisäksi tarkastelusta poistettiin matkan syyn 

perusteella selkeästi työmatkustukseen liittymättömät kulukorvaukset. 

Tehtyjen suodatusten ja rajausten jälkeen vuonna 2012 LUT:n henkilökunnan tekemien 

työmatkojen lukumääräksi saatiin 5470. Rajauksista huolimatta lukema sisältää monista eri 

syistä tehtyjä matkoja, koska matkan tyypin valintavaihtoehdot mahdollistavat vain 

karkean jaottelun ja matkalaskua tekevä henkilö valitsee matkaansa kuvaavan vaihtoehdon 

henkilökohtaisen näkemyksensä perusteella. Lukemassa on mukana esimerkiksi noin 300 

abi-infomatkaa, sekä erilaisia mittauksia eli myös matkoja joita ei pysty tai kannata korvata 



 

 

50 

etäjärjestelyillä. Karkeasti arvioiden kokous- ja seminaarityppisiä matkoja tehtiin noin 

5000. 

Diplomityön osana suoritettujen haastatteluiden perusteella arvioidaan, että puolet 

matkustamista vaatineista kokouksista voitaisiin toteuttaa etäjärjestelmien avulla. 

Haastateltavat olivat etätyöskentelyyn ja sen työmuotoihin LUT:n henkilökunnan 

keskivertoa positiivisemmin suhtautuvia, mutta etäkokoukset ovat heille jo arkipäiväinen 

toimintatapa (Haastateltavat 1-7). Etäjärjestelmien hyödyntämisen yleistymisestä 

huolimatta osa tapaamisista kannattaa eri syistä hoitaa jatkossakin paikalle matkustamalla. 

Etätyökyselyssä kysyttiin, haluaisivatko LUT:n työntekijät osallistua seminaareihin 

mieluummin etäyhteyksien avulla vai fyysisesti paikalle menemällä (liite 1, kysymykset 16 

ja 31). Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti, taulukon 9 mukaisesti. Etäseminaarin 

valitsi hieman alle puolet ja perinteisten seminaarin hieman yli puolet vastaajista. 

Taulukko 9. Seminaareihin osallistumishalukkuus osallistumismuodoittain. 

 

Osallistumismuoto 

Vastaajia 

[hlö] 

Vastauksia 

[%] 

Etäosallistuminen 218 46 % 

Fyysinen osallistuminen 259 54 % 

Yhteensä 477  

Kyselyssä olleeseen avoimeen kommentointikenttään oli moni vastaaja lisännyt 

tarkennuksen etäseminaareihin liittyen, jossa he painottivat mahdollisuutta valita 

osallistumistapa seminaarikohtaisesti. Etäseminaareihin osallistumishalukkuus vaihtelee 

seminaarin aihepiirin, keston sekä mahdollisesti ohjelmaan sisältyvien ryhmätöiden ynnä 

muiden työmuotojen mukaan. Mahdollisuus luoda kontakteja muihin osallistujiin lisää 

työntekijöiden kiinnostusta matkustaa seminaareihin fyysisesti paikalle. Itse seminaariin 

liittyvien ominaisuuksien lisäksi osallistumismuodon valintaan vaikuttaa hälyistä 

toimistoympäristöä parempi keskittymismahdollisuus seminaarin seuraamiseen kotona. 

(Avoimen kysymyksen vastaajat.) 

Haastattelujen sekä henkilökunnalle tehdyn kyselyn perusteella arvioiden LUT:n kokous- 

ja seminaarimatkustamisesta noin puolet voitaisiin hoitaa järkevästi etäyhteyksiä 

hyödyntäen. Tämä vähentäisi 2500 matkaa vuosittain.  
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5 LUT:N ETÄTOIMINTOPOTENTIAALIN VAIKUTUKSET 

Tässä luvussa arvioidaan luvussa 4 määriteltyjen etätyö-, etäkokous- ja 

etäseminaaripotentiaalien toteutumisen seurausvaikutuksia, eli suoritetaan kuvassa 15 

esitellyn etätoimintopotentiaalin laskentamallin neljäs vaihe. Tarkasteltavia vaikutuksia 

ovat tilansäästöpotentiaali ja tilankäytön muutokset sekä työmatkojen ja työmatkustuksen 

säästöpotentiaalit. Vaikutuksia arvioidaan kasvihuonekaasupäästöinä [CO2-ekv.] ja rahana 

[€]. 

5.1 Tilansäästöpotentiaali 

Organisaation on mahdollista saavuttaa säästöjä tilakustannuksissa, mikäli etätyötä tehdään 

niin paljon, että kaikille työntekijöille ei tarvitse varata omaa työhuonetta tai omaa 

työpöytää avokonttorissa (Helle 2004, 22–23). Tällöin etätyöskentelyn tulee olla 

jokseenkin säännöllistä. Tämän ajatuksen pohjalta arvioidaan etätyökäytäntöjen 

yleistymisen mahdollistamaa tilankäytön tehostamista ja tilansäästöpotentiaalia LUT:ssa. 

Arvioinnissa hyödynnetään Elisa Oyj:n Pasilan toimitiloissa toteutuneita tilankäytön 

tehokkuutta kuvaavia tietoja. 

5.1.1 LUT:n toimistotilojen nykytilanne 

Tilatehokkuutta arvioitaessa tarkastellaan vain LUT:n Skinnarilan kampuksella sijaitsevaa 

päärakennusta, joka koostuu kuvan 17 mukaisesti rakennusvaiheista 1–7. LUT:lla on 

Skinnarilan kampuksella toimistotiloja myös Ylioppilastalolla sekä 

Tulevaisuudentehtaalla, mutta ne sekä alueyksiköiden toimitilat rajataan tarkastelun 

ulkopuolelle. 
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Kuva 17. Lappeenrannan teknillisen yliopiston Skinnarilan toimitilojen pohjapiirros (mukaillen 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2013). 

Toimisto- ja opetustilojen lisäksi rakennusvaiheissa 1, 2, 3, ja 6 on opetus- ja 

tutkimuslaboratorioita. Muilta osin tilat koostuvat pääosin toimisto- ja opetustiloista. 

Arvioitaessa etätyöskentelyn yleistymisen vaikutuksia yliopiston tilatehokkuuteen, 

oletetaan vaikutusten tässä tarkastelussa kohdistuvan vain toimistotiloihin. Toimistotiloja 

on kaikista Skinnarilan kampuksella olevista LUT:n tiloista noin viidennes (Lumme 

2013a). 

Jos yliopiston toimistotiloja muokataan omia työhuoneita suosivasta nykykäytännöstä 

enenevässä määrin avo- tai jopa niin sanotuiksi monitilatoimistoiksi, vaikutukset ulottuvat 

jossain määrin myös käytävä- ja aulatiloihin. Mikäli etätyöskentely yleistyy, tarve tehdä 

tilamuutoksia kohdistuu toimistotilojen lisäksi kokoushuoneiden, säilytys- sekä sosiaali- ja 

virkistystilojen tarpeeseen. Etenkin pieniä kokoushuoneita sekä säilytys- ja sosiaalitiloja 

voidaan tällöin tarvita lisää.  

Tarkastelukohteeksi rajatussa yliopiston päärakennuksessa on SMOK-

tilanhallintaohjelmistossa toimisto- ja avotoimistotilaksi luokiteltua tilaa 11 927 m
2
. Tämä 
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ei sisällä järjestelmässä toimistotilojen kokonaismäärään sisältyviä toimistojen aputiloiksi 

luokiteltuja kopiohuoneita, monistamoja sekä Yliopistopainoa. Toimiston aputilat rajataan 

tarkastelun ulkopuolelle, koska etätyöskentelyn vaikutusten näiden tilojen käyttöön 

voidaan olettaa olevan vähäiset. Toimistohuoneista suurin osa on yhden tai kahden 

työntekijän käytössä. Työpisteitä LUT:n päärakennuksen toimistotiloissa on 960 kpl, joista 

vain 22 % on avotoimistoissa. Työpisteiden lukumäärään ei ole huomioitu yliopiston 

tiloissa olevien vuokralaisten, kuten YTHS:n ja Aalef:n, noin seitsemääkymmentä 

työpistettä. (Smok Oy 2013.) Taulukkoon 10 on koottu LUT:n toimistotilojen tehokkuutta 

kuvaavia tunnuslukuja. Luvut ovat suuntaa-antavia, koska uusin käytettävissä oleva tieto 

henkilöstömäärästä on vuoden 2011 lopusta, kun taas tilatiedot ja työpisteiden 

lukumäärätiedot ovat saatavissa vuoden 2012 lopusta. 

Taulukko 10. LUT:n toimistotilojen pinta-ala, työpisteiden ja työntekijöiden määrä sekä toimistotilojen 

tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja (Smok Oy 2013; Hakulinen 2012). 

Toimistotiloja 

[htm
2
] 

Työpisteitä 

[kpl] 

Työntekijöitä 

[hlö] 

Työpisteitä 

[kpl/hlö] 

Toimistotiloja 

[htm
2
/kpl] 

Toimistotiloja 

[htm
2
/hlö] 

11 927 960 985 1,0 12,4 12,1 

Tässä tarkastelussa tehdyt tilankäytön tunnuslukujen laskennan rajaukset poikkeavat 

osittain yliopiston muussa raportoinnissa käytetyistä SMOK- järjestelmän luokituksiin 

perustuvista rajauksista, koska tietoja verrataan Elisa Oyj:n vastaaviin tunnuslukuihin. Tätä 

tarkoitusta varten tunnusluvut on pyritty laskemaan Elisa Oyj:ssä käytetyn laskentatavan 

mukaisesti sekä huomioimalla etätyönäkökulma mahdollisimman tarkasti. 

5.1.2 Case: Elisa Oyj:n toimistotilat 

Elisa Oyj on tietoliikenne ja ICT-palveluyritys, jonka Suomen päätoimipiste sijaitsee 

Pasilassa, Helsingissä. Elisa Oyj:n ympäristösiantuntija Nina Karisalon mukaan yritys 

muutti Pasilassa olevat toimitilansa perinteisestä toimistosta niin sanotuksi 

monitilaympäristöksi vuosien 2006 ja 2007 aikana, jonka lisäksi toimitilan viidennen 

kerroksen monitilaympäristöä uudistettiin loppuvuodesta 2012. (Karisalo 2013a.) 

Viidennen kerroksen toimitilat on suunniteltu myyjien tarpeiden mukaisiksi. Tilojen 

suunnittelun pohjalla hyödynnettiin myyjille tehtyä kyselyä, jolla selvitettiin mitä 

työntekijät haluavat työtilalta. (Karisalo 2013b.) 
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Termejä monitilatoimisto ja monitilaympäristö käytetään Elisa Oyj:llä luonnehdittaessa 

erilaisten työtä tukevien tilojen muodostamaa kokonaisuutta, jossa työntekijöillä ei ole 

nimettyjä työhuoneita eikä työpisteitä. Sen sijaan työtilat koostuvat erityyppisiin 

työtehtäviin tarkoitetuista tiloista. Elisa Oyj:n monitilatoimistossa on avotoimistossa 

olevien työpisteiden lisäksi puhelinkoppeja, hiljaiseen työskentelyyn tarkoitettuja huoneita, 

erikokoisia neuvotteluhuoneita sekä niin sanottuja pystybaareja. Pystybaareissa on korkean 

pöydän ja baarijakkaroiden lisäksi näyttö, jolta tiedostojen läpikäyminen työkaverin kanssa 

onnistuu vaivattomasti. Toisin kuin neuvotteluhuoneita, pystybaareja ei voi varata 

etukäteen, vaan ne on tarkoitettu spontaaniin tiedonvaihtoon. (Karisalo 2013b). 

Marraskuussa 2012 Elisa Oyj:llä toteutetun henkilöstökyselyn tulosten perusteella 

yrityksen monitilatoimistoissa työskentelevät työntekijät tekivät keskimäärin 4,4 päivää 

etätöitä kuukaudessa (Karisalo 2013b). Elisa Oyj:llä on monitilatoimistoja Helsingissä 

Pasilan lisäksi Talissa sekä muualla Suomessa Joensuussa, Jyväskylässä, Tampereella sekä 

Turussa. Yhteensä monitilatoimistoissa työskentelee noin 2400 työntekijää. (Elisa Oyj 

2012.) Karisalon arvion mukaan viidennessä kerroksessa työskentelevät myyjät tekevät 

työnsä liikkuvan luonteen takia keskimääräistä Elisa Oyj:n työntekijää enemmän etätöitä 

(Karisalo 2013). Myyjien tekemän etätyön määrästä ei ollut saatavilla eriteltyä tietoa. 

Taulukkoon 11 on koottu Elisa Oyj:n viidennen kerroksen toimistotilojen pinta-ala sekä 

työpisteiden ja työntekijöiden määrä vuodelta 2005 sekä tammikuulta 2013. 

Toimitilamuutosta edeltäneestä ajasta, vuodesta 2005, lähtien käytössä on ollut samat, 

pinta-alaltaan muuttumattomina pysyneet toimistotilat. Monitilatoimiston hyöty on 

toimistotilan neliömäärän vähentämisen sijaan tilankäytön tehostamisessa. Viimeisen 

kahdeksan vuoden aikana myyjien työntekijämäärä on yli kaksinkertaistunut, kasvua 133 

%. Työpisteiden lukumäärää on tarkasteluaikana lisätty, mutta ei samassa suhteessa 

henkilöstömäärän kasvun kanssa. LUT:n nykytilannetta kuvaavat tiedot esitetään vertailun 

helpottamiseksi taulukon alimmalla rivillä. 
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Taulukko 11. Elisa Oyj:n toimistotilojen pinta-ala, työpisteiden ja työntekijöiden määrä ennen ja jälkeen 

toimitilamuutoksen sekä muutosprosentit (mukaillen Karisalo 2013a). 

 

Kohde 

 

Ajankohta 

Toimistotiloja 

[htm
2
] 

Työpisteitä 

[kpl] 

Työntekijöitä 

[hlö] 

Elisa 5. kerros 2005 2 371 130 131 

 1/2013 2 371 172 305 

Muutos [%] 2005–2013 0 % 32 % 133 % 

LUT Skinnarila 2012 11 927 960 985 

Taulukossa 11 esitetyistä lähtötiedoista on laskettu taulukoon 12 merkittyjä tilankäytön 

tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja: työpisteiden lukumäärä työntekijämäärää kohti sekä 

toimistotilojen pinta-ala työpisteitä ja työntekijöitä kohti.  

Taulukko 12. Elisa Oyj:n toimistotilojen tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja (mukaillen Karisalo 2013a). 

 

Kohde 

 

Ajankohta 

Työpisteitä 

[kpl/hlö] 

Toimistotiloja 

[htm
2
/kpl] 

Toimistotiloja 

[htm
2
/hlö] 

Elisa 5. kerros 2005 1,0 18,2 18,1 

 1/2013 0,6 13,8 7,8 

Muutos [%] 2005–2013 -43 % -24 % -57 % 

LUT Skinnarila 2012 1,0 12,4 12,1 

Vuonna 2005 toimistotiloja oli 18 m
2
 jokaista myyjää kohti, mutta tämän vuoden alussa 

enää 8 m
2
. Htm

2
/hlö-yksikössä mitattuna tilankäyttöä on pystytty tehostamaan huimat 57 

%. Vastaavasti työpisteitä oli aiemmin yksi jokaiselle, mutta nykyään enää 0,6 työpistettä 

työntekijää kohti. (Karisalo 2013a.) 

Kuten Karisalo huomauttaa, että ”monitilatoimistoratkaisu ei ole pelkkiä neliöitä, vaan se 

on kokonaan uusi tapa tehdä töitä” (Karisalo 2013a). Elisa Oyj:llä työntekijöitä 

kannustetaan etätyöskentelyyn, jonka lisäksi videoneuvottelut ja paperiton toimisto ovat 

tärkeitä asioita tässä työskentelytavassa. (Karisalo 2013a ja 2013b.) Tällainen 

työskentelytapa on mahdollistanut toimistotilojen tehokkuuden lisäämisen Elisa Oyj:llä. 

5.1.3 Toimistotilan säästöpotentiaali LUT:ssa 

Taulukosta 12 nähdään, että LUT:n tiloissa on tällä hetkellä oma työpiste jokaiselle 

työntekijälle. Jos etätyöskentely yleistyy, tätä suhdelukua on mahdollista pienentää. Elisa 

Oyj:ssä on päästy lähelle tilannetta, jossa kahta työntekijää kohti varataan yksi työpiste. 
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Tämä vaatinee hyvin joustavaa suhtautumista työskentelypaikan suhteen, koska 

etätyöpäivät eivät todellisuudessa jakaudu tasaisesti ja työpisteistä voi joinain päivinä olla 

ylikysyntää. Karisalo kertoo työskennelleensä tällaisina päivinä muun muassa yrityksen 

aulatiloissa (Karisalo 2013b). 

VTT:n tutkija Kari Nissisen mukaan on yleistä, että noin 20–25 % organisaation 

työpisteistä on päivittäin tyhjillään muun muassa kokousten, työmatkojen, asiakaskäyntien, 

etätyöskentelyn sekä lomien takia (Nissinen 2003, 4). Jos tämä pitää paikkaansa LUT:lla, 

olisi suhdeluku 0,8–0,75 työpistettä työntekijää kohti helposti saavutettavissa. Kenties 

etätyöskentely yliopistolla yleistyy niin paljon, että suhdeluku putoaa vielä pienemmäksi. 

Korkean työpisteiden lukumäärän takia toimistotilan määrää työpistettä kohti kuvaava 

tunnusluku [htm
2
/kpl] on LUT:lla jo nyt pienempi, kuin Elisa Oyj:llä tilankäytön 

tehostamisen jälkeen. 

Taulukossa 13 esitetyllä tavalla laskettuna on mahdollista, että LUT:n toimistotilojen 

määrä voidaan pitää vakiona, vaikka henkilöstömäärä puolitoistakertaistuisi. Tällöin 

LUT:lla olisi Elisalla toteutunut 7,8 m
2
/hlö toimistotiloja. Huomattava tilatehokkuuden 

parantaminen edellyttää, että henkilökunta omaksuu Elisa Oyj:n mallin mukaisen 

etätyöskentelykulttuurin.  

Taulukko 13. Tilatehokkuuden parantamisarvio, kun henkilöstömäärä muuttuu ja toimistopinta-ala on vakio.  

Tilatehokkuuspotentiaali Arviointilasku Tulos 

Tilatehokuus 11 927 m2/7,8 m
2
/hlö 1529 hlö 

Henkilöstömäärän muutos 1 529 hlö/985 hlö 1,55 -kertainen 

Toisaalta, jos henkilöstömäärän oletetaan pysyvän vakiona, LUT voisi luopua 36 % eli 

4 300 m
2
 toimistotiloja tehostamalla tilankäyttöä nykyisestä 12 m

2
 Elisa Oyj:llä 

toteutuneeseen noin 8 m
2
 työntekijää kohti. Toimistotilasta luopuminen mahdollistaisi 

lähes 1,2 M€ vuosittaiset säästöt tilakustannuksissa sekä kiinteistön energiankulutuksen 

aiheuttamien 140 t CO2 päästöjen säästymisen. Säästöpotentiaalien arviointilaskelmat on 

esitetty taulukossa 14. 
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Taulukko 14. Toimistotilan säästöpotentiaaliarvio, kun henkilöstömäärä on vakio ja toimistopinta-ala 

muuttuu. 

Säästöpotentiaali Arviointilasku Tulos 

Tilatehokkuus (12,1-7,8)m
2
/12,1m

2
 36 % 

Toimistotila 0,36*11 927m
2
 4 300 m

2
 

Toimistotilan kustannukset 4300m
2
*23€/m

2
/kk*12kk 1 187 000 € 

Energiankulutuksen kasvi-

huonekaasupäästöt 

  

lämpö 133 kWh/m
2
*4300 m

2
* 

106 gCO2/kWh 

60 t CO2 

sähkö 96 kWh/m
2
*4300 m

2
* 

194 gCO2/kWh 

80 t CO2 

yhteensä (60 +80) t CO2 140 t CO2 

Toimistotilan kustannusten säästöpotentiaalin laskennassa käytettiin sisäistä veloitushintaa 

23 €/m
2
/kk, joka sisältää vuokran sekä sähkö- ja lämpöenergian lisäksi veden, siivous-, 

vartiointi- sekä yliopistomestaripalvelut. Sähkön ja lämmön kulutuslukemat ovat vuodelta 

2011. (Lumme 2013b.) LUT:n kiinteistö lämmitetään Lappeenrannan energian tuottamalla 

kaukolämmöllä, jonka päästökerroin on 106 g CO2/kWh (Lappeenrannan energia 2013). 

LUT on Hansel Oy:n asiakkaana liittynyt valtion sähkönhankinnan puitesopimukseen. 

Sähkö ostetaan yliopistolle Vantaan Energialta, joka ilmoittaa Hanselin hankkiman sähkön 

hiilidioksidipäästöiksi 194 g CO2/kWh. (Lumme 2013c). 

Toimistotilojen osalta tilankäytön tehokkuutta on mahdollista parantaa LUT:ssa 

huomattavasti. LUT:n toimistotilan säästöpotentiaali on suoritetun arvion mukaan 4300 m
2
 

ja ensimmäisessä rakennusvaiheessa, jonka peruskorjaus aloitetaan vuoden 2015 alussa, on 

noin 3500 m
2
 toimistotiloja. Tämän arvion perusteella on mahdollista, että peruskorjauksen 

ajaksi henkilökunnalle ei tarvitse rakentaa väliaikaisia väistötiloja, vaan niiden tarve 

voidaan korvata muissa rakennusvaiheissa olevia toimistojen tilankäyttöä tehostamalla 

sekä kannustamalla henkilökuntaa etätyöskentelyyn.  

5.2 Muutoksia LUT:n tilojen käytössä 

Etätoimintopotentiaalin tilankäyttöön kohdistuvina vaikutuksina tarkastellaan seuraavaksi 

muutamaa ideaa, jotka nousivat esiin diplomityön osana tehdyissä haastatteluissa. Lisäksi 

tarkasteluun on poimittu etätyökyselyn avoimeen kysymykseen (liite 1, kysymykset 16 ja 
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31) kirjoitettuja vastauksia. Tämän jälkeen esitellään diplomityön ohjausryhmään kuuluvan 

professori Jaakko Larjolan mainitsema etäkahvilakonsepti. 

5.2.1 Tarkoituksenmukaisia työskentelytiloja 

Tällä hetkellä LUT:n toimistotilat koostuvat valtaosin yhden ja kahden henkilön 

työhuoneista, vain 22 % työpisteistä on avokonttoreissa (Smok Oy 2013). Tästä huolimatta 

moni LUT:n työntekijä kokee työskentely-ympäristönsä hälyisäksi ja rauhattomaksi 

(Haastateltavat 1–7; Avoimen kysymyksen vastaajat). Koettuun rauhattomuuteen 

vaikuttanee opetus- ja toimistotilojen sijoittuminen samoille käytäville, jolloin 

opiskelijoiden kulkeminen toimistotilojen ohi aiheuttaa luonnollisesti hälinää. Tehokkaan 

työskentelyn mahdollistavan rauhallisen ja hiljaisen työskentely-ympäristön turvaaminen 

sitä tarvitseville työntekijöille tulee asettaa etusijalle mahdollisissa toimistotilojen 

uudistuksissa. 

Eräs kyselyn vastaaja ehdottaa yhteisten työtilojen perustamista etätyöntekijöille. Tilassa 

olisi työpisteitä, joita ei ole nimetty kenenkään henkilökohtaiseen käyttöön. (Avoimen 

kysymyksen vastaaja.) Tällaiset työtilat mahdollistaisivat etätyöntekijöiden satunnaisen 

työskentelyn LUT:lla. Yhteiset työskentelytilat olisivat tilankäytön kannalta tehokas 

ratkaisu, koska pääsääntöisesti etätyöskenteleville työntekijöille ei tarvitse varata omia 

työpisteitä, jotka olisivat suurimman osan ajasta tyhjillään. 

Haastateltavan 7 kokemuksen mukaan LUT:n kokoushuoneiden varustelu ei tällä hetkellä 

kannusta etäosallistumiseen. Etäyhteyslaitteistojen puuttuessa yhden kannettavan 

tietokoneen välityksellä hoidetun kokouksen kaikkien osallistujien ääni ei ajoittain 

kuulunut etäyhteyden päässä olijalle. (Haastateltava 7.) Videoneuvottelujärjestelmillä 

varustettujen kokoushuoneiden määrää LUT:lla tulisi lisätä. Myös kokousmikrofonien sekä 

kokouskäyttöön tarkoitettujen web-kameroiden kuuluminen LUT:n kaikkien 

kokoushuoneiden vakiovarusteisiin helpottaisi etäkokousten käytännön toteuttamista. 

Kannettavaan tietokoneeseen integroidun web-kameran sijaan erillistä web-kameraa 

voidaan kätevästi suunnata puhujasta toiseen, jolloin etäosallistujan on helppo seurata 

kokouksen tapahtumia. 



 

 

59 

5.2.2 Toimitila Helsingissä 

Etätyökyselyn (kysymysten 12 ja 27) perusteella muutama LUT:n työntekijä toivoo 

etätyöpäivinä voivansa työskennellä LUT:n toimitiloissa Helsingissä. Tämän lisäksi 

kyselyn vastaajat ehdottavat Helsingin toimitilalle muitakin käyttötapoja ja näkivät siitä 

olevan strategista hyötyä yliopistolle (Avoimen kysymyksen vastaajat). 

Kokonaisia etätyöpäiviä tekevien työntekijöiden lisäksi työmatkoilla Helsingissä olevat 

työntekijät voisivat hyödyntää toimitilaa osapäiväiseen työskentelyyn, esimerkiksi 

tapaamisten välillä. Helsingin toimitilassa sijaitsevalle kokoushuoneelle, tai 

useammallekin, olisi käyttöä, koska monet yhteistyökumppanit ovat Helsingin seudulta. 

Kokoushuone tulisi varustaa videoneuvottelulaitteistolla. LUT:lla olisi mahdollisuus 

järjestää näissä yhteistyökumppaneita lähellä sijaitsevissa toimitiloissa myös erilaisia 

työpajoja, koulutuksia tai muita tapahtumia. Helsingissä sijaitseva etätoimipiste toisi 

LUT:lle mainion keinon lisätä näkyvyyttä sekä houkutella pääkaupunkiseudun nuoria 

opiskelijoikseen. (Avoimen kysymyksen vastaajat.) ”Toimisto myös vähentäisi riskiä, että 

osa LUT:lle tärkeistä työntekijöistä siirtyy pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja 

tutkimuslaitosten palvelukseen” (Avoimen kysymyksen vastaaja). 

5.2.3 Etäkahvila 

Tutkijoiden helppo ja luonteva kommunikointi on tärkeää etenkin yhteisissä projekteissa. 

Fyysisesti eri paikoissa työskentelevien tutkijoiden välistä ideointia ja tiedonvaihtoa 

voitaisiin lisätä Larjolan mainitsemalla etäkahvilakonseptilla. (Larjola 2012a.) Oman 

projektiryhmän entuudestaan tuttujen tutkijoiden lisäksi etäkahvila kannustaa uusien 

tuttavuuksien luomiseen sekä luo aivan uuden keinon poikkitieteellisten projektiryhmien 

muotoutumiseen.  

Etäkahvilan pöydässä istutaan tietokoneen ison näytön ääressä. Näytöllä näkyy web-

kameran videokuvaa toisesta etäkahvilasta, joka voi sijaita esimerkiksi 

yhteistyöyrityksessä tai -yliopistossa. Etäkahvilayhteys on jatkuvasti päällä, jolloin 

vältytään teknisiltä ongelmilta etäyhteyden muodostamisessa. Tällöin voi ohi kulkiessaan 

käydä katsomassa, onko etäkahvilassa keskusteluseuraa paikalla. (Larjola 2012a; Larjola 

2012b.) 
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Kynnys kokeilla etäkahvilakeskustelua olisi matala, jos konseptia tehtäisiin ensin 

työntekijöille tutuksi LUT:n Skinnarilan toimitiloissa eri rakennusvaiheissa sijaitsevien 

kahviloiden välillä tai Skinnarilasta johonkin alueyksikön toimipisteeseen. Myöhemmässä 

vaiheessa etäkahvilayhteyksiä voitaisiin luoda muihin teknillisiin yliopistoihin Suomessa 

sekä maailmalla, konseptia voisi mainiosti hyödyntää esimerkiksi Venäjä-yhteyksien 

rakentamisessa. Toki ei tule unohtaa tällaisen viestintäkeinon mahdollisuuksia yhtä lailla 

poikkitieteellisessä yhteistyössä. 

5.3 Liikkumisen säästöpotentiaali 

Etätyöskentelyn aloittaminen mahdollistaa työmatkaliikkumisen aiheuttamien 

kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisen lähtötilantilanteeseen verrattuna. Lisäksi kokous- 

ja seminaarimatkustamisen korvaaminen etäyhteyksien avulla järjestetyillä tapaamisilla 

mahdollistaa organisaatiolle päästöjen ja kustannusten vähentämisen. Seuraavaksi 

arvioidaan säästöpotentiaaleja, jotka on mahdollista saavuttaa luvussa 4 lasketun 

etätoimintopotentiaalin toteutuessa. 

5.3.1 Työmatkaliikkumisen säästöpotentiaali 

LUT:n henkilökunnan päivittäisten työmatkojen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä sekä 

etätyöskentelyn mahdollistamaa päästöjen vähenemistä arvioidaan etätyökyselyn tulosten 

perusteella. Arvioinnissa LUT:n työntekijämääräksi oletetaan 839 henkilöä, eli vuonna 

2011 tehty henkilötyövuosien määrä. Tällöin kaikkien työntekijöiden voidaan olettaa 

tekevän täyttä 100 %:sta työaikaa. Henkilökunnan oletetaan kulkevan töihin eri 

kulkuneuvoilla samassa suhteessa, kuin etätyökyselyn vastaajat (kuva 14). Työmatkaksi 

oletetaan keskimääräinen työmatka kulkuneuvoittain (taulukosta 3). Kävellen, 

polkupyörällä, linja-autolla sekä henkilöautolla kulkevien oletetaan kulkevat edestakainen 

työmatka viitenä päivänä viikossa, junalla kulkevien puolestaan kerran viikossa. Vuodessa 

on 44 työviikkoa. 

Henkilö- ja linja-auton sekä junan päästökertoimina käytettiin VTT:n LIPASTO-

laskentajärjestelmästä taulukkoon 15 merkityillä rajauksilla poimittuja arvoja (Mäkelä 

2012a–c). Laskennassa huomioidaan vain kulkemisen aikaiset päästöt ilmaan, yksikössä 

CO2-ekv., jolloin kävely ja polkupyöräily voidaan olettaa päästöttömiksi kulkutavoiksi. 
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Taulukko 15. Työmatkaliikkumisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa käytetyt 

päästökertoimet (mukaillen Mäkelä 2012a–c). 

Kulkutapa 

Päästökerroin 

[g CO2-ekv./hkm] Rajaukset 

Kävellen tai 

polkupyörällä 0 kulkemisen aikaiset päästöt 

Linja-autolla 16 

dieselkäyttöinen täysi kaupunkilinja-

auto katuajossa, vuoden 2011 keski-

määräinen päästötaso 

Junalla 15 Intercity, sähköjuna 

Henkilöautolla 

yksin 214 

Suomen henkilöautojen keskimääräiset 

päästöt katuajossa [g/km], dieselauto-

jen suoriteosuus 33 % 

Henkilöautolla 

kahdestaan 107 

yllä käytetty 214 g/km/2hlö=107 

g/hkm 

Henkilöautolla >2 

henkilön kimp-

pakyydillä 71 yllä käytetty 214 g/km/3 hlö=71 g/hkm 

Etätyökyselyn vastausten perusteella arvioituna LUT:n työntekijät aiheuttavat päivittäisellä 

kodin ja työpaikan välisten työmatkojen kulkemisella vuosittain 955 t CO2-ekv. 

kasvihuonekaasupäästöjä, joista 93 % aiheuttavat yksin henkilöautolla työmatkan kulkevat 

työntekijät. Työmatkoista aiheutuvat vuosittaiset päästöt kulkuvälineittäin jaoteltuina 

esitetään taulukossa 16 ja laskenta tarkemmin liitteessä 4. 

Taulukko 16. Arvio LUT:n henkilökunnan työmatkaliikkumisesta vuosittain aiheutuvista 

kasvihuonekaasupäästöistä. 

 

Kulkutapa 

Päästö 

 [t CO2-ekv.] 

Osuus päästöistä 

[%] 

Kävellen tai 

polkupyörällä 

 

0 

 

0 % 

Linja-autolla 7 0,7 % 

Junalla 9 0,9 % 

Henkilöautolla 

yksin 

 

886 

 

93 % 

Henkilöautolla 

kahdestaan 

 

52 

 

5,4 % 

Henkilöautolla >2 

henkilön kimp-

pakyydillä 

 

 

2 

 

 

0,2 % 

Henkilöautolla 

yhteensä 

 

940 

 

98 % 

Kaikki yhteensä 955 100 % 
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Vastaava laskenta suoritettiin myös olettamalla LUT:n henkilökunnan tekevän keskimäärin 

1 tai 2 etätyöpäivää viikossa, jolloin osa työmatkoista jää kulkematta. Koska 

henkilökunnan keskimääräinen etätyöskentelyinnokkuus on kyselyn perusteella 1,7 päivää 

viikossa, saadaan näin arvioitua mahdollisten säästöjen suuruusluokka. Laskennassa 

oletetaan, että työmatkan kulkemisessa säästetyt kilometrit jätetään todellisuudessa 

ajamatta. Oletuksen mukaisesti etätyöpäivinä ei esimerkiksi ajeta henkilöautolla 

ruokakauppaan, jossa tavanomaisena työpäivänä käydään työmatkan varrella. Taulukkoon 

17 on koottu aiheutuvien päästöjen määrä vertailutilanteessa, jolloin ei etätyöskennellä, 

sekä yhden ja kahden päivän viikoittaisella etätyöskentelyllä, sekä etätyöskentelytilanteissa 

säästyvien päästöjen määrä. 

Taulukko 17. Arvio LUT:n henkilökunnan työmatkaliikkumisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen 

säästöpotentiaalista eri etätyöskentelymäärillä. 

Etätyöpäiviä 

viikossa 

Päästöt  

[t CO2-ekv.] 

Säästöpotentiaali  

[t CO2-ekv.] 

0 955 - 

1 760 195 

2 570 385 

Työmatkojen kulkemisen aiheuttamien kasvihuonekaasujen säästöpotentiaali on noin 200–

400 t CO2-ekv. vuodessa, kun oletetaan eri kulkuvälineiden käytön suhteiden pysyvän 

muuttumattomina. Tiehenkilöliikenteen aiheuttamat päästöt ovat Etelä-Karjalassa vuoden 

2007 tietojen perusteella suuruusluokkaa 204 000 t CO2-ekv. (Paalanen 2009, 20). Näin 

ollen jo pelkästään LUT:n henkilökunnan on mahdollista yhden–kahden päivän 

viikoittaisella etätyöskentelyllä vähentää maakunnan henkilöliikenteen päästöjä 0,1–0,2 %. 

Lisäksi työmatkaliikenteen päästöjen määrää on mahdollista pienentää 

kulkemistottumuksia muuttamalla. 

LUT:n henkilökunnan tämänhetkisillä työmatkan kulkemistottumuksilla aiheuttamista 

kasvihuonekaasupäästöistä 98 % aiheutuu henkilöautolla kuljetuista matkoista. 

Etätyöjärjestelyistä erillisenä asiana tulee miettiä keinoja kannustaa henkilökuntaa 

kulkemaan työmatkat henkilöauton sijaan julkisilla kulkuvälineillä, kävellen tai 

polkupyörällä. Yksi mahdollinen ohjauskeino voisi olla työsuhdejoukkoliikennelipun 

tarjoaminen. 
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5.3.2 Kokous- ja seminaarimatkustamisen säästöpotentiaali 

Työn tavoitteena oli arvioida kokous- ja seminaarimatkustamisen säästöpotentiaalia sekä 

matkustamisen aiheuttamina kasvihuonekaasupäästöinä [CO2-ekv.] että LUT:n 

matkakorvauksina maksamana rahamääränä [€]. LUT:ssa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole 

kirjanpitoa matkustuskilometreistä tai edes matkojen kohdekaupungeista sekä käytetyistä 

kulkuvälineistä. Matkalaskujärjestelmässä tieto matkan kohteesta syötetään avoimeen 

vastauskenttään. Esimerkiksi vuonna 2012 tehdyistä matkoista kyseisessä vastauskentässä 

on vaihtelevasti ilmoitettu matkan kohdekaupunki tai yritys tai esimerkiksi projektinumero 

tai matkan päivämäärä. Näin ollen kokous- ja seminaarimatkustamisen aiheuttamia 

päästöjä sekä päästöjen säästöpotentiaalia joudutaan arvioimaan karkealla tasolla, 

säästöpotentiaalien suuruusluokan selvittämiseksi. 

Arvioidaan LUT:n työntekijöiden yhden kokous- ja seminaarimatkan vaativan keskimäärin 

220 km matkustamista. Luvussa 4.2 arvioitiin LUT:n henkilökunnan tekevän vuosittain 

noin 5 000 kokous- ja seminaarimatkaa, jolloin matkustuskilometrejä kertyy vuosittain 

yhteensä 1 100 000 km. Matkustuskilometrien määrästä suoritetun arvioinnin 

suuruusluokan voidaan olettaa pitävän paikkaansa, koska Heidi Oksmanin diplomityön 

tietojen mukaan vuonna 2006 työmatkustamisesta LUT:ssa on myönnetty korvauksia 

950 000 kilometrille (Oksman 2007, 82). 

Osa matkoista kuljetaan henkilöautolla ja osa junalla, mutta SAP HR-järjestelmästä ei 

saada tietoa matkustuskilometreistä kulkuvälineittäin (Certia Oy 2013; Larsson 2013). 

Kokous- ja seminaarimatkustamisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi 

lasketaan aiheutuneiden päästöjen määrä kulkuvälineiden käytön eri suhteilla. Teoriassa 

kaikki matkat voitaisiin tehdä joko henkilöautolla tai junalla, joten nämä tilanteet 

laskemalla saadaan selville säästöpotentiaalin teoreettinen minimi ja maksimi. 

Todellisuudessa matkustamiseen käytetään molempia kulkuvälineitä, sekä pidemmillä 

matkoilla jonkin verran myös lentokonetta, jota ei huomioida tässä arviossa. Suoritetaan 

arviointi henkilöauton käytön osuuksilla 1/3, 1/2 ja 2/3 kaikista kokous- ja 

seminaarimatkoista. 
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Henkilöautolla matkustavien oletetaan kulkevan kokouksiin ja seminaareihin yksin. 

Päästökertoimena käytetään Suomen henkilöautojen keskimääräistä päästöä 167 g CO2-

ekv./km, joka on laskettu dieselautojen suoriteosuudella 33 % ja katuajon suoriteosuudella 

35 % (Mäkelä 2012c). Junan päästökertoimena käytetään samaa 15 g CO2-ekv./hkm kuin 

työmatkojen päästöjä laskettaessa, joka kuvaa Intercity-junan päästöjä (Mäkelä 2012b). 

Mainituilla oletuksilla laskettuna työmatkustamisen päästöt LUT:lla ovat taulukon 18 

mukaiset eri tapauksissa, pienimmillään 17 ja suurimmillaan 184 t CO2-ekv. vuodessa. 

Taulukko 18. Arvio LUT:n henkilökunnan kokous- ja seminaarimatkustamisen aiheuttamien 

kasvihuonekaasupäästöjen määrästä sekä säästöpotentiaalista. 

Matkojen kulkutapa 

Päästöt 

[t CO2-ekv.] 

Päästöt  

[t CO2-ekv.] 

Säästöpotentiaali [t 

CO2-ekv] 

 autolla junalla yhteensä yhteensä 

kaikki junalla 0 17 17 8 

1/3 autolla, 2/3 junalla 61 11 72 36 

1/2 autolla, 1/2 junalla 92 8 100 50 

2/3 autolla, 1/3 junalla 122 6 128 64 

kaikki autolla 184 0 184 92 

Luvussa 4.2 arvioitiin, että etäyhteydenpitomahdollisuuksia tehokkaasti hyödyntämällä 

puolet kokous- ja seminaarimatkoista voitaisiin jättää kulkematta. Koska kaikkia matkoja 

ei käytännössä kuljeta henkilöautolla tai junalla, LUT:n kokous- ja 

seminaarimatkustamisen säästöpotentiaaliksi arvioidaan 36–64 t CO2-ekv. vuodessa. 

Vuonna 2012 LUT:lla käytettiin koti- ja ulkomaan matkojen kulu- ja matkalaskujen 

korvaamiseen yhteensä noin 3,3 M€, josta luvussa 4.2 tehtyjen rajausten mukaisesti 5 470 

kotimaahan tehdyn työmatkan kustannuksia on korvattu 0,9 M€. Summa sisältää pääosin 

matkakuluja sekä matkoihin liittyviä päivärahoina maksettuja korvauksia. Koska samalla 

järjestelmällä korvataan myös esimerkiksi tarvikehankintakuluja, on summassa 

mahdollisesti mukana myös tällaisia matkoihin liittymättömiä kulukorvauksia. (Larsson 

2013.) Käytettävissä olevien kokous- ja seminaarimatkustamiseen vuosittaisten 

kustannustietojen epätarkkuuden takia etäkokouksia suosimalla saavutettavissa olevaa 

kustannussäästöpotentiaalista suoritetaan vain hyvin suurpiirteinen arviointi. Jos puolet 

kokous- ja seminaarimatkustamisesta korvataan etäyhteysjärjestelmien avulla suoritetulla 

yhteydenpidolla, voisi LUT saavuttaa jopa 0,45 M€ vuosittaiset kustannussäästöt 

nykytilanteeseen verrattuna. 
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6 ETÄTYÖN KÄYTÄNNÖN TOTEUTTAMINEN LUT:SSA 

Diplomityön osana suoritettiin seitsemän etätyöaiheista teemahaastattelua, joissa käsitellyt 

aihepiirit on esitetty liitteessä 5. Haastateltaviksi pyydettiin eri henkilöstöryhmiin kuuluvia 

LUT:n työntekijöitä, jotka tekevät tai ovat tehneet etätyötä. Haastattelut toteutettiin loka-

marraskuussa 2012. Taulukkoon 19 on koottu taustatietoja haastateltavista, jotka on listattu 

taulukkoon juoksevasti numeroituina. Tekstissä haastateltaviin viitataan tämän 

numeroinnin avulla, koska taulukossa 19 kerrottu kunkin haastateltavan etätyöskentelyn 

määrä kertoo haastateltavista tässä yhteydessä henkilöllisyyttä oleellisempaa tietoa. 

Taulukko 19. Haastateltavien taustatiedot. 

Haastateltava Henkilöstöryhmä Etätöitä mistä alkaen sekä keskimäärin vuonna 2012  

1 Nuorempi tutkija keskimäärin 2 päivää/kk 

 

2 

Hallinto- ja 

toimistohenkilökunta 

Tammi–kesäkuu 2012 koko työaika,  

sen jälkeen satunnaisesti. 

3 Tutkijatohtori 2005 alkaen, koko työaika 

 

4 

 

Nuorempi tutkija 

2006 alkaen tarpeen mukaan joka toinen viikko  

tai 2-3 päivää viikossa 

5 Tutkijatohtori yksittäisiä päiviä silloin tällöin 

6 Nuorempi tutkija Tammikuu 2010 alkaen, 19 päivää/kk. 

 

7 

Hallinto- ja 

toimistohenkilökunta 

Tammi–kesäkuu 2012 koko työaika, 

 sen jälkeen satunnaisesti. 

Haastattelujen perusteella pohditaan etätyöskentelyn yleistymiseksi LUT:ssa tarvittavia 

toimenpiteitä sekä muita etätyöjärjestelyn käytännön toteutuksessa huomioitavia seikkoja. 

Pohdinnan tukena hyödynnetään myös etätyökyselyn avoimeen kysymykseen (liite 1, 

kysymykset 16 ja 31) kirjoitettuja vastauksia. 

6.1 Tiedon lisääminen etätyöskentelymahdollisuudesta 

Haastateltavan 1 esimiesten suhtautuminen etätyöskentelyyn on positiivista ja hän on aina 

pyytäessään saanut luvan etätyöskentelyyn. Silti hänestä tuntuu, että työyhteisössä 

suhtaudutaan jokseenkin negatiivisesti etätyöskentelyyn. (Haastateltava 1.) Myös 

Haastateltava 4 pohtii aistineensa työyhteisössä vastustusta hänen etätyöskentelyään 

kohtaan, mutta arvelee sen johtuvan tietämättömyydestä. Koska työkaverit eivät tiedä, 
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mistä etätyöjärjestelyssä on kysymys, se herättää epäluuloja ja jopa kateellisuutta. 

(Haastateltava 4.) Haastateltavan 2 kokemusten mukaan tämä kertoo siitä, että 

”organisaatio ei vielä ole kypsä etätyön tekemiseen” (Haastateltava 2).  

Haastateltavien kokemukset korostavat tiedottamisen lisäämisen tarvetta LUT:ssa 

etätyöjärjestelyyn liittyen. Varsinaisten etätyöjärjestelystä sopivien osapuolien, 

etätyöskentelyn aloittava työntekijä esimiehineen, lisäksi myös työyhteisön muiden 

työntekijöiden sekä sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden tulee olla tietoisia, mitä 

etätyöjärjestely tarkoittaa, mitä se keneltäkin edellyttää ja millaisia vaikutuksia sillä on 

esimerkiksi yhteydenpitoon. Kattavan tiedottamisen hyötynä voidaan myös vähentää 

fyysisesti yliopistolla työskentelevien työyhteisön jäsenten turha kuormittaminen. Jos 

kyseessä on pelkästään työntekijän siirtyminen suorittamaan osa työajastaan eri paikasta, 

hänelle kuuluvat edelleen samat työtehtävät, kuin kokoaikaisesti fyysisesti yliopistolla 

työskennellessä. 

Haastateltava 6 toivoo erityisesti esimiesten tietoisuuden lisäämistä etätyöjärjestelystä. 

Tällöin he osaisivat tarjota mahdollisuutta myös työntekijälle, joka ei sitä itse osaa 

ehdottaa. Näin kenenkään LUT:n työntekijän etätyöskentelyn esteenä ei olisi ainakaan 

esimiehen tietämättömyys kyseisestä työn organisointitavasta. (Haastateltava 6.)  

6.2 Etätyösopimus 

Suomalaiset työmarkkinakeskusjärjestöt suosittelevat, että työntekijän ja -antajan väliset 

etätyösopimukset tehdään puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti (TEK 2005). Suomen 

laki tai etätyön puitesopimus eivät sisällä listaa asioista, joista etätyöntekijän 

työsopimuksessa on sovittava. Työntekijän ja työnantajan tulee sopia etätyössä 

sovellettavista ehdoista lainsäädännön, työehtosopimuksen, etätyön puitesopimuksen ja 

yrityksen sääntöjen puitteissa. Sopimus on syytä tehdä kirjallisena. (Helle 2004, 112–115.)  

Sopimukseen tulee sisällyttää ne asiat, joihin työntekijän osittaiseen tai kokoaikaiseen 

etätyöhön siirtyminen vaikuttaa. Etätyösopimus ei tällaisessa tilanteessa korvaa, vaan 

täydentää jo aiemmin tehtyä työsopimusta. Jos työntekijä palkataan suoraan etätyöhön, 

järjestelystä voidaan sopia osana muuta työsopimusta. (Helle 2004, 118–119.) On myös 

huomattava, että työntekijän työehdot eivät muutu etätyön tekemiseen siirryttäessä (Helle 
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200, 118). Etätyöntekijä on oikeutettu vastaaviin oikeuksiin, kun yrityksen tai 

organisaation muut vastaavissa tehtävissä työskentelevät (Helle 2004, 58–60; Pyöriä 2011, 

390). 

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on käytössä liitteen 6 mukainen 

etätyösopimuspohja. Sopimuksessa on pääosin mainittu Helteen suosittelemat 

etätyöntekijän ja työnantajan välillä sovittavat asiat. Tällä hetkellä LUT:ssa käytössä 

olevasta etätyösopimuksesta puuttuu maininta etätyöjärjestelyn kestosta, toistaiseksi 

voimassaoleva vai määräaikainen, sekä muodosta, koko- vai osa-aikainen. Helle ehdottaa, 

että etätyöjärjestelyn sopivuutta kyseiselle työntekijälle tai kyseiseen työtehtävään voidaan 

kokeilla tekemällä määräaikainen etätyösopimus. Määräaikainen sopimus voi liittyä myös 

esimerkiksi johonkin projektiin, työntekijän elämäntilanteeseen liittyvään 

henkilökohtaiseen syyhyn tai työpaikan remonttiin. (Helle 2004, 119). LUT:n ensimmäisen 

rakennusvaiheen remontin aikana etätyöjärjestelyä voitaisiin kokeilla määräaikaisilla 

sopimuksilla. 

Keskeisimpiä sovittavia asioita etätyöhön siirryttäessä ovat työvälineiden hankintaa, 

asentamista ja ylläpitoa, sekä kustannusten korvaamista koskevat asiat. Pääsääntö on, että 

työnantaja vastaa myös etätyöntekijän työvälineistä sekä etätyöstä aiheutuvista 

kustannuksista (Helle 2004, 117–118). Kun työvälineiden hankintaa ja korvaamista 

koskeva yhtenäinen, toimintatapa on luotu, etätyösopimusta tulee näiltä osin päivittää. 

Helteen esittelemässä etätyön sopimusmallissa työvälineistä ja kustannusten korvaamisesta 

mainitaan kuvan 18 mukaisesti. 
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Kuva 18. Etätyösopimusmallin kohdat 10. Työvälineet ja 11. Kustannusten korvaaminen (Helle 2004, 256). 

LUT:n tämän hetkisessä etätyösopimuksessa työvälineistä mainitaan, että etätyöntekijä 

”käyttää työssä omia/työnantajan työvälineitä (jos työnantajan välineitä niin yksilöitävä)” 

(Liite 6). Sopimuspohjan teksti vaatii paljon muokkaamista, jos etätyöntekijä saa 

käyttöönsä työvälineet yliopistolta. Koska työnantajan tulisi lähtökohtaisesti tarjota 

työvälineet myös etätyöntekijälle, tämän olisi syytä näkyä myös etätyösopimuksessa. Näin 

organisaatio myös viestii kannustavansa työntekijöitään etätyöhön. 

Tällä hetkellä LUT:n etätyösopimuksesta puuttuu kokonaan kohta, jossa sovitaan 

tietoturvallisuusjärjestelyistä. Kohdan lisäämistä tulee harkita etenkin, jos etätyöntekijällä 

on sama tietokone sekä työ- että vapaa-ajankäytössä. Sopimukseen tulisi myös lisätä 

maininta työnantajan omistamien työvälineiden palauttamiseen liittyvistä asioista. (Helle 

2004, 118.) 
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6.3 Etätyöntekijän työskentelyvälineet 

LUT tarjoaa työntekijöidensä käyttöön tietokoneen sekä matkapuhelimen. Uudet 

hankittavat tietokoneet ovat kannettavia, jotka saa LUT:n tiloissa olevissa työhuoneissa 

yhdistettyä niin sanotun telakan kautta erilliseen näyttöön ja näppäimistöön. Yliopiston 

tiloissa olevat tietokoneet on yhdistetty yliopiston sisäiseen internet-verkkoon. 

Haastattelujen perusteella LUT:ssa on tällä hetkellä vaihtelevia käytäntöjä sen suhteen, 

mitä työvälineitä etätyöntekijälle tarjotaan. Kaikilla haastateltavilla on käytössään 

fyysisesti yliopistolla työskentelevien kollegoidensa tavoin tietokone sekä matkapuhelin. 

Haastateltavat 3 ja 6 tekevät etätöitä LUT:n toiselta organisaatiolta vuokraamissa tiloissa, 

joiden tilavuokraan sisältyy internet-yhteys. Aiemmin kotona työskennellessään 

haastateltava 6 kuitenkin käytti kotiin itse ostamaansa internet-yhteyttä. Vain yhdellä 

kotona etätyöskentelevällä, haastateltavalla 4, on käytössään yliopiston kustantama 

internet-yhteys. Muut haastateltavat maksavat internet-yhteyden itse. (Haastateltavat 1–7.)  

Haastateltava 6 ehdottaa, että yliopisto voisi tarjota autoetuun verrattavissa olevan 

nettiedun. Etua ei välttämättä tarvitsisi tarjota kaikille työntekijöille, vaan vain sitä 

tarvitseville. (Haastateltava 6.) Myös muutama etätyökyselyn vastaaja mainitsi, että 

nettietu, esimerkiksi veronalaisena etuna toteutettuna, toimisi etätyöskentelyyn 

kannustavana tekijänä (Avoimen kysymyksen vastaajat). 

Avoimissa kysymyksen vastauksissa myös ehdotettiin työntekijöille mahdollisuutta saada 

kaksi telakkaa, näyttöä ja näppäimistöä, joista toiset olisivat käytössä työpaikalla toiset 

kotona. Toinen vastaaja ehdotti työskentelyvälineiden hankkimiseksi henkilökunnalle 

mahdollisuutta ostaa tarvikkeet jostakin liikkeestä sopimushintaan. Muutama vastaaja 

puolestaan peräänkuulutti mahdollisuutta käyttää omaa tietokonetta, myös muita kuin 

Windows-käyttöjärjestelmää käyttäviä, täysipainoisesti vapaa-ajan lisäksi 

etätyöskentelyssä. (Avoimen kysymyksen vastaajat.) ”Ei sovi green-campus henkeen, että 

pitää hankkia kaksi eri konetta ja käyttää niitä vuorotellen” (Avoimen kysymyksen 

vastaaja). 

Etätyöntekijöille tarjottavista työskentelyvälineistä tulee keskustella ja LUT:lle tulee 

määritellä yhtenäinen toimintatapa, mitä työskentelyvälineitä yliopisto kustantaa. 
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Etätyöntekijöiden ei tule jäädä tässäkään suhteessa fyysisesti yliopistolla työskenteleviä 

kollegoita huonompaan asemaan. Tarvittaessa tulee sopia myös kriteerit esimerkiksi 

internet-yhteyden saamiseksi, jos sitä tarjotaan kannustimena etätyöskentelyn 

yleistymiseksi. 

6.4 Etätyöntekijän ergonomia 

Rauhallinen työskentely-ympäristö mahdollistaa töihin keskittymisen ja jopa niin sanotusti 

työskentelyyn uppoutumisen. Tätä pidetään yleisesti kotona työskentelyn merkittävänä 

etuna toimistossa työskentelyyn verrattuna. Asian kääntöpuolena kotona työskennellessä 

tulee haastateltavan 6 kokemuksen mukaan istuttua pitkään paikoillaan, jolloin 

ergonomisen työskentelyasennon tärkeys korostuu (Haastateltava 6). Myös kyselyssä 

mainittiin etätyöskentelyn ainoaksi haitaksi ”se, että työpisteeni yliopistolla on suunniteltu 

ergonomisesti hyväksi ja sopivaksi, kun taas kotona ei” (Avoimen kysymyksen vastaaja). 

Koska etätyöntekijä ei saa työehtojensa takia joutua organisaation muita työntekijöitä 

huonompaan asemaan (Helle 2004, 59) sekä organisaation toimistossa että kotona oleva 

työpiste tulee suunnitella ergonomisesti hyväksi. Eräs etätyökyselyn vastaaja ehdotti, että 

yliopisto tarjoaisi toimistokalustepaketin kotona työskenteleville (Avoimen kysymyksen 

vastaaja). Yksi vaihtoehto voisi olla, että yliopiston henkilökunnalle tarjottaisiin 

sopimushintaisia toimistokalusteita. Etu toimisi samalla kannustimena etätyöskentelyyn, 

jos sitä voisivat hyödyntää esimerkiksi vain yli neljä päivää kuukaudessa 

etätyöskentelevät. Tämä lienee kuitenkin sääntöjen vastaista, koska näin etätyöntekijän 

edut olisivat fyysisesti yliopistolla työskenteleviä paremmat. Kenties etätyöntekijöiden 

ergonominen työskentely tulisikin mahdollistaa sopimalla työterveyshuollon kanssa niin, 

että työterveyshuollon työntekijää olisi mahdollista pyytää työpisteen 

ergonomianeuvontakäynnille myös kotiin.  

Työpisteen ergonominen suunnittelu ei kuitenkaan yksinään riitä. Sen lisäksi työntekijän 

tulee ylläpitää ergonomista työskentelyasentoa sekä tarvittaessa pitää venyttely- ja 

jumppataukoja. 
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6.5 Etäyhteysohjelmistot ja niiden käytettävyys 

Microsoftin Skype-ohjelmalla voidaan soittaa ilmaisia puheluita ohjelman käyttäjältä 

toiselle sekä tietyin rajoituksin ohjelmasta puhelimeen. Palvelu lienee monille tuttu vapaa-

ajan käytöstä ja on käytännöllinen työkäytössä silloin, kun halutaan puheyhteys, muttei ole 

tarvetta tiedostojen jakamiseen. Skypen käyttäminen edellyttää ohjelman asentamista 

tietokoneelle. 

LUT:lla käytössä oleva Adobe Connect Pro (ACP)- järjestelmä on käytännöllinen työkalu 

etäkokousten ja seminaarien järjestämiseen silloin, kun niin sanotun kokousisännän on 

aikomus jakaa tiedostoja osallistujien kesken. ACP:llä onnistuu myös koko työpöydän 

jakaminen. ACP:n ehdoton etu työkäytössä on, ohjelman internet-selainpohjainen toiminta. 

Etäkokoukseen osallistujan tarvitsee vain avata yhteys kokousisännän ilmoittamasta 

linkistä, eikä tietokoneelle tarvitse asentaa mitään erillistä ohjelmaa. Tämä lisää 

järjestelmän käyttövarmuutta myös yliopiston ulkoisten sidosryhmien kanssa 

kommunikoitaessa. 

Microsoft:n Lync-ohjelmisto ollaan lähiaikoina ottamassa käyttöön LUT:lla (aiempi versio 

Microsoft Net Meeting). Kyselyn vastauksissa toivottiin sellaisia ohjelmia 

etäyhteydenpitoon, jotka toimisivat yhtälailla Windows- ja muiden käyttöjärjestelmien 

tietokoneissa (Avoimen kysymyksen vastaajat). 

6.6 Etätyöntekijän tavoitettavuus 

Kaikki haastateltavat kertoivat työskentelevänsä pääsääntöisesti virastotyöaikoina myös 

etätyöpäivinään, mutta yhtenä etätyöskentelyn motiivina voi olla henkilökohtaisen 

vuorokausirytmin poikkeaminen virastotyöajasta. Kotona työskennellessään työntekijä 

pystyy vaivattomasti ajoittamaan työnteon itselleen sopivaan vuorokaudenaikaan sekä 

halutessaan tauottamaan työntekoa. Tavoitettavuudesta sopimisen merkitys korostuu, jos 

etätyöntekijä aikoo pääsääntöisesti työskennellä virastoajasta poikkeavina aikoina. Tällöin 

voi olla tarpeen sopia minä viikonpäivinä tai mihin aikaan etätyöntekijä on esimerkiksi 

puhelimitse tavoitettavissa. Toisaalta tulee muistaa, että valtaosa yhteydenpidosta tapahtuu 

nykypäivänä sähköpostitse, jolloin henkilöiden ei tarvitse olla yhtäaikaisesti viestimen 

ääressä. 
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Poikkeavista työskentelyajoista tiedottaminen tarvittaville osapuolille, esimerkiksi omassa 

yksikössä tai lähimpien työkavereiden keskuudessa voi olla tarpeellista, jos työskentely on 

pääsääntöisesti virastotyöajoista poikkeavaa. Tällöin etätyöntekijän muut työyhteisön 

jäsenet osaavat varautua viiveeseen vastausten saamisessa. Eräs kokeilemisen arvoinen 

asia voisi olla työntekijän läsnä- ja poissaolon kertovan palvelun hyödyntäminen vaikkapa 

pikaviestinjärjestelmän osana. Microsoftin Lync-järjestelmässä tällainen palvelu tullee 

olemaan (Haastateltava 2). 

Pikaviestinohjelma voisi myös lisätä etätyöntekijöiden mahdollisuutta spontaaniin 

kanssakäymiseen työkavereiden kanssa. Eräässä etätyökyselyn avoimessa kommentissa 

tuotiin ilmi yksi tämän hetkisten etäjärjestelmien heikkous: ”Etätyöntekijä on kuitenkin 

paljolti muiden armoilla: yhteyttä ja läsnäoloa ei synny, jollei toisessa päässä ole ketään, 

joka avaisi yhteyden etätyöntekijälle. -- Miten etätyöntekijä pääsee omaehtoisesti mukaan 

päivittäiseen kanssakäymiseen?” (Avoimen kysymyksen vastaaja). Pikaviestinohjelman 

käyttäminen voisi olla yksi keino. Tämä ei tosin ratkaise vastaavaa toisten armoilla 

olemista kokouksiin osallistumisen suhteen, kuten haastateltava 7 huomauttaa. Yksittäinen 

etätyöskentelijä on kokouksissa fyysisesti samassa paikassa läsnä olevien muiden 

kokoukseen osallistujien muistamisen ja viitseliäisyyden armoilla. Ainakin tällä hetkellä 

LUT:ssa käytettävillä etäkokousten pitämiseen tarkoitetuilla ohjelmistoilla etätyöntekijä 

tarvitsee toisen osapuolen apua pystyäkseen osallistumaan kokoukseen. 

6.7 Suositeltava etätyöskentelyn määrä 

Ollessaan puoli vuotta kokoaikainen etätyöntekijä, haastateltava 2 huomasi työpaikan 

sosiaalisen kanssakäymisen, kuten ohimennen käytävällä käytyjen keskustelujen, 

tärkeyden. Ne sisältävät hänen mukaan yllättävän paljon tietoa ja niiden avulla työntekijä 

pystyy sitomaan omat työt osaksi laajempaa kokonaisuutta. Tämä lisää henkilökohtaista 

kokemusta oman työn mielekkyydestä. (Haastateltava 2.) Haastateltava 1 puolestaan jo 

ennakoi, ettei halua kokoaikaiseksi etätyöntekijäksi, vaikka on kiinnostunut lisäämään 

etätyöpäivien määrää nykyisestä. Hänenkin mielestään työpaikalla työskennellessä huomaa 

helpommin oman työnsä olevan osa kokonaisuutta, mikä lisää työmotivaatiota. 

(Haastateltava 1.) Toisaalta kaikki haastateltavat vahvistivat oletusta, että 

etätyöskentelypäivinä on helppo suorittaa pidempiaikaista keskittymistä vaativia 
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työtehtäviä. (Haastateltavat 1–7.) Tällöin työhön pääsee syvemmälle sisälle ja on 

mahdollista luoda jotain uutta. 

Haastateltavat 1 ja 2 pohtivat haastatteluissa ihmisen tarvetta kuulua johonkin, myös 

työyhteisöön. Kanssakäyminen kasvotusten luo heidän mielestään vahvemmin 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, kuin virtuaalinen kanssakäyminen. (Haastateltavat 1 ja 2.) 

Nämä kokemukset puoltavat osa-aikaisen etätyöskentelyn suositeltavuutta. Haastateltava 6 

puolestaan muotoilee asian näin: ”Yhteenkuuluvuuden tunne -- saa aikaan sen, että tekee 

mieli lähteä töihin” (Haastateltava 6). 

Sekä yksittäisen työntekijän, että LUT:n työnantajana tavoitteena tulee olla yliopistolla 

fyysisesti läsnä olemalla työskentelyn sekä etätyöskentelyn hyvien puolien yhdistäminen. 

Tämä onnistunee useimpien työntekijöiden kohdalla tekemällä osittaista etätyötä. 

Ympäristövaikutusten kannalta tarkasteltuna etätyöskentelyn hyödyt ovat sitä suuremmat, 

mitä suuremman osan työpäivistään ihmiset jättävät työmatkansa kulkematta tai pystyvät 

ainakin lyhentämään työmatkaansa etätyöjärjestelyn avulla. Nämä näkökulmat sekä 

haastateltavien kokemukset huomioiden voidaan pääsääntöisesti pitää suositeltavana tehdä 

viikoittain kaksi työpäivää etätyötä ja kolme fyysisesti yliopistolla. 

6.8 Toteutuvan etätyöskentelyn raportointi 

Toteutuneen etätyöskentelyn määrää voitaisiin seurata yhdistämällä raportointi muuhun 

työaikakirjanpitoon. Raportointi voitaisiin toteuttaa lisäämällä 

työaikakirjanpitojärjestelmään kohta, johon yksittäisen työntekijän tulisi merkitä kuinka 

monta päivää hän etätyöskenteli kyseisellä viikolla tai kuukaudessa. Toisaalta kirjallisesti 

tehtyjen etätyösopimusten perusteella henkilöstöhallinnossa saadaan kätevästi kerättyä 

tieto etätyöntekijöiden sekä etätyönä suoritetun työajan määrästä henkilötyövuosina. Näin 

saataisiin yksinkertaisesti ja byrokratiaa lisäämättä seurattua etätyöskentelyn määrän 

kehitystä LUT:ssa. 

Haluttaessa seurata työmatkustamistottumuksia myös muissa mittayksiköissä, kuin 

matkustuspäivinä sekä matka- ja kulukorvauksiin käytettynä rahamääränä, tulee 

matkakorvausjärjestelmää kehittää. Tämänhetkisessä matkalaskussa avoimena 

kysymyksenä toteutettu matkan kohteen ilmoittaminen tulisi korvata pudotusvalikkona 
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kaupungeista, vastaavasti kuin matkan kohdemaa ilmoitetaan tällä hetkellä. Lomakkeeseen 

tulisi myös lisätä kohta, johon merkitään matkustamiseen käytetty kulkuväline. 

Matkakorvauslomaketta kehitettäessä tulee edelleen mahdollistaa myös useampaan kuin 

yhteen kaupunkiin suuntautuneen sekä useita kulkuvälineitä käyttäen tehdyn matkan 

todenmukainen kirjaaminen. Lisäksi tulee arvioida matka- ja muiden kulujen korvaamiseen 

käytettyjen rahamäärien erittelytarvetta nykyistä selkeämmin. 

Näiden kehitystoimenpiteiden jälkeen matkalaskuista olisi mahdollista kerätä nykyistä 

kattavammin tietoa LUT:n henkilökunnan työmatkustamisesta sekä siinä tapahtuvista 

muutoksista. Kehitetyn matkalaskukirjanpidon avulla olisi mahdollista seurata tämän työn 

arviointikeinoja tarkemmin etäyhteyksien hyödyntämisellä organisaatiossa saavutettavia 

säästöjä kasvihuonekaasupäästöinä [CO2-ekv.] sekä rahana [€]. 

6.9 Etätyöskentelyn psykologinen näkökulma 

Haastateltavat 3 ja 6 ovat LUT:n organisaationäkökulmasta ajateltuna etätyöntekijöitä, 

koska he työskentelevät yliopistolle mutta eivät fyysisesti yliopistolla. He eivät silti miellä 

itseään etätyöntekijöiksi (Haastateltavat 3 ja 6). Mielikuvan taustalla lienee se, että he eivät 

työskentele kotona, vaan kodista erillisessä toimistorakennuksessa, jossa he tuntevat 

olevansa osa työyhteisöä. Vastaava mielikuva omasta roolista muodostunee helposti myös 

niin sanotussa etätyökeskuksessa työskenteleville etätyöntekijöille.  

Keskusteluissa haastateltavien 1, 2, 4 ja 6 kanssa nousi esille merkittävä etätyöskentelyyn 

liittyvä psykologinen näkökulma. Työntekijän fyysisestä työskentelypaikasta riippumatta 

tutkijan työskentelyä mitataan työn tuloksina sekä kirjallisina tuotoksina 

tutkimustuloksista. Fyysisesti yliopistolla työskennellessä osana työpäivistä työskentely on 

enemmän ja toisina puolestaan vähemmän tehokasta. Tehdyn työn määrästä riippumatta 

työntekijällä on usein tunne, että on velvollisuutensa suorittanut, kun on ollut fyysisesti 

työpaikalla kahdeksasta neljään. Etätyöpäivinä puolestaan työn tulosten psykologinen 

merkitys korostuu. Vähemmän tehokkaiden etätyöpäivien jälkeen työntekijälle jää 

haastateltavaa 4 mukaillen helposti tunne, että jäin velkaa päivän työsaldosta, en tehnyt 

tarpeeksi töitä. Haastateltava 6 puolestaan muotoilee asian niin, että silloin helposti 

ajattelee, ettei etätyöskentely ole oikeutettua. 
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Tämä tunne on henkisesti todella kuluttava ja työntekijän on erittäin tärkeää pystyä 

toteamaan itselleen etätyöpäivän jälkeen: ”Tämän päivän osalta olen nyt työskennellyt 

tarpeeksi”. Yksi apukeino on pilkkoa työtehtävät tarpeeksi pieniksi ja konkreettisiksi 

tavoitteiksi, joista näkee työnsä edistymisen päivittäin. 

Eräs työkyselyyn vastaaja kommentoi omaa kokemustaan etätyöntekijään kohdistuvista 

vaatimuksista ja havahduttaa miettimään vaatimusten mielekkyyttä näin: ”Tällä hetkellä -- 

etätyötä voi tehdä, jos se on tehokkaampaa kuin työpaikalla työskentely. Miksei se voisi 

olla yhtä tehokasta?” (Avoimen kysymyksen vastaaja). 
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7 ETÄTOIMINTOJEN SÄÄSTÖPOTENTIAALI SUOMESSA 

Tässä luvussa arvioidaan etätoimintojen hyödyntämisellä mahdollistuvaa 

kasvihuonekaasupäästöjen säästöä Suomessa yhden vuoden aikana. Aiheutettujen 

kasvihuonekaasujen määrän väheneminen mahdollistuu, kun osa työmatka- ja 

työmatkustussuoritteesta voidaan etätyöskentelemällä ja etäkokouksia järjestämällä jättää 

kulkematta. Lisäksi arvioidaan etätyöskentelyn yleistymisen vaikutusta 

toimistotilantarpeeseen sekä toimistotilojen energiankulutuksen aiheuttamien 

kasvihuonekaasujen säästöpotentiaalia. Säästöpotentiaaleja arvioidaan 

kasvihuonekaasupäästöinä [CO2-ekv.], koska tavoitteena on arvioida ilmiön merkittävyyttä 

erityisesti ympäristönäkökulmasta. Etätoimintojen hyödyntäminen mahdollistaa myös 

huomattavat rahalliset säästöt organisaatioille. 

7.1 Työmatkojen säästöpotentiaali Suomessa 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa oli työllisiä vuonna 2012 

2 483 000 henkilöä vuosikeskiarvona ilmaistuna (Tilastokeskus 2013a).  Suomalaisten 

kodin ja työpaikan välinen etäisyys on linnuntietä keskimäärin 13 kilometriä, joka 

muutetaan vastaamaan todellista kuljettua matkaa kertoimella 1,3 (Valtioneuvoston kanslia 

ja Tilastokeskus 2010; Ympäristöministeriö 2001, 56). Suomalaisten työmatkasuoritteesta 

75 % tehdään henkilöautolla ja 18 % julkisilla kulkuvälineillä (Helminen et al. 2003, 38).  

Taulukossa 20 esitetään arvio työmatkaliikenteen aiheuttamien kasvihuonekaasujen 

säästöpotentiaalista, jos 10 % tai 20 % työllisistä tekisi yhden tai kaksi etätyöpäivää 

viikossa. Laskennassa on oletettu vuodessa olevan 44 työviikkoa. Tarkasteltavien työllisten 

oletetaan kulkevan työmatkansa, 33,8 km päivässä, yksin henkilöautolla, koska 

henkilöautolla tehdyt työmatkat aiheuttavat valtaosan työmatkaliikenteen aiheuttamista 

kasvihuonekaasupäästöistä. Henkilöauton päästökertoimena on käytetty 214 g CO2-

ekv./km, josta 99 % aiheutuu hiilidioksidipäästöistä. Käytetty päästökerroin vastaa Suomen 

henkilöautojen keskimääräisiä päästöjä katuajossa vuonna 2011 (Mäkelä 2012c). 
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Taulukko 20. Arvio työmatkaliikkumisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen säästöpotentiaalista 

Suomessa. 

Etätyöntekijöiden 

osuus työllisistä 

Etätyöntekijöitä 

[hlö] 

Etätyöpäiviä 

viikossa 

Säästöpotentiaali 

[t CO2-ekv.] 

10 % 248 300 1 79 000 

    2 158 000 

20 % 496 600 1 158 000 

 

 

2 316 000 

Mainittujen oletusten mukaan arvioituna, jos 10 % työllisistä jättäisi työmatkan kulkematta 

yhtenä etätyöpäivänä viikossa, säästyisi 79 000 t CO2-ekv. päästöjä vuoden aikana. 

Säästöpotentiaali kaksinkertaistuisi, jos 10 % työllisistä tekisi kaksi etätyöpäivää viikossa 

tai jos päivän viikossa etätyöskentelevien määrä olisikin 20 % työllisistä. Toisaalta 

säästyvä kasvihuonekaasu määrä voisi olla jopa 316 000 t CO2-ekv. vuodessa, jos 20 % 

työllisistä tekee kaksi etätyöpäivää viikossa.  

Suomalaisten yksityisautoilun hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2010 runsaat 5 miljoonaa 

tonnia (Tilastokeskus 2013b). Suoritetun arvion mukaan yhden–kahden päivän 

viikoittaisella etätyöskentelyllä voitaisiin Suomessa säästää 1,6–6,3 % yksityisautoilun 

päästöistä. Kaikki keinot yksityisautoilun vähentämiseksi ovat tarpeen, koska 

yksityisautoilusta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt olivat esimerkiksi vuonna 2010 

suuremmat, kuin ammattimaisen maaliikenteen (Tilastokeskus 2013b). Etätyöskentelyllä 

on mahdollista vähentää merkittävästi liikkumisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja 

näin osaltaan pyrkiä hillitsemään ilmastonmuutosta. Tämä kuitenkin edellyttää, ettei 

työmatkana ajettuja kilometrejä kuljeta etätyöpäivinä muista syistä, vaan autolla 

liikkuminen todellisuudessa vähenee. 

7.2 Kokous- ja seminaarimatkojen säästöpotentiaali Suomessa 

Suomessa on noin 1,3 miljoonaa toimihenkilötehtävissä työskentelevää työllistä 

(Tilastokeskus 2012a). Oletetaan Suomen toimihenkilöiden tekevän saman verran 

työmatkoja kuin LUT:n henkilökunta, keskimäärin viisi matkaa vuodessa henkilöä kohti. 

Arvioidaan näistä 6,55 miljoonasta Suomessa vuosittain tehtävästä työmatkasta 5 % 

suoritettavan lentokoneella, loput vaihtelevassa suhteessa henkilöautolla ja junalla. 

Arvioidaan autolla tehtävien matkojen osuudeksi eri vaihtoehdoissa 1/3, 1/2 ja 2/3 
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matkoista, junalla kuljettaviksi loput. Henkilöautolla ja junalla kuljettavien matkojen 

keskimääräisen pituuden oletetaan olevan 220 km, lentomatkojen puolestaan 600 km. 

Henkilöauton päästökertoimeksi oletetaan 167 g CO2-ekv./hkm ja junan 15 g CO2-

ekv./hkm. Päästökertoimet on arvioitu samoilla oletuksilla, kuin luvussa 5.3.2 LUT:n 

työmatkustamisen osalta. Lentomatkustamisen päästökertoimena käytetään 178 g CO2-

ekv./hkm, joka vastaa kotimaan pitkien lentojen keskiarvoa (Auvinen 2009). Mainituilla 

oletuksilla lasketut kokous- ja seminaarimatkustamisen kasvihuonekaasupäästöt esitetään 

taulukossa 21 auton ja junan käytön eri osuuksilla arvioituna. 

Taulukko 21. Arvio kokous- ja seminaarimatkustamisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen määrästä 

sekä säästöpotentiaalista Suomessa. 

Kulkuneuvojen käytön 

osuudet [%] Päästöt [t CO2-ekv.]  

Päästöt  

[t CO2-ekv.] 

Säästöpotentiaali 

[t CO2-ekv.] 

auto juna 

lento-

kone auto juna 

lento-

kone yhteensä yhteensä 

0,00 0,95 0,05 0 20 000 35 000 54 000 27 000 

0,33 0,62 0,05 76 000 13 000 35 000 124 000 62 000 

0,50 0,45 0,05 114 000 9 000 35 000 159 000 79 000 

0,67 0,28 0,05 152 000 6 000 35 000 193 000 97 000 

0,95 0,00 0,05 217 000 0 35 000 252 000 126 000 

Vakioksi oletettujen lentokoneella tehtävien 5 % matkoista lisäksi jäljelle jääviä 95 % 

matkoista ei todennäköisesti tehdä pelkästään junalla tai pelkästään henkilöautolla. Tällöin 

työmatkustamisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen säästöpotentiaaliksi Suomessa 

arvioidaan 62 000–97 000 t CO2-ekv. vuoden aikana. 

7.3 Tilankäytön tehostamisen säästöpotentiaali Suomessa 

Suomen toimistorakennusten energiankulutuksen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen 

määrän vähentämispotentiaalia arvioidaan luvussa 5.3.1 tehdyn LUT:a koskevan 

arvioinnin perusteella. Arvioinnin lähtökohtana on oletus, että etätyöskentelyn yleistyessä 

yritysten ja organisaatioiden toimistotilan tarve vähenee, jolloin organisaation 

toimistotilojen määrää voidaan pienentää. 

Elisa Oyj:llä toteutuneeseen yksikössä [htm
2
/hlö] mitattuun tilankäytön tehokkuuteen 

verrattuna LUT:lla arvioitiin luvussa 5.3.1 olevan mahdollisuus jopa 36 % vähennykseen 
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toimistotilan neliömäärässä. Tällöin LUT:lla arvioitiin olevan mahdollisuus vähentää 

rakennuksen energiankulutuksen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 140 t CO2 

vuodessa.  

Toimistotilan säästöpotentiaalia arvioitaessa ei ole järkevää huomioida Suomen koko 

työväestöä, vaan vain toimihenkilöt, joiden voidaan olettaa työskentelevän pääosin 

toimistoympäristössä. Suhteutetaan LUT:n tuhannen henkilön organisaation tilankäytön 

tehostaminen Suomen 1,3 miljoonaan toimihenkilöön, jolloin säästöpotentiaali Suomessa 

on 1300-kertainen LUT:n vastaavaan lukuun verrattuna.  

Taulukossa 22 esitetty päästöjen vertailuyksikkö  yhden prosentin tilansäästöä kohti on 

laskettu LUT:n toimistotilan säästöpotentiaaliarviosta taulukosta 14. Tehdyn arvion 

mukaan toimistotilan määrän vähentäminen 36 % mahdollisti päästöjen vähenemisen 140 t 

CO2, jolloin 1 % muutos vastaa 3,9 t CO2 päästöjä. Arvioidaan tilatehokkuuden 

parantamismahdollisuuksien olevan Suomessa 20–40 %. Tällöin 1,3 miljoonalle 

työntekijälle suhteutettuna kasvihuonekaasujen säästöpotentiaali Suomessa on taulukon 22 

mukaisesti 101 000-202 000 t CO2. 

Taulukko 22. Arvio kasvihuonekaasupäästöjen säästöpotentiaalista Suomen toimistotilojen vähentyessä. 

 

Arviointilasku 

Säästöpotentiaali 

[t CO2] 

vertailuyksikkö 1 % kohti 140 t CO2/36=3,89 t CO2 

 henkilömäärien suhdeluku 1 300 000 hlö/1 000 hlö=1 300 

 toimistotilan vähentyessä 20 % 3,89 t CO2*20*1300 101 000 

toimistotilan vähentyessä 40 % 3,89 t CO2*40*1300 202 000 

Toimistotilojen energiankulutuksen säästöpotentiaalia on arvioitu hyvin karkeasti, koska 

tavoitteena oli arvioida säästöpotentiaalin suuruusluokkaa. Tarkemman arvioinnin 

suorittamiseksi tulisi arvioida Suomen toimistotilan neliömäärä sekä käyttää päästöjen 

laskemisessa Suomen keskimääräisiä päästökertoimia. Nyt arviointi on tehty LUT:n 

sähkön ja lämmön kulutuslukemiin sekä päästökertoimiin perustuen. 

Etätyöskentely mahdollistaa yrityksille ja organisaatioille toimistotilan käytön 

tehostamisen ja jopa toimistotilasta luopumisen. Lyhyemmällä aikavälillä etätyöskentely 

vähentää tarvetta lisätä toimistotilojen määrää, vaikka henkilöstömäärä kasvaisi. Näin 



 

 

80 

etätyöskentely hidastaa yritysten ja organisaatioiden toiminnasta aiheutuvien 

kasvihuonekaasujen määrän lisääntymistä. 

7.4 Säästöpotentiaalit yhteensä Suomessa 

Luvuissa 7.1–7.3 esitellyt etätoimintojen hyödyntämisen mahdollistamat 

kasvihuonekaasupäästöjen säästöpotentiaalit on koottu taulukkoon 23. Tarkasteltuja 

säästökohteita ovat työmatka- ja työmatkustusliikenteen vähentäminen etäjärjestelyillä 

sekä vähenevän toimistotilan tarpeen myötä pienenevä energiankulutus. Liikkumisen 

säästöpotentiaalien suuruusluokkaa verrataan liikenteen aiheuttamiin 

kasvihuonekaasupäästöihin Suomessa ja kaikkia yhteenlaskettuja säästöpotentiaaleja 

Suomen kasvihuonekaasupäästöihin. Vuonna 2011 Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat 

66,8 miljoonaa tonnia CO2-ekv. (Tilastokeskus 2012b), josta liikenne aiheuttaa noin 

viidenneksen (Tilastokeskus 2012c). Suomen kasvihuonekaasupäästöihin lasketaan 

energia-, teollisuusprosessi-, maatalous-, jäte- sekä liuotinsektorit. Energiasektoriin 

kuuluvat energiantuotannon lisäksi rakentaminen, liikenne, palvelut, kotitaloudet sekä 

maa- ja metsätalous (Tilastokeskus 2012c). 

Taulukko 23. Arvio etätoimintojen mahdollistamasta kasvihuonekaasupäästöjen säästöpotentiaalista 

yhteensä sekä säästöjen merkittävyydestä Suomessa. 

Säästökohde 

Säästöpotentiaali 

vähintään  

[t CO2-ekv.] 

Säästöpotentiaali 

enintään 

 [t CO2-ekv.] 

Työmatkat 79 000 316 000 

Työmatkustaminen 62 000 97 000 

Liikkumisen säästöpotentiaalit yhteensä 141 000 413 000 

Osuus liikenteen päästöistä 1,05 % 3,09 % 

Toimistojen energiankulutus [t CO2] 101 000 202 000 

Säästöpotentiaalit yhteensä 242 000 615 000 

Osuus Suomen päästöistä 0,36 % 0,92 % 

Etätoimintojen hyödyntämisen pienentämällä fyysisen liikkumisen tarpeella on mahdollista 

pienentää Suomen liikenteen vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä 1–3 %. 

Etätyöskentelyllä sekä etäkokouksia järjestämällä on mahdollista vähentää liikenteen 

Suomessa aiheuttamien kasvihuonekaasujen määrää merkittävästi. Yhteensä kaikkien 

tarkasteltujen etätoimintojen säästöpotentiaali on 0,4–0,9 % kaikista Suomen 
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kasvihuonekaasupäästöistä. Tätäkin voidaan pitää huomattavana suuruusluokkana, joskin 

tehdyn arvion mukaan etätoimintojen merkittävin kasvihuonekaasujen säästöpotentiaali 

liittyy fyysisen liikkumistarpeen vähenemiseen.  
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Etätyöstä on puhuttu jo neljänkymmenen vuoden ajan ja suuren läpimurron 

etätyöskentelyn yleistymisessä on odotettu tapahtuvan 2000-luvun alusta alkaen. 

Etätyöskentely on työn organisointitapa, jonka etuina mainitaan usein muun muassa 

työnteon tehokkuus sekä mahdollisuus työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen. Tässä työssä 

pyritään arvioimaan etätyöskentelyn mahdollistamia laskettavissa olevia hyötyjä. 

Organisaatioille sekä yksittäisille työntekijöille mahdollistuvien säästöjen esiin tuominen 

voisi lisätä kiinnostusta hyödyntää etätyöskentelyä. Rahan lisäksi mahdollistuvia hyötyjä 

arvioidaan kasvihuonekaasupäästöinä, koska yksi etätyöilmiön tärkeimmistä vaikutuksista 

on fyysisen liikkumisen vähenemisen myötä vähenevät päästöt. 

Etätyöaiheen tekee LUT:lle erittäin ajankohtaiseksi se, että ensimmäisen rakennusvaiheen 

peruskorjauksen suunnittelu on alkanut. Remontoitavassa rakennusvaiheessa on paljon 

toimistotiloja, eikä työntekijöille ole väistötiloja remontin ajaksi. Henkilökunnan 

etätyökiinnostuksen perusteella voidaan arvioida mahdollisuutta korvata osa väistötilojen 

tarpeesta etätyöjärjestelyillä. Tällä hetkellä LUT:ssa tehdään etätyösopimuksella sovittua 

säännöllistä etätyötä olemattoman vähän. Suurella osalla LUT:n työntekijöistä työntekoa 

kuitenkin mitataan suoritusten eikä työajan perusteella, jolloin he saavat päättää tekevätkö 

työnsä fyysisesti työpaikalla vai jossakin muualla. Mahdollisuutta hyödynnetään ja 

todellisuudessa LUT:n työntekijät tekevät etätöitä huomattavasti raportoitua enemmän. 

Yliopiston kannalta keskeisimmät etätoiminnot ovat etäopetus ja etätyöskentely. Etäopetus 

ja -opiskelu kuuluvat jo lähitulevaisuuden opiskeluun. LUT:n on syytä tarjota etäopetusta 

halutessaan pysyä kansainvälisesti opiskelijoita houkuttelevana yliopistona. Etäopetus on 

rajattu tästä työstä pois, kun taas etätyöskentelymuotoina työssä tarkastellaan 

etäkokouksiin ja seminaareihin osallistumista. 

Työn tavoitteena oli selvittää LUT:n henkilökunnan etätyöhalukkuus sekä siihen 

vaikuttavat tärkeimmät tekijät. Haluttujen tietojen selvittämiseksi toteutettiin 

etätyöaiheinen kysely henkilökunnalle. Kyselyn tulosten perusteella arvioidaan 

etätyöskentelyn mahdollistamaa toimistotilojen tarpeen vähenemistä LUT:lla, sekä sen 

mahdollistamia päästöjen ja kustannusten säästöjä. Työssä arvioidaan myös päivittäisistä 
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työmatkoista sekä kokous- ja seminaarimatkustamisesta aiheutuvien 

kasvihuonekaasupäästöjen ja kustannusten vähentymistä. 

Kyselyn vastaajista 88 % arvioi oman työnkuvansa mahdollistavan ainakin osa-aikaisen 

etätyöskentelyn. Keskimääräinen etätyöinnokkuus on 1,7 päivää viikossa ja koti 

ylivoimaisesti suosituin etätyöntekopaikka. Tärkeimpinä etätyöntekoon kannustavina 

tekijöinä pidetään työaikaan liittyviä joustoja ja vapautta, häiriötöntä työympäristöä sekä 

työmatkoihin käytettävän ajan säästymistä. Merkittävimmät etätyöhön liittyvät tekijät tai 

riskit, jotka vähentävät henkilökunnan etätyökiinnostusta ovat eristäytyminen työpaikan 

sosiaalisesta verkostosta, työn ja vapaa-ajan ei-toivottu sekoittuminen sekä ongelmat 

tekniikassa ja tiedonsiirtoyhteyksissä. Kyselyn vastausten perusteella etäyhteyksien 

käytössä on ilmennyt jonkin verran ongelmia, mutta tekniikkaongelmien sijoittuminen 

merkittävimpien tekijöiden joukkoon kuvastanee enemmän yhteysongelmien 

esiintymisriskin pienentämisen tärkeyttä. Etäyhteyksien toimintavarmuus ja järjestelmien 

helppokäyttöisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä etätyöskentelyn mielekkyyden 

kannalta. 

Sirkka Heinosen luoman etätyöpotentiaalin laskentamallin mukaan arvioituna LUT:n 

etätyöpopulaatio on noin 1000 työntekijää 1182 työntekijästä. Etätyöpopulaatiolla pyritään 

arvioimaan toteutuvaa etätyöntekijöiden määrää. LUT:ssa tehtyjen 

kokonaishenkilötyövuosien määrä on 839, josta keskimääräisellä etätyöinnokkuudella 

suoritettaisiin 285 henkilötyövuotta etätyönä. Etätyöinnokkuutta kuvaavien 

henkilötyövuosien suorittamisvastuu jakautuu hyvin laajan henkilöstömäärän harteille. 

LUT:n työntekijöiden halukkuus osallistua seminaareihin joko etäyhteyden avulla tai 

fyysisesti paikalle menemällä on vahvasti seminaarikohtaista. Mieluisampaan 

osallistumismuotoon vaikuttavat muun muassa halukkuus verkostoitua muiden 

seminaariosallistujien kanssa sekä oma rooli kyseisessä seminaarissa, osallistuuko vain 

kuuntelijana vai myös puhujana. Vastausten perusteella LUT:n henkilökunnalla on 

huomattavaa kiinnostusta osallistua seminaareihin etäyhteyden avulla, vaikka toistaiseksi 

tällaista vaihtoehtoa harvoin tarjotaan. LUT:n etäkokous- ja etäseminaaripotentiaaliksi 

arvioidaan noin puolet kokous- ja seminaarimatkoista. 
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Etätyöskentelyä hyödyntämällä saavutettavaa toimistotilan säästöpotentiaalia arvioitiin 

Elisa Oyj:llä toteutuneen tilankäytön tehostumisen perusteella. Jos LUT:ssa saavutettaisiin 

Elisa Oyj:n esimerkin mukainen tilankäytön tehokkuus, 8 m
2
 toimistotilaa työntekijää 

kohti, voitaisiin henkilökunnan lukumäärän pysyessä vakiona yliopistolla vähentää 36 % 

nykyisistä toimistotiloista. Tämä mahdollistaisi lähes 1,2 M€ vuosittaiset säästöt 

toimitilakustannuksissa sekä kiinteistön energiankulutuksen aiheuttamien päästöjen 

vähenemisen 140 t CO2 vuodessa.  

Ensimmäisen rakennusvaiheen peruskorjauksen yhteydessä LUT:lla voitaisiin muokata osa 

kyseisen rakennusvaiheen toimistotilasta Elisa Oyj:n mallin mukaiseksi 

monitilatoimistoksi. Tiloissa työskentelystä tulee kerätä kokemuksia, jotka huomioiden 

toimitilamuutosta voidaan myöhemmin laajentaa. Toimistotiloissa mahdollisesti tehtävät 

muutokset tulee tehdä niissä työskentelevän henkilökunnan ehdoilla, esimerkiksi 

tilankäyttötarpeita selvittävän kyselyn pohjalta. 

Työmatkaliikenteen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen pienentämismahdollisuus on 

oleellinen etätyöskentelyn ympäristönäkökulma. Koska 60 % LUT:n henkilökunnasta 

kulkee työmatkansa henkilöautolla aiheutuu tuhannen henkilön organisaation 

työmatkaliikkumisesta vuosittain lähes tuhat tonnia kasvihuonekaasupäästöjä. Tämän 

lisäksi LUT:n henkilökunnan työmatkustaminen kokouksiin ja seminaareihin aiheuttaa 

päästöjä 72–128 t CO2-ekv. vuosittain. Etäjärjestelyjä hyödyntämällä LUT:n 

henkilökunnan on tehtyjen arvioiden mukaan mahdollista pienentää liikkumisen 

aiheuttamien päästöjen muodostumista noin 240–460 t CO2-ekv. vuosittain. 

Jos puolet LUT:n kokous- ja seminaarimatkoista voitaisiin etäjärjestelyjä hyödyntämällä 

jättää tekemättä, voisi säästö organisaation matkakulukorvauksissa olla karkeasti arvioiden 

jopa 0,45 M€ vuodessa. Etätyöskentelyn mahdollistamia, työntekijälle itselleen 

allokoitavia, päivittäisen kodin ja työpaikan välisen työmatkan kulkemisen 

kustannussäästöjä ei arvioitu tässä työssä. Etätoimintojen säästöpotentiaaliarviot on koottu 

taulukkoon 24. Etätyöskentely mahdollistaa säästöjä toimistotilatarpeessa sekä kodin ja 

työpaikan välisten työmatkojen kulkemisessa, etäkokousten ja –seminaarien järjestäminen 

puolestaan työmatkustamisessa. 
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Taulukko 24. Arviot etätoimintojen mahdollistamista kasvihuonekaasujen säästöpotentiaaleista 

säästökohteittain LUT:ssa. 

Etätoiminto Säästökohde 

Säästöpotentiaali 

[miljoonaa €] 

Säästöpotentiaali  

[t CO2-ekv.] 

Etätyö Toimistotila jopa 1,2 jopa 140 [t CO2] 

Etätyö Työmatkat - 200–400 

Etäkokoukset ja –seminaarit Työmatkustaminen jopa 0,45 36–64 

Etätyöskentely sekä etäkokousten ja etäseminaarien järjestäminen pienentävät ihmisten 

tarvetta liikkua fyysisesti paikasta toiseen. Etätoimintojen luomia mahdollisuuksia 

hyödyntämällä on suoritetun arvioinnin mukaan mahdollista vähentää 1-3 % Suomen 

liikenteen vuosittain aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen lisäksi 

päästösäästöjä on mahdollista saavuttaa toimitilojen käytön tehostamisella. Aihepiirin 

jatkotutkiminen sekä etätyöskentelyn yleistymisen edistäminen ovat merkittävässä roolissa 

pyrittäessä maailmanlaajuisesti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä sekä hillitsemään 

ilmastonmuutosta. 

Henkilökunnan etätyökyselyn vastausten sekä tehtyjen haastattelujen perusteella LUT:n 

ilmapiiri on vielä hieman epäluuloinen etätyöskentelyä kohtaan ja työkaverin etätyöpäivä 

tulkitaan helposti ainakin osittaiseksi lomapäiväksi. Harhakäsityksen taustalla lienee silkka 

tietämättömyys siitä, mitä etätyöskentely on sekä mitä vastuita ja vapauksia järjestelyn 

osapuolille kuuluu. LUT:n ilmapiiriä voidaan muokata myönteisemmäksi etätyöskentelyä 

kohtaan avoimella, koko työyhteisölle suunnatulla, tiedottamisella. Etätyömahdollisuutta 

tulee myös pyrkiä tarjoamaan kaikille järjestelystä kiinnostuneille. Määräaikaisella 

etätyösopimuksella järjestelyn sopivuutta voidaan kätevästi kokeilla.  

LUT:n kannattaisi organisaationa osallistua vuosittain järjestettävään Kansalliseen 

etätyöpäivään. Kampanjan internet-sivuille on kerätty paljon tietoa etätyöskentelystä sekä 

eri organisaatioiden työntekijöiden käytännön kokemuksia etätyöskentelystä. Kansalliseen 

etätyöpäivään osallistuminen voisi osaltaan lisätä LUT:n työntekijöiden tietoisuutta 

aihepiiristä sekä innostaa kokeilemaan järjestelyä myös itse. 

Keskeisimpiä sovittavia asioita työntekijän aloittaessa etätyöskentely, ovat työvälineiden 

hankintaa sekä kustannusten korvaamista koskevat asiat. Lähtökohtaisesti työnantajan 

tulee vastata myös etätyöntekijän työvälineistä. LUT:ssa tulee harkita internet-yhteyden 
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tarjoamista etätyöskentelyn kannustimena. Lisäksi tulee määritellä yhtenäinen käytäntö, 

mitä työskentelyvälineitä yliopisto kustantaa etätyöntekijöille sekä päivittää käytössä 

olevaa etätyösopimusta näiltä osin. LUT:n työntekijöiden etätyöskentelyn määrää 

pystytään seuraamaan, mikäli etätyöskentelyn kirjallinen sopiminen yleistyy. Jos halutaan 

tarkempia tietoja vuosittaisesta työmatkustamisesta, sekä sen aiheuttamista 

kasvihuonekaasupäästöistä tulee yliopiston työmatkustuskirjanpitoa kehittää. 

LUT:n seuraavaan strategiaan voitaisiin integroida tavoite suoritetun etätyön osuudesta 

kaikista organisaatiossa suoritetuista henkilötyövuosista. Ensimmäisiä askelia kohti 

realistisen, mutta kunnianhimoisen tavoitteen asettamista olisi tämänhetkisen 

etätyöskentelyn määrän selvittäminen, joskin asia olisi voitu selvittää jo tämän työn osana 

suoritetussa etätyökyselyssä. Etätyöskentelystä tulee sopia kirjallisesti sekä nykyistä 

LUT:n etätyöskentelykulttuuria tulee pyrkiä kehittämään säännöllisemmäksi. Säännöllinen 

etätyöskentely mahdollistaa tilankäytön tehokkuuden lisäämisen sekä arvioitujen 

säästöpotentiaalien toteutumisen. 

Ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna etätyöskentelyn hyödyt eli säästyvien 

kasvihuonekaasupäästöjen määrä on sitä suurempi, mitä enemmän ja useampi työntekijä 

etätyöskentelee. Myös organisaation sekä yksittäisen työntekijän näkökulmista 

etätyöskentelyn yleistymistä yhä useamman työntekijän työn suorittamistavaksi voidaan 

pitää tavoiteltavana, mutta kokoaikaisen järjestelyn sijaan osa-aikaista etätyöskentelyä 

voidaan pääsääntöisesti pitää suositeltavana. Tällöin on mahdollista hyödyntää sekä 

fyysisesti työyhteisössä työskentelyn että etätyöskentelyn hyvät puolet. 

LUT:n henkilökunta nosti yhdeksi tärkeimmistä etätyöhön kannustavista tekijöistä 

työaikaan liittyvät joustot ja vapauden, kun taas asian kääntöpuoli, työn ja vapaa-ajan ei-

toivottu sekoittuminen, nousi kärkikolmikkoon merkittävimpien haittojen ja riskien 

joukosta. Elämä 2000-luvulla on ilman etätyöskentelyäkin tasapainoilua työn ja vapaa-

ajan, sekä oman ja jaetun ajan välillä, kun kaiken aikaa tulisi olla erilaisten sähköisten 

viestintäkanavien, puhelimesta sosiaaliseen mediaan, kautta tavoitettavissa. Etätyöskentely 

voi hämärtää rajoja entisestään, jos työntekijä ei tee tietoisia valintoja pitääkseen työtä ja 

vapaa-aikaa itselleen sopivassa määrin erillään toisistaan. On hyväksyttävä, että 

työntekotapana etätyöskentely ei sovellu kaikille henkilöille. 
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Tiedonkäsittely- ja -siirtoteknologia on kehittynyt huimasti viimeisten vuosikymmenten 

aikana. Jos teknologia jatkaa kehittymistä ja ihmisten työskentelytavat mukautuvat siihen 

tai edes nykyistä teknologiatasoa tehokkaasti hyödyntämään, näillä näkymin LUT:lle 

tuskin tarvitsee rakentaa uutta rakennusvaihetta. Tehtyjen arviointien mukaan jo nyt 

voitaisiin pärjätä esimerkiksi ilman peruskorjattavan ensimmäisen rakennusvaiheen 

toimistotiloja. On kuitenkin huomattava, että tässä työssä tarkasteltiin vain LUT:n 

henkilökunnan toimistotilantarvetta, eikä etäopetusta ja opetustilojen tarvetta. Suoritettu 

arviointi kuitenkin enteilee kansallisella tasolla valtavaa toimistotilan säästöpotentiaalia. 

Jotta henkilöauton käyttöä työmatkaliikenteessä saataisiin vähennettyä, tulisi selvittää 

millaiset paikallisliikenteen linja-autoreitit palvelisivat yliopiston henkilökuntaa. 

Tarvittaessa LUT voisi rahallisesti tukea paikallisliikennettä järjestävää linja-autoyhtiötä 

tällaisten linjojen ajamisessa tai ostaa tarpeellisia reittejä henkilökunnan 

työmatkakuljetukseen. Lisäksi tulee harkita työsuhdejoukkoliikennelipun tarjoamista 

työntekijöille. Se toimisi kannustimena kulkemaan kodin ja työpaikan välinen työmatka 

linja-autolla tai junalla henkilöautoilun sijaan.  

LUT:ssa voitaisiin kehittää ja ottaa käyttöön kasvihuonekaasujen päästökauppaideaa 

mukaileva työmatkakauppa, jossa jokaisella työntekijällä olisi tietty vuosittainen 

työmatkakiintiö. Ne, jotka eivät tee kiintiön sallimaa määrää työmatkoja esimerkiksi 

kokouksiin tai muihin tapaamisiin, voisivat myydä matkustusoikeutensa niitä tarvitseville 

kollegoille. Matkakiintiökauppa kannustaisi henkilökuntaa hyödyntämään 

etäyhteydenpitojärjestelmiä ja vähentämään työmatkustusta. 

Voimassaolevan käytännön mukaan työnantaja voi maksaa työmatkasta päivärahaa, joka 

on tiettyjen edellytysten täyttyessä veroton korvaus työmatkasta aiheutuneiden 

kustannusten lisääntymisestä. Jotta esimerkiksi kokouksiin osallistuminen fyysisen 

matkustamisen sijaan etäyhteysjärjestelmiä hyödyntäen on yksittäisen työntekijän tasolla 

kannattavaa, tulee selvittää rahallisen korvausmenetelmän luomista etäkokouksiin 

osallistumisesta. Muuten työntekijät joutuvat luopumaan saavuttamastaan etuudesta ja 

etäyhteyksien hyödyntäminen voi jäädä vähäiseksi. Etäosallistumisen hyötyjen tulee olla 

selkeät organisaatiotason lisäksi myös yksilötasolla, jotta mahdollisuutta innostutaan 

hyödyntämään. 
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Etätyöskentelyn lisääminen ei saa olla itse tarkoitus, vaan järjestelyn tulee olla hyödyllinen 

sekä työntekijälle että työnantajalle. Etätyöskentelyn on aina oltava vapaaehtoista ja 

peruttavissa. Etätyöskentely mahdollistaa työnteon itselle optimaalisimpaan 

vuorokaudenaikaan, sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämisen. Nämä tekijät voivat osaltaan 

lisätä työtyytyväisyyttä, joka puolestaan lisää työskentelymotivaatiota. Työtyytyväisyys ja 

työskentelymotivaatio ovat tärkeitä tekijöitä pohdittaessa keinoja työurien pidentämiseksi. 

Osa-aikaisen työskentelyn lisäksi etätyöjärjestelyillä voidaan mahdollistaa työntekijöiden 

pysyminen työelämässä eri elämäntilanteissa. 



 

 

89 

LÄHTEET 

Auvinen Heidi. 2009. Suomen reitti- ja lomalentojen keskimääräinen päästö ja 

energiankulutus henkilökilometriä kohden vuonna 2008. [verkkodokumentti]. Päivitetty: 

7.5.2009. [viitattu 22.2.2013]. VTT, LIPASTO-laskentajärjestelmä. Liikennevälineiden 

yksikköpäästöt -> Ilmaliikenteen henkilöliikenne -> Reitti- ja lomalennot. Saatavissa: 

http://www.lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/henkiloliikenne/ilmaliikenne/ilma.htm 

Certia Oy. 2013. SAP HR portaali. [verkkotietokanta]. [viitattu 14.2.2013]. Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston henkilökunnan portaali muun muassa matkapyyntöjen ja –laskujen 

tekemiseen. Palvelu on maksullinen ja vaatii käyttäjälisenssin. 

Coughlan Sean. 2012. UK University joins US online partnership. BBC NEWS, UK, 

Education, Education and family. [verkkodokumentti]. Julkaistu: 17.7.2012. [viitattu 

27.11.2012]. Saatavissa: http://www.bbc.co.uk/news/education-18857999 

ECaTT. 2000. Benchmarking progress on new ways of working and new forms of business 

across Europe. ECaTT Final Report. [verkkodokumentti]. Päivitetty 10.10.2000. [viitattu 

11.9.2012]. IST Programme. Elokuu 2000. Saatavissa: http://www.ecatt.com/ -> Final 

Report 

Elisa Oyj. 2012. Ympäristövastuuraportti H1/2012. [verkkodokumentti]. [viitattu 

25.1.2013]. Saatavissa: http://corporate.elisa.fi/elisa-oyj/vastuullisuus/ymparistovastuu/ 

Hakulinen Heljä. 2012. Henkilöstötilastoista [yksityinen sähköpostiviesti]. Vastaanottaja: 

Eija Multanen. Lähetetty 14.12.2012 klo 13:10 (GMT +0200). 

Harpaz Itzhak. 2002. Advantages and disadvantages of telecommuting for the individual, 

organization and society. Work Study, 51: 2. S. 74-80. ISSN 0043-8022. 

Harvard Extension School. 2012a. On-Campus and Online Classes, Harvard Extension 

School. [verkkosivusto]. [viitattu: 26.11.2012].  Saatavissa: 

http://www.extension.harvard.edu/courses 



 

 

90 

Harvard Extension School. 2012b. Harvard Open Courses: Open Learning Initiative, 

Harvard Extension School. [verkkosivusto]. [viitattu: 26.11.2012].  Saatavissa: 

http://www.extension.harvard.edu/open-learning-initiative 

Helle Minna. 2004. Etätyö. Helsinki: Edita Publishing Oy, 2004. 257 s. ISBN 951-37-

3797-7.  

Helminen Ville, Ristimäki Mika, Oinonen Kari. 2003. Etätyö ja työmatkat Suomessa. 

Helsinki: Edita Prima Oy, 2003. 88s. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö, 611. ISBN 

952-11-1344-8. 

Helsingin yliopiston kirjasto. 2012. VESA verkkosanasto, YSA yleinen suomalainen 

asiasanasto. [verkkosanasto]. Päivitetty 19.9.2012. [viitattu 19.9.2012]. Saatavissa: 

http://vesa.lib.helsinki.fi/index.html 

Heinonen Sirkka, Huhdanmäki Aimo, Niskanen Saija ja Kuosa Tuomo. 2004. Ekohallittu 

etätyö. Asumisen, työn ja liikkumisen kaupunkirakenteellisen uusjaon 

ympäristövaikutukset. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö, 701. Helsinki: Dark Oy, 

2004. 232 s. ISBN 952-11-1711-7. ISSN 1238-7312. 

Heinonen Sirkka. 2009. Etätyön kolmas aalto liikkeelle! Tieto & trendit, 2009: 4-5. S. 34-

36. ISSN 1795-9799. 

Heinonen Sirkka. 2000. Etäläsnäolon liikenteelliset ja ympäristölliset vaikutukset. 

Helsinki: Oy Edita Ab, 2000. 135 s. Liikenneministeriö, LYYLI-raporttisarja, 21. ISBN 

951-723-359-0. 

Heinonen Sirkka. 1998. Suomalaisen etätyöpotentiaalin analyysi. Toteutumisen 

edellytyksiä ja vaikutuksia. Helsinki: Oy Edita Ab, 1998. ESR-julkaisut 34/98. ISBN 951-

735-339-1. ISSN 1455-4534. 

Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia. 2006. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–

2015, Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Valtioneuvoston kanslia, 

Tietoyhteiskuntaohjelma. ISBN 952-5631-09-5. 



 

 

91 

Karisalo Nina. 2013a. Monitilatoimiston neliöt/Elisa [yksityinen sähköpostiviesti]. 

Vastaanottaja: Eija Multanen. Lähetetty 21.1.2013 klo 15:04 (GMT +0200). 

Karisalo Nina. 2013b. Ympäristöasiantuntija. Elisa Oyj. Puhelinhaastattelu 25.1.2013. 

Kielikone Oy. 2012. MOT Dictionaries, MOT Kielitoimiston sanakirja. [verkkosanakirja]. 

[viitattu 19.9.2012]. (Vaatii maksulliset käyttöoikeudet.) 

Koenig Brett E., Henderson Dennis K., Mokhtarian Patricia L. 1995. The travel and 

emissions impacts of telecommuting for the state of California telecommuting pilot project. 

Transportation Research Part C, 4: 1. S. 13–32. 

Kotler Philip ja Keller Kevin Lane. 2012. Marketing management. 14. kansainvälinen 

painos. England: Pearson education, 2012. 679 s. ISBN 978-0-13-210292-6. 

Kowalski Kellyann ja Swanson Jennifer. 2005. Critical success factors in developing 

teleworking programs. Benchmarking: An international Journal, 12: 3. S. 236-249. ISSN 

1463-5771. 

Kurland Nancy B. ja Bailey Diane E. 1999. The advantages and challenges of working 

here, there, anywhere, and anytime. Organizational Dynamics, 28: 2. S. 53-68. ISSN 0090-

2616. 

Lappeenrannan energia. 2013. Kaukolämmön alkuperä. [verkkodokumentti]. [viitattu 

11.2.2013]. Saatavissa:http://www.lappeenrannanenergia.fi/?valikko=1&sivu=kaukolampo 

&alasivu=lampo_alkupera 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 2013. Ajo-ohje. [verkkodokumentti]. [viitattu: 

26.1.2013]. LUT etusivu > Tietoa yliopistosta > Ajo-ohje, kartat ja pysäköinti. Saatavissa: 

http://www.lut.fi/fi/lut/introduction/maps/Sivut/Default.aspx 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 2012a. Lappeenrannan teknillisen yliopiston strategia 

2015, Yhdessä. [verkkodokumentti]. [viitattu: 31.1.2013]. Saatavissa: 

http://media.lut.fi/media/LUT_strategia_2015_FIN_new/index.html#/1/ 



 

 

92 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 2012b. LUT on vahva alueellinen vaikuttaja. 

[verkkodokumentti]. [viitattu: 20.12.2012]. LUT etusivu > Yksiköt > Alueyksiköt. 

Saatavissa: http://www.lut.fi/fi/lut/units/regional/Sivut/Default.aspx 

Larjola Jaakko. 2012a. Etätyön markkinointiprojekti, Energiansäästöaspekti [yksityinen 

sähköpostiviesti]. Vastaanottajat: Jarmo Partanen, Juha Pyrhönen, Esa Vakkilainen, Timo 

Hyppänen (cc), Jari Backman (cc). Lähetetty 18.4.2012 klo 13:51 (GMT +0200). 

Larjola Jaakko. 2012b. Etätyön markkinointiprojekti, Energiansäästöaspekti, vähän 

laskelmaa [yksityinen sähköpostiviesti]. Vastaanottajat: Juha-Matti Saksa, Lassi Linnanen, 

Timo Hyppänen, Juha Pyrhönen, Esa Vakkilainen, Jarmo Partanen, Jari Backman (cc), 

Jouni Ritvanen (cc), Risto Soukka (cc). Lähetetty 23.4.2012 klo 8:27 (GMT +0200). 

Larsson Jenni. 2013. Raportti [yksityinen sähköpostiviesti]. Vastaanottaja: Eija Multanen. 

Lähetetty 13.2.2013 klo 15:35 (GMT +0200).  

Lehto Anna-Maija ja Sutela Hanna. 2008. Työolojen kolme vuosikymmentä, 

Työolotutkimusten tuloksia 1977-2008. Helsinki: Multiprint, 2008. 226 s. Tilastokeskus. 

ISBN 978-952-467-926-8. 

Lehto Anna-Maija, Sutela Hanna ja Miettinen Arto (toim.). 2006. Kaikilla mausteilla, 

Artikkeleita työolotutkimuksesta. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. 385 s. Tilastokeskus, 

Tutkimuksia, 244, Työmarkkinat 2006. ISBN 952-467-567-6. ISSN 0355-2071. 

Lumme Harri. 2013a. TLA-taulukko [yksityinen sähköpostiviesti]. Vastaanottaja: Eija 

Multanen. Lähetetty 23.1.2013 klo 15:12 (GMT +0200). (TLA-taulukko on osa Ramboll 

Oy:n laatimaa LUT:n kampusvisiotyön nykytila-analyysiä, raportin on laatinut 

projektipäällikkö Noora Siira Ramboll Projektikonsultointi Oy:stä. Raportti on vain LUT:n 

sisäisessä käytössä.) 

Lumme Harri. 2013b. Vuoden 2012 kulutusseurannan raportit [yksityinen 

sähköpostiviesti]. Vastaanottaja: Eija Multanen. Lähetetty 8.2.2013 klo 13:59 (GMT 

+0200). 



 

 

93 

Lumme Harri. 2013c. Sähkö [yksityinen sähköpostiviesti]. Vastaanottaja: Eija Multanen. 

Lähetetty 8.2.2013 klo 14:07 (GMT +0200). 

Lupton Paul ja Haynes Barry. 2000. Tekeworking – the perception-reality gap. Facilities, 

18: 7. S. 323-327. ISSN 0263-2772. 

Martin Britany Harker ja MacDonnell Rhiannon. 2012. Is telework effective for 

organizations?: A meta-analysis of empirical research on perceptions of telework and 

organizational outcomes. Management Research Review, 35: 7. S. 602-616. ISSN 2040-

8269. 

MIT. 2012. MIT Open Course Ware, Massachusetts Institute of Technology. 

[verkkosivusto]. [viitattu: 19.11.2011]. Saatavissa: http://ocw.mit.edu/courses/ 

Mäkelä Kari. 2012a. Kaupunkilinja-auto. [verkkodokumentti]. Päivitetty: 25.4.2012. 

[viitattu 7.2.2013]. VTT, LIPASTO-laskentajärjestelmä. Liikennevälineiden 

yksikköpäästöt -> Tieliikenteen henkilöliikenne -> Kaupunkilinja-autot, Katuajo, 

Dieselkäyttöinen. Saatavissa: http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/henkiloliikenne/tieliikenne 

/linja-autot/bussikatu.htm 

Mäkelä Kari. 2012b. Rautateiden henkilöliikenteen keskimääräiset päästöt juna- ja 

henkilökilometriä kohden Suomessa vuonna 2007. [verkkodokumentti]. Päivitetty: 

24.4.2009. [viitattu 7.2.2013]. VTT, LIPASTO-laskentajärjestelmä. Liikennevälineiden 

yksikköpäästöt -> Raideliikenteen henkilöliikenne -> Henkilöjunat. Saatavissa: 

http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/henkiloliikenne/raideliikenne/junat_henkilo.htm 

Mäkelä Kari. 2012c. Suomen henkilöautojen keskimääräinen päästö ja energiankulutus 

mittayksikköä kohden vuonna 2011. [verkkodokumentti]. Päivitetty: 7.8.2012. [viitattu 

7.2.2013]. VTT, LIPASTO-laskentajärjestelmä. Liikennevälineiden yksikköpäästöt -> 

Tieliikenteen henkilöliikenne -> Henkilöautot -> Keskimäärin kaikki. Saatavissa: 

http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/henkiloliikenne/tieliikenne/henkiloautot/hayht.htm 

Nilles Jack. 1991. Telecommuting and urban sprawl: mitigator or inciter? Transportation, 

18: 4. S. 411-432. ISSN 0049-4488. 



 

 

94 

Nilles Jack, Carlson F. Roy jr, Gray Paul ja Hanneman Gerhard J. 1976. The 

Telecommunications-Transportation Tradeoff. Options for Tomorrow. New York: John 

Wiley & Sons, 1976. 196 s. ISBN 0-471-01507-5. 

Nissinen Kari. 2003. Toimitilojen tehokkuuden ja toimivuuden mittaaminen 

työpistetarkastelun perusteella [verkkodokumentti]. Oulu: marraskuu 2003. [viitattu 

28.1.2013]. Yhteenvetoraportti, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. 76 s. Saatavissa 

PDF-tiedostona: http://www3.vtt.fi/liitetiedostot/cluster6_rakentaminen_ 

yhdyskuntatekniikka/Workplace%20VTT%20raportti.pdf 

Nelson Peter, Safirova Elena, Walls Margaret. 2007. Telecommuting and environmental 

policy: Lessons from the ecommute program. Transpotation Research Part D, 12: 3. S. 

195–207. ISSN 1361-9209. 

Newman Stuart. 1989. Telecommuters bring the office home. Management Review, 78: 

12. S. 40–43. ISSN 0025-1895. 

Oksman Heidi. 2007. Ympäristöjärjestelmän toteuttamisen edellytykset Lappeenrannan 

teknillisellä yliopistolla. Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 

Ympäristötekniikan koulutusohjelma. Lappeenranta, 2007. 114 s. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2012. Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilu. Opetus-ja 

kulttuuriministeriö, koulutus [verkkodokumentti]. [viitattu: 27.11.2012]. Saatavissa: 

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/lukukausimaksukokeilu/index.html 

Paalanen Essi. 2009. Kasvihuonekaasutase Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomen 

ympäristökeskuksen raportteja 3/2009. Kouvola, 2009. ISBN 978-952-11-3686-3 (PDF). 

Julkaisu on saatavan vain internetistä: www.ymparisto.fi/kas/julkaisut -> Raportteja. 

Partanen Pirkko. 2013. Skinnarilan kampuksen nuppiluku. [yksityinen sähköpostiviesti]. 

Vastaanottaja: Eija Multanen Lähetetty 21.1.2013 klo 17:22 (GMT +0200). 

Pekkola Juhani. 2005. Etätyön käsitteen kehitys ja tulkinta työympäristössä 1980- ja 1990-

luvuilla. Työministeriö, Työpoliittinen aikakauskirja 3/2005. 



 

 

95 

Pekkola Juhani. 2002. Etätyö Suomessa, fyysiset, virtuaaliset, sosiaaliset ja henkiset 

työtilat etätyöympäristöinä. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. 259 s. ISBN 951-555-721-7. 

ISSN 0424-7256. 

Pekkola Juhani. 1993. Etätyön soveltaminen henkilökohtaisella, tuotanto-organisaation ja 

työmarkkinajärjestelmän tasolla. Helsinki: Hakapaino Oy, 1993. 293 s. Työpoliittinen 

tutkimus, 47. ISBN 951-47-7526-0. ISSN 0787-9458. 

Perez M.P., Sánchez A.M. ja de Luis Carnicer M.P. 2002. Benefits and barriers of 

telework: perception differences of human resources managers according to companys’s 

operations strategy. Technovation, 22: 12. S. 775-783. ISSN 0166-4972. 

Puhakka Vesa. 2005. Tutkimusmenetelmät, Kyselytutkimuksen suunnittelu ja 

toteuttaminen, luku 1: Otanta. [verkkodokumentti]. [viitattu 21.12.2012]. Kurssimateriaali, 

Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos. Saatavissa PDF-tiedostona: 

http://www.tol.oulu.fi/kurssit/tutkimusmenetelmat/Tutkimusmenetelmat19_9.pdf 

Pyöriä Pasi. 2011. Managing telework: risks, fears and rules. Management Research 

Rewiew, 34: 4. S. 386-399. ISSN 2040-8269. 

Pyöriä Pasi. 2003. Etätyö edellyttää uudenlaista johtajuutta. Helsingin sanomat, 

Pääkirjoitukset, Vieraskynä. Julkaistu 21.5.2003. 

SAK ry. 2012. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n työelämäsanasto. 

[verkkodokumentti]. Päivitetty 13.9.2012. [viitattu 19.9.2012]. Saatavissa: 

http://www.tyoelamasanasto.fi/e/etakokous/ 

Smok Oy. 2013. SMOK Tila. [verkkotietokanta]. [viitattu 7.1.2013]. Lappeenrannan 

teknillisen yliopistolla käytössä oleva tilanhallintaohjelmisto. Palvelu on maksullinen ja 

vaatii käyttäjälisenssin. 

SurveyMonkey. 2012. Kyselytutkimuksen otoskoko. [verkkodokumentti]. [viitattu: 

14.1.2013]. Saatavissa: http://fi.surveymonkey.com/mp/sample-size/ 

Tilastokeskus. 2013a. Joulukuun työttömyysaste 6,9 prosenttia. Suomen virallinen tilasto 

(SVT): Työvoimatutkimus [verkkodokumentti]. Joulukuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus 



 

 

96 

Julkaistu 22.1.2013. [viitattu: 6.2.2013]. ISSN 1798-7830. Saatavissa: 

http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tie_001_fi.html 

Tilastokeskus. 2013b. Ilmapäästöt toimialoittain. [verkkodokumentti]. Helsinki: 

Tilastokeskus. Päivitetty 16.1.2013. [viitattu: 7.2.2013]. ISSN 2323-7589. Saatavissa: 

http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tie_001_fi.html 

Tilastokeskus. 2012a. Toimihenkilöiden määrä kaksinkertaistunut 40 vuodessa. 

[verkkodokumentti]. Helsinki: Tilastokeskus. Päivitetty 15.10.2012. [viitattu 22.2.2013]. 

Saatavissa: http://www.tilastokeskus.fi/tup/vl2010/art_2012-09-11_001.html 

Tilastokeskus. 2012b. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2011. [verkkodokumentti]. 

Helsinki: Tilastokeskus. Päivitetty 13.12.2012. [viitattu 24.2.2013]. Saatavissa: 

http://www.stat.fi/til/khki/2011/khki_2011_2012-12-13_kat_001_fi.html 

Tilastokeskus. 2012c. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2010. Helsinki: 

Tilastokeskus, 2012. 57 s. Katsauksia 2012/1. ISBN 978-952-244-341-0. ISSN 1797-6103.  

TEK. 2005. Etätyön periaatteista syntyi sopu. TEK Tekniikan akateemiset, uutisarkisto. 

[verkkodokumentti]. Julkaistu 25.5.2005. [viitattu 25.6.2012]. Saatavissa: 

http://www.tek.fi/uutiset/etatyo250505.html 

Turun kasvatus- ja opetustoimi. 2012. Koordinointi, etäopetuksen määritelmä. EKO, 

Etäopetuksen koordinointihanke. [verkkodokumentti]. Päivitetty: 25.10.2012. [viitattu: 

19.11.2012]. Saatavissa: http://info.edu.turku.fi/etaopetus/koordinointi 

Turun yliopisto. 2012. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen henkilökunta, Sirkka Heinonen. 

[verkkodokumentti]. [viitattu 14.1.2013]. Saatavissa: 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/yhteystiedot/henkilokunta/Sivut/sirkka-heinonen.aspx 

UC Berkeley Extension. 2012. Online Courses. [verkkosivusto]. [viitattu 26.11.2012]. 

Saatavissa: http://extension.berkeley.edu/catalog/online.html 

University of Cambridge. 2011. Institute of Continuing Education, University of 

Cambridge. [verkkosivusto]. [viitattu 26.11.2012]. Saatavissa: 

http://www.ice.cam.ac.uk/courses/online-courses 



 

 

97 

Valtioneuvoston kanslia ja Tilastokeskus. 2010. Työmatkan pituus. [verkkodokumentti]. 

Julkaistu 22.3.2010. [viitattu: 24.1.2013]. Saatavissa: http://www.findikaattori.fi/fi/70 

Valtiovarainministeriö. 2010. Etätyön periaatteet ja palvelussuhteen ehdot sekä 

puitesopimus. Valtiovarainministeriö, julkaisut ja asiakirjat, henkilöstöhallinnon asiakirjat, 

ohjeet. [verkkodokumentti]. Julkaistu 12.10.2010. [viitattu: 21.6.2012]. Saatavissa: 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/03_ 

ohjeet/97226/name.jsp 

Ympäristöministeriö. 2001. Kansallinen ilmasto-ohjelma – Ympäristöministeriön 

sektoriselvitys. Suomen ympäristö 473. Helsinki: Oy Edita Ab, 2001. ISBN 952-11-0879-

7. 

Wells Susan J. 2001. Making telecomuting work. HR magazine, 46: 10. S. 34-45. ISSN 

1047-3149. 

 



  Liite I, 1 

 

LUT:n henkilökunnan etätyökysely 

 

 



  Liite I, 2 

 

 



  Liite I, 3 

 



  Liite I, 4 

 

 



  Liite I, 5 

 



  Liite I, 6 

 



Liite II, 1 

 

Etätyökiinnostusta lisäävät tekijät henkilöstöryhmittäin. Vastausmäärät [hlö] on ilmoitettu 

vastausvaihtoehdoittain ja eniten vastatut eli tärkeimmät tekijät on merkitty oranssilla. 
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  LIITE III, 1 

 

Etätyökiinnostusta vähentävät tekijät henkilöstöryhmittäin. Vastausmäärät [hlö] ilmoitettu 

vastausvaihtoehdoittain ja eniten vastatut eli tärkeimmät tekijät on merkitty oranssilla. 
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  LIITE IV 

 

LUT:n henkilökunnan työmatkaliikkumisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen 

laskenta 

 

Laskenta on suoritettu tarkoilla arvoilla Excelillä, oheisessa kuvassa käytetään kuvan 

selkeyden vuoksi pyöristettyjä arvoja. Sarakkeen 1 tiedot ovat kuvasta 14 ja sarakkeen 3 

taulukosta 3. 

Kulkijoiden määrä kulkutavoittain (sarake 2) on laskettu kertomalla sarakkeessa 1 

ilmoitettu kulkijoiden osuus LUT:n henkilökunnan lukumäärällä 839 hlö.  

Sarakkeessa 4 olevat yhden työntekijän vuodessa kulkema työmatka on laskettu kävellen, 

linja-autolla ja henkilöautolla kulkevien osalta seuraavasti: 

Työmatka yhteen suuntaan keskimäärin [km] (sarake 3)*2*5 kertaa/vko*44 vko/vuosi 

Sekä junalla kulkevien osalta: 

Työmatka yhteen suuntaan keskimäärin [km] (sarake 3)*2*1 kerran/vko*44 vko/vuosi 

LUT:n henkilökunnan työmatkojen kulkemisesta aiheutuvat päästöt kulkuvälineittäin on 

laskettu sarakkeeseen 6 kertomalla sarakkeiden 2, 4 ja 5 tiedot keskenään, esimerkiksi 

henkilöautolla yksin: 

415 hlö*9970 km*214 gCO2-ekv./hkm=885,87 t CO2-ekv. 

Lopuksi sarakkeeseen 7 on laskettu kulkuvälineiden osuudet kokonaispäästöistä. 

Sarakkeen numero: 1 2 3 4 5 6 7

Kulkutapa

Osuus LUT:n 

työntekijöistä, 

jotka kulkevat 

ko. kulkutavalla 

[%]

Kulkijoita 

[hlö]

Yhden 

työntekijän 

työmatka yhten 

suuntaan 

keskimäärin 

[km]

Yhden 

työntekijän 

kulkema 

työmatka 

vuodessa [km] 

Päästökerroin 

[g CO2-

ekv./hkm]

Päästöt      

[t CO2-ekv.]

Osuus 

päästöistä 

[%]

Kävellen tai 

polkupyörällä 26 % 217 2 989 - 0 0 %

Linja-autolla 10 % 88 11 4 678 16 7 1 %

Junalla 3 % 29 228 20 100 15 9 1 %

Henkilöautolla yksin 49 % 415 23 9 970 214 886 93 %

Henkilöautolla 

kahdestaan 10 % 83 13 5 876 107 52 5 %

Henkilöautolla >2 

henkilön 

kimppakyydillä 1 % 7 9 3 960 71 2 0 %

Henkilöautolla 

yhteensä 60 % 505 940 98 %

Kaikki yhteensä 100 % 839 955 100 %



Liite V, 1 

 

Haastattelujen teemat 

 

ETÄTYÖSKENTELYN ALOITTAMINEN 

Kerro miten aloitit etätyöskentelyn: Teitkö sinä vai esimiehesi aloitteen etätyöskentelystä? 

Millainen oli/on esimiehesi suhtautuminen etätyöskentelyyn? 

Mitkä asiat hoidettiin etätyöskentelyn alkaessa hyvin ja mitä toivoisit kehitettävän? Onko 

LUTin etätyösopimuspohja kattava, vai onko sinulla siihen kehitysehdotuksia? 

 

ETÄTYÖN TEKEMISEEN KANNUSTAVAT TEKIJÄT SEKÄ 

MIINUSPUOLET 

Miksi haluat tehdä etätöitä eli mitä hyötyä tavoittelet? 

Pääsetkö tavoitteeseesi harvoin/joskus/usein/lähes aina?  

Mitkä tekijät ovat sinulle etätyöskentelyn hyviä puolia? 

Mitkä tekijät ovat sinulle etätyöskentelyn miinuspuolia tai haastavimpia tässä järjestelyssä?  

 

ETÄTYÖN MÄÄRÄ 

Haastateltava on tehnyt etätöitä keskimäärin ___ päivää viikossa/kuukaudessa. 

Haastateltavan työnkuva:  

Kuinka suuren osan töistä tai mitkä työtehtävät pystyisit (teknisesti/periaatteessa) 

suorittamaan etätyönä? 

Kuinka suuren osan töistä ja mitkä työt haluaisit (henkilökohtaiset mieltymykset, 

elämäntilanne, työskentelymahdollisuudet kotona) suorittaa etätyönä? 

 

ETÄTYÖN TEKEMINEN 

Kerro hyväksi havaituista toimintatavoista ja esimiehesi kanssa sopimistasi säännöistä 

liittyen: 

 tehokkaaseen työskentelyyn 
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 tavoitettavuuteen  

 palautteen antamiseen ja saamiseen  

 johtamiskäytöntöihin: työn tavoitteellisuus, mitattavuus, tulokset ja niiden 

mittaaminen 

 

TOIMISTOTILAN TARVE 

Millaisia toimistotiloja toivoisit yliopistolla tai etätyökeskuksessa olevan? Millaiset tekijät 

ovat tärkeitä kodin työhuoneessa? Onko sinulla tällä hetkellä oma työhuone yliopistolla? 

Tarvitsetko oman työhuoneen? Monitilatoimistoratkaisun kuvailu. Haluaisitko kokeilla 

työskentelyä monitilatoimistossa? 

 

ETÄKOKOUKSET 

Oletko osallistunut etäkokouksiin? Kerro kokemuksiasi etäkokouksista ja niiden teknisestä 

toteutuksesta. Onko suhtautumisesi etäkokouksiin tai kokemuksesi etäkokouksista pääosin 

positiivisia vai negatiivisia? 

 

ETÄSEMINAARIT 

Oletko osallistunut etäseminaareihin? Kerro kokemuksiasi etäseminaareista ja niiden 

teknisestä toteutuksesta. Onko suhtautumisesi etäseminaareihin tai kokemuksesi 

etäseminaareista pääosin positiivisia vai negatiivisia? 

 

YHTEENVETO 

Mielestäsi tärkeimmät yliopistolta työnantajana toivottavat toimenpiteet, joilla 

etätyöskentelymahdollisuuksia tulisi parantaa? Mitä LUT:ssa tulisi tehdä, jotta 

etätyöskentely saataisiin yleistymään? 

 



  LIITE VI, 1 

 

LUT:n etätyösopimuspohja 

 

ETÄTYÖSOPIMUS 
 

 

Työnantaja  

  Lappeenrannan teknillinen yliopisto (jäljempänä yliopisto) 

 

Etätyöntekijä 

 

NN (syntymäaika) 

 

Sopimuksen tarkoitus 

 

NN työskentelee yliopistossa ________________ (työpaikka, laitos, 

tiedekunta ja tehtävä). 

 

Tällä sopimuksella määritellään etätyön aikana noudatettavat työsuhteen 

ehdot. Muilta osin tämä päätös ei vaikuta alkuperäisessä työsuhteessa 

noudatettaviin ehtoihin. 

 

Etätyön alkamis- ja päättymisajankohta 

 

Etätyö alkaa _______ ja päättyy ________.  

 

 

Etätyönä tehtävä työ 

 

NN tekee etätyönä ___________ (tutkimustyötä, jatko-opintoja, 

projektityötä tms., kohtuullisen tarkka kuvaus.). 

 

 

Työn suorittamispaikka 

 

Etätyötä tehdään NN:n kotona (tai jossakin muualla, mutta ei yliopiston 

tiloissa), osoitteessa ______________. 

 

Työaika 

NN saa itse päättää säännöllisen työaikansa sijoittumisesta. Etätyöstä ei 

makseta ilta- ja yötyölisää eikä korotettua palkkaa, jos NN tekee työtä 

muulloin kuin arkipäivisin.  

 

NN:n tulee olla esimiehen tavoitettavissa päivittäin/viikoittain klo ____ - 

______ (tavoitettavuus määritellään tarpeen mukaan, esim. NN tulee 

raportoida tekemistään töistä ja niiden etenemisestä 

viikoittain/kuukausittain esimiehelleen.) 

Kustannusten korvaukset 
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NN:lle ei makseta työhuonekorvausta tai korvausta puhelinkuluista tai 

muista mahdollisista kustannuksista/maksetaan kohtuullisissa määrin, 

normaalin käytännön mukaisesti. Työpuhelinta ei voi käyttää 

yksityispuheluihin.  

 

Työtilat ja -laitteet 

 

NN käyttää etätyössä omia/työnantajan työvälineitä (jos työnantajan 

välineitä niin yksilöitävä). 

 

NN:lle ei makseta korvausta omien laitteiden, ohjelmien, 

tietoliikenneyhteyksien tai kalusteiden käytöstä, huollosta tai vakuutuksista 

(jos maksetaan, niin yksilöitävä).  

 

Työterveyshuolto 

 

NN käyttää pääsääntöisesti Lappeenrannassa yliopistolla sijaitsevan 

toimipisteen tarjoamia työterveyshuoltopalveluja. Äkillisissä ja kiireellisissä 

tapauksissa NN voi käyttää myös mitä tahansa Mehiläinen Oy:n 

(www.mehilainen.fi) terveysaseman palveluja. 

 

Etätyön päättäminen 

 

NN:llä ja yliopistolla on oikeus kahden kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen 

lopettaa etätyö, jolloin asianomainen siirtyy työskentelemään työnantajan 

tiloihin. Ilmoitus etätyön lopettamisesta on tehtävä kirjallisena. / Tämä 

etätyösopimus on voimassa [pvm] saakka, jonka jälkeen NN palaa 

tekemään töitä työnantajan tiloihin. 

 

 

Lappeenrannassa ___ päivänä _____kuuta 2012 

 

 

 

NN 

(etätyöntekijä) 

 

 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

 

 

      

Pirkko Partanen    NN 

henkilöstön kehittämisjohtaja   dekaani 


