
Toimittaja Tiina Uimaluoto: Korona-aika on lisännyt etätöitä monilla aloilla. Oletko sä itse 

ollut etätöissä korona-aikana? 

Haastateltava Merika Vahlsten: Olen kyllä ollut, joo. 

Haastateltava Antti Rinta-Filppula: Joo, olin kesällä tossa etätöissä. Tein 

korkeakouluharjoittelun Suomi-Venäjä-Seurassa, niin tota, siinä olin etätöissä. 

Haastateltava Laura Sirkka: Öö, mä etäopiskelen. 

Toimittaja T.U.: Joo.  

Haastateltava L.S.: Mutta töissä ihan normaalisti.  

Toimittaja T.U.: No, mitä hyviä puolia sä ajattelet, että etätöissä voi olla?  

Haastateltava M.V.: No, saa nukkua pidempään. Ei tarvi suoriutua... Mullaki on siis kakskyt 

kilsaa töihin ja mä kuljen julkisella liikenteellä niin ei tarvi suoriutua niin paljon aikasemmin 

sit sinne työpaikalle, että niinkun kymmenen minuuttia aikaisemmin voi nousta ja raahautua 

keittiön pöydän ääreen, tai työpisteelle, niin huomattavasti helpompaa. Ja sitten toki taas 

loppupäivästä sä oot aikaisemmin kotona, vapaapäivän askareihin ja muihin niin ei tarvi 

niinkun suorittaa sitä matkaa sieltä.  

Haastateltava A.R.: No etätöissä on mun mielestä hyvä puoli se, että työt voi tehdä, jos nyt 

ei ihan mihin aikaan haluaa tahansa, niin kuitenkin etätyöskentely antaa semmosta pientä 

tiettyä liikkumisvaraa siinä, että milloin niitä töitä tekee, missä mielentilassa niitä tekee, ja 

ehkä myös semmonen oma rauha on sitten, jos siellä kotona niitä etätöitä tekee.  

Haastateltava L.S.: Öö, no ainaki se, et saa tehä niinku sillon kun ittelle sopii parhaimmalta, 

et jos on jotain et ei pystyiskään tekemään, niin sit voi tehä myöhemmin. Et se joustavuus on 

ainaki ollu tosi kiva.  

Toimittaja T.U.: No, missä määrin sun mielestä etätöitä pitäis tulevaisuudessa toteuttaa? 

Haastateltava M.V.: No, toki alasta riippuen, mut kyl mä koen, et semmonen ala mikä 

mahdollistaa etätyön, niin miksei ihan kokoaikaisesti. Toki, jos tarvii olla palavereissa livenä 

läsnä, niin miksei silloin sitten, mutta... Kyl mä kokisin, että jokainen työnantaja voi sen itse 

sitten määritellä, mut kyllä mä uskon, että ainakin tää on lisänny sitä mahdollisuutta kaikille 

työnantajille siihen, että tää toimii tää homma ja voidaan jatkossa ehkä enempi tätä toteuttaa. 

Ja toivon ainakin omalla kohdallani, että toteutuu niin, et voi olla enempi kotona.  



Haastateltava A.R.: Ehdottomasti siis siinä mielessä voi ainaki olla hyvä, että ois sitten 

mahdollisuus jäädä etätöihin, jos vaikka sairastuu tai muuta, sittenkin kun tää pahin epidemia 

nyt on ohi, niin tota, että ei sinne työpaikalle todellakaan pakko oo mennä levittämään edes 

sitä perus flunssaa, niin ainakin tässä suhteessa siis on hyvä. Ja myös tämmöset sitten ehkä, 

mitkä toimistotyössä usein korostuu, niin kokoukset, palaverit, missä, siis varmaan ihan 

kaikissa töissä, että itekin opettajaks suuntautumassa, niin tota, siinäkin on paljon palavereja, 

kokouksia, vanhempainvartteja ja muuta, että niitä vois sitten mahdollisuuksien mukaan 

myös järjestää etänä, koska aina ei välttämättä pysty tulemaan paikalle ja... ja tota on 

ihmisillä erilaisia elämäntilanteita, mitkä sitten estää tämmöset fyysiset kokoontumiset, niin 

siinä mielessä ois mun mielestä hyvä lisätä etätyön mahdollisuutta.  

Haastateltava L.S.: Öö, no ehkä sillei puolet ja puolet, eli ehkei ihan niinku täysin 

etätyöskentelyä, et ois niitä toimstopäiviäki, mut sitte kyl mun mielestä suurimman osan 

pystyy hoitaa etänä ja sit vähentää just matkustelua ja kaikkee ni, se on ihan kiva. 

 


