Etätöitä kodin ulkopuolella?
Kokeile sinäkin!
Jos kuljet pitkää työmatkaa, voi omassa asuinkunnassasi sijaitsevalla etätyöpisteellä työskentely säästää
huomattavasti aikaa. Etätyöpisteellä voi myös olla parempi työergonomia tai työrauha kuin kotona.
Etätyöpisteelle kulkemisen myötä saat liikettä etätyöpäiviin, työn ja vapaa-ajan erottaminen voi
helpottua ja jaksaminen parantua. Etätyö on myös tärkeä ilmastoteko, jos sen myötä oman auton
käyttö työpäivän aikana vähenee.
Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu -hankkeessa (09/2020–5/2021) PohjoisKarjalan kuntiin pystytettiin etätyöpisteitä. Etätyöpisteiden avulla karsittiin pitkistä
työmatkoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, edistettiin kestävää
työmatkaliikkumista ja otettiin tyhjillään olevia toimitiloja hyötykäyttöön.
Samalla ratkaistiin monia etätyön haasteita.
Lue lisää nettisivuiltamme climatejoensuu.fi.

Etätyöläinen
– muista nämä!
Etätyössä sattuvat työtapaturmat ovat
lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä.
Työtapaturmaturva koskee tapaturmia, jotka
tapahtuvat työssä, työstä johtuvista olosuhteista
tai työmatkalla. Työtapaturmavakuutus ei
kuitenkaan kata tilanteita, joissa työntekijä
etätyöpäivänä hoitaa ns. omia asioita ja
loukkaantuu tapaturmaisesti.

1. Etsi sopiva tila etätyöpistettä varten
Kodin ulkopuolinen etätyöpiste voi olla työskentelyä varten sopiva tila esimerkiksi kirjastossa,
kunnan toimitiloissa tai paikallisen yrityksen tiloissa. Työpisteen tulisi olla kalustettu ergonomisesti
ja taata riittävä työrauha ja toimivat tietoliikenneyhteydet. Löytyisikö sinun asuinkunnastasi
sopivaa työtilaa, jossa voisit tehdä etätöitä?

Yritys! Nappaa tästä vinkit
etätyöpisteen perustamiseen:
2. Sovi etätyön pelisäännöistä esihenkilösi kanssa
Sopikaa tarvittaessa etukäteen etätyön määrästä, työajoista, etätyön
tekopaikasta (tai paikoista), työaikaseurannasta ja muista käytännön asioista
etätöihin liittyen. Vaikka töitä tehdään eri paikassa kuin yleensä, säilyvät
työntekijän ja työnantajan vastuut ennallaan – etätöissäkin.

3. Varaa tila etätyöskentelyä varten

1. Etsi ja vuokraa tila läheltä työntekijää.
2. Huolehdi, että tila on kalustettu
ergonomisesti ja turvallinen sekä
terveellinen työskentelyä varten.
3. Varmista että työntekijällä on sopivat
työkalut, laitteet ja tekniikka etätöihin.
4. Sovi etätyön pelisäännöistä työntekijän
kanssa. Jokainen työntekijä on erilainen
– huomioi siis työntekijän oma tilanne ja
työtehtävien soveltuvuus etätöihin.
5. Älä jätä työntekijää yksin!
Virtuaalikahvitauko on kiva tapa pitää
yhteyttä myös etänä.
Voisitteko yhteistyökumppanin kanssa
kokeilla yksittäisten työpisteiden vaihtoa tai
perustaa yhteisiä monitoimija etätyötiloja?

Tilan omistajan tai tilaa hallinnoivan tahon kanssa on hyvä sopia etätyötilan
käyttöön liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista, sekä varmistaa että tila on
käytettävissäsi sovittuina aikoina.

Pidä huolta
hyvinvoinnistasi
myös etätöissä

4. Työn iloa ja liikettä etätyöpäiviin
Kun kuljet etätyöpisteelle kävellen tai pyörällä, saat hyötyliikuntaa työpäivän
aikana ja virkistyt. Siirtymä etätyöpisteen ja kodin välillä herättää aamulla ja tuo
iltapäivällä selkeän päätöksen työpäivälle. Ja eikun työskentelemään!

Climate

Etätyö voi joskus tuntua yksinäiseltä.
Pidä yhteyttä työkavereihin esimerkiksi
säännöllisillä virtuaalikahveilla! Myös
riittävä tauottaminen ja taukoliikunta
virkistävät työpäivää.

