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Hybridityöskentely on tullut jäädäkseen. 
Työtä tehdään työpaikalla, kotona ja 
kolmansissa tiloissa. Mitä se tarkoittaa 
organisaatioille? Millaisia asioita tulee 
ottaa huomioon hybridityömallissa?
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Teknologia on osa kaikkien työtä ja kohtaamista tapahtuu fyysisesti ja virtuaalisesti.

Hyvä hybridityö syntyy sekä-että –ratkaisuista ja 

siitä oivalluksesta, että eri työtehtäviin ja työvaiheisiin sopii erilainen työtapa ja paikka



Hybridityöskentelyssä ei ole one size fits all –ratkaisuja
Myös saman organisaation sisällä on erilaisia tehtäviä ja tiimejä, joihin sopivat erilaiset ratkaisut 

Hybridityöskentelyn ratkaisuja on hyvä lähteä 

rakentamaan miettimällä:

• Missä tehtävissä ja työvaiheissa tarvitaan lähityötä?

• Mitä voi tehdä etänä?

• Mitä tehdään yhdessä - fyysisesti tai virtuaalisesti - ja mitä
erikseen? Keiden kanssa? Mitkä ovat tärkeimmät, työn
järkevään tekemiseen liittyvät verkostot, jotka määrittävät
työskentelyn parhaan paikan? Entä asiakkaat?
Yhteistyökumppanit? Muut sidosryhmät? Mitä uusia ja
mahdollisuuksia ja reunaehtoja on heidän kanssaan
työskentelyyn?

• Miten kaikki pysyvät riittävästi kärryillä siitä mitä tapahtuu?
Mitkä ovat yhdessä sovitut ja ensisijaiset viestinnän keinot
ja kanavat?

• Missä ja miten kehitämme organisaationa uutta? Missä
määrin samanaikaisesti? Missä määrin eriaikaisesti? Millä
välineillä?

• Miten varmistamme yksilöiden osaamisen ja
vastuullisuuden kasvun (itsensä johtaminen,
itseohjautuvuus/yhteisöohjautuvuus)
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Hybridityöskentelyssä synkroniset ja asynkroniset vaiheet vuorottelevat -

Millä perusteella hybridityöskentelyn paikka valitaan?
Soveltuvat työ- ja vuorovaikutusvälineet

Henkilökohtaiset toiveet

Kriittiset asiakastarpeet

Oman työn kehittäminen ja 
oma kehittyminen

Kustannukset 

Kriittiset 
yhteistyötarpeet ja 
uuden luominen

Asiakkaan toiveet

Tukiäly  

Organisaation kulttuuri Tietoturva 

Ekologinen kuormitus Toteuttamiskelpoisuus ja työn tehokkuus

Ajan ja paikan yhdistelmät

Spesifi aika

Spesifi paikka

Spesifi aika

Joustava aika

Spesifi paikka

Joustava paikka

Joustava paikka

Joustava aika
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Huomioon 
otettavaa 
organisaation 
hybridi-
työskentelyn 
ratkaisua 
tehtäessä:
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Johdon pohdittavaksi: 
Millainen malli meillä yhdistää nämä tärkeät näkökulmat?



Vinkkejä työntekijälle 
oman työn 
johtamiseen
• Tunnista tärkeimmät, työn tekemiseen liittyvät, 

verkostosi. Pyydä pohdinta-apua tarvittaessa –
älä jää yksin

• Tunnista mikä sinua motivoi, ja mieti miten ja 
missä itse saat parhaiten asioita aikaan

• Edistä vastuullisesti itse laadukkaan yhteistyön 
syntymistä niin livenä kuin 
virtuaaliympäristössäkin

• Ole avoin uudelle
• Eliminoi häiriötekijät, kun käsillä on pitkäaikaista 

keskittymistä vaativa työtehtävä
• Luota ja ole luottamuksen arvoinen



• Yhteiskunta mahdollistaa 
sen joustavilla 
työelämäkäytännöillä

• Organisaatio luo puitteet ja 
välineet 

• Johto tukee, kannustaa ja 
antaa tilaa

• Työyhteisö oppii yhdessä ja 
hakee parhaita malleja 
yhteisen työn sujuvuuteen

• Työntekijä tunnistaa omat 
tarpeensa, oppii uutta ja 
sallii työkavereille joustavia 
malleja työn tekemiseen 

Hybridityöskentely on mahdollisuus kehittää 
työelämää ja lisätä tuottavuutta



Hybridityöskentelyn 
kolme kulmakiveä 

1. Hybridityöskentely laajentaa mahdollisuuksia eri 
elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeiden toteuttamiseen ja 
tukee samalla hyvinvointia ja työssä jaksamista.

2. Hybridityöskentelyn onnistumiseksi yksilöllisten ja 
yhteisöllisten ratkaisujen tulee edistää työn tavoitteiden 
toteutumista ja tuottavuutta.

3. Hybridityöskentely edellyttää panostuksia 
yhteisöllisyyden ylläpitämiseen eri työskentelymuodoissa. Myös 
virtuaalinen tila voi olla toimiva sosiaalinen tila, jos se 
sellaiseksi rakennetaan ja taitoja virtuaaliseen 
vuorovaikutukseen määrätietoisesti kehitetään.



Tiimi kiittää yhteistyöstä!

Työhyvinvoinnin edistäminen,  

yhteisöllisyys, oppiminen ja 

innovointi ovat tärkeitä 

näkökulmia ja kehityskohtia 

hybridityöskentelyssä – Niihin 

on yksityiskohtaisemmin 

paneuduttu Ext 2 ja Exit 3 –

ryhmien työssä


