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Toimenpiteet noudattivat epidemian kulkua

Ilmoitus ja 

ohjeistus 

siirtymisestä 

etätyöhön

9.3.2020

IT-putkea 

laajennetaan

Kassan, myyntisaatavien ja tilauskannan tehostettu seuranta

Varamiesjärjestelmää 

vahvistetaan

Varaudutaan töiden 

vähenemiseen

KSE:n vaatima 

viesti asiakkaille

TJ:n viikkokirje henkilökunnalle 

25.6.2020

Ilmoitus, että 

elokuun alussa 

palataan 

toimistoille

Plan ahead –ryhmä alkaa

Koronatestausmahdollisuus

henkilökunnalle

Varautumisryhmän kokoukset 

päivittäin klo 7.45

Ohjeistusta päivitetään jatkuvasti intraan

Hyvien käytäntöjen 

jakaminen alkaa

Varautumisryhmän 

kokoukset viikoittain 

klo 7.45

Varautumisryh-

män kokoukset 

kahden viikon 

välein klo 7.45



• 18.3.2020 460 A-Insinööriä etätyössä

• 20.3.2020 480 A-Insinööriä etätyössä

• 26.3.2020 580 A-Insinööriä etätyössä

• 1.4.2020   610 A-Insinööriä etätyössä

Etätyöhön siirryttiin viikossa

https://access.ains.fi/public/mapshow.htm?id=5771&mapid=5674563456456

https://access.ains.fi/public/mapshow.htm?id=5771&mapid=5674563456456


IT:llä suuri vaikutus



Management by crises –

karikot ja hukat näkyviksi!



Miten asiantuntijat 

kokivat etätyön?

Etätyökysely, toukokuu 2020 (N=450) 

OMAN TYÖN TEHOKKUUS

(1 = Ei lainkaan tehokasta, 5 = Erittäin tehokasta)

0%
3%

15%

53%

30%

1 2 3 4 5

OMAN TIIMIN / PROJEKTIN TEHOKKUUS

(1 = Ei lainkaan tehokasta, 5 = Erittäin tehokasta)

0%
3%

18%

62%

17%

1 2 3 4 5



Miten esimiehet 

kokivat etätyön?

Etätyökysely, toukokuu 2020 (N=150) 

OHJAUKSEN ONNISTUMINEN

(1 = Erittäin huonosti, 5 = Erittäin hyvin)

ASIAKASTYÖN ONNISTUMINEN

(1 = Erittäin huonosti, 5 = Erittäin hyvin)
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Laskutusaste parani + 2 %

Lyhyet sairauspoissaolot vähenivät - 32 %

Terveysprosentti nousi 85 %

Mitä data osoitti?

A-Insinöörit H1/2020



HUKKAA POISTUI

• Kodin ja työpaikan välinen matkustaminen väheni

• Palaverit eivät vaatineet matkustamista – ajansäästö!

• Työn keskeytyksiä tuli vähemmän

• Yhteyden saaminen kollegoihin ja asiakkaisiin onnistui helpommin

• Kokoukset alkoivat (ihmiset eivät myöhästelleet) ja loppuivat ajallaan

• Asiaan mentiin palavereissa tehokkaasti

• Tiimin sai koolle hyvinkin lyhyellä varoitusajalla



JOHTAMISESSA HAASTEITA

• Huolena henkilöstön työhyvinvointi pitkällä aikavälillä

• Miten tukea ihmisten kykyä itsensä johtamiseen (rutiinit, tauotus)?

• Miten hoidetaan työyhteisön yhteisöllisyys?

• Miten järjestetään kollegojen sparraus ja tuki?

• Miten rakentaa luottamusta uusien asiakkaiden kanssa?

• Miten työn laatu varmistetaan?

• Miten asiakassuhteen laatu hoidetaan?

• Johtajien akvaarioajat täyttyivät nopeasti



Lopputuloksena etätyö/kotityö/mobiilityö todettiin työelämän 

joustotekijäksi ja oikein järjestettynä win-win –tilanteeksi 

työntekijän ja työnantajan välillä.

Lopputuloksena on henkilön omien 

vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen työnsä 

tehokkaassa ja motivoivassa tekemisessä = 

LEAN


