UUDEN AJAN OPAS
Miten vaalia
yhteenkuuluvuutta uuden ajan etätyössä?

#etätyössä #mitäkuuluu #voittavatiimi

On sanomattakin selvää, että muuttunut maailma
ja lisääntynyt etätyö ovat tuoneet tullessaan sekä
hyviä puolia että haasteita, jotka täytyy taklata.

Hyvinvointi työssä ja yhteenkuuluvuuden
tunne ovat korostuneet
ennennäkemättömästi etätöihin siirryttyä.

Vaikka työt itsessään sujuisivat ja työnteko
olisi tehokasta, voi hyvinvointi olla koetuksella.
Jos työntekijät jätetään oman onnensa nojaan,
ongelmat hiipivät hiljalleen ja paisuttuaan
valtavaksi, ongelmien korjaaminen on entistä
vaikeampaa.

ETÄTYÖN

Työskentelyrauha

Työmatkoihin
ei kulu aikaa
Taloudelliset säästöt
Vapaus vaikuttaa
työaikoihin ja paikkaan
Työn ja perhe-elämän
yhteensovittaminen

Väärinymmärrysten
riski kasvaa
Etääntyminen
työyhteisöstä
Tuen ja
palautteen puute

Työn ja
vapaa-ajan
sekoittuminen
Huono työergonomia

Jotta osaamme luoda toimivan etätyökulttuurin,

meidän tulee tuntea

toisemme ja toistemme tarpeet. Ainoastaan avoimesti keskustelemalla
voimme ymmärtää, mitä työyhteisössä kaivataan, mitä voi parantaa ja mikä

Luottamus
puolestaan rakentuu hiljalleen, kun opimme tuntemaan toisemme
yhdessä vietetyn ajan myötä. Kun tunnemme ja luotamme toisiimme,

toimii jo. Rehellinen ja avoin keskustelu vaatii vankkaa luottamusta.

löydämme kaikille osaamisen ja kiinnostuksen mukaiset pelipaikat.

Etätyö vaatii luottamusta johtajalta ja itsensä johtamistaitoja työntekijältä.
On tärkeää, että odotukset puolin ja toisin ovat tiedossa. Työntekijän tulee

On mahdotonta toimia
oikein, jos yhteisiä pelisääntöjä ei ole sovittu. Etätyö on tehnyt myös

tietää, mitä häneltä odotetaan, samoin johtajan.

palautteenannosta entistä vaikeampaa. Kun etäpalaveri päättyy, ei toiseen
enää saa kontaktia samalla lailla kuin kasvokkaisissa kohtaamisissa. Arkinen
juttelu ja sitä kautta luonnolliset palautteenvaihdot ovat jääneet pois.

Etätyön vakiinnuttua työn
ulkopuolisten kohtaamisten merkitys kasvaa entisestään. Emme pysty
Yhteistä aikaa tulee järjestää eri tavalla.

etänä tunnistamaan toistemme mielialaa ja tunteita yhtä hyvin. Siksi on tärkeää,
että näemme tasaisin ajoin myös kasvotusten, mahdollisuuksien mukaan. Lyhytkin
tapaaminen rennolla sisällöllä luo puitteet vapaalle keskustelulle ja aitojen
kuulumisten vaihtamiselle.

Yhteenkuuluvuuden tunnetta ei kuitenkaan rakenneta yksittäisillä tapahtumilla
siellä täällä, vaan on tärkeää, että työyhteisöstä pidetään huolta jatkuvasti.

Työympäristön tulee olla turvallinen ja lämmin paikka, jossa kaikki
viihtyvät ja voivat olla omia itsejään. Kun ihminen voi hyvin, luovuudella
on mahdollisuus kukoistaa, ihminen kehittyy ja työn tulokset paranevat.

Menestyvän yrityksen takana on hyvinvoivat ihmiset. Tällainen yritys näkyy
ja kuuluu, nimenomaan positiivisessa mielessä. Tilanne on win-win-win.

Osallistu etäpalaveriin, niin kuin osallistuisit

Mieti, mitä tulee paikalle, kun sinä

tavalliseen palaveriin, niin henkisesti

tulet paikalle? Energinen asenne

kuin fyysisestikin

tarttuu!

Järjestä aikaa luovalle työlle. Luovuus

Pyydä ja anna apua, yhdessä voitte

kärsii kiireestä, joten muista järjestää

tehdä parempaa tulosta

palaverittomia päiviä.

lyhyemmässä ajassa

Luo itselle toimivat rutiinit. Ole

Jos huomaat epäkohtia, muista

kärsivällinen, rutiinin syntyminen vaatii

vaatia muutosta. Mitään ei tapahdu,

useita toistoja.

jos kukaan ei avaa suutansa.

Aava & Bang syntyi ajatuksesta tarjota yrityksille
jotain, mitä perinteiset mainostoimistot ja

Yhteenkuuluvuus
syntyy yhteisistä
muistoista

konsulttiyritykset eivät pystyneet tarjoamaan
kasvuhakuisille yrityksille – myynnin ja
markkinoinnin kehittämiseen aidosti strategisen
kumppanin, joka haluaa ja osaa ottaa vastuuta
myös strategioiden arkisesta toteutuksesta.

Aava & Bang
Hanne-Mari Miskala
Henkilöstöjohtaja

Yhteisö auttaa
Hyvinvoinnin kannalta on oleellista,
että työnkuvat vastaavat ihmisten

vaatimustason tulee olla sopiva,
sillä liian vaativa tai liian helppo
työ ei motivoi.

Jokaisen osaamista ja tekemistä
sparrataan. Toimivalla tiimityöllä on
iso vaikutus työskentelyn sujuvuuteen
ja työkuorman tasaaminen tiimin
kesken auttaa myös kuormituksen
hallinnassa.

gnaB & avaA

osaamista ja kiinnostusta. Työn

Kuormituksesta palautuminen
Työntekijöille tuodaan konkreettista tietoa kestävästä tavasta tehdä tietotyötä;
miten kuormituksesta palaudutaan ja, miten sitä voidaan ennaltaehkäistä.
Tehdään pieniä valintoja ja lisätään tietoa siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa
omaan hyvinvointiinsa.

Käytössä on mm. Firstbeat mittaukset, jotka kertovat, mikä senhetkinen
kuormitustaso on ja miten ihminen palautuu. Tästä saadaan konkreettiset
toimenpiteet jatkoon, miten kuormitusta voi vähentää ja palautumista parantaa.
Lisäksi tarjotaan hyvinvointiluentoja ammattilaisten vetäminä.

Avainasemassa on työn joustavuus; ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa
työaikoihinsa ja tehdä osa-aikatyötä missä tahansa elämänvaiheessa.

Aava & Bang

gnaB & avaA

Tunnekokemus

Mikään ei voita livekohtaamisia.
Yhteisillä kokemuksilla ja muistoilla on
iso merkitys, sillä

yhteenkuuluvuus

syntyy nimenomaan yhteisistä
muistoista.
Töitä voi tehdä käytännössä mistä
vain, mutta säännölliset
livekohtaamiset on kriittisen tärkeitä
yhteenkuuluvuuden kannalta.
Tunnekokemuksen synnyttäminen
etänä on paljon vaikeampaa.

Aava & Bang
Maanantai aloitetaan yhteisellä Bang Academylla,
jossa käydään läpi yhteisiä asioita. Academyssa
esitellään eri tiimejä ja projekteja sekä käydään
läpi, mitä yritykselle kuuluu.

Perjantain päätteeksi puolestaan kokoonnutaan
yhteen viikon onnistujaäänestyksen merkeissä.
Äänestyksessä nostetaan hyviä tekoja ja
onnistumisia esille. Tarkoituksena on antaa arvoa
toisten työlle ja tuoda esiin niin isoja kuin pieniäkin
tekoja, jotka ovat vaikuttaneet yhteiseen
tekemiseen. Äänestys luo hyvän, lämpimän fiiliksen
työviikon päätteeksi ja viikonlopun viettoon voi
siirtyä hyvillä mielin.

Yhteiset
rutiinit
yhdistävät

Miten epävirallisia
kohtaamisia mahdollistetaan?
Muutaman kerran vuodessa järjestetään yhteinen kehityspäivä.

säännöllisiä tapaamisia, joissa kehitetään yhteistä tekemisen mallia ja opitaan
toisilta. Näin

oppimista ja kehittymistä pidetään koko ajan yllä.

Kuukausittain järjestetään lounastreffit-arvonta, jossa jokaiselle arvotaan
lounaskaveri. Näin pääsee kohtaamaan niitäkin työkavereita, joiden kanssa ei
arjessa ole niin paljoa tekemisissä. Lisäksi järjestetään erilaisia afterworkeja
joko etänä tai kasvokkain.

Henkilöstöstä koostuva vapaa-ajan toimikunta on vahvasti mukana epävirallisten
kohtaamisten suunnittelussa ja järjestämisessä.

gnaB & avaA

Kehityspäivänä pysähdytään yhteisten asioiden äärelle. Lisäksi tiimeillä on omia

Tapahtumat
osana
hyvinvoivaa
työyhteisöä

Tapahtuman yhtenä tavoitteena voi olla osallistujien
suhteiden syventäminen. Hyvin suunniteltu tapahtuma luo
puitteet hyville keskusteluille, kuulumisten vaihtamisille ja
muistoille, jotka säilyvät vahvasti osallistujien mielessä
läpi elämän.

Jaettu tunnekokemus lujittaa ihmisten
välistä suhdetta.

Arjessa ajatukset ja tekeminen ovat vahvasti kiinni itse
työssä. Kirosana nimeltä kiire laiminlyö suhteiden
syvenemistä. Niinpä erilaiset tapahtumat arjen
rytmittäjänä ovat tärkeitä yhteen pelaavan työyhteisön
näkökulmasta.

Pysähtyminen arjen keskellä

muistuttaa kenen kanssa ja miksi arjen työtä
tehdään. Tavoitteen mukaisesti suunniteltu tapahtuma
antaa osallistujille luvan keskittyä tärkeimpään,
eli toisiimme.

Tapahtuman monet
muodot
Välimatka ei ole este

yhteisille kohtaamisille

Etänä vai paikan päällä?

Molempi parempi! Useimmat viettävät kesäjuhlat ja pikkujoulut ja siihen

Kesäjuhlien ja pikkujoulujen välillä on hyvä järjestää
matalankynnyksen live- ja/tai etätapahtumia. Myös hybriditapahtuma on varsin hyvä
tapahtumat sitten jäävätkin.

vaihtoehto, koska se ei rajaa kenenkään osallistumista. Laadukas hybriditapahtuma
yhdistää sekä etänä että paikanpäällä olevat osallistujat ja kokemus on yhtä
mieleenpainuva molemmille.

Tapahtuman ei aina tarvitse olla iso ja kallis kokonaisuus. Yhteinen lajikokeilu, leffailta
tai illallinen voi luoda yhtä hyviä muistoja kuin koko päivän tapahtuma. Suunnittele jo

pidä huolta, että kiireisen
arjen keskellä on pysähtymisen mahdollistavia yhteisiä kohtaamisia.

etukäteen alustava tapahtumakalenteri koko vuodelle ja

Tapahtumakalenterin voit luoda tapahtuma-ammattilaisen kanssa tai antaa vaikka täysin
vapaat kädet, jolloin te kaikki saatte yhtälailla vain nauttia lopputuloksesta.

PYSÄHTYMINEN ARJEN
KESKELLÄ MUISTUTTAA KENEN
KANSSA JA MIKSI ARJEN TYÖTÄ
TEHDÄÄN.

Oli kyseessä sitten live- tai etätapahtuma, tärkeintä on,
että niitä järjestetään. Elämän ei tule olla hammas
irvessä suorittamista ja muiden odotuksiin vastaamista

Lyhyet
kohtaamiset ja arjesta irtaantumiset voivat antaa
uutta energiaa niin paljon, että muutaman tunnin
pysähtyminen tehostaa työkykyä useaksi viikoksi.

kovalla työllä ja oman hyvinvoinnin kustannuksella.

Ei ole kenenkään etu, että töitä tehdään vähäisellä
akulla. Kuten elektronisia laitteita,

tulee ladata.

meitä ihmisiäkin

Työnohjaus
osana
kehitystä

Metsolanne on työn turvallinen mummola. Voit
tulla työskentelemään kanssani juuri sellaisena
kuin olet, hengähtää hetkisen, ja lähteä sitten
jatkamaan selkeämpien ajatusten ja keveämmän
sydämen kanssa. Saat aina yksilöllisesti
räätälöityä palvelua, koska kukaan muu ei ole
sinä.

- Anne

Metsolanne
Anne Hämäläinen
Yrittäjä
& ammattikohtaaja

Miten työnohjaaja voi auttaa?
Työnohjaus on työn ja ammatillisuuden ja työroolien ja työyhteisön tutkimista ja
peilaamista yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa.

Työnohjauksessa yhteisön vuorovaikutusta sekä yhteistä tekemistä ja
yhteisiä tavoitteita voidaan vahvistaa keskustelun kautta.
Ohjauksessa voidaan pureutua hankaliin asioihin ja ennaltaehkäistä
hankalien asioiden syntymistä.

Työnohjaus on pysähtymisen hetkiä. Oppiminen tapahtuu sekä ohjauksissa että
erityisesti tapaamiskertojen välillä. Etäajassa on tärkeä purkaa auki sitä, miten
meillä toimitaan ja miten jatkossa toimitaan. Työnohjaus antaa aikaa ja tilaa
purkaa ja kehittää työtä.

Tavoitteet lähtevät työyhteisöstä itsestään. Työnohjausta tehdään siksi,
että kaikki voisivat voida hyvin ja työ olisi tuloksellisempaa.

Metsolanne

Yksi pienimpiä tekoja, joilla
vuorovaikutusta voi parantaa on
kysyä, "mitä kuuluu?".
Etäajassa

työskentely on erilaista, kun

kahvihuoneen nurkalla ja oven suussa
tapahtuva jutustelu jää pois.
Silloin kun ollaan yhdessä etänä niin
ollaan tiukasti asiassa.

Yhteenkuuluvuutta rakentaa se,
että tunnemme toisemme ja meillä
on yhteys tiimissä.

ennalosteM

Mitä kuuluu?

Palautteenanto
Jos ei saa palautetta, syntyy epävarmuutta. Kannustava palaute vahvistaa

Kovimmatkaan ammattilaiset eivät välttämättä
uskalla toimia kokonaisen ammattitaitonsa varassa,
jos he eivät saa vahvistavaa palautetta.

aikaansaamista.

ennalosteM

Kun annat palautetta, on se sitten kannustavaa tai rakentavaa,
niin anna se ihmisen toiminnasta eli siitä, mitä toinen on tehnyt tai jättänyt

Älä anna palautetta persoonasta. Tämä siksi,
että toimintaamme voimme muuttaa, persoonamme emme.
tekemättä.

Vältä myös ehdottomia ilmaisuja, kuten aina, ikinä, koskaan
(toimii myös parisuhteessa ;)).

Palautteenannon harjoittelun voi aloittaa siitä, että oppii tunnistamaan,
mistä palautetta voi antaa. Kun toisen toiminta ilahduttaa, sanoita se

Silloin, kun tulee tunne, pitäisikö tästä sanoa jotain, niin
silloin todennäköisesti pitää. Avoin ja toista kunnioittava

ääneen.

keskustelukulttuuri tukee koko työyhteisön hyvinvointia.

Hyvinvoiva työyhteisö ei rakennu sormia napsauttamalla.

Hyvinvointi on valtava kokonaisuus, johon kuuluu paljon erilaisia,
pieniä ja suuria, osa-alueita. Olennaista on, että hyvinvointiin
kiinnitetään huomiota, siitä halutaan pitää huolta
ja kaikkien ääni tulee kuuluviin.

Mikään yritys ei olisi mitään ilman työtä tekeviä ihmisiä.

Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin.
Jos haluat mennä kauas, mene yhdessä.

Tapahtumatoimisto Evenda luo elämyksiä ja
yhdistää ihmisiä tapahtumien muodossa.

Evenda

evendaoy

www.evenda.fi

