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Pro gradu –tutkielmassani kartoitan, millainen merkitys etätyöllä on Länsi-Suomen
lääninhallituksen virkamiehille. Tutkin, onko lääninhallituksen virkamiehillä kiinnostusta
tehdä etätyötä sekä millaisia mahdollisuuksia sen tekemiseen löytyy. Huomio kiinnittyy
myös etätyön hyötyihin, haittoihin sekä esteisiin organisaation ja virkamiesten näkökul-
masta. Tutkimuksessa käsitellään etätyöskentelyn vaikutusta työn laatuun, työyhteisöön
ja tiimityöhön, sekä miten etätyökiinnostus liittyy työn laatuun ja ihannetyöhön, sekä
onko etätyökiinnostuksella ja työyhteisön tärkeydellä yhteyttä. Lisäksi analysoidaan
etäällä työskentelemisen vaikutuksia työn organisoinnin näkökulmasta.

Tutkimuksen viitekehyksenä on työelämän ja tietoyhteiskunnan kehitys sekä työn or-
ganisoinnin muutos. Etätyö on osa tätä kehitystä normaalista poikkeavana työn organi-
soinnin muotona. Kyse on muutoksen tilassa olevasta ilmiöstä, josta kertovat yhtenäisten
määritelmien puute ja siitä seuraavat erilaiset tutkimustulokset etätyöläisten määrää
koskevissa tutkimuksissa.

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata etätyöhön liittyviä merkityksiä harvemmin tut-
kitulta julkiselta sektorilta. Tutkimuksen tulokset toimivat myös apuna etätyön kehittämi-
sessä lääninhallituksessa: se antaa tietoa kiinnostuksesta ja mahdollisuuksista sekä in-
formoi johtoa nähdyistä mahdollisista seurauksista. Tutkimus on kohdennettu lääninhalli-
tuksen lisäksi yleensä asiasta kiinnostuneille, tutkijoille sekä etätyöntekijöille tai siihen
haluaville muissa organisaatioissa.

Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin teemahaastatteluina. Analysointi on ta-
pahtunut teemoitellen, tyypitellen ja laskemalla. Tutkimukseen haastateltiin 26 virka-
miestä, joista 10 on johtotasolta. Työntekijätason virkamiehet ovat lääninhallituksen kol-
melta osastolta.

Aineistostani nousee neljä etätyöasennetyyppiä: soveltajat, kiinnostuneet, ohittajat ja
neutraalit. Ohittajia eli etätyöstä kiinnostumattomia on eniten. Kuitenkin suurin osa haas-
tatelluista pystyisi tekemään etätyötä osa-aikaisesti. Etätyön hyötyinä pidetään muun
muassa parempaa tehokkuutta sekä perhe-elämään ja liikkumiseen liittyviä parannuksia.
Haitat taas liittyvät esimerkiksi tiedonkulkuun, työyhteisöön ja työn organisointiin. Estei-
nä pidetään asenteellisia, teknisiä, taloudellisia sekä työn luonteeseen liittyviä näkökoh-
tia. Kolmasosa haastatelluista uskoo etätyön parantavan työn laatua. Kiinnostuneet
uskovat laadun paranemiseen kiinnostumattomia enemmän. Kuitenkaan etätyö ei ole
keino muokata työtä ihannetyötä vastaavaksi. Etätyökiinnostuksen ja työyhteisön
tärkeydellä taas ei näytä olevan yhteyttä. Kuitenkin tärkeä syy olla kiinnostumatta
etätyöstä on halu olla työyhteisössä. Työyhteisölle etätyö voi aiheuttaa kateutta, epätasa-
arvoa ja työn organisoinnin vaikeutumista. Etätyö vaikuttaa jonkin verran myös työn
organisointiin: valvontaan, tiimityöhön, aikaan, paikkaan sekä tietoteknisiin asioihin.
Mahdollisuuksia osa-aikaisen etätyön toteuttamiseen lääninhallituksessa siis on. Asiaa
voisikin kehittää maltillisesti eteenpäin ja antaa mahdollisuus kokeilla sitä niille, jotka
sitä haluavat ja pystyvät tekemään työn luonteensa mahdollistamana.
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1. Johdanto

Tutkimuksessani tarkastelen etätyötä osana työelämän muutosta ja kuinka se heijastuu

valtion aluehallinnon virastoon sekä siellä olevien virkamiesten ajatuksiin. Pyrin kartoit-

tamaan Länsi-Suomen lääninhallituksen eri hierarkiatasojen virkamiesten etätyökiinnos-

tusta, -mahdollisuuksia ja -toiveita. Haen myös vastauksia siihen, mitä hyvää ja huonoa

etätyön käyttöönotosta voisi koitua yksilön tai organisaation näkökulmista katsottuna

sekä mitä esteitä etätyön toteuttamisessa kohdataan. Lisäksi tutkimuksessa selvitän lää-

ninhallituksen virkamiesten käsityksiä etätyön vaikutuksista työn laatuun, työyhteisöön ja

tiimityöhön sekä etätyökiinnostuksen yhteyttä niihin. Tutkimuksen kohteena on myös

työn organisointi. Tutkimuksessani käytän työntekijätason ihmisistä puhuessani termiä

virkamies ja johtajatasolla työskentelevistä virkamiehistä käytän nimitystä johtava

virkamies.

Tutkimus on osa tutkija Riikka Kivimäen (Tampereen yliopiston Työelämän tutkimus-

keskus) tutkimusta. Kivimäen aikaisempien projektien, Euroopan sosiaalirahaston tutki-

mus- ja kehittämishankkeen (1996–1999) projektin Työ ja perhe, jossa yhtenä tutkitta-

vana organisaationa oli lääninhallitus, sekä Suomen Akatemian projektin Mobile boun-

daries of the information society: Restructuring Practices of working life pohjalta on

syntynyt tarve etätyötutkimukseen lääninhallituksessa.1

Etätyö on paikoin nähty muodikkaana työn organisoinnin muotona. Siitä on käyty

julkista keskustelua. Pääasiassa keskustelijat ovat olleet joko edistäjiä tai vastustajia

(Sturesson 2000, 289-290). Positiivisessa diskurssissa etätyö on nähty mahdollisuu-

tena ja todellisuutena, pelastajana. Pessimistisen näkökulman mukaan taas etätyö on

myytti ja ideologiaa, modernisaation huono puoli. Asiaa voidaan kuitenkin tarkas-

tella myös positiivisen ja negatiivisen näkökulman välillä, jolloin asioita ei nähdä

joko hyvinä tai huonoina asioina, vaan seuraukset riippuvat siitä kuinka sitä käyte-

1 Ks. tarkemmin 5.1.
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tään. (Araújo 1998, 56-61.) Etätyö on näkynyt myös televisiomainoksissa ja aika-

kausilehdissä (ks. esim. Pirkka 8/2004).

Ilmiönä etätyö on muuttuva. Siitä kertovat esimerkiksi vaihtelevasti käytetyt termit. Etä-

työ liittyy laajempaan lähes kaikkia koskettavaan työelämän muutokseen ja tietoyhteis-

kuntakehitykseen. Tietotekninen kehitys on aiheuttanut työelämään muutoksia. Työ on

tietoteknillistynyt ja osa työstä on siirtynyt verkossa tehtäväksi. Paikoin työtahti on ki-

ristynyt, ja osa yrityksistä on madaltunut hierarkkisesti sekä jakanut enemmän vastuuta

työntekijöilleen selvitäkseen nopeasti muuttuvassa dynaamisessa ympäristössä.

Dynaamisuuden myötä työtä on organisoitu uudella tavalla. On alettu soveltaa enemmän

erilaisia joustokeinoja. Etätyö on yksi näistä joustokeinoista ja sitä on sovellettu nope-

ammin yksityisissä yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissa. Yksityisen sektorin

organisaatioiden yritys sopeutua muuttuvaan ympäristöön, kilpailu markkinoilla ja tarve

olla lähellä asiakasta lienevät syitä siihen, miksi yksityinen sektori on ollut etätyön käyt-

töönotossa julkista sektoria nopeampi. Koska julkinen sektori on ollut etätyö-asiassa hi-

taampi, onkin tärkeää tarkastella, kuinka työskentely etäältä heillä onnistuu.

Tutkielma etenee siten, että johdannon jälkeen seuraa kaksi teorialukua. Toisessa luvussa

avaan työelämän kehitykseen, työasenteisiin sekä työn organisointiin liittyvää teoriaa ja

tutkimustuloksia ja kolmannessa luvussa etätyöstä käytyä keskustelua. Seuraavaksi esit-

telen tutkimusongelman tarkemmin luvussa neljä, jonka jälkeen on metodiluku viisi,

jossa esittelen organisaation, tutkimusmenetelmät ja aineiston keruun sekä arvioin tutki-

mussuhdetta. Niitä seuraa kolme analyysilukua. Kuudennessa luvussa käsittelen etä-

työasenteita ja –mahdollisuuksia ja seitsemännessä luvussa etätyön vaikutuksia virkamie-

hille ja organisaatiolle sekä esteitä.  Kahdeksannessa luvussa tarkastelen etätyön vaiku-

tuksia työn organisointiin. Tutkielma päättyy johtopäätöslukuun.
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2. TYÖELÄMÄN MUUTOS

Työ on yksi keskeinen yhteiskunnallisen toiminnan muoto. Marx ja Engels ovat aikanaan

painottaneet työn suurta merkitystä ihmislajin, yksilön ja yhteiskunnan kehitykselle sekä

työn yhteistoiminnallista luonnetta ja muotoa. Työ nähdään keskeisenä siksi, että ihmiset

luonnonvaroja hyödyntäessään saavat siitä elantonsa. Se on myös yhteiskuntien aineelli-

sen rikkauden luoja. (Eskola 1982, 84.) Lisäksi työ voidaan nähdä myös inhimillisen

elämän ensimmäisenä perusehtona ja ihmisen luojana (Engels 1959 ref. emt., 84-85).

Tietoyhteiskuntakehitys on saanut aikaan työelämän muutoksen, jolloin konkreettisen

työn tekemisen luonne on muuttunut ja muuttuu edelleen. On alettu puhua tietotyöläi-

sistä, jotka työskentelevät informaatioteknologian parissa. Työnteon uusia ulottuvuuksia

ovat esimerkiksi jatkuvan oppimisen edellytys, työn siirtyminen verkoissa tehtäväksi,

automatisoituminen, tietoteknillistyminen ja globalisoituminen. Lisäksi yritykset ulkois-

tavat toimintojaan, sirpaletyö yleistyy ja monialaosaaminen lisääntyy. Työn irtautuminen

aika- ja paikkasidonnaisuudestaan vaikuttaa koko työelämän muutosprosessiin. (Heino-

nen 1998, 118.)

Nykyisin yritykset joutuvat toimimaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä selviytyäk-

seen. Tuolloin vanhat tayloristiset kontrolloivat ja byrokraattiset johtamismenetelmät ei-

vät ole enää käytännöllisiä. Selviytymiskeinoina voidaan käyttää erilaisia joustoja. Jous-

tavilla ja dynaamisilla organisaatioilla onkin sisäinen rakenne ja kyky helpottaa vastaa-

vuutta ja sopeutumista ekonomiseen ja markkinatilanteeseen, valtiopolitiikan muutoksiin,

työlainsäädäntöön, työttömyyteen, teknologian ja tuotantometodien kehitykseen, kilpai-

lukykyyn sekä taitorajojen poistamiseen (Adami 1999, 132). Etätyön rooli näissä muu-

toksissa on olennainen. Sen käyttämättömyys voi johtaa olennaisten organisaatiomuutos-

ten ja –innovaatioiden epäonnistumiseen (Depickere 1999).
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Työn merkitys ihmisen ja yhteiskunnan kehityksessä on ollut suuri, ja etätyö taas jousta-

vana työmuotona liittyy olennaisesti työelämän kehitykseen. Työelämän muutoksen ja

etätyön välisen suhteen vuoksi avaan tässä luvussa työelämän kehitystä ja sen seurauksia.

Tuon esiin myös keskustelua tietoyhteiskunnasta, koska se kuvaa viime vuosikymmeninä

tapahtunutta muutosta työelämässä. Lisäksi tietoyhteiskuntaan liittyvä tietotekninen ke-

hitys sähköisine viestintävälineineen on yksi etätyön mahdollistaja.

Nykyään työelämää leimaa myös kiireisyys. Henkisen hyvinvoinnin takaamiseksi olisikin

hyvä kiinnittää huomiota työn organisointiin (Kandolin ja Huuhtanen 2000, 116-119).

Tutkimuksessani avaan teoriaa työn organisoinnista, koska se liittyy työelämän muutok-

seen ja etätyöhön. Erityisesti organisointia tarkastelen ajan, paikan, tietotekniikan,

kontrollin ja tiimityön näkökulmista. Niitä käsittelen myöhemmin myös aineistoni ana-

lyysissä. Lisäksi tässä luvussa avaan yleisesti työelämää koskevia asenteita, koska myö-

hemmin analyysissä käsittelen etätyöasenteita.

2.1. Työn yhteiskunnalliset näkökohdat

Keskiajan eurooppalaisissa yhteiskunnissa yhteiskunnalliset suhteet pohjasivat maan-

omistukseen. Tyypillistä olivat myös hierarkkinen luokkarakenne, vähäinen maan-

tieteellinen ja sosiaalinen liikkuvuus sekä käsityömäinen yksinkertainen tavarantuotanto,

jossa valmistaja itse omisti työvälineet ja tuotteensa sekä myi tuotteen itse. Lisäksi ih-

misten väliset suhteet olivat suoraan nähtävissä. Myös valtasuhteet olivat erilaiset kuin

nykyään. Sittemmin maaomaisuus siirtyi talonpojilta suurtilanomistajille, jolloin maansa

menettäneiden ihmisten oli pakko myydä työvoimaansa. Muutos sai aikaan uuden asen-

teen työhön ja kulutukseen. Lisäksi se lisäsi henkilökohtaista vapautta, mutta se aiheutti

myös turvattomuutta, yksinäisyyttä, erillisyyttä sekä normittomuutta. (Eskola 1982, 140-

147.)

Sitten tapahtui teollistumisen murros, ja esimerkiksi 1900-luvun fordismin mukaisesti au-

totehtaalla ammattimiehet korvattiin pieniin yksittäisiin työtehtäviin keskittyvillä eri-

koistuneilla työntekijöillä, jotka eivät tarvinneet tehtävissään omaa harkintakykyä ja

ajattelua. Myös Frederick B. Taylorin näkemyksen mukaan työntekijät ovat sitä tehok-
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kaampia mitä vähemmän he tietävät kokonaisuudesta. (Taylor 1967 ref. Sennett 2002,

39.) Tuloksia hän mittasi sekuntikellon avulla, jota työntekijät eivät sitä välttämättä

hyväksyneet. Myös Hawthornen tehtaalla havaittiin, että työn tuottavuus parani, kun

työntekijöitä huomioitiin tuntevina ihmisinä. (Emt, 38-40.) Taylorismi ja sekuntikello

eivät ole täysin hävinneet työelämästä. Jäänteitä niistä tunnutaan hyödynnettävän melko

kirjaimellisesti edelleenkin 2000-luvulla esimerkiksi joissakin pikaruokapaikoissa, joiden

liikeidea perustuu nopeaan palveluun.

Ennen työyhteiskunnalle tyypillistä oli protestanttinen etiikka, joka edisti kapitalismin

juurtumista korostamalla ahkeruuden ja ammattityön merkitystä kutsumuksena. Olen-

naista protestantismille oli asketismi eli kieltäytyminen maksavista nautinnoista ja muka-

vuuksista Jumalan kunniaksi, mikä edistää pääoman kasautumista. (Weber 1990, 39, 44,

126.) Suhde rahaan ja työhön on kuitenkin muuttunut. Protestanttinen etiikka kuvaa kyllä

hyvin suomalaista työmentaliteettia ja on seikka, joka auttoi Suomea nousemaan tietoyh-

teiskunnaksi. Tästä puhutaan hakkerietiikkana, jossa työhön suhtaudutaan luovasti ja

intohimoisesti. Kuitenkin aikaisemmin rahaa tuli säästää ja työ nousikin rahaa ar-

vokkaammaksi. Nykyisin osat ovat vaihtuneet ja raha on noussut työtä tärkeämmäksi,

mistä kertovat esimerkiksi optiot. (Castells & Himanen 2001, 146-147.) Monet ihmiset

käyvätkin töissä voidakseen viettää laadukasta vapaa-aikaa.

Työelämän kehityksellä on omat sosiaaliset seurauksensa. Aikaisemmin turvauduttiin

esikapitalistisiin sosialisaatio- ja normirakenteisiin, perheeseen ja luontoon. Nämä edel-

lytykset ovat kuitenkin vähitellen hävinneet, joten niistä huolehditaan valtiollisella sään-

telyllä ja byrokratialla. (Hirsch 1980, 1981 ref. Eskola 1982, 167-168.) Tavaroiden kier-

ron alueella taas ihmisiä erottaa toisistaan välinpitämättömyys toisen todellisista tarpeista,

epäluuloisuus sekä alhainen itseluottamus. Aidot vuorovaikutussuhteet ovat mahdollisia

vain vapaa-ajan ja perheen parissa. (Emt., 208.) Tekniikan kehittymisen aiheuttama

asioiden helpompi sujuminen taas etäännyttää ihmisen myös työstään ja siten sitoutumi-

sesta työhön tulee pinnallisempaa (Sennett 2002, 77 ).

Moderni yhteiskunta tekee ihmisestä eristyneemmän, yksinäisemmän ja pelokkaamman.

(Fromm 2001, 89-90.) Eristäytymisellä tarkoitetaan yksilön sosiaalista verkostoa. Yksi-

näisyys taas nähdään puutteena ja reaktiona eristäytymiseen. Yksinäisyys ja eristäytymi-



9

nen voidaan jakaa vielä emotionaaliseen ja sosiaaliseen yksinäisyyteen ja eristäytymi-

seen. Sosiaalisella tarkoitetaan todellista tilannetta esimerkiksi yksilön sosiaalisesta ver-

kostosta ja emotionaalisella yksilön tunteita tilannetta kohtaan. Emotionaalinen yksinäi-

syys, sosiaalinen yksinäisyys, emotionaalinen eristäytyminen sekä sosiaalinen eristäyty-

minen voivat esiintyä eri voimakkuudella samalla henkilöllä. Esimerkiksi henkilöllä voi

olla hyvinkin laaja sosiaalinen verkosto, mutta jos vuorovaikutus ei ole tarpeeksi emotio-

naalista, voi hän tuntea olonsa yksinäiseksi. (Vincenzi & Grabosky 1989.) Tämä voi

liittyä esimerkiksi tietoteknisten välineiden käyttöön.

Teknologia tekee ihmisten välisistä suhteista abstrakteja ja persoonattomia. Tietokoneen

runsas käyttö voikin johtaa emotionaaliseen eristäytymiseen. Sähköpostin välityksellä ta-

pahtuva kommunikointi ei tyydytä työntekijän tarvetta henkilökohtaiseen kontaktiin. Li-

säksi pitkäaikainen stressi voi aiheuttaa pelkoa, turvattomuutta, henkistä uupumusta,

emotionaalista irrallisuutta, yksinäisyyttä ja masennusta. Uudessa teknologisessa yhteis-

kunnassa ihmisille aikaisempaa ominaisempaa on yksinäisyys ja toisten ihmisten pel-

kääminen. Tähän liittyvät ihmisten kokemat merkityksettömyys ja voimattomuus sekä

teknologian kanssa että ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa. Lisäksi yksinäisyy-

destä on tullut niin läpitunkevaa, että se otetaan lähes itsestäänselvyytenä. Se koskettaa

muitakin kuin kodittomia ja ikääntyneitä. (Stivers 2004, 17, 24-25, 45-46.)

Työvoiman uudet kvalifikaatiovaatimukset ovat yhteydessä aikaisemmin mainittuihin so-

sialisaatiomuutoksiin. Ennen työ oli vuoden- ja vuorokaudenaikojen rytmin mukaan ta-

pahtuvaan konkreetista työtä, jonka vaatimat taidot välittyivät työtä varhain seuraavalle

lapselle mallioppimisen kautta. Työ oli sosiaalista luonteeltaan. Välitön sosiaalinen

luonne hävisi kuitenkin kapitalismin myötä. Työstä tuli luonnon rytmistä irtaantunutta

abstraktia, yleistä työvoiman käyttöä, jolloin sosialisaatiossa siirrettävät taidot ovat kaik-

kiin ammatteihin sopivia yleisiä taitoja, kuten esimerkiksi lukemista tai kirjoittamista.

(Eskola 1982, 156-157.)

Nyky-yhteiskunnassa joustavuus on olennaisessa asemassa. Järjestelmässä pyritään pur-

kamaan jäykkiä byrokraattisia rakenteita ja sokeaa rutiinia. Työntekijöille tämä taas ai-

heuttaa uusia vaatimuksia. Heiltä odotetaan entistä enemmän monipuolisuutta, muuntau-

tumiskykyä, avoimuutta muutoksille, riskinottokykyä sekä suurempaa riippumattomuutta
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virallisista säädöksistä ja muodollisuuksista. Aikaisemman elinikäisen uran tilalle on tul-

lut lyhytaikaisia työtehtäviä ja projekteja. On väitetty, että joustavuus tuo ihmisille lisää

vapautta oman elämän muovaamiseen. Todellisuudessa kuitenkin uusi järjestys tuo van-

hojen sääntöjen poistamisen lisäksi uusia aikaisempaa vaikeammin ymmärrettäviä val-

vontamekanismeja. Uudesta joustavuudesta seuraakin ihmisille ahdistusta ja levottomuut-

ta. (Sennett 2002, 7.)

Työelämässä ilmenevät jouston muodot voidaan jakaa määrällisiin ja toiminnallisiin

joustoihin sekä yritysten ulkoisiin ja sisäisiin joustoihin. Määrällisiä joustoja ovat työai-

kaan, työsuhteisiin ja työpaikkaan liittyvät joustot, johon myös etätyö kuuluu. Sisäisiä

toiminnallisia joustoja ovat töiden joustavat organisointimuodot, kuten tiimityö, moni-

taitoisuuden kehittäminen ja vastuun delegointi. Ulkoisia toiminnallisia joustoja taas ovat

esimerkiksi alihankinta sekä ulkoistaminen, ja ulkoisia määrällisiä joustoja ovat erilaiset

työsuhteen muodot, kuten määräaikaisen-, kausi- sekä vuokratyön käyttö. Joustavuuden

luokat eivät ole toisiaan poissulkevia ja niitä voidaan soveltaa rinnakkain organisaatiois-

sa. (Kandolin & Huuhtanen 2000, 107-108.)

Aikaisemmin mainitsemastani nykyisestä ihmisten yksinäisyydestä ja erillisyydestä on

seurauksensa, koska erillisiä ihmisiä on helpompi hallita (Eskola 1982, 208-209). Muu-

tosta on tapahtunut siihen suuntaan, että erityisesti kurinpidollisissa asioissa aikaisemmin

näkyvillä ollut vallankäyttäjä on muuttunut näkymättömäksi ja hallittavat nousevat näky-

vämmäksi, kun heitä tarkkaillaan ja valvotaan enemmän (Foucault 1980, 192-219).

Sennett kutsuukin joustavuuden aikaa uuden vallan ajaksi. Nykyinen joustava valtajärjes-

telmä pitää sisällään kolme eri elementtiä: jatkuvan instituutioiden uudelleenkeksimisen,

tuotannon joustavan erikoistumisen sekä vallan keskittymisen ilman keskittämistä.

Instituutioiden uudelleenkeksiminen tarkoittaa perusteellista ja peruuttamatonta proses-

sia, jossa instituutiot keksitään uudelleen. Tuolloin side menneeseen katkeaa. Nykyiset

löyhät verkosto-organisaatiot ovat vanhoja hierarkkisia organisaatioita avoimempia uu-

delleenkeksimiselle. (Sennett 2002, 46-50.)

Joustavassa erikoistumisessa taas markkinoille pyritään tuomaan entistä suurempi määrä

erilaisia tuotteita yhä nopeammin. Sitä on edesauttanut uusi teknologia ja tietoliikenteen
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kehitys. Se antaa yrityksille mahdollisuuden omien toimintojen mukauttamiseen ulko-

maailman vaatimusten mukaisesti. (Sennett 2002, 51-55.)

Lisäksi valta keskittyy ilman keskittämistä. Alemmilla organisaatiotasoilla olevat työnte-

kijät saavat enemmän mahdollisuuksia päättää työstään. Kuitenkin uudet tietojärjestelmät

tekevät työntekijän piiloutumisen yritysjohdolta mahdottomaksi. Kasvotusten tapahtuvan

alistamisen tilalle tulee elektroninen valvonta. Vallan hajauttamista ei edistä edes verti-

kaalinen hajauttaminen ja johtoportaiden vähentäminen. (Sennett 2002, 55-60.)

Työelämän muutoksella on myös vaikutuksensa työetiikkaan. Työetiikalla viitataan ku-

rinalaiseen ajankäyttöön ja palkkiosta pidättäytymisen arvoon. Nykyiseen joustavaan

työetiikkaan liittyy tiimityö2, jossa toisen ihmisen huomioiminen on tärkeintä. Tiimityö

voi olla pinnallista, ja usein siitä puuttuu vahva auktoriteetti, jolloin kukaan ei ole vas-

tuussa tapahtumista. Työntekijöiden keskinäinen kontrolli korvaa johtajan työn. Vasta-

rinnan syntyminen on myös vaikeampaa, kun huomio kiinnittyy tähän hetkeen. (Sennett

2002, 104-126.)

Työelämän kehityksellä on ollut myös ajallisia3 muutoksia. Julkunen, Nätti ja Anttila

(2004, 11-14, 20-21) puhuvat aikanyrjähdyksestä, jolloin aika olisi ikään kuin nyrjähtänyt

paikoiltaan. Tuolloin joudumme kiinnittämään enemmän huomiota elämän ajalliseen or-

ganisointiin. He pohtivat, ovatko sadan vuoden ajan rakennetut luonnon ja ruumiin ryt-

mejä sekä vanhoja traditioita myötäilevät aikainstituutiot haurastumassa. Esimoderneissa

yhteisöissä ei ollut puutetta ajasta, ajan käsitettä ei ollut eikä siihen käytetty mittareita,

kuten kelloa. Sitten kello ilmestyi kirkon torniin ja esimiesten taskuun. Nykyisin yhteis-

kunta toimii ajan mukaan ja kello löytyy ihmisten ranteesta. Lisäksi aika on sisäistynyt:

ihmisille on kehittynyt sisäinen kello.

Nyky-yhteiskunnalle ominainen ajan puute ilmenee erityisesti keskiluokassa, jossa tieto-

työläisten työpäivät voivat venyä pitkiksi. Erityisesti naisen ajassa on tapahtunut kiristy-

mistä. Naisten ansiotyön normalisoituminen ja itsepalvelu ovat aiheuttaneet uusia aika-

pakkoja. Lisäksi aika kiihkeytyy eli elämänrytmi on hektisempää ja aika tihentyy, kun

2 Ks. työn organisointi 2.3.
3 Ks. työn organisointi 2.3.
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monia asioita tehdään yhtä aikaa. Aika myös yhtäläistyy eli kaikki on mahdollista mihin

aikaan tahansa, kun rytmit haurastuvat, työ- ja aukioloaikojen sääntelyä puretaan tai väl-

jennetään. Siksi ihmisiä yhdistävien aikataulujen tilalle tulevat yksilölliset ja desynkroni-

soituneet aikataulut. Tuloksena on 24 tuntia auki oleva yhteiskunta, jolloin jokainen elää

oman aikataulunsa mukaisesti. (Julkunen et al. 2004, 20-26.)

Ajallisten sääntöjen haurastuminen luo kuitenkin levottomuutta, kun kaikki ajat ja paikat

ovat määrittelemättömiä tiloja. Tuolloin ihminen itse päättää, millä ja miten edellä mai-

nitut tilat täyttää. Tässä on vaara, että tilat täytetään työllä. (Julkunen et al. 2004, 26.)

Varsinkin tietotyöläisillä mahdollisuus siihen on suuri, koska he voivat tehdä työtä aina

enemmän ja paremmin.

Joustavuuteen liittyvät myös työn hallinta ja työntekijän vaikutusmahdollisuudet työhön-

sä. Erityisesti ylemmillä toimihenkilöillä vaikutusmahdollisuudet ovat muita pal-

kansaajaryhmiä paremmat. Heihin kohdistuu kuitenkin muita ryhmiä enemmän työelä-

män muutospaineita, mikä voi aiheuttaa työn hallinnan tunteen vähenemistä. Autonomia

ja hyvät vaikutusmahdollisuudet kuitenkin lisäävät ylikuormittumista ja vakavaa työ-

uupumusta, kun muutoksen hallinnan keinoksi valitaan ylityöt. Työn henkinen kuor-

mittavuus onkin heillä yleistä. (Aitta 2000.)

Myös älylliset vaatimukset työelämässä ovat kasvaneet varsinkin tietotyöläisillä. Ihmisen

vanhetessa kuitenkin hänen fyysinen ja psyykkinen toimintakykynsä voi heikentyä, mikä

voi aiheuttaa ikääntyviin työntekijöihin kohdistuvaa rasismia. Silti älylliset muutokset

ovat yksilöllisiä ja vaikuttavat eri tavalla eri työtehtävissä. Alhaiseen fyysiseen toiminta-

kykyyn ja tehokkuuteen vaikuttavat esimerkiksi työympäristö, liian kovat fyysiset

vaatimukset sekä huono työn organisointi. Vanhemmat työntekijät ovat kuitenkin tär-

keitä, koska heiltä löytyy nuoria työntekijöitä enemmän hiljaista, nonverbaalia, tietoa,

jota tarvitaan globaalissa taloudessa kilpailemiseen. (Huuhtanen et al. 1999.)

Erilaiset organisaatiot menestyvät työmarkkinoilla eri tavoin. Juha Anttila ja PekkaYlös-

talo (2000)  jakavat yritykset proaktiivisiksi, aktiivisiksi ja traditionaalisiksi organisaati-

oiksi. Proaktiiviset toimipaikat pystyvät arvioimaan ja ennakoimaan ympärillä vallitsevaa

tilannetta ja pyrkivät vaikuttamaan siihen toiminnallaan. Ne ovat menestyvämpiä ja
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valtaavat alaa traditionaalisilta työelämän pitkän aikavälin rakenteellisessa muutoksessa.

Työntekijöiden vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia työhön on lisätty, kun taas vastakoh-

taisessa hierarkkisessa traditionaalisessa organisaatiossa vastuu on osastoilla ja johdolla.

Näiden kahden tyypin väliin jäävät aktiiviset organisaatiot, jotka kykenevät sopeutumaan

ympäristön muutoksiin, mutta eivät käytä ennakoivasti ympäristöä ja sen muutoksen

tarjoamia mahdollisuuksia hyväkseen. Nähdäkseni jaotelmaa ei voine siirtää sellaisenaan

julkisen sektorin organisaatioihin, koska julkisten organisaatioiden toiminta ei ole niin

hektistä kuin yksityisellä sektorilla. Kuitenkin organisaatiokentässä julkisen sektorin

organisaatioiden voisi ajatella kuuluvan traditionaalisiin organisaatioihin.

Proaktiivisissa yrityksissä ollaan myös tekniikan käytössä aktiivisempia kuin traditionaa-

lisissa yrityksissä. Heillä joskus tai osittain kotona työskentelevien osuus on kaksi kertaa

suurempi kuin traditionaalisessa organisaatiossa. Traditionaalisissa organisaatioissa

kotona työskentely on enemmän ylitöiden tekoa, kun taas proaktiivisessa yrityksessä

ylitöitä kotona tehdään lähes yhtä paljon kuin osaa työajasta työnantajan kanssa tehdyllä

sopimuksella tekevät. (Anttila & Ylöstalo 2000.)

Suomalainen tietoyhteiskunta

Suomi on kokenut 1900-luvulla monenlaisia muutoksia. Se on itsenäistynyt, käynyt so-

taa, kokenut sodanjälkeisen jälleenrakentamisen sekä nopean modernisoitumisen elinkei-

norakenteessa ja työnjaossa. 1960-luvun jälkeen kehitys teolliseksi palkkayhteiskunnaksi

on ollut nopeaa. (Pyöriä 2001a, 13-14.) Suomi kaupungistui, maanviljelijöiden osuus vä-

heni alle puoleen, palkkatyöläiskeskiluokan määrä melkein kaksinkertaistui, naisten siir-

tyessä työelämään 1960-luvulla ammatissa toimivien osuus kasvoi sekä teollisuustyönte-

kijöiden määrä lisääntyi hieman (Melin 1999, 25-26). 1970- ja 1980-lukujen vaihde oli

työn tuottavuuden lisääntymisen aikaa. Lisäksi palvelut nousivat elinkeinorakenteen tär-

keäksi osa-alueeksi. Suomi ohitti teollistumisvaiheen nopeasti siirtyessään jälkiteolliseen

palveluyhteiskuntaan. Lisäksi nopeaa oli sopeutuminen 1990-luvun alun laman jälkeiseen

nykyiseen kehitysvaiheeseen, jolle on ominaista globalisaatio ja tietoyhteiskunnan nousu.

Jotkut ovat nähneet, että lama mahdollisti Suomen innovatiivisuuden ja kansainvälisen

kilpailukyvyn kehittymisen. (Pyöriä 2001a, 14-15.)
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Nykyisin Suomi voidaan laskea jälkiteolliseksi tieto- tai informaatioyhteiskunnaksi.

Olennaisessa asemassa ovat tietointensiivinen eli korkeaa osaamista, koulutusta ja uuden

tekniikan hallintaa vaativat työ sekä palvelut. (Pyöriä 2001a, 15-16.) Tietoyhteiskunta-

käsitettä on käytetty ainakin kolmessa eri merkityksessä. Käsite liitetään tietotekniikan

kehitykseen, tai teknologista kehitystä tarkastellaan keskeisiä yhteiskunnallisia ja ta-

loudellisia muutoksia vasten. Kolmannessa näkökulmassa taas kiinnitetään huomiota tie-

don merkityksen kasvuun yhteiskunnassa. (Työministeriö 2002, 12-13.)

Keskustelu tietoyhteiskunnasta on vilkasta. Yleensä siitä kuitenkin puhutaan enemmän

kuin tiedetään. Liian usein huomio kiinnittyy trendikkäisiin menestystarinoihin, jotka

ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu tietotyön todellisuudesta. Keskustelun teknologia-

ja talouskeskittymä on haudannut alleen palkkatyöläisten arjen. (Pyöriä 2001a, 5, 19-20.)

Castells ja Himanen ovat määritelleet Suomen tietoyhteiskuntamallin. Sille on erityistä

korkean informaatioteknologiaosaamisen yhdistyminen hyvinvointivaltioon. Se on avoin,

hyvinvoinnille perustuva yhteiskunta ja se poikkeaa muista tietoyhteiskunnista. Esimer-

kiksi ”Piilaakson malli” on markkinavetoinen, avoin yhteiskunta ja ”Singaporen malli”

on autoritaarinen tietoyhteiskunta. Suomen tietoyhteiskunnalle sen sijaan ovat ominaista:

 ”kilpailukykyiset mobiilin internetin yritykset, valtion ohjaama teknologista inno-

vointia edistävä dynaamisten instituutioiden järjestelmä, luova hakkerikulttuuri,

mielikuvituksekas kansalaislähtöinen sosiaalinen hakkerismi, tietoyhteiskunnan ja

koulutuksesta, terveydenhoidosta ja sosiaalisista palveluista huolehtivan hyvin-

vointivaltion yhdistäminen, paikalliset tietoyhteiskunta-aloitteet sekä kansallinen

identiteetti, joka on teknologiamyönteinen ja tukee verkostumista”. (Castells &

Himanen 2001, 20, 161.)

Suomessa laadittiin ensimmäinen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia laman aikaan

1993-1994. Strategian tavoitteet vahvistettiin sekä Esko Ahon että Paavo Lipposen halli-

tusten toimesta vuonna 1995. Tämä ensimmäinen talouteen ja teknologiaan perustuva

vaihe kesti vuoteen 1998, jolloin strategian sävy muuttui voimakkaammin sosiaaliseksi.

Suomeen perustettiin myös tietoyhteiskuntafoorumi. (Castells & Himanen 2001, 91-93)
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Myös pääministeri Matti Vanhasen hallitus aikoo panostaa vahvasti tietoyhteiskuntake-

hityksen edistämiseen. Neljästä politiikkaohjelmasta yksi on tietoyhteiskuntaohjelma,

jonka tarkoitus on ”lisätä kilpailukykyä ja tuottavuutta, sosiaalista ja alueellista tasa-ar-

voa sekä kansalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua hyödyntämällä tieto- ja viestintätek-

nologiaa koko yhteiskunnassa”. Ohjelmalla pyritään säilyttämään Suomen johtava asema

tieto- ja viestintäteknologian tuottajana ja hyödyntäjänä sekä koordinoimaan valtiohallin-

non omia toimenpiteitä horisontaalisella tasolla. (Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma

2004.) Sirkka Heinonen (2003) kuitenkin tähdentää, että pelkkä politiikkaohjelma ei riitä,

ja kuuluttaa etätyökokeilujen tärkeyttä.

Tietoyhteiskunta näkyy meillä myös tietoteknisten laitteiden käytön määrässä. Vuonna

1990 44 prosenttia suomalaisista palkansaajista käytti päivittäisessä työssään tietotekno-

logiaa (Pekkola 1996, 24). Vuonna 1988 käyttäjiä oli 27 prosenttia ja nykyisin (vuonna

2000) tieto- ja viestintäteknologiaa työssään käyttää 69 prosenttia suomalaisista palkka-

työläisistä (Pyöriä 2001b, 31, Pyöriä 2001d, 153). 1990-luvun alusta asti Suomi onkin

johtanut internet-tilastoja Yhdysvaltojen kanssa. Suomessa on myös matkapuhelimia

eniten maailmassa suhteutettuna väestömäärään. (Castells & Himanen 2001, 14.)

Tietoyhteiskunnassa eräitä palkkatyöläisiä kutsutaan tietotyöläisiksi. Perusehtona tieto-

työläisyydelle nähdään tietotekniikan käyttö työssä. Lisäksi korostetaan tiedon muutta-

mista tuotantoa ruokkiviksi ja voittoa edistäviksi keksinnöiksi. (Julkunen et al. 2004, 42.)

Kriteerinä voivat olla tieto- ja viestintätekniikan käytön lisäksi myös työn edellyttämä

suunnittelu, ideointi ja työntekijän riittävän korkea koulutus. Tietotyö onkin määritelty

tietotekniikan soveltamiseen painottuneeksi suunnittelu- ja asiantuntijatehtäväksi, joka

edellyttää luovuutta ja innovatiivisuutta. (Pyöriä 2001b, 24-29.) Tietointensiivisen työn

kärkihankkeen mukaan kriteereitä ovat myös itsenäisyys, tiedon vastaanottaminen,

käsittely ja tuottaminen sekä monipuolinen osaaminen (Julkunen et al. 2004, 66, 70).

Tietotyö poikkeaa etätyöstä siinä, että tietotyöllä viitataan työn sisältöön ja etätyö puoles-

taan on tapa organisoida työtä (Pekkola & Hanhike, 4.9.2002). Tietotyö sinänsä on etä-

työnä tehtäväksi soveltuvaa.
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Tietotyöläisten määrää on seurattu hieman yli kymmenisen vuotta. Se on yleistynyt mer-

kittävästi 80-luvulta nykypäivään. Tutkimustulosten mukaan vuonna 1988 heitä oli 12

prosenttia, vuonna 1994 25 prosenttia ja vuonna 2000 39 prosenttia palkansaajista. Muu-

tos kertoo työnjaon painottumisesta tehtäviin, jotka edellyttävät tietotekniikan hallintaa.

Eniten tietotyöläisiä on julkisissa palveluissa sekä teollisuudessa. Julkinen sektori on var-

sin tietointensiivinen. Sen asiantuntijat kattavat 45 prosenttia tietotyöläisistä. Suuri osa,

vajaa puolet, tietotyöntekijöistä keskittyy Suomen kasvukeskittymiin. (Pyöriä 2001b, 30-

31; Melin 2001, 42-45, 49-51.)

2.2. Asenteet työtä kohtaan

Asenteita pidetään yleensä arvotettuina mielipiteinä ympäröivästä todellisuudesta. Ihmi-

set muodostavat asenteita myös työtä kohtaan ja ne muuttuvat ympäristön muuttuessa.

Huuhtanen et al. (1999, 6) toteavat, että työhön liittyvissä asenteissa on tapahtunut muu-

tosta vuosien saatossa. Muutokseen osaltaan vaikuttaa, että hyvinvointi ja sosiaalinen

turva ovat parempia kuin aikaisemmin. Yhä suurempi osa ihmisistä ei löydä elämänsä

olennaisinta tarkoitusta työstä, vaan muut elämän alueet ovat tärkeämpiä. Tämä näkyy

esimerkiksi aikaisina eläkkeelle jäämisinä. Uskon, että aikaiseen eläkkeelle jäämiseen

vaikuttavat asenteiden muutoksen lisäksi myös työelämän kiristynyt tahti, jolloin van-

himmilla työntekijöillä voi olla vaikeuksia pysyä mukana, sekä eläkejärjestelmien

kehitys.

Työtä koskevat asenteet voidaan jakaa altruistiseen, materialistiseen, instrumentaaliseen

ja individuaaliseen asenteeseen. Altruistisessa asenteessa työn sosiaalinen merkitys ko-

rostuu. Työssä arvostetaan muiden ihmisten auttamista ja hyödyllisyyttä yhteiskunnalle.

Materialistisessa näkökulmassa työ on tärkeä osa elämää ja siltä odotetaan korkeaa tulo-

tasoa ja hyviä uramahdollisuuksia. Instrumentaalisen näkökulman mukaan taas työ ei ole

tärkeä osa ihmisen identiteettiä ja työtä tehdään vain toimeentulon vuoksi, jotta voitaisiin

saavuttaa päämääriä työelämän ulkopuolella. Individualistisessa asenteessa työllä on

suuri merkitys elämässä. Se on keino ihmisen itsenäiseen uraprojektiin ja itsensä kehittä-

miseen. (Berglund 2001, 79-89.)
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Edellä mainittuja työasenteita on tutkittu (Berglund 2001, 92-95) vuonna 1997 kuudessa

maassa: Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa

(N=8627). Lisäksi asenteita verrattiin vuonna 1989 kerättyyn aineistoon, jossa maat ovat

lähes samat. Vain Ruotsi ja Ranska puuttuvat.

Maittain tapahtuvassa erottelussa altruistisessa skaalassa Yhdysvalloissa ja Iso-

Britanniassa saatiin korkeimmat keskiarvot. Vuoden 1989 tuloksiin verrattaessa huoma-

taan, että tulokset ovat lähes identtiset. Yhdysvallat on kärjessä myös materialistisessa

skaalassa. Verrattuna vuoden 1989 tutkimukseen kaikkien neljän tuolloin mukana olleen

maan materialistisen asenteen keskiarvot ovat alentuneet vuosien saatossa. Instru-

mentaalinen asenne taas sai muita asenteita alhaisemmat keskiarvot tutkimuksen kaikissa

maissa. Eniten sitä oli Ranskassa ja Iso-Britanniassa. Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa

arvot ovat vajaassa kymmenessä vuodessa kasvaneet, mutta Saksassa ja Norjassa pie-

nentyneet. Individuaalisessa skaalassa puolestaan listan kärjessä ovat Ruotsi ja Yhdys-

vallat. Asenne on kasvanut Yhdysvalloissa ja Norjassa sekä heikentynyt Saksassa ja Iso-

Britanniassa. (Berglund 2001.)

Edellä mainitut asenteet vaihtelevat iän, sukupuolen, luokka-aseman, koulutuksen, sekto-

rin, siviilistatuksen ja uskonnon mukaan. Altruistinen asenne on yleisempää naisten kuin

miesten keskuudessa ja yleisempää julkisella sektorilla kuin yksityisellä. Materialistista

asennetta löytyy parhaimmin nuorten ihmisten ja johtavassa asemassa olevien keskuu-

desta. Useissa maissa myös naimisissa olevat ajattelevat yksinhuoltajia enemmän mate-

rialistisesti työstä. Instrumentaalinen asenne taas on yleisempää suorittavassa ja pal-

velutyössä, matalammalle koulutetuilla sekä joissakin maissa miesten keskuudessa. Indi-

vidualistista asennetta tavataan parhaiten yrittäjien, asiantuntijoiden, 30-49 –vuotiaiden

sekä useissa maissa naisten keskuudesta. (Berglund 2001, 177-186.)

Suomessa työhön kohdistuvia odotuksia on tutkittu vuosina 1982 (N=194) ja 1993

(N=188) pyhtääläisten keskuudessa. Haastattelututkimuksessaan Esa Pohjanheimo (1997,

125-126) käsittelee työhön kohdistuvia odotuksia työhön liittyvinä arvoina. Odotukset

ovat tärkeitä tekijöitä ja tavoiteltavia asioita työssä. Työhön liittyviä odotuksia ovat ul-

koiset odotukset, joihin kuuluvat palkka ja työtoverit, sekä sisäiset odotukset, joita ovat

työn itsenäisyys ja mielenkiintoisuus. Vuonna 1982 ulkoiset ja sisäiset odotukset olivat
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lähes samalla tasolla, mutta ulkoiset odotukset olivat hieman tärkeämpiä. Vuonna 1993

tilanne taas oli päinvastainen eli sisäiset odotukset korostuivat. Yksittäisistä odotuksista

tärkein vuonna 1982 oli työn mielenkiintoisuus, joka säilytti asemansa ja vahvistui edel-

leen vuoden 1993 tutkimukseen. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat hyvä palkka ja hyvät työ-

kaverit. Vähiten arvostetuin oli työn itsenäisyys. Vuonna 1993 taas työn mielenkiintoi-

suutta seurasi palkka. Tasaisesti vähiten odotettiin hyviä työtovereita ja itsenäisyyttä.

Työtä koskevissa odotuksissa ei ole suuria eroja eri ikäryhmien kesken. Vanhemmilla

työntekijöillä on havaittu tapahtuneen muutosta runsaan kymmenen vuoden aikana: sisäi-

set tekijät ovat heillä korostuneet ja ulkoisten tekijöiden merkitys vähentynyt. (Pohjan-

heimo 1997, 129-131.)

Koulutustasolla taas on yhteyttä vain joihinkin työtä koskeviin odotuksiin. Kun vuonna

1982 sisäiset odotukset kasvoivat koulutustason kasvun myötä, niin vuonna 1993 ero oli

pienentynyt, ja se oli tilastollisesti ei-merkitsevä. Kaiken kaikkiaan vuonna 1993 korke-

assa sosiaalisessa asemassa olevat henkilöt painottivat alemmalle koulutettuja enemmän

sisäisiä tekijöitä, kun tilanne 11 vuotta aikaisemmin oli toisinpäin. (Pohjanheimo 1997,

131-135.)

Uudemman työläisten ja opiskelijoiden itsetuntoa, elämänhallintaa ja arvoja kartoittavan

kyselytutkimuksen (Jaari 2004, 236-253) mukaan noin puolelle vastaajista (51 %, N =

1283) työ on elämänsisällöllisesti niin tärkeä, että he jatkaisivat työssään taloudellisesti

turvatusta toimeentulosta huolimatta. Eniten heitä oli yrittäjissä (75 %). Neljäsosa kai-

kista vastaajista taas luopuisi työstään, jos heidän toimeentulonsa olisi muuten turvattu.

Eniten pois haluavia oli 50-60-vuotiaiden ryhmässä. Myös koulutus vaikutti: mitä alhai-

sempi koulutustaso, sitä pienempää sitoutuminen työhön oli. Jaarin referoimien tilastora-

porttien mukaan työnhausta luopuneiden määrä on kasvussa. Työelämästä pois haluavien

ryhmä onkin jo syntyneen poistuman ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen lisäksi haas-

te yhteiskunnalle sekä työelämän kehittäjille.

Nuorten asenteissa työelämään on havaittu muutosta. Tutkimuksen (Kurikka 1997, 21-

27) mukaan aikaisemmin nuoret ovat odottaneet työelämältä työtehtävien mielenkiintoi-

suutta, hyvää palkkaa ja työpaikan pysyvyyttä. Nämä odotukset ovat olleet melko pysy-
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viä. Taloudellinen lama 1990-luvun alussa aiheutti kuitenkin muutoksia asenteissa, jol-

loin työpaikan pysyvyyden merkitys kasvoi ja palkkauksen sekä etenemismahdollisuuk-

sien merkitys heikkeni. Vuonna 1996 kerätyssä kyselyaineistossa viidennes 18-26 -vuo-

tiaista vastaajista (N=3205) ilmoitti, että työnteko ei kiinnosta kyselyhetkellä. Eniten

työltä odotettiin mielenkiintoisia työtehtäviä, varsinkin enemmän koulutettujen piirissä.

Tärkeitä tekijöitä olivat myös työkaverit, työpaikan pysyvyys ja itsensä toteuttaminen.

Näitä vähemmän tärkeitä tekijöitä olivat palkka, etenemismahdollisuudet, työn itsenäi-

syys ja työpaikan sijainti.

Yhteiskunnassa on käyty keskustelua kovenevista arvoista. Kyselytutkimustulokset (Lau-

nonen et al. 2004, 65-66) nuorten arvoista ovat kuitenkin erilaisia. Vastaajat (N=939) pi-

tivät tärkeimpinä asioina elämässään terveyttä, ystäviä, ja perhettä. Seuraaviksi tärkeim-

piä olivat mielekäs tekeminen, vapaa-aika ja toisten auttaminen. Näiden jälkeen tulivat

työ, opiskelu ja raha. Kaikkein vähiten nuoret arvostivat menestymistä. Siten aineisto ei

tue yleisiä käsityksiä arvokehityksestä.

2.3. Teoriaa työn organisoinnista

Aikaisemmin moni organisaatio perustui tayloristisiin tai fordistisiin periaatteisiin4. 90-

luvulla tilanne alkoi kuitenkin muuttua, organisaatiot alkoivat kilpailla pehmeämmillä

asioilla, sekä työntekijöitä alettiin osallistamaan ja vastuuttamaan enemmän. Joustavuus

työelämässä on noussut yhä tärkeämpään asemaan. Työn organisoinnin muutokseen vai-

kuttavat muutokset markkinaympäristössä: markkinoiden kypsyys ja vapautuminen, glo-

balisaatio, muutokset tuotteissa ja prosesseissa sekä palveluiden tärkeyden lisääntyminen.

Muutospaineena toimivat organisaation ulkoisten ja sisäisten paineiden lisäksi mahdolli-

suudet ja kriisit. (European Commission 1998, 4-9.)

Työn organisoinnin muutokset taas linkittyvät organisaation strategioihin. Työn organi-

soinnin muutoksella pyritään parantamaan yritysten innovatiivista kapasiteettia, operatii-

vista tehokkuutta ja asiakkaiden kiinnostusta sekä palvelun tasoa. Lisäksi tavoitteena

voivat olla laatujohtamistavoitteiden käyttöönotto, uuden teknologian hyödyntämisen
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maksimointi ja julkisen sektorin palvelujen uudelleensuunnittelu. (European Commission

1998, 9-10.)

Työn uudesta organisoinnista seuraa monenlaista hyötyä. Yritys hyötyy esimerkiksi siten,

että sen toiminta tehostuu, uusien innovatiivisten tuotteiden, palvelujen ja prosessien

käyttöönotto sekä asiakastyytyväisyys ja myynti paranee ja yritys voi laajentua uusille

markkinoille. Työntekijöitä koskevat vaikutukset näkyvät työtyytyväisyyden ja palvelus-

kyvyn lisääntymisenä, työpaikkojen turvaamisena sekä uusien työpaikkojen luomisena.

(European Commission 1998, 18-20.) Tähän listaan voisi lisätä vielä työntekijän parem-

man organisaatioon sitoutumisen.

Työn organisointia koskevat muutokset voidaan jakaa seitsemään osaan: uusiin organi-

saatiorakenteisiin, joustavampiin ja vähemmän hierarkkisiin työskentelymetodeihin,

uusiin liike-elämän käytäntöihin, uusiin korporatiivisiin kulttuureihin, lisääntyvään kou-

lutukseen ja valmennukseen, uusiin käyttäytymismittaritekniikoihin sekä uusiin pal-

kitsemisjärjestelmiin. Organisaatiokulttuuriin liittyviä muutoksia on todettu olevan mark-

kinoihin keskittyvät tai prosessiorientoituneet liike-elämän yksiköt, puoliautonomiset tii-

mit, toimintojen määrän vähentäminen sekä mataloituvat organisaatiot. Työmetodeissa

työaikoja on joustavoitettu ja harjoitettu työnkiertoa sekä työntekijöiden taitojen moni-

puolistamista. Uusissa liike-elämän käytännöissä taas on kiinnitetty huomiota laa-

tujohtamisen jatkuvaan parannukseen. Uusissa korporatiivisissa kulttuureissa painotetaan

enemmän ihmisiä ja asiakkaita, palvelua sekä laatua. Koulutukseen liittyen taas organi-

saatiot ovat satsanneet enemmän rahaa koulutukseen ja valmennukseen, rohkaisevat

työntekijöitä niihin, kouluttavat myös muihin asioihin kuin kyseiseen työnkuvaan ja

koulutus on systemaattisempaa. Käyttäytymisen mittaamisen uudistumiseen liittyvät taas

taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden käyttö, tavoitteiden asettaminen tiimeille ja

yksilöille johdon ja organisaation sijaan, avoimien informaatiosysteemien luominen, uu-

denlaisten informaatiolähteiden käyttäminen sekä yksilön arvioinnin muuttuminen. Pal-

kitsemissysteemit puolestaan muuttuvat siten, että keskitytään palkitsemaan yksilöä ja

tiimiä sekä jakamaan osa voitosta ja bonuksia työntekijöille. (European Commission

1998, 11-15.) Työn organisointia voidaan tarkastella myös työelämän suhteiden, työ-

4  Ks. tarkemmin 2.1.
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hönotto-, kontrolli-, kanssatoimija- ja asiakassuhteiden näkökulmasta (Frenkel et al.

1999).

Työn organisointiin liittyvät ajalliset ulottuvuudet, kuten esimerkiksi joustot. Joissakin

työpaikoissa työntekijät voivat esimerkiksi käyttää hyväkseen työaikaliukumia tai työs-

kennellä omavalintaiseen kellonaikaan. Työajan joustolla käsitetäänkin normiksi muo-

dostuneesta työajasta eli perinteisesti kahdeksan tunnin viitenä päivänä viikossa teh-

tävästä kokopäivätyöstä poikkeamista. Sitä ovat esimerkiksi ylityö, epäsäännöllinen työ-

aika ja osa-aikatyö. Työolotutkimuksen mukaan vuonna 1997 ylityöt olivat yleisimmin

käytetty määrällisen jouston muoto: lähes kuusi kymmenestä palkansaajasta teki säännöl-

lisesti kuukausittain ylityötä. Epäsäännöllistä työaikaa teki vajaa kolmannes ja osa-

aikatyötä kymmenesosa palkansaajista. Etätyöntekijöitä oli neljä prosenttia. Määrälliset

joustot ovatkin yleisiä: vain viidennes palkansaajista työskenteli ilman määrällisiä

joustoja. Myös työntekijäasema vaikuttaa. Ylityö ja etätyö olivat yleisimpiä ylemmillä

toimihenkilöillä, kun taas työntekijöillä oli enemmän epäsäännöllistä työaikaa ja vuoro-

työtä. (Kandolin & Huuhtanen 2000, 107-115.)

Määrälliset joustot ovat yleistyneet 90-luvulla. Niiden soveltaminen kuitenkin vaihtelee

työnantajan mukaan. Esimerkiksi ylitöitä tehtiin vuonna 1997 hieman enemmän yksityi-

sellä (60%) kuin julkisella (53 %) sektorilla. Etätyötä puolestaan tehdään valtion töissä

enemmän (8 %) kuin kuntien tai yksityisten palveluksessa (3-4 %). (Kandolin & Huuhta-

nen 2000, 113.) Tämä etätyötulos poikkeaa siitä yleisestä käsityksestä, että etätyö on

yleisempää yksityisellä sektorilla. Tulokseen voi vaikuttaa esimerkiksi se, että yksityi-

sellä sektorilla etätyötä sovelletaan vapaammin ilman virallista sopimusta, jolloin muu-

alla tehtyä työtä ei mielletä varsinaiseksi etätyöksi.

Keskiluokkaa koskevan tutkimuksen (Julkunen et al. 2004, 92-99) tuloksissa on havaittu,

että koulutetuilla naisilla on vähemmän aika-autonomiaa kuin miehillä. Lisäksi on huo-

mattu, että mahdollisuus vaikuttaa omaan työaikaan ei suinkaan lyhennä työaikaa vaan li-

sää sitä: kolme neljästä miehestä ja kaksi kolmesta naisesta tekee pidempää työaikaa kuin

mitä sopimuksissa todetaan. Yksityisellä sektorilla ja valtion palveluksessa työajat ovat

pidempiä kuin kuntapuolella, miehillä pidempiä kuin naisilla ja johtajilla pisimpiä. Pitkää

työpäivää tekevät ovat yleensä paremmin palkattuja.
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Työajan venymiseen vaikuttavat työn luonne ja houkutukset, yksilön uraorientaatio sekä

riittämättömät resurssit ja työn huono organisointi. Tekijöille on ominaista, että ne pai-

nottuvat erilailla uran eri vaiheissa. Työaika-autonomia on kuitenkin omiaan vähen-

tämään ihmisten uupumisoireita. Tutkimustuloksista on myös luettavissa, että korkealle

koulutetut henkilöt eivät tee niin pitkää työaikaa kuin mitä julkisesta keskustelusta voisi

päätellä. (Julkunen et al. 2004, 105, 219, 227.)

Työn tekemisen paikka liittyy olennaisesti etätyöhön. Yksi työn tekemisen paikka voi

työnantajan tilojen lisäksi olla koti. Työn suhde kotiin onkin muuttunut vuosien saatossa.

1700-luvun puoleen väliin asti ammatteja harjoitettiin kotona, mutta ihmisten siirtyessä

tehtaisiin töihin työpaikka ja koti tulivat erillisiksi (Sennett 2002, 31). Nyt osa työläisistä

on siirtynyt tai haluaisi siirtyä takaisin kotiin etätyön muodossa. He ovat kuitenkin vä-

hemmistönä, joten ei voi puhua yleisestä suunnasta.

Työntekopaikkana voivat olla myös ulkopuoliset kokoukset, koulutukset, matkat ulko-

mailla ja kotimaassa, liikennevälineet, asiakkaan tilat, lounasruokala, mökki sekä su-

kulaisten tilat. Tutkimustulosten (Julkunen et al. 2004, 130-138) mukaan korkeasti kou-

lutetut työskentelevät keskimäärin kolmessa eri paikassa. Miesten työ on naisten työtä

liikkuvampaa ja nuoret työskentelevät eri paikoissa enemmän kuin vanhemmat työnteki-

jät. Liika matkustelu koetaan kuitenkin kuormittavana ja perheaikaa vähentävänä. Koti on

työpaikan jälkeen yleisin työntekopaikka. Pääasiassa kotona tehtävä työ on ylityötä,

koska  töistä  ei  selvitä  työajan  puitteissa.  Toiset  työskentelevät  kotona  juuri  työn  ai-

kapaineiden vuoksi ja toiset taas elämäorientaation ja työhön sitoutumisen vuoksi. Ko-

tona työskentelevät useimmin lyhimpien ja pisimpien työaikojen tekijät.

Etätyötä tehtäessä kontrollisuhteet korostuvat työn organisoinnissa. Kontrollointitapoja

voidaan erottaa kolme: 1) infonormatiivinen kontrolli, jossa johto mittaa suoritusta ja

käyttäytymistä, 2) suorituskontrolli, jossa työtä mitataan asiakkaiden päätöksien perus-

teella sekä 3) sosionormatiivinen kontrolli, jossa valvontaa tapahtuu kumpaankin suun-

taan johdon ja työntekijöiden välillä sekä työntekijöiden kesken. Sosionormatiivinen

kontrolli on tyypillistä tietotyössä, jossa työntekijät ovat erikoistuneita ja tieto vanhenee.

Tuolloin johtajilla ei voi olla täydellistä tietoa työprosesseista. Arvioinnin perustana toi-
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mivatkin keskustelut työkavereiden ja asiakkaiden kanssa. Johtaja voi menettää kontrol-

lin, jos hänellä on vähemmän tietoa kuin työntekijöillään. Normatiivista sopimusta uh-

kaavat myös muuttuvat olosuhteet ja mielipide-erot. Tuloksista ilmenee myös, että tieto-

työläisillä päätöksentekoon osallistuminen on voimakasta. (Frenkel et al. 1999, 133-165.)

Työntekijöiden käyttäytymistä kontrolloiva normatiivinen paine voidaan saavuttaa val-

vonnalla ja rangaistuksilla tai ohjaamisella ja neuvottelemalla. Tärkeää on, missä määrin

työntekijät itse osallistuvat kontrolliprosessiin. Kontrollointitavat muodostuvat johdon

tietoisuudesta työprosesseista ja johdon kyvystä mitata työsuoritusta. Tietointensiivisessä

työssä johdon tietoisuus työprosesseista ja kyky mitata työtulosta on alhainen. Olennaista

on yhteisökontrolli, asiakkaalta tuleva kontrolli ja työntekijöiden mahdollisuus neuvotella

kontrollointiprosessista. Tietotekniikan osuus valvonnassa on vähäinen. (Frenkel et al.

1999.)

Työn luonteen itsenäistymisestä huolimatta työn rajoitukset ovat pysyneet ennallaan tai

korvautuneet uusilla muodoilla. Tutkimustulosten mukaan työn valvonta on kiristynyt 90-

luvun vaihteesta. Työn tuloksellisuuden ja laadun valvonta on voimistunut, mutta ajan-

käytön valvonta ei ole muuttunut olennaisesti. Huolimatta työn tulosten tehokkaasta val-

vonnasta tulospalkkiot ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia varsinkin julkisen sektorin

hallinto- ja palvelutehtävissä. (Pyöriä 2001c, 114-119.)

Tiimityö työn organisoinnin muotona on yleistynyt 1990-luvulla (Pyöriä 2001e, 178).

Tiimin voidaan nähdä olevan

”pieni määrä ihmisiä, joiden taidot täydentävät toisiaan ja jotka ovat sitoutuneet

yhteiseen päämäärään, suoritustavoitteisiin ja työskentelytapaan, joista he kanta-

vat keskinäistä vastuuta” (Katzenbach et al. 1996 ref. Vehviläinen 2002).

Tiimityön on laskettu kuuluvan kanssatoimijasuhteisiin (co-worker relations) työn orga-

nisoinnissa. Tiimejä on erilaisia riippuen siitä, kuinka hierarkkisia tai osallistavia ne ovat

valvojan ja työntekijän välisissä suhteissa mitattuna, sekä missä määrin kanssatoimijoi-

den välillä on riippuvuutta. Työryhmissä sekä laaturenkaissa ja muissa vastaavissa rin-

nakkaisryhmissä valvojan ja työntekijän suhde on hierarkkinen ja riippuvuus vähäistä eli



24

ryhmässä on vain vähän auktoriteettia ja autonomiaa. Itseohjautuvissa tiimeissä taas riip-

puvuus toisia kohtaan on vähäistä, mutta toiminta on osallistavaa. Ohjatuksi projektitii-

miksi taas kutsutaan tiimiä, jossa riippuvuus on korkea, mutta valvontarakenne hierarkki-

nen. Korkean riippuvuuden ryhmiä, joissa valvontarakenne on osallistava, ovat tasa-

arvoiset projektitiimit sekä verkostomuodostelmat. (Frenkel et al. 1999, 172-173.)

Koska tietotyölle on tyypillistä voimakas työntekijöiden keskinäinen riippuvuus, voidaan

olettaa, että tietotyössä tiimit ovat tasa-arvoisia projektitiimejä ja verkostomuodostelmia.

Kansallisuuksien välillä on kuitenkin eroja. Japanissa on todennäköisemmin hierarkki-

sempia ohjattuja projektitiimejä kuin tasa-arvoisia projektitiimejä ja heillä on useammin

verkostotiimejä kuin esimerkiksi Australiassa. (Frenkel et al. 1999, 173, 190.)

Tiimien toimintaa voidaan verrata myös erilaisiin urheilujoukkueisiin: 1) eriaikaisiin yk-

silösuorituksiin perustuvaan pesäpallo- tai krikettijoukkueeseen, 2) yhtäaikaiseen yksilö-

suoritukseen perustuvaan jalkapallojoukkueeseen tai sinfoniaorkesteriin sekä 3) tiiviim-

pään tiimikulttuuriin perustuvaan tenniksen nelipeliin tai jazz-yhtyeeseen. (Drucker 1993,

86-88 ref. Pyöriä 2001e, 179.)

Virtuaaliset tiimit ovat oma lukunsa. Niissä jäsenet ovat maantieteellisesti erillään, ja

heidän kommunikaationsa tapahtuu ensisijaisesti elektronisesti kommunikoiden. Hajaute-

tussa työryhmässä etäisyyttä voi olla myös ajallisesti aikavyöhykkeiden mukaisesti,

organisatorisesti esimerkiksi eri osastojen ja tasojen mukaan sekä kulttuurillisesti eri

kansoilla ja toimistoilla (Armstrong & Cole 2002, 183).

Tietotekniikalla on merkittävä rooli työn organisoinnissa. Se muuttaa ihmisten tapaa elää

ja työskennellä (Cascio 2002, 205). Teknisessä kehityksessä on ollut useita vaiheita.

1960-luvulla tietokoneesta tuli hallinnon apuväline, jonka jälkeen 70-luvulla se saapui

tehdassaleihin. Edelleen 80-luvulla se siirtyi ihmisten koteihin. (Pantzar 1996, 89.) Mer-

kittävää oli Apple-pöytäkoneen kehittäminen 70-luvulla, mutta nopeinta kehitys oli 90-

luvulla (Pyöriä 2001d, 149, 153).

Työterveyden näkökulmasta hyötynä teknologisessa kehityksessä on ollut hankalien ja

vaarallisten töiden siirtyminen automaattisille tai etäohjatuille koneille, mahdollisuus
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siirtää työntekijä ohjaamoihin ja valvomoihin vaarallisesta ympäristöstä, työn ja tuotan-

non hallinnan paraneminen lisääntyneen informaation saannin ansiosta sekä useiden

monotonisten töiden muuttuminen luovemmiksi ja vaihtelevammiksi. Ongelmina voidaan

taas nähdä lisääntynyt kiire työssä, tekniikan käytön esteenä oleva koulutuksen puute,

markkina-arvon osittainen aleneminen vanhentuneen ammattitaidon vuoksi sekä infor-

maatiokuormitus. (Rantanen 1996, 4.) Nykyisin monissa töissä tieto on tärkeässä asemas-

sa. Uusi tekniikka edesauttaa sen levittämisessä. Siten koneet ovat virtuaalisen or-

ganisaation perustana, koska ilman yhteydenpitolaitteita työnteko olisi tehotonta. Lisäksi

virtuaaliset toimistot vaativat erityyppistä informaatiota, joka on kaikkien saatavilla: on-

line-materiaaleja, tietoa tuotteista ja asiakkaista, hyvin arkistoidut keskeiset tiedostot ja

tietoa, missä muut tiimin jäsenet työskentelevät. (Cascio 2001, 205-206.)

2.4. Yhteenvetoa ja pohdintaa

Työn muutos on kulkenut rinta rinnan muiden yhteiskuntaa koskevien muutosten kanssa.

Ilmiönä se on moninainen ja ulottunut useille elämän eri alueille. Muutoksia on tapahtu-

nut esimerkiksi työn tekemisen ajassa, paikassa, työetiikassa, työasenteissa, valta- ja

kontrollimuodoissa, sosiaalisissa suhteissa, sekä viime vuosikymmeninä myös tietoteknil-

listymisessä. Kehitystä leimaa siirtyminen teollisesta yhteiskunnasta tietointensiiviseen

yhteiskuntaan. Ihmisiä on muuttanut maalta kaupunkeihin töihin ja samalla ihmiset ovat

irtautuneet aikaisemmin tiiviistä yhteisöistään. Tällä on monia seurauksia yksittäiselle

ihmiselle, kuten esimerkiksi yksinäisyys ja elämän hallinnan menettämisen tunne.

Suurten ikäluokkien eläköitymisen tapahtuessa työorganisaatioihin voi jäädä isojakin

aukkoja. Aukkoja yritetään paikata pitämällä vanhemmat työntekijät työelämässä. Kei-

noina ovat esimerkiksi työkykyä ylläpitävän liikunnan tukeminen tai osa-aikaeläkejär-

jestely. Lisäksi keinoja ikääntyvien työntekijöiden jaksamiseen ovat työn organisointi ja

fyysisten vaatimusten säätäminen työntekijälle sopivaksi. Työn organisointia ja fyysisiä

vaatimuksia voidaankin muuttaa esimerkiksi etätyöllä. Se voisi osaltaan auttaa ikäänty-

vien työntekijöiden työssä jaksamista ja työtehokkuutta.
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Proaktiiviset organisaatiot soveltavat traditionaalisia organisaatioita enemmän joustoja.

Koska proaktiiviset yritykset menestyvät muita organisaatioita paremmin, voisi siten

olettaa, että menestyäkseen yrityksen kannattaa antaa työntekijöilleen mahdollisuus

käyttää joustavia työn organisoinnin muotoja, joustavan työajan lisäksi esimerkiksi etä-

työtä.

Suomi on käynyt läpi monia kehitysvaiheita: maatalousyhteiskunnan, teollisuusyhteis-

kunnan ja jälkiteollisen tietoyhteiskunnan. Usein on nähty, että tietoyhteiskuntakehitys tai

muutokset yhteiskunnassa ylipäätään ovat saaneet aikaan työn muutoksen. Tämä näkyy

olennaisesti myös työn organisoinnissa. Nähtäväksi jää, mihin suuntaan kehitys jatkuu,

minkälaisista palasista työelämä tulevaisuudessa koostuu ja missä määrin ihmiset palaa-

vat työnantajan tiloista takaisin kotiin tekemään työtä.

Työelämän muutoksella on vaikutuksensa myös lääninhallitukseen. Kuten muuallakin

yhteiskunnassa joudutaan kiinnittämään enemmän huomiota työn organisointiin, myös

valtion virastoissa ympäristöön reagoiminen tulee tärkeäksi. Reagoiminen tapahtuu kui-

tenkin vähäisemmässä määrin ja hitaammin kuin yksityisellä sektorilla.
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3. ETÄTYÖ

Etätyö liittyy olennaisesti työelämän rakenteelliseen muutokseen, joka tapahtuu siirryt-

täessä teollisen tuotantotavan yhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan, jolle on ominaista tieto-

tekniikkaan perustuva verkottunut tuotantotapa. Työelämälle leimallista on se, että yhä

harvemmin työsuhde on jatkuva, kokoaikainen ja yhdelle työnantajalle suoritettu sään-

nöllinen päivätyö (Heikkilä 1996).

Usein etätyön lähtökohtana pidetään 1980-luvun USA:n länsirannikon liikenneongelmia

ja luonnonmullistuksia, joiden seurauksena ihmisten kotona tehtävä tietokoneita ja puhe-

linlinjoja hyödyntävä työ yleistyi (Pekkola & Hanhike, 4.9.2002). Joidenkin lähteiden

mukaan etätyökeskustelu alkoi Yhdysvalloissa jo 70-luvun alkupuolella (Qvortrup 1998,

22). Euroopan yhteisön politiikkaan etätyön arviointi ja edistäminen ovat kuuluneet 90-

luvun ajan (Hanhike 1999, 1). Suomessa etätyöstä on keskusteltu jo 70-luvulla ja 1990-

luvulla aihe palasi jälleen otsikoihin.

70- ja 80-luvulla etätyöhön suhtauduttiin Euroopassa epäilevästi. Tuolloin puhuttiin elek-

tronisesta kotityöstä, joka toi mieleen ammattitaidottoman ja matalapalkkaisen kotona

tehtävän toimistotyön sekä yleensä eristyneen ja yksinkertaista työtä suorittavan ko-

tiäidin. (Qvortrup 1998, 22.) Näin ei ole tilanne kuitenkaan nykyisin, ainakaan Suomessa.

Euroopassa etätyötilannetta seurataan eri maissa (ks. esim. European Commission 2002).

Etätyön noteeraamisesta korkeammalla taholla kertoo etätyöstä tehty puitesopimus Eu-

roopan unionissa. 16.7.2002 tehdyllä sopimuksella pyritään luomaan yleiset puitteet,

jotka allekirjoittajaosapuolten jäsenjärjestöt panevat täytäntöön työmarkkinaosapuolten

omien menettelyjen ja käytäntöjen mukaisesti. Sopijaosapuolina olivat EAY, UNICE /

UEAPME sekä CEEP, ja sopimus on tarkoitus panna täytäntöön 16.7.2005 mennessä.

Sopimuksessa pyritään parantamaan etätyöntekijän asemaa:
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- etätyö on vapaaehtoista työntekijälle ja työnantajalle

- etätyöntekijöillä on työsuhteen ehtojensa osalta oikeus samoihin lainsäädännön ja työ-

ehtosopimusten takaamiin oikeuksiin kuin työnantajan tiloissa olevilla vastaavilla työn-

tekijöillä

- työnantaja on velvollinen huolehtimaan etätyöntekijän ammatillisiin tarkoituksiin käyt-

tämän ja käsittelemän tiedon suojauksesta

- työnantaja kunnioittaa etätyöntekijän yksityisyyttä

- kaikki työvälineitä, vastuita ja kustannuksia koskevat kysymykset on selvästi määritel-

tävä ennen etätyön aloitusta (pääsääntöisesti työnantaja vastaa laitteista ja kustannuksis-

ta)

- työnantaja on vastuussa etätyöntekijän työterveydestä ja työsuojelusta kansallisen lain-

säädännön ja työehtosopimusten mukaisesti

- etätyöntekijä päättää työaikansa järjestämisestä sovellettavan lainsäädännön, työehtoso-

pimusten ja yrityssääntöjen asettamissa puitteissa

- etätyöntekijöillä on samat koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet kuin vastaavilla työn-

tekijöillä työnantajan tiloissa sekä

- etätyöntekijöillä on samat kollektiiviset oikeudet kuin työnantajan tiloissa työskentele-

villä työntekijöillä.

Suomessa etätyöstä ollaan kiinnostuneita: työpaikoilla on etätyökokeiluja ja siitä on eri-

laisia tutkimusprojekteja. Esimerkiksi etätyön laajuutta, nykytilaa ja tulevaisuuden näky-

miä Suomessa 1994-1995 kartutti FET- eli Finnish Experience with Telework –projekti.

Muita projekteja ja kokeiluja 2000-luvulla ovat olleet mm. etätyökokeilu valtioneuvoston

kansliassa, etätyön kärkiohjelmaan kuuluva työministeriön eWork - hajauta hallitusti –

koulutus- ja kehittämisprojekti sekä Etätyön laajentaminen valtionhallinnossa –hanke.

Myös ESR-hankkeita etätyöstä on ollut useita (ks. Hanhike 1999). Ulkomaisia projekteja

ovat muun muassa pk-yritysten toimintaan apua tuova Euroopan Unionin Information

Society Technologies –ohjelman osaprojekti FlexWork (ks. Flexwork 21.5.2003) sekä

viidenteen puiteohjelmaan sisältyvä eGap-projekti, jossa esimerkiksi arvioidaan, mistä

teknologisen ja sosiaalisen innovaation välinen kuilu johtuu e-työssä sekä vertaillaan

kuuden eri maan tilannetta keskenään (ks. eGap 22.5.2003).
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Suomeen on perustettu e-työn yhteistoimintaryhmä (ETR) edistämään työn ja liiketoi-

minnan siirtymistä tietoverkkoympäristöön, edistämään etätyön ja muiden innovatiivisten

työmuotojen tutkimusta, selvittämään e-työn nykytilannetta, ja tukemaan e-työn osaamis-

verkoston muodostumista (Hanhike 2003). Etätyön edellytysten edistämiseksi Suomessa

on Etätyö-kärkiohjelma. Ohjelmassa käynnistetään etätyö-kokeiluja ja luodaan etätyön

kehittäjistä valtakunnallinen vuorovaikutteinen verkosto. (ks. Hanhike & Nupponen 2000

ja Kärkiverkosto 20.5.2003.) Lisäksi etätyöhön siirtyville ja heidän esimiehilleen kirjoi-

tettuja erilaisia oppaita löytyy sekä internetistä että kirjoina (ks. esim. Dinnocenzo 1999).

Suomessa ei ole ollut yhtenäistä etätyötä koskevaa lainsäädäntöä eikä sitä ole erikseen

määritelty  työlainsäädännössä.  Työsuhteiseen  etätyöhön  on  sovellettu  pääosin  samoja

työlainsäädöksiä kuin muihinkin työntekijöihin, mutta tulkittaessa etätyö yrittäjyydeksi,

siihen on sovellettu yrittäjälakeja. Pääasiassa kotona tehtävä etätyö ei ole kuitenkaan ollut

työaikalain alaista ja työturvallisuuslain soveltamiseen puolestaan on vaikuttanut työnte-

kopaikka. Etätyö-käsitettä ei ole tunnettu myöskään sosiaaliturvalainsäädännössä. Työ- ja

sosiaaliturvalainsäädäntö onkin laadittu teollisen yhteiskunnan oloissa, jolle on tyypillistä

säännöllinen työaika ja vakituinen työsuhde. (Heikkilä 1996, 1, 8, 56.) Uudessa 1.6.2001

voimaan tulleessa työsopimuslaissa lakia sovelletaan työnantajan toimitilojen ulkopuolel-

la tehtävään etätyöhön tai kotityöhön pääasiassa samoin kuin muihinkin työsuhteisiin

lukuun ottamatta esimerkiksi työaikalakia. (Työsopimuslaki & Kahri et al. 2001, 42-45.)

Työsuhteet monimuotoistuvat. Asiaan onkin reagoitu esimerkiksi pääministeri Paavo

Lipposen vuoden 1995 hallituksen ohjelmassa, jossa todetaan seuraavaa:

”Työlainsäädäntöä uudistetaan kolmikantayhteistyössä ottaen huomioon työelä-

mässä tapahtunut kehitys. Eri työaikamuodoissa ja epätyypillisissä työsuhteissa

työskentelevien asema selvitetään ja turvataan.”

 Pääministeri Anneli Jäätteenmäen ja sittemmin pääministeri Matti Vanhasen vuoden

2003 hallituksen ohjelmassa taas etätyöstä puhutaan aluepolitiikan yhteydessä:
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”Etätyön tekemistä edistetään sekä poistetaan sen esteitä. Selvitetään mahdolli-

suudet turvata osaavan työvoiman saanti voimakkaasti väestöään menettävillä

alueilla”.

Etätyötä varten ei välttämättä tehdä erityisjärjestelyjä. Siitä voidaan sopia joko kirjallises-

ti tai suullisesti. Kuitenkin työn oikeussuhdetta on voitu pitää työsuhteena vain, jos siitä

on tehty kirjallinen sopimus (Heikkilä 1996, 25). Vain yhdellä viidestä muualla työsken-

televästä oli kirjallinen etätyösopimus työnantajansa kanssa 90-luvun puolessa välissä

(Luukinen 1996, 4). Sopimisessa on eroja yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Tutki-

mustuloksissa (Lahtinen 2002, 24) on havaittu, että julkisen sektorin organisaatioissa

sovitaan kirjallisesti etätyön tekemisestä, kun taas yksityisellä sektorilla se on harvinai-

sempaa.

3.1. Uusien työnteon muotojen käsitteet

Aika- ja paikkasidonnaisuudestaan irtautunutta työtä on useissa yhteyksissä kutsuttu etä-

työksi (telework). Lyhyesti sitä voisi luonnehtia työksi etäällä. Etätyötyyppisestä työstä

on kuitenkin eri yhteyksissä käytetty monia painotukseltaan erilaisia käsitteitä (ks. kuva

1). Siitä puhutaan myös termeillä hajautettu työ (distributed & decentralized work),

joustotyö (flexwork), e-työ (eWork) ja liikkuva työ (mobile work). On myös puhuttu

etäläsnäolosta (telepresence) sekä virtuaalisesta työstä (virtual work). Usein käsitteet me-

nevät sekaisin ja samoja käsitteitä käytetään eri merkityksissä. Hanhike ja Nupponen to-

teavatkin, että etätyötä on vaikea määritellä, koska määritelmät muuttuvat toimintaympä-

ristön muuttuessa. Etätyö on vielä muutoksen tilassa oleva ilmiö. Ongelmana on, että kun

tarkastelukulma laajenee, voidaan kaikkea tietoverkoissa tapahtuvaa työtä kutsua etä-

työksi. EU-komissio käyttää etätyöstä käsitettä eWork. (Hanhike & Nupponen 2000, 16.)

Hanhikkeen (8.5.2003) näkemyksen mukaisesti etätyöhön liittyvä käsitehistoria alkaa

työstä, joka tehdään työpaikalla, työnantajan toimitiloissa. Kun työtä siirrytään tekemään

etäälle työnantajan varsinaisesta toimitilasta, voidaan puhua etätyöstä. Kun taas työ teh-

dään tarpeen mukaan vaihtuvissa paikoissa, sitä voidaan kuvata termeillä joustotyö ja

liikkuva työ. E-työ ja tietoverkkojen välityksellä tehtävä työ ovat sopivia termejä, kun työ
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tehdään hajautetusti sijaitsevissa kohteissa sekä kommunikoidaan ja kuljetetaan tietoa

tietoverkossa. Kun vuorovaikutuksen intensiteetti on korkeampi kuin edellisessä tapauk-

sessa, puhutaan hajautetusti sijaitsevissa kohteissa tehtävästä työstä etäläsnäolona. E-työ

–käsitteen kohdalla tarkastelun painopiste on siirtynyt työn ja työhön liittyvien tietojen ja

prosessien sijaintiin, kun aiemmin (etätyö, joustotyö, liikkuva työ) huomioitiin työnteki-

jän sijainti. ”E”-etuliite viittaa termiin ”elektroninen”. Koska tietoverkkoympäristössä

keskeistä on inhimillisen ajattelun tehostaminen, Hanhikkeen mukaan parempana ter-

minologiana voitaisiin pitää sitä, että puhuisimme i-työstä, jossa ”i”-etuliite viittaisi käsit-

teeseen ”intellectual” tai ”intelligence”.

Pekkolakin (2002a, 36-38) toteaa, että käsitteen historiassa on erilaisia vaiheita ja nykyi-

sin etätyöntekopaikkana tarkastellaan sijainnin sijaan tietoliikenneympäristöä ja työn-

tekijöiden henkisiä prosesseja, kun taas fyysinen tila toimii tuotannon apuvälineenä. Työn

sijaintipaikkana on tuolloin virtuaalinen työtila. Työhallinnon etätyöhalukkuutta selvittä-

vässä kyselyssä (Järviniemi 1992) etätyö ja joustotyö erotellaan siten, että etätyö tehdään

varsinaisen työpaikan ulkopuolella, ja joustotyössä taas työntekijä voi vaikuttaa päivittäi-

seen työaikaansa.

Hajautettu työ voidaan määritellä tietoverkojen tuottamaksi mahdollisuudeksi murtaa

työn fyysisiä rajoituksia ja samanaikaisesti voimistaa eri toimintojen välistä verkottu-

mista ja yhteistyötä (ks. Pyöriä 2001e, 175). Joskus hajautetun työn katsotaan kuvaavan

etätyötä paremmin työn paikkasidonnaisuuden häviämisen luonnetta. Sillä tarkoitetaan

työtä, jota voidaan tehdä tietotekniikan avulla muualla kuin varsinaisella työpaikalla ku-

ten esim. matkoilla, kotona, organisaation sivutoimipaikassa tai toisen organisaation ti-

loissa. Se voi olla myös tietoliikenneavusteista ryhmätyötä. (Lahtinen 2002, 14.) Terminä

hajautettu työ voidaan nähdä positiivisempana kuin etätyö, jossa ihminen lähtee etäälle

(Lahtinen, 3.9.2002).

Heinonen (2000, 18-19) taas määrittelee modernin etäläsnäolon käsitteen paikasta ja

ajasta riippumattomaksi virtuaaliseksi läsnäoloksi, ” joka toteutuu erilaisten etätoimin-

tojen kautta yleisesti tieto- ja viestintätekniikoita hyväksikäyttäen”. Silloin työntekijä

liikkuu virtuaalisesti fyysisen liikkumisen sijaan.
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Virtuaalityö taas on määritelty tietoverkkojen välityksellä etäältä tehtäväksi työksi. Siinä

voidaan erottaa myös viisi etätyölle tuttua näkökulmaa: 1) informaatioprosessien kasvu

organisaatioissa, 2) joustavuuden lisääminen, 3) organisaation muuttuminen ruumiitto-

maksi, 4) liiketoiminnan rajojen mureneminen ja 5) elektronisen toiminnan kasvu

(Jackson 1999). Mäkelä (1996, 26) on eritellyt etätyön ja virtuaalityön välistä suhdetta.

Hän toteaa, että virtuaalityö on aina etätyötä, mutta etätyö taas ei aina välttämättä ole

virtuaalityötä, koska etätyön ei tarvitse kohdentua tietoon eikä työn tuloksen tarvitse vä-

littyä välttämättä tietoverkon välityksellä.

Etätyöhön on liitetty vielä muitakin termejä. Minna Salmi (1991) puhuu tutkimuksessaan

kotiansiotyöstä, joka on nimensä mukaisesti kotona tehtävää ansiotyötä. Salmi näkee, että

modernin tietotekniikan avulla tehtävä etäistyö on vain yksi kotiansiotyön alalaji.

Etätyö-tyyppisestä työstä siis käytetään monia erilaisia käsitteitä. Havainnollistan kuvios-

sa 1. edellä mainitsemissani käsitteissä korostuvia näkökulmia.

Etätyö

Monissa tapauksissa etätyö on määritelty ajasta ja paikasta riippumattomaksi työksi, joka

suoritetaan etäällä varsinaisesta työpaikasta. Määritelmät kuitenkin vaihtelevat. Hanhike

(2003) toteaa, että ”etätyö ei tapahdu ajasta ja paikasta riippumatta, vaan useiden aika-

ja tilakonseptien mahdollisuuksissa”. Etätyön puitesopimuksen suomennoksessa taas se

määritellään seuraavanlaisesti:

”Etätyö on tapa organisoida ja / tai suorittaa työtä työsopimuksen perusteella /

työsuhteessa käyttäen tietotekniikkaa tavalla, jossa työ, jota voitaisiin tehdä myös

työnantajan tiloissa, tehdään säännöllisesti noiden tilojen ulkopuolella”.
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Kuvio 1. Uudet työnteon muodot.

Hyvänä ja selkeänä etätyömääritelmänä pidän vuosien 1994 ja 1997 työolobarometrien

yhteydessä käytettyä määritelmää:

”Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuo-

lella nykyaikaista tietotekniikkaa, kuten mikrotietokonetta, puhelinta tai telefaxia

hyväksi käyttäen. Olennaista etätyölle ovat ajasta ja paikasta riippumattomat

työjärjestelyt. Etätyö on sellaista työtä, joka voidaan tehdä työpaikalla, mutta se

tehdään muualla. Etätyötä eivät ole esimerkiksi puhelinasentajan tai jakeluauton

kuljettajan työ (vaikka he käyttäisivätkin työssään tietotekniikkaa), sillä tätä työtä

ei voi tehdä työpaikalla.

TYÖ

AIKA

HENKISET
PROSESSIT

PAIKKA

TIETO-
VERKKO

kotiansiotyö

joustotyö

hajautettu työ

liikkuva työ
etätyö

e-työ

i-työ

  virtuaalityö

     etäläsnäolo
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Etätyötä tehdään yleensä kotona tai sitä varten perustetussa erillisessä etätyötoi-

mistossa. Etätyö voi olla myös liikkuvaa, jolloin se tapahtuu matkaviestimien

avulla esimerkiksi autosta tai asiakkaan toimitiloista käsin.” (Pekkola 2002a, 16-

17.)

Etätyön käsitettä on kehitetty pidemmälle. Pekkola puhuu etätyöstä läsnäolona monissa

fyysisen, virtuaalisen, sosiaalisen ja tietoisen alueella olevissa työprosesseissa. Virtuaali-

sesta työtilasta tulee työn sijaintipaikka ja keskeistä on yhteydenpito. Tällöin virtuaalinen

voidaan nähdä etäläsnäolona. Hän sisällyttää etätyö-käsitteeseen etätyön, eWorkin sekä

etäläsnäolon:

”Etätyö on tapa organisoida työ, jossa esiintyy pyrkimys tuottaa sellainen aika- ja

tilajärjestelyyn liittyvä työtapa, jossa innovaatioympäristöä parannetaan tiedon

tuottamiseksi. Tämä voi tapahtua fyysisissä, virtuaalisissa, sosiaalisissa alustois-

sa eli tiloissa siten, että niiden avulla tuetaan henkisiä eli tietoisia yksilöllisiä ja

ryhmämäisiä prosesseja tiedon luomiseksi. Tämä tapahtuu asettamalla työ- ja

liiketoimintaympäristön fyysiset, sosiaaliset ja tekniset tekijät keskinäisiin suhtei-

siin siten, että ajattelun ja innovaation edellytykset paranevat.” (Pekkola 2002a,

36-39.)

Teknisen elementin lisäksi etätyössä keskeistä on myös sosiaalinen elementti eli työn

järjestämisen tapa (Pekkola & Hanhike, 4.9.2002). Siten etätyö ei olekaan pelkästään tek-

nologinen innovaatio, vaan se on myös sosiologinen innovaatio (Zamindar 1996, 52).

Kuten edellä olen esittänyt, etätyön määritelmiä on monenlaisia. Olennaisessa asemassa

käsitteen määrittelyssä ovat tarkasteltava näkökulma ja konteksti (Pekkola 2002a, 26,

39). Etätyö voidaan myös jakaa monella tavalla eri ryhmiin. Huws (1994, 10) erittelee

etätyöntekijät viiteen ryhmään, joita ovat:

- kotona tehtävä etätyö, joka voi olla osaksi tai kokonaan kotona yhdelle työnantajalle

suoritettavaa työtä tai freelance-muotoista usealle työnantajalle suoritettavaa työtä

- liikkuva etätyö

- työnantajan alue- tai paikallistoimipisteessä tehtävä etätyö

- tietotuvassa tai muussa etäkeskuksessa tapahtuva etätyö sekä
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- organisaatioiden välisten telemaattisten yhteyksien kehittäminen.

Yleensä etätyö mielletään kotiin sijoittuvaksi, vaikka sitä voidaan tehdä monessa muus-

sakin paikassa, kuten määritelmässäkin todetaan. Suomessa ja muissakin maissa koti on

yleisin etätyön tekopaikka. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin Japani, jossa etätyö sijoi-

tetaan mieluummin satelliittitoimistoihin ahtaiden asuinolojen takia. (Heinonen 2000,

43.)

Toisenlaisessa jaottelussa etätyö jaetaan elektroniseen kotityöhön (elektronic homework),

televiestintään (telecommuting) ja joustotyöhön. Elektronisessa kotityössä kotona työs-

kentelevä henkilö on yhteydessä asiakkaisiinsa televiestintää hyväksikäyttäen, kun tele-

viestinnässä työnantajalle työskentelevä henkilö tekee töitä etäällä ja käyttää tietokoneita

ja televiestintää. Joustotyössä taas työ tehdään missä vaan tietokoneita ja televiestintää

hyväksikäyttäen. (Qvortrup 1998, 30-31.)

Useista määritelmistä huolimatta niissä ovat yleensä toistuneet samat teemat: 1) työ teh-

dään päätoimipaikan ulkopuolella tai fyysisesti etäällä työn- tai toimeksiantajasta, 2) tyy-

pillisimmin työ tehdään kotona tai etätoimistossa sekä 3) työ tehdään tietotekniikan

avulla ja yhteys työnantajaan perustuu usein ainakin osittain tietotekniikan ja tietoliiken-

neyhteyksien käyttöön (Pekkola 1993, 24).

3.2. Etätyöntekijöiden kuva

Etätyöntekijöiden määrä tilastoissa vaihtelee sen määritelmän mukaan, miten säännölli-

sesti ja paljon etätyötä tulee tehdä, jotta se laskettaisiin mukaan. Siksi tutkimustulokset

voivat poiketa paljonkin toisistaan. Laajan määritelmän mukaan, joka sisältää kotityöläi-

set, liikkuvaa työtä tekevät ja itsenäisesti työskentelevät verkottuneet työntekijät, Euroo-

passa etätyöntekijöitä on yhdeksän miljoonaa, joista kolme miljoonaa tekee etätyötä sil-

loin tällöin ja loput säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Erot Euroopassa ovat suuria

(ks. kuvio 2). Keskimäärin Euroopan työväestöstä lasketaan kuusi prosenttia olevan etä-

työssä. Etelä-Euroopassa tehdään vähän töitä muualla kuin varsinaisella työpaikalla, kun

taas Pohjoismaissa on käytetty enemmän uutta tekniikkaa hyödyksi. Suomessa etätyöläi-
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siä on eniten suhteessa väkilukuun: melkein 17 prosenttia työväestöstä tekee etätyötä.

Meillä etätyö myös tunnetaan hyvin: jopa 94 prosenttia suomalaisista työntekijöistä on

kuullut siitä. (EcaTT:n www-sivut.)

Kuvio 2. Etätyön tekijöiden määrä ja prosenttiosuus työväestöstä Euroopassa 1999.

Myös Euroopan ulkopuolelta on tutkittu etätyöntekijöiden määrää. Esimerkiksi Japanissa

kokoaikaisia etätyöläisiä on puolitoista prosenttia työvoimasta (Spinks et al. 1999, 6).

Yhdysvalloissa taas yli 25 prosentissa kotitalouksista tehdään kotona työtä, mutta kaikki

heistä eivät ole varsinaisia etätyöntekijöitä (Nilles 1999, 39-40). Siten Yhdysvaltojen pro-

senttilukua ei voida pitää suoraan etätyöntekijöiden määränä.

Etätyöläisten määrästä tulevaisuudessa on esitetty arvioita. Vuonna 2005 Suomessa ar-

vellaan kolmasosan työvoimasta olevan etätyössä, ja Euroopassa ennustetaan silloin ole-

van 16 miljoonaa etätyöntekijää eli 11 prosenttia työvoimasta. Myös Alankomaissa ja

Ruotsissa etätyöntekijöiden osuus tulee olemaan yli 20 prosenttia. Etätyöstä kiinnostu-

neita Suomessa on noin 75 prosenttia työvoimasta. (EcaTT:n www-sivut.) Etätyön aikai-

semman  hitaan kasvun ja muiden etätyöntekijöiden määrää kartuttavien tutkimusten pe-

rusteella (ks. esim. Hanhike 1999, Helminen & Ristimäki 2003, Pyöriä 2001e ja Julkunen
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et al. 2004) ennustukset näyttävät liian optimistisilta ainakin ahtaamman etätyömääritel-

män puitteissa, jossa etätyöhön kuuluu sähköisten viestintävälineiden käyttöä.

Kuten taulukosta 1. huomaa, etätyötä tiukemmin määriteltäessä on etätyöntekijöiden

määrä Suomessa huomattavasti pienempi kuin 17 prosenttia. Vuonna 1997 kotona vä-

hintään yhden päivän viikossa työskenteli vain kolme prosenttia palkansaajista.

Taulukko 1. Vuonna 1997 kerätyn aineiston (Työlolobarometriaineisto, julkaisematon
etätyöosuus) mukaan kotona uuden tietoliikennetekniikan avulla työskentelevien määrä.
Kotona työskentelyn määrä h/kk Henkilöä % palkansaajista

1-8 h/kk (korkeintaan 1 etätyöpäivä/kk) n. 94 600         n. 5 %

9-16 h/kk (korkeintaan 2 etätyöpäivää/kk) n. 70 400         n. 4 %

17-40 h/kk (n. 1 etäpäivä/vko – kokoaikainen etätyö) n. 55 000         n. 3 %

Yhteensä  210 000         n. 12 %

                  (Hanhike 1999, 2.)

Valtakunnallisen Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä tehdyn haastattelu-

tutkimuksen (N=19 000) perusteella, jossa etätyöntekijöiksi lasketaan ne, jotka omasta

mielestään tekevät etätyötä nykyisessä työssään kokoaikaisesti tai satunnaisesti, saadaan

Suomessa etätyöntekijöiden määräksi hieman yli 100 000 eli vajaat viisi prosenttia työlli-

sistä (Helminen & Ristimäki 2003). Suomalaiset ja tuleva tietoyhteiskunta –hankkeen

syksyllä 1999 tehtyjen haastattelujen tuloksista taas ilmenee, että itseään koko- tai osa-

päiväisinä etätyöntekijöinä pitäviä oli alle 30 000 eikä heidän määränsä ollut kasvanut

kolmen vuoden sisällä. Toisaalta halukkuus oli kasvanut hieman, mutta siitä huolimatta

vain 11 prosenttia halusi etätyöhön. Työssä olevista miehistä 17 prosenttia ja 21 prosent-

tia naisista arvioi, että omaa työtä olisi mahdollista tehdä etäältä vähintään lyhyitä aikoja.

(Nurmela et al. 2002, 37.) Monissa tutkimuksissa etätyösopimuksen tehneiden määrä on

neljän prosentin luokkaa (Pyöriä 2001e, 188-190, Julkunen et al. 2004, 134).

Sirkka Heinonen on arvioinut suomalaista etätyöpotentiaalia. Laskelmien mukaan arvi-

oitu etätyöhön potentiaalisesti soveltuvien työntekijöiden määrä on Suomessa 450 000

henkilöä eli 20 prosenttia työssäkäyvistä. Kun arviointiin otettiin mukaan laajemmin
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myös ammatit, joissa tulevaisuudessa voisi tehdä etätyötä, saatiin potentiaalisten etätyön-

tekijöiden määräksi 820 000 eli noin 40 prosenttia työssäkäyvistä. Mahdollisuudet ovat

keskittyneet lähinnä kaupunkeihin, koska jopa 95 prosenttia työpaikoista, jotka voitaisiin

tehdä etäältä, sijaitsevat taajamassa. Lisäksi on myös alueellisia eroja: syrjäisemmillä Itä-

ja Pohjois-Suomen alueilla ei asu paljoa etätyöhön soveltuvia. (Heinonen 1998, 66-67.)

Etätyöpotentiaalia on kartoitettu esimerkiksi Kainuussa, jotta voitaisiin hillitä koulutettu-

jen tietotyöläisten poismuuttoa alueelta (ks. Keränen 1998). Heinonen (1998, 20-21)

kuitenkin toteaa, että tulevaisuutta on vaikea ennustaa, koska etätyön tekemiseen vaikut-

tavat esimerkiksi se, että annetaanko siihen mahdollisuutta ja haluavatko ihmiset siirtyä

työskentelemään etäältä.

Vuonna 1999 kolmanneksessa Euroopan työorganisaatioista oli käytössä säännöllistä

etätyötä. Eroja maiden välillä löytyy. Suomessa ja Tanskassa luku on melkein 50 pro-

senttia, kun se esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa jää alle 20 prosentin. (EcaTT:n www-

sivut.)

Ero Etelä- ja Pohjois-Euroopan välillä tulee ilmi myös tutkimuksessa, jossa Laura den

Dulk vertailee palvelualan organisaatioiden etätyön käyttöä Alankomaan, Italian, Iso-

Britannian ja Ruotsin kesken. Etätyö ei ole edellä mainituissa maissa palvelualoilla

yleistä (ks. taulukko 2). Yleisintä etätyö on ruotsalaisissa organisaatioissa, ja yleensä

muualla työskentely on rajoitettu tiettyihin tehtäviin. Organisaatioissa, joissa tehdään

etätyötä, on pääasiassa yhdestä kahteen kotona tai muualla työskentelevää henkilöä.

Työntekijöiden mahdollisuudet työskennellä tilapäisesti muualla kuin varsinaisella työ-

paikalla ovat paremmat muualla paitsi Italiassa, jossa vain neljässä prosentissa organisaa-

tioista annettiin vastaava mahdollisuus, kun se on esimerkiksi Ruotsissa 81 prosenttia.

(den Dulk 2001, 134.)

Taulukko 2. Etätyöntekijät, työnantajien prosentit

ALANKOMAAT    ITALIA ISO-BRITANNIA RUOTSI
       n=113       n=95      n=67      n=100

Kyllä, kaikissa tehtävissä       4 %        -       -       1 %
Kyllä, joissakin tehtävissä      16 %      5 %      25 %      38 %
Ei      81 %     95 %      75 %      61 %
                                                                                                            (den Dulk 2001, 134.)
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Suomessa vastaavanlaisessa palvelualojen organisaatioiden henkilöstöpolitiikkaa kartut-

tavan kyselyn tuloksissa organisaatioista 14 prosentissa (N=125) on sopimuksenvaraisesti

(säännöllisesti) etätyötä tekeviä, ja silloin tällöin muualla töitä tehdään 42 prosentissa or-

ganisaatioista (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 98-100). Yleinen etätyöntekijöi-

den määrä organisaatiossa on yhdestä viiteen, joka vastaa osittain den Dulkin tutkimustu-

loksia. Kokonaan tai suurimmaksi osaksi ja osittain etätyötä tekevien määrä aineistossa

on suurin piirtein sama. (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtorannan 2003 tutkimuksen julkai-

sematon tulos.) Tutkimuksen tuloksissa etätyöskentely jakautuu melko tasaisesti suku-

puolten välillä. Aineiston säännöllisistä etätyöntekijöistä naisia on hieman enemmän kuin

miehiä, kun taas epäsäännöllisesti etäältä työskentelevien keskuudessa osat ovat toisin-

päin. (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 99.)

Etätyöntekijämäärissä on eroja yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Pirkanmaalla tehdyn

kyselyn perusteella tietotekniikan avulla jossain vaiheessa varsinaisen työpaikan ulko-

puolella työskenteleviä löytyi 59 prosentissa yrityksistä ja 40 prosentissa kuntaorganisaa-

tioista.  Etätyön  käytöstä  kotona  varsinaisen  työajan  puitteissa  suoritettavaa  työtä  oli  26

prosentissa yrityksissä ja kuntaorganisaatioissa kahdeksassa prosentissa. Ylityönä tehdyn

etätyön osuus puolestaan oli yrityksissä 33 prosenttia ja kuntaorganisaatioissa 40 pro-

senttia. (Lahtinen 2000, 33-35.)

Joissakin organisaatioissa sovelletaan etätyötä herkemmin kuin toisissa. Siihen, että työs-

kennelläänkö organisaatiossa etäällä, näyttäisi vaikuttavan käytössä oleva tekninen infra-

struktuuri, organisaation koko ja tiimityö. Kun organisaatiolla on informaatioteknistä inf-

rastruktuuria, se on pieni ja siellä tehdään tiimityötä, siellä todennäköisemmin on myös

etätyöntekijöitä. Tiimityön on havaittu vähentävän etätyön aiheuttamaa eristäytymisen

pelkoa työntekijöillä. (Zamindar 1996, 52-53, ks. myös Zamindar 1995.)

Organisaation tai yrityksen koko siis vaikuttaa etätyön kehittämiseen. Pienissä yrityksissä

kehitystä hidastaa ajan ja rahan puute, kun taas isoissa yrityksissä resursseja on enem-

män. Suuressa yrityksessä kuitenkin kokeilu rajataan koskemaan tiettyjä henkilöitä,

jolloin etätyöstä voi tulla näkymätöntä. Isossa organisaatiossa kulttuurisen muutoksen ai-

kaansaamiseen ja läpivientiin tarvitaan enemmän työtä, mikä vaikuttaa etätyön kehittämi-
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seen. Toisaalta kuitenkin suuret organisaatiot pyrkivät jatkuvaan sisäiseen kehitykseen,

joka edesauttaa uusien työntekotapojen käyttöönottoa. (Hanhike et al. 1998, 56.) Siten

pienelle yritykselle merkityksellisempi este etätyön käyttöönotossa näyttää olevan raha ja

isolle yritykselle organisatoriset vaikeudet (Huws et al. 1990, 173). Lisäksi pienessä

organisaatiossa työtoverit ovat tuttuja ja työn tulokset ovat helposti nähtävissä. Tuolloin

on helpompi neuvotella etätyöjärjestelyistä esimiehen kanssa. (Luukinen 1996, 5.)

Työolobarometrissä ei ole kuitenkaan havaittu organisaation koon juurikaan vaikuttavan

etätyön tekemiseen. Etätyö voi olla harvinaisempaa pienissä yrityksissä eli tulos on päin-

vastainen verrattuna Zamindarin tutkimukseen. (Pekkola 2002a, 63.)

Suomessa teknologia on hyvin kehittynyttä ja ihmiset osaavat käyttää sitä, minkä vuoksi

Suomi sijoittuu Euroopan kärkeen etätyöntekijöiden suhteellisessa määrässä. Myös tu-

losorientoitunut johtaminen ja prosessijohtoinen ajattelu edesauttavat etätyön käyttöä or-

ganisaatiossa (Luukinen 1996, 5). Etätyöläisten määrä ei kuitenkaan ole kasvanut niin

nopeasti kuin aikaisemmin on oletettu. Siihen on pohdittu monia syitä. Yksi syy voisi olla

se, että työn palauttaminen kotiin voi ”edellyttää täysin totutusta poikkeavaa tapaa orga-

nisoida työprosessit, työnjohto ja työyhteisöjen sosiaalinen koostumus” (Pyöriä 2001e,

191).

Ketkä tekevät etätyötä? Suurin osa Euroopan etätyöntekijöistä on miehiä. Säännöllisesti

etäällä työskentelevistä heitä on peräti 81 prosenttia ja epäsäännöllisemmin työskentele-

vistä 62 prosenttia. Etätyöntekijät ovat myös korkealle koulutettuja (60 %), ja säännölli-

sesti etätyötä tekevät sijoittuvat ikävuosien 30 ja 49 väliin, jossa on 69 prosenttia Euroo-

pan etätyöntekijöistä. (EcaTT:n www-sivut.)

Suomessa etätyötä leimaa satunnaisuus ja lyhytaikaisuus. Yleisintä se on ollut yksityisel-

lä palvelualalla. (Pekkola 2002a, 59-60.) Myös Suomessa etätyöntekijät ovat pääasiassa

korkealle koulutettuja ja ylemmässä tuloluokassa olevia henkilöitä, jotka ovat paineen

alaisena työskenteleviä itsenäisiä ammattilaisia. He ovat yleensä tyytyväisiä organisaa-

tioonsa ja asemaansa siinä. Heillä on myös vahvat suhteet muihin organisaation henkilöi-

hin ja he tuntevat olevansa tarpeellisia. (Luukinen 1996, 2.)
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Työolobarometrin 1997 aineiston mukaan etätyöntekijöistä ylempiä toimihenkilöitä on

kaksi  kolmasosaa, alempia toimihenkilöitä vajaa kolmannes ja työntekijöitä kolme pro-

senttia. Myös Suomessa miehet valitsevat etätyön hieman naisia useammin: ylemmissä

toimihenkilöissä etätyöntekijöistä miehiä on 57 prosenttia, alemmista toimihenkilöissä 45

prosenttia, ja etätyötä tekevät työntekijät ovat kaikki miehiä. (Pekkola 2002b, 26.) Kuten

muualla maailmassa etätyöskentelyä ei voida Suomessa yhdistää lähinnä naisiin, jotka

yrittävät yhdistää työtä ja perhettä sekä perifeerisiin töihin, koska suurin osa Suomen

etätyöntekijöistä on korkealle koulutettuja ja vieläpä miehiä. Heillä voidaan olettaa myös

olevan hyvä työmarkkina-asema (Pekkola 2002a, 42).

Tietotyön ja etätyön välillä on myös selvä yhteys: vuonna 1997 etätyöläisistä peräti 91

prosenttia oli tietotyöläisiä (Pekkola 2002a, 63-64). Muissakin tutkimuksissa tietotyöläi-

set tekevät etätyötä enemmän kuin muut ryhmät. Heistä 59 prosenttia vie töitä kotiin ja

etätyö on enimmäkseen epävirallista ylityötä. (Pyöriä 2001e, 188-190.)

3.3. Näkökulmia etätyöhön

Etätyö antaa mahdollisuuden tehdä työtä oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja oikeaan tar-

peeseen. Se on Suomessa kuvattu monilla mahdollisuuksilla varustetuksi voitto-voitto –

tilanteeksi, joka tuo enemmän hyötyä sekä työnantajalle että työntekijälle kuin perintei-

nen työskentelytapa (Luukinen 1996, 1). Se on siis nähty enemmän mahdollisuutena kuin

uhkana (Heikkilä 1996, 77).

Monet etätyötutkimukset ovat selvityksiä etätyöntekijöiden määrästä. Lisäksi tutkimuk-

sissa on usein painotuttu tarkastelemaan etätyötä hyötyjen ja haittojen näkökulmasta.

Laajemmin etätyötä on tarkasteltu organisaatioiden toimintana, aluepoliittisena välineenä,

ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmana, vammaisten työskentelymahdollisuute-

na sekä työmarkkinoiden näkökulmana (Pekkola 2002a, 26). Erittelen seuraavassa

erilaisia etätyön lähestymistapoja ja vaikutuksia yksilölle, organisaatiolle sekä yhteiskun-

nalle. Vaikka tutkimukseni empiriassa ei ole keskitytty etätyön yhteiskunnallisiin vaiku-
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tuksiin, esittelen myös yhteiskunnallisia näkökohtia niiden olennaisuuden vuoksi etätyö-

keskustelussa. Lisäksi avaan etätyökiinnostusta koskevia tutkimustuloksia.

Etätyö yksilölle

Etätyötutkimuksissa raportoidaan usein työn tehostumisesta. Työn tehokkuuteen liittyvät

olennaisesti työrauha, tehtäväsidonnaisuus ja tieto- ja tietoliikennetekniikka. On havaittu,

että rauhallinen työympäristö edesauttaa keskittymistä ja siten työ tehostuu. Myös työn

laadullinen lopputulos voi olla parempi. Lisäksi laitteiden toimivuus vaikuttaa olennai-

sesti työn tehokkuuteen ja sitä kautta tuottavuuteen. (Hanhike 1997, 82-85.) Parempi

työtehokkuus voidaankin saavuttaa rauhallisessa ympäristössä ja toimivilla laitteilla.

Tehokkuuden ja työn hallinnan välillä taas on havaittavissa yhteys. Työn hallinta vaikut-

taa tehokkuuden lisäksi esimerkiksi stressin kokemiseen työssä sekä työtyytyväisyyteen.

Etätyö taas voi vaikuttaa työn hallintaan. Tiina Hanhike tarkastelee työn hallintaa ajan,

tilan ja tekniikan avulla. Etätyössä ajankäyttö on vapaampaa, mutta tutkimuksessaan hän

huomasi työajan olevan lähellä normaalia toimistoaikaa. Kuitenkin oletus vapaudesta li-

sää hallinnan tunnetta ja työntekoa jäsennetään enemmän tehtävien eikä ajan mukaan.

Myös paikan valinnan vapaus lisää hallintaa. Teknisten taitojen riittämättömyys voi taas

aiheuttaa hallinnan tunteen vähenemistä. Aineisto ei kuitenkaan tue ajatusta, jonka mu-

kaan tietotekniikan käyttö vähentäisi työtilanteen hallintaa. Jotkut saattoivat jopa pystyä

lisäämään hallinnan tunnetta tietotekniikan avulla. Sosiaalisten suhteiden hallinnassa taas

ei havaittu muutosta. (Hanhike 1997, 85-90.) Etätyön työntekijälle lisäämä ja luovuudelle

tärkeä autonomia voi auttaa työn hallinnan tunteen saavuttamisessa.

Työn organisointi korostuu etätyössä. Osittaisessa etätyössä etätyöpäivien asettelu toi-

mistopäivien lomaan voi olla oletettua hankalampaa ja työaikaa täytyy organisoida tar-

kasti, vaikka sitä voikin organisoida toimistopäivää vapaammin. Työtä voidaan tehdä

joustavaan aikaan. Etätyössä työaika joustaakin useammin kuin muilla palkansaajilla:

jousto on mahdollista runsaalle kolmelle neljästä kun taas muista palkansaajista voi

joustaa vähän yli puolet (Pekkola 2002a, 65). Yksi työaikaan liittyvä uhka kuitenkin on

työpäivän venyminen.
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Etätyöllä on yhteytensä työelämän laadun paranemiseen. Työelämän laatua mitattaessa

työn mielekkyydellä, tasa-arvolla, ympäristökysymyksillä, tietojen saamisella, johtami-

sella, itsensä kehittämisen mahdollisuudella sekä vaikutusmahdollisuuksilla etätyönteki-

jät arvioivat vuosien 1994 ja 1997 välillä tapahtuneen työelämän laatutekijöiden muutok-

sen positiivisemmaksi kuin etätyötä tekemättömät saman tason kollegansa. Ero työelä-

män laadun arvioissa kollegojen kesken oli suurempi alemmilla toimihenkilöillä kuin

ylemmillä toimihenkilöillä, joilla ero ei ollut merkittävä. (Pekkola 2002a, 73-79)

Etätyöllä on myös vaikutuksensa työllistettävyyteen. Etäältä työskentelevä voi hakea töitä

laajemmilta markkinoilta, kun ei tarvitse huolehtia työmatkasta. Hän voi turvata työpaik-

kansa kotona työskentelyllä myös tilanteessa, jossa organisaatio keskittää toimintojaan

yhteen kaupunkiin. (Heinonen 1998.) Lisäksi organisaatio voi palkata parasta työvoimaa,

kun ei tarvitse rajoittua lähialueisiin työntekijöitä etsittäessä. Myös työelämästä syrjässä

olleiden ihmisten työllisyys paranee. Esimerkiksi liikunta-, kuulo- ja näkörajoitteiset pys-

tyvät nykytekniikan työskentelemään tietokoneella, ja siten tekemään etätyötä. Myös

paniikkihäiriöiselle voi olla helpompaa hoitaa yhteydenotot virtuaalisesti. (Emt., 88).

Etätyön henkisiä vaikutuksia on tutkittu Suomessa melko vähän. Yksi riski on loppuun

palaminen. Etätyö voi aiheuttaa myös työ- ja vapaa-ajan rajan hämärtymistä (ks. Kivimä-

ki 1999a). Kotona työt ovat houkuttelevasti lähettyvillä ja etätyöläisen pitää olla muita

enemmän tavoitettavissa, jolloin on helpompaa täyttää elämää työllä. Seurauksena voi

olla työnarkomania ja sitä kautta loppuun palaminen. (ks. Heinonen 1998, 108.)

Etätyöllä on myös omat sosiaaliset vaikutuksensa. Sosiaalinen eristäytyneisyys varsinkin

työyhteisöstä on etäällä työskentelyn yksi riski. Se koskee erityisesti kokopäiväisiä etä-

työntekijöitä. Tutkimusten (Hanhike 1997, 90-92) mukaan osa-aikaisessa etätyössä suh-

teet työyhteisön ja etätyöntekijän välillä kuitenkin säilyvät eikä etäällä työskentelevä

tunne eristyvänsä työyhteisöstä. Tiedonkulkuun etätyö ei vaikuttanut juuri lainkaan. Siten

osa-aikaisella etätyöllä muualla työskentelevä työntekijä saadaan henkisesti pidettyä työ-

yhteisössä.
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Sosiaalisiin suhteisiin kuuluu myös perhe-elämä. Etätyössä työn voi sovittaa paremmin

perheen tarpeisiin. Aikaa säästyy työmatkoista, työtä voi rytmittää halutulla tavalla ja

työntekijä voi olla kotona, kun lapset tulevat koulusta. Myös lapsen ollessa sairas, lapsen

hoidon ja työn voisi kotona yhdistää joustavasti (Heinonen 1998, 84-86). Kyseenalaista

on kuitenkin se, että tuleeko vanhemman tehdä työtä silloin, kun lapsi on kipeä. Työnan-

tajan tiloissa työskentelevä kollega on vapaalla töistä hoitaessaan lasta kotona. Mahdolli-

suutta etätyöhön pidetään kuitenkin tärkeänä. Jousto työssä antaa puolisolle esimerkiksi

mahdollisuuden tehdä epäsäännöllistä työaikaa. (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003,

68-70, ks. myös Höglund & Kivimäki 2005.)

Kun etätyötä on tutkittu perheiden näkökulmasta, huomio on kiinnitetty sukupuoleen.

Tutkimustulosten mukaan sukupuolten välillä on eroja. Naiset valitsevat etätyön yleensä

lasten hoidon vuoksi, mutta miehet valitsevat yksilöllisten tai työhön liittyvien syiden pe-

rusteella. Miehet näkevät kuitenkin etätyön mahdollisuutena auttaa kotitöissä ja lasten-

hoidossa. Silti etätyö ei muuta perinteisiä rooleja kotona. (Sullivan & Lewis 2001.) Eroja

sukupuolten välillä on myös siinä, että naiset tekevät useammin töitä yksin ollessaan.

Heitä perhe häiritsee enemmän kuin miehiä. (Huws et al. 1996.)

On  myös  pohdittu,  voiko  työtä  tehdä  samalla  kun  lapset  ovat  kotona.  Monet  ovat  sitä

mieltä, että se ei onnistu. Tutkimuksissa onkin todettu, että tuolloin vapaa-aika on vähis-

sä, ja siksi etätyöntekijät ovat olleet väsyneitä, stressaantuneita ja masentuneita (Huws

1994, 50). Lasten näkökulma asiaan taas tulee harvoin etätyötutkimuksissa esille (Hög-

lund & Kivimäki 2005, ks. myös Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 70-71).

Muita etätyön negatiivisia tekijöitä yksilölle tässä alaluvussa mainittujen etätyön haitto-

jen lisäksi voivat olla turvattomuus, alhainen palkka, tulospalkkauksen aiheuttama stressi,

tavoitettavissa olo 24 tuntia vuorokaudessa, vaikeuksia ennakoida työn kuljettamista ja

ylenemisnäkymien puute. Lisäksi seurauksena voivat olla myös loman, vanhempainlo-

man, sairausloman oikeuden puute, kulujen korvauksen, iltalisän ja laitteiden puute,

sopimaton koulutus ja ohjaus, huono kommunikointi, palautteen saamattomuus esimiehil-

tä sekä etujen menettäminen. (Huws 1994, 56-57.)
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Annetaanko etätyön tekemiseen mahdollisuuksia? Tutkimustuloksista (Kivimäki &

Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 66-67) ilmenee, että Suomessa ei ole työpaikoilla kehitetty

yhteisiä periaatteita ja ehtoja etätyön tekemiselle. Silti työ kulkeutuu kotiin ylitöinä esi-

merkiksi valtionhallinnon ja informaatioteknologia-alan työpaikoilla. Myös työn luonne

vaikuttaa mahdollisuuksiin. Jos työhön liittyy asiakaspalvelua tai tiivistä tiimityötä, on

läsnäolo työpaikalla tärkeää. Kotoa ei välttämättä myöskään löydy työssä tarvittavia väli-

neitä.

Etätyö organisaatiolle

Usein etäällä työskentelystä koituu etätyöläiselle työmatkaan käytetyn ajan ja kustannuk-

sien säästöä. Myös kotona syöminen voi tulla halvemmaksi. Vaikka etätyöstä aiheutuu

kustannussäästöä myös organisaatiolle, voi siitä seurata sille myös kuluja. Etätyön käyt-

töönotosta, koulutuksista, suunnittelusta ja laiteinvestoinneista voi aiheutua taloudellisia

menoja. Kuitenkin jos etätyön soveltaminen onnistuu, kustannusten nähdään maksavan

itsensä takaisin. (Heinonen 1998, 84, 109.)

Edellä mainittujen kustannusten vastapainoksi organisaation on varsinkin Keski-

Euroopassa katsottu hyötyvän etätyöstä, koska tilakustannuksista saadaan säästöjä. Ti-

lassa voidaan säästää työtorityyppisissä toimipisteissä, joissa etätyöntekijät ovat työpai-

kalla vuorottelevasti. Suomessa se ei kuitenkaan ole yleistä, koska useassa tapauksessa

etätyöntekijällä on oma huone sekä kotona että työpaikalla ja varsinkin julkishallinnossa

on vielä jonkin verran vanhanaikainen tila-arvoon sidottu ajattelutapa. Huoneneliöiden

määrä on pitkälti sidottu työntekijän identiteettiin ja asemaan organisaatiossa. (Heinonen

2000, 77.) Tilakustannusten säästö toteutuukin parhaiten suurissa yrityksissä, joissa on

useita etätyöntekijöitä (Heinonen 1998, 91). Toisaalta taas tila-arvoon sidotusta ajattelu-

tavasta on hyötyäkin, koska viime aikoina on ollut puhetta siitä, miten muodissa olevat

avokonttorit haittaavat työhön keskittymistä ja siten hidastavat työn tekemistä. Tuolloin

työntekijät tekevät työtä kotona, jotta saisivat tehtävänsä hoidetuksi.

Organisaatiolle nähdään etätyöstä koituvan muutakin hyötyä. Työntekijän työmotivaatio

voi kasvaa etätyössä. Tuolloin työntekijä työskentelee tehokkaammin ja sitä kautta tuot-



46

tavuus kasvaa. Etätyön käyttöönotolla voi parantaa myös yrityksen imagoa, joka aikaan-

saa kilpailuetua markkinoilla. (Heinonen 1998, 89-92.) Siten päästään paremmin kilpai-

lemaan hyvistä työntekijöistä.

Tehokkuuden ja imagoarvon lisäksi etäältä työskentely hyödyttää organisaatiota lisäämäl-

lä työntekijöiden kompetenssia, vähentämällä ylitöitä, poissaoloja vähemmän vakavien

sairauksien vuoksi sekä työvaatteisiin käytettäviä kuluja. Lisäksi se lisää tietokoneen

kapasiteetin hyödyntämistä. (European Foundation, 5-6.)

Etätyökirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota etätyön edellytyksiin. Etätyöntekijältä it-

seltään odotetaan tietynlaisia ominaisuuksia: esimerkiksi motivoituneisuutta, kykyä työs-

kennellä yksin, itsekuria, organisointikykyä sekä yrittäjämäisyyttä. Sirkka Heinosen mu-

kaan etätyön tekniset edellytykset ovat jo olemassa, koska useilla suomalaisilla on jo ko-

tonaan työn tekemiseen soveltuvaa tietoteknistä välineistöä. Sen sijaan organisatoriset

edellytykset puuttuvat. Varsinkin vanhakantaisissa organisaatioissa johto voi ajatella val-

vonnan heikentyvän ja organisaatiorakenteen monimutkaistuvan etätyötä sovellettaessa.

Lääkkeenä organisatoristen edellytysten luomisessa voidaan nähdä verkostokulttuurin

toimintatapojen käyttöönotto. (Heinonen 1998, 56-58, 59-60.)

Etätyön yleistymiseen liittyy paljon esteitä. Kehittämisprosessin estäviä tekijöitä ovat

epäilevät asenteet, varsinkin ääneen lausumattomat asenteet ja johtoportaan halu viivyttää

asiaa sekä vanhojen ajatusmallien mukainen ajattelu. (Hanhike et al. 1998, 55-56.) Johta-

jien välillä on eroavaisuuksia luottamuksessa työntekijään. Tutkimustuloksen (Mirchan-

dani 1999) mukaan nuoret johtajat suhtautuvat etätyöhön vanhempia johtajia suopeam-

min.

Tärkeä estävä tekijä on myös välittömän tarpeen puuttuminen, jolloin ei nähdä uusien

työntekotapojen aikaansaavan taloudellista hyötyä. Myös pelot ja luottamuksen puute

vaikuttavat etätyön käyttöönottoon. Usein etätyö pidetään myös rajattuna ja epäviralli-

sena, jolloin kaikki eivät saa mahdollisuutta tehdä sitä. Etätyön soveltamista hidastaa

myös tekniikan kehittymättömyys ja hidas käyttöönotto sekä henkilöstöjohdon ja yleensä

johdon huomaamaton rooli etätyön soveltamisessa. Työnantajan kannustus onkin tärkeää.
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Myös investointien määrä ja vaikea mitattavuus vaikuttavat. (Hanhike et al. 1998, 55-56,

68.)

Usein on puheissa ja tutkimustuloksissa noussut esiin se, että etätyöntekijöitä on vaike-

ampi valvoa niin hyvässä kuin pahassa (ks. esim. Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta

2003, 67). Jos etätyöntekijöitä on liikaa, työnantaja ei pysty välttämättä hallitsemaan ti-

lannetta (Malmivaara 5.9.2001). Toisaalta taas on puhuttu johtamisen tehostumisesta.

Kun esimies joutuu huolehtimaan etätyöläisen informoinnista enemmän, voi hän käyttää

aikaisemmasta poikkeavia tehokkaampia tiedonvälityskeinoja, jolloin myös muut työnte-

kijät hyötyvät. Kun työntekijät työskentelevät muualla kuin varsinaisella työpaikalla,

johdon rooli muuttuu työtulosten kontrolloinnista ja käyttäytymisen valvonnasta neuvon-

taan ja ohjaamiseen (Adami 1999, 147).

Myös organisaation ulkopuolella olevat muutokset saavat aikaan sen, että traditionaaliset

kontrollisysteemit tulevat tehottomiksi ja johtavat ylikontrollointiin ja resurssien tuhlaa-

miseen. Siten esimerkiksi joustavia työmuotoja, kuten etätyötä, käytettäessä sitoutuminen

nouseekin kontrollia tärkeämmäksi. Tuolloin voidaan luoda sitouttamisstrategioita, joilla

muokataan vahva organisaatiokulttuuri. Työntekijöitä voidaan sitouttaa tunteellisella

tasolla, jolloin työntekijät jakavat yrityksen kanssa samat arvot ja identifioivat itsensä

organisaatioon. Laskelmoivassa sitoutumisessa taas työntekijät ovat organisaatiossa,

koska heidän täytyy tehdä niin mahdollisuuksien työskennellä muualla ollessa heikot.

Vanhempien työntekijöiden on havaittu olevan nuorempia sitoutuneempia organi-

saatioon. Etätyö voi kuitenkin vähentää sitoutumista myös vanhoilla työntekijöillä, jos

säännöllinen yhteydenpito puuttuu. (Depickere 1999.)

Etätyö voi hankaloittaa tiedonkulkua ja tiedonsaantia. Etätyöläisten on ajateltu menettä-

vän tärkeää tietoa ollessaan poissa työpaikalta. Avointa eli kielellä kommunikoitavaa

tietoa voidaan siirtää silloin, kun organisaation jäsenet työskentelevät hajautetusti. Sen

sijaan hiljaista tietoa, jota ei voi kommunikoida verbaalisesti eikä nonverbaalisesti, on

vaikeampi siirtää. Hiljaisen tiedon olennainen asema organisaatiossa tekee kasvotusten

tapahtuvat kohtaamiset tärkeiksi. (Björkegren & Rapp 1999.)
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Tutkimuksissa (Hanhike et al. 1998, 66) on kuitenkin havaittu, että osa-aikaisella etäällä

työskentelyllä ei ollut vaikutusta viralliseen ja työtehtävien kannalta keskeiseen tiedon-

kulkuun. Eräässä tapauksessa tiedonkulku oli jopa parantunut, kun esimies oli kiin-

nittänyt erityistä huomiota tiedon toimittamiseen etätyöntekijälle. Myös sähköpostiin

vastataan kotona nopeammin. Epävirallista tietoa liikkuu kuitenkin vähemmän etätyö-

paikkaan: asiat tulevat joko viiveellä tai ei ollenkaan. Tiedonkulku voi myös suodattua

siten, että vain tärkeät asiat saapuvat perille. Nähdäkseni tiedon suodattuminen voi

tehostaa työntekoa, kun ylimääräinen tieto jää pois.

Myös Juhani Pekkola (2002a, 195, 227) avaa hiljaisen tiedon kulkemattomuuden ongel-

maa. Pekkolan mukaan tietoverkoissa tehtävä työ tehostaa avoimen tiedon käyttöä ja

kertymistä, ja tietoverkko voi kompensoida paikallisen hiljaisen tiedon merkitystä. Hil-

jaista tietoa voidaan välittää tietoverkon ja –järjestelmän avulla. Lisäksi yhteistoiminnan

perustana ovat jo hankitut tai jokaisen tahollaan keräämä hiljainen tieto. Tietoverkossa

nähdään siis olevan mahdollista siirtää ja luoda hiljaista tietoa. Pekkola näkee, että epäi-

lyjä hiljaisen tiedon kertymisen tai sen eksplikoimisen vaikeudesta on liioiteltu.

Yksi etätyön riski organisaatiolle on tietoturva. Tietojärjestelmiä kohtaavia uhkia voidaan

nähdä kolmenlaisia: luottamuksellinen tiedon paljastuminen, yhtenäisen informaation

puute sekä informaatioon käsiksi pääsemättömyys. Etätyössä ja varsinkin e-työssä infor-

maation pitää olla helposti verkosta saatavissa. Tuolloin tietoturva on pakollinen vaati-

mus. Tietoturvasta voidaan huolehtia käyttämällä salaustekniikkaa, käyttörajoituksia sekä

henkilön tunnistamista. Tietojärjestelmien käyttökelpoisuus on myös olennaista. Usein

käytettävyys kärsii, kun järjestelmistä tehdään turvallisempia. Internet kuitenkin kehittyy

ja etätyötä koskevat tietoturvakysymykset voidaan ratkaista. Olennaisin tekijä turvalli-

suudessa onkin ihmiset ja heidän asenteensa. (Karila 2001, 78-81.) Myös Heinosen

(1998, 109) mukaan tietoturva etätyössä voi heikentyä, mutta yleensä nykyään asia

pystytään kuitenkin tekniikalla ja työntekijän huolellisuudella hoitamaan.

Etätyöllä on omat vaikutuksensa myös tiimityölle. Tutkimustuloksissa (Hanhike et al.

1998, 64-65) on havaittu kahdenlaisia näkemyksiä hajautumisesta. Tiimin jäsenten etätyö

voi heikentää tiimin työskentelyä, jos tiimityö on perinteistä samassa tilassa tapahtuvaa

tiimityötä. Tiimityö voi kuitenkin tehostua, jos kaikki tiimin jäsenet ovat etätyössä ja
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käyttöön on otettu uusia työvälineitä ja kiinnitetään enemmän huomiota tiedonkulkuun.

Etätyö tukee tiimityötä, kun etätyö on yksi lisäkeino tiimin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyötyä virtuaalisesta tiimistä nähdään olevan monenlaista. Osa hyödyistä on saman

suuntaisia etätyön vaikutusten kanssa: esimerkiksi aikaa ja matkustuskustannuksia sääs-

tetään, eksperteistä on vähemmän pulaa, tiimit voidaan järjestää etäisyydestä huolimatta,

yritys voi käyttää ulkopuolisia konsultteja halvemmalla, kun ei tarvitse matkakuluja

maksaa, ihmiset voivat helposti siirtyä dynaamisissa tiimeissä projektista toiseen ja

yrityksen tiimin kommunikaatio sekä työraportit ovat globaalisti yrityksen intranetissä

kaikkien katsottavana, mikä tehostaa työn etenemistä. (Cascio 2002, 210-212.)

Virtuaalitiimin huonoina puolina nähdään fyysisen interaktion puuttuminen, jolla on yh-

teytensä luottamuksen ja sitä kautta työn tehokkuuden alenemiseen, sekä tiimin toimimat-

tomuus kulttuurissa, jossa ei-sanallinen kommunikaatio on verbaalista tärkeämpää

(Cascio 2002). Tietotekniikan, esimerkiksi videoneuvottelun, kehittyminen kyllä mahdol-

listaa ajallisesti ja paikallisesti erillään olevien tiimin jäsenten työskentelyn. Vuorovaiku-

tus on kuitenkin rajoittuneempaa ja se vaikuttaa tiimin jäsenten välisiin luottamussuhtei-

siin. Luottamuksen rooli on tärkeä, koska se mahdollistaa tehokkaan ja avoimen tiimi-

työn. Lisäksi A. R. Hochschildin näkemyksen mukaan etä- ja virtuaalisuhteissa emoo-

tioiden välittyminen on vähäisempää (Korvajärvi 2001, 220). Tutkimustulosten (Nadha-

kumar 1999) mukaan työntekijät eivät olekaan halunneet käyttää videoneuvotteluvä-

lineistöä kahvipöytäkeskusteluihin, koska se ei tuntunut luontevalta ja jäsenten välillä

vallitsi luottamuspula. Yksittäisten ongelmien ratkaisussa voidaankin nojata abstrakteihin

rakenteisiin eli esimerkiksi ammatilliseen pätevyyteen perustuvaan luottamukseen, mutta

tarvittaessa enemmän avoimuutta ja tiedonjakamista, tiimi tarvitsee mahdollisuuden kas-

votusten tapahtuvaan vuorovaikutukseen.

Etätyötä on tarkasteltu myös työyhteisön näkökulmasta. Työpaikalla etätyö voi aiheuttaa

vitsailua ja herjaamista. Lisäksi etätyö voi aiheuttaa kateutta, kun kaikki eivät voi tehdä

sitä. Työyhteisöstä vieraantumisen kokemukset taas ovat yksilökohtaisia ja yhteisön

ilmapiiri vaikuttaa myös siihen. Jotkut etätyöntekijät ovat kommentoineet tuntevansa, että

ovat hieman etäällä työyhteisöstä, mutta toiset, jopa neljä päivää viikossa etätyöskentele-

vät, eivät tunteneet olevansa eristyksissä siitä. (Hanhike et al. 1998, 67-68.)
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Etätyökiinnostus

Työntekijöiden kiinnostusta tehdä työtä kotona tietokoneen avulla on tutkittu (Huws et al.

1990, 178-179) neljässä maassa: Länsi-Saksassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa sekä Ita-

liassa. Yleisintä kiinnostus etätyöhön oli Iso-Britanniassa, jossa kiinnostuneita oli 23 pro-

senttia vastanneista (N = kaikissa maissa noin 4000). Muissa maissa kiinnostus oli vähäi-

sempää: Ranskassa 14 prosenttia, Italiassa 11 prosenttia ja Länsi-Saksassa kahdeksan ja

puoli prosenttia. Yhteensä näissä maissa kiinnostuneita oli 14 prosenttia. Etätyön toteut-

tamista taas piti mahdollisena 60 prosenttia italialaisista, 47 prosenttia ranskalaisista, 35

prosenttia saksalaisista sekä 29,5 prosenttia englantilaisista. Vaikka englantilaiset olivat

kiinnostuneimpia etätyöstä, heille se oli kuitenkin muita harvemmin toteutettavissa. Tut-

kimuksessa miehet osoittivat olevansa hieman kiinnostuneempia etätyöstä kuin naiset.

Samassa tutkimuksessa havaittiin, että kiinnostus etätyöhön on suurempaa nuorten kes-

kuudessa. Kuitenkin kaikissa ikäryhmissä etätyön torjuminen oli positiivista asennetta

yleisempää kautta linjan. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta etätyön torjunta kasvoi

iän myötä. (Huws et al. 1990, 181-189.)

Aloittain tarkasteltuna taas etätyöstä oltiin eniten kiinnostuneita rahoitusalalla (41,9-61

%). Julkisella sektorilla oltiin eri aloilta toiseksi kiinnostuneimpia Ranskassa (36,3 %) ja

Iso-Britanniassa (45 %). Saksassa julkisella sektorilla oli kolmanneksi eniten kiinnostu-

neita (53,7 %), ja Italiassa se oli taas viimeisenä (26 %) jakelun ja tuotannon jälkeen.

Työn sisällön mukaisesti taas kiinnostusta tarkasteltaessa huomattiin, että kiin-

nostuneimpia ovat ne, joiden työssä tarvitsi muutenkin huomattavasti uutta informaatio-

ja kommunikaatiotekniikkaa. (Huws et al. 1990, 181-191.)

Myös kotitalouden rakenteella havaittiin olevan merkitystä etätyökiinnostukseen. Suu-

rinta etätyökiinnostus oli pienissä ja suurissa talouksissa: niissä oli yhdestä kahteen hen-

kilöä tai vähintään neljä henkilöä. Useiden lapsien äidit olivat keskimääräistä kiinnos-

tuneempia etätyöstä. (Huws et al. 1990, 191-193.)

Myös Suomesta on etätyökiinnostuslukuja saatavilla. Suomalaisia palkkatyöläisiä koske-

vassa kyselytutkimuksen aineistossa etätyöstä kiinnostuneita oli 32 prosenttia (N=1422),
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kun taas 40 prosenttia se ei kiinnostanut (Pyöriä 2001e, 188-190). Julkusen, Nätin ja

Anttilan (2004, 134) tutkimuksessa taas etätyöstä kiinnostuneita oli hieman vähemmän

eli noin neljäsosa aineistosta (N=1653).

Syitä, miksi etätyöhön halutaan, on useita. Suurin syy etätyöhön siirtymiseen on se, että

työ vaatii sitä. Seuraavaksi vaikuttavin tekijä on työtuntien riittämättömyys. Lisäksi kiin-

nostus, uteliaisuus, halu kokeilla uutta ja tuottavuuden lisääntyminen ovat syitä työsken-

nellä etäällä. Vähäisempää etätyöhön siirtyminen on esimerkiksi pitkän työmatkan, per-

hesyiden ja taloudellisten motiivien vuoksi. (Luukinen 1996.)

Organisaatioilla on useita syitä soveltaa etätyötä. Useimpia syitä, miksi suomalaisissa

yrityksissä sovellettiin etätyötä vuonna 1995, ovat ajankäytön järkiperäistäminen, tuotta-

vuus, työntekijöiden motivointi, avainhenkilöiden sitouttaminen ja työmäärän allokointi

ja kohdentaminen. Harvemmin syynä ovat rekrytointi ja säästäminen. Työntekijöiden nä-

kökulmasta taas suurin syy, miksi yrityksissä ei sovelleta etätyötä, on työn luonne. Muita

yleisiä syitä he arvioivat olevan työn valvonta, vastustavat asenteet, IT-kulut ja lainsää-

däntö sekä palkat. Vähäisempiä syitä taas ovat sosiaaliset suhteet ja työntekijöiden puute.

(Luukinen 1996.)

Yhteiskunnallisia näkökohtia

Kestävään kehitykseen liittyen etätyön liikenteellisiä ja ympäristövaikutuksia on tutkittu.

Heinosen (2000, 49-50) näkemyksen mukaan etäläsnäolon liikenteelliset ja ympä-

ristölliset vaikutukset voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä. Etäläsnäolon seurauksena

työmatkojen lukumäärä ja varsinkin henkilöautojen ajosuorite pienenevät, mikä aiheuttaa

taas sen, että työmatkaan käytetään vähemmän aikaa, liikenteen ruuhkaisuus pienenee,

tien ja infrastruktuurin sekä ajoneuvon kuluminen vähenee ja onnettomuusriskit sekä

liikennekustannukset pienenevät. Myös auton omistuksen tarve voi muuttua. Ympäristö

hyötyy etätyöstä siinä mielessä, että liikenteen melu pienenee ja pakokaasupäästöjä,

ilmansaasteita ja energian käyttöä on vähemmän. Toisaalta lisääntynyt laitevarustelu voi

rasittaa ympäristöä.
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Etätyöllä on nähty olevan yhteyksiä myös maaseudun elävöittämiseen. Uuden tekniikan

avulla työ on mahdollista tehdä muualla kuin pääkaupunkiseudulla tai kasvukeskuksissa,

joten etätyö tukisi muuttovirtausta haja-asutusalueille. Työn perässä ei tarvitse muuttaa

kaupunkiin ja myös jo pääkaupunkiseudulla asuville ihmisille tarjoutuu mahdollisuus

muuttaa rauhallisempaan, turvallisempaan ja halvempaan asuinpaikkaan. Toisaalta etä-

työn vaikutusta etäämmälle työpaikasta muuttamisesta on ehkä yliarvioitu, koska etä-

työntekijä ei päätä yksin perheensä asuinpaikasta ja toisaalta yksin asuva ei välttämättä

halua muuttaa palvelujen keskeltä syrjempään. (Heinonen 2000, 45, 74-75.)

Vaikka etätyön positiivisia liikenteellisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia on korostettu, uu-

simpien tutkimusten mukaan kuitenkin Suomen hieman yli 100 000 etätyöntekijästä

suurin osa asuu isoimmissa kaupungeissa, ja heidän työmatkansa ovat lyhyitä. Esimerkik-

si Helsingissä iso osa etätyöläisistä asuu keskustassa tai sen läheisyydessä ja käy työpai-

kalla päivittäin. Tutkimukseen vastanneista (N=19 000) vain vajaa prosentti työskenteli

kotona kokonaisia päiviä. (Helminen & Ristimäki 2003.) Etätyön antamaa hyötyä työ-

matkojen vähentämisessä ei näin ollen ole hyödynnetty eikä merkittävää säästöä pako-

kaasuissa ole saatu.

Lisäksi keskustelussa on huomioitu muitakin etätyöstä yhteiskunnalle koituvia riskejä.

Jos etätyötä sovelletaan laajassa mittakaavassa, voi yhdyskuntarakenne hajautua. Lisäksi

näin globalisaation aikaan etätyötä voidaan myös alkaa teettää ulkomailla. (Heinonen

1998, 107, 109.) Tällä on taas vaikutuksensa työllisyyteen Suomessa. Lisäksi keskuste-

lussa mukana ovat olleet aikaisemmin mainitsemani työmarkkina-näkökulma sekä vam-

maisten työllistymisen näkökulma.

3.4. Etätyö julkisella sektorilla

Tutkimustulosten (Betz et al. 1999) mukaan Euroopan julkishallinnon organisaatioissa

etätyö on vielä marginaalisessa asemassa. Lisäksi julkisella sektorilla on huomattavissa

ECaTT:n mukainen ero Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä5, vaikkakin tutkimuksessa

kustakin maasta mukana olleita organisaatioiden tuloksia ei voi yleistää koko maata kos-
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keviksi. Etätyöpilotteja julkisella sektorilla löydettiin Alankomaista, Saksasta, Ruotsista,

Isosta-Britanniasta, Suomesta, Tanskasta, Itävallasta ja Italiasta. Suurimpia esteitä etä-

työn käyttöönotolle olivat psykologisen tiedon puute, vastustus senioreiden taholta, tekni-

set ongelmat ja nykyiset urakuviot. Muita melko tärkeitä esteitä olivat työn-tekijöiden

kontrollointiongelmat, kommunikointiongelmat ja telekommunikoinnin kulut.

Suomessa etätyötä julkisella sektorilla ei ole paljoa vielä tutkittu, mutta joitakin pro-

jekteja on ollut. Etätyön toteuttamismahdollisuuksia kunnissa on kartoitettu (Ranta-Aho

& Leppinen 1997, 4-5, 40-41), ja johtopäätösten mukaan etätyö on mahdollista monissa

kunnan tehtävissä. Etätyöskentelyyn sopii hyvin selkeä tehtäväkokonaisuuksinen itsenäi-

nen tietotyö. Tällaisia töitä kunnissa on paljon.

Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin etätyön mahdollisuuksia, edellytyksiä sekä tapoja

välttää mahdollisia haittoja. Keskeisimmäksi eduksi nähdään parempi työrauha, joten työt

saisi tehtyä nopeammin työantajan tilojen ulkopuolella. Etätyö voi aiheuttaa myös jousta-

vampaa reagointia asiakaskunnassa ja työtehtävissä tapahtuviin muutoksiin sekä jousta-

vampaa toimitilojen käyttöä. Etätyötä voi vaikeuttaa kuitenkin esimerkiksi asiantuntijoi-

den asiakaspalveluvelvoite, käsitys virkamiehen jatkuvasta fyysisestä käytettävissä olosta

sekä  kiireellisten  työtehtävien  ennakoimattomuus.  Myös  se,  että  kunnan  työntekijä

tarvitsee paljon paperilla sijaitsevia asiakirjoja ja se, että epävirallinen tiedonkulku

työpaikoilla on runsasta, vaikeuttaa työn tekemistä. Etätyön tekemiseen liittyvät esteet

vaihtelevat kuitenkin kunnittain. (Ranta-Aho & Leppinen 1997.)

Pirkanmaalla tehdyn tutkimuksen (Lahtinen 2000, 39) mukaan hajautetusta työstä ei ole

ilmennyt kunnalle negatiivisia vaikutuksia. Eniten hajautettu työ vaikutti positiivisesti

työn tuloksellisuuteen. Lisäksi positiivisimpia seurauksia olivat joustavat työjärjestelyt,

ruuhkahuippujen purkaminen, työntekijöiden motivaatio sekä työtyytyväisyys.

Julkisella sektorilla on tutkittu myös etätyöhalukkuutta työhallinnossa. Päivi Järviniemi

(1992) suoritti työministeriössä kyselyn henkilöstön halukkuudesta siirtyä etätyöhön,

koska työministeriö käynnisti vuonna 1991 etätyökokeilun eräissä valtion laitoksissa ja

5  Ks. 3.2.
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siten katsottiin tarkoituksenmukaiseksi selvittää asiaa myös omassa hallinnossa. Etätyö-

halukkuuden lisäksi tutkittavilta kysyttiin myös hajautetun työn haitoista ja eduista.

Edellä mainitun tutkimuksen vastaajista peräti hieman yli 70 prosenttia olisi valmis ko-

keilemaan erilaisia etätyöjärjestelyjä. Useimmat heistä haluavat ja pystyisivät vain osit-

taiseen etätyöhön. Tämänkin kyselyn vastauksissa hyödyt koskevat nimenomaan työaiko-

jen joustavuutta ja työ- ja vapaa-ajan parempaa yhteensovittamista. Positiivista ovat myös

vähenevät työmatkat, parempi työhön keskittyminen, työllisyysnäkökohdat sekä työky-

kyisyyden parempi säilyvyys. Etätyön negatiivisina puolina nähdään muun muassa

teknisten laitteiden käytön koulutustarve, materiaalin siirtäminen, puhelin- ja tietoliiken-

neyhteydet. Lisäksi ongelmallisena nähdään sosiaalisen kanssakäymisen väheneminen ja

siihen liittyvä syrjäytyminen sekä työtovereiden keskinäinen kateus. Etätyö ei myöskään

sovi epäitsenäisessä työssä oleville eikä niille, jotka eivät ole tottuneet itsenäiseen työ-

hön. (Järviniemi 1992.)

Lisäksi etätyötä julkisen sektorin organisaatioissa on tutkittu aluehallinnossa, suurehkos-

sa palveluvirastossa ja niiden lisäksi yhden kaupungin henkilöstöosastolla (Lahtinen

2002). Tutkimuksessa käytetään hajautettu työ-käsitettä etätyön sijaan. Tutkimuksessa

kartoitettiin, parantaako työn hajauttaminen työntekijöiden hyvinvointia työssä sekä

työssä jaksamista, ja voidaanko hajautetulla työllä parantaa myös työorganisaatioiden

toimivuutta ja tehokkuutta. Etätyöläisiä organisaatioissa oli muutamia ja he olivat kaikki

osa-aikaisesti etätyössä kotona. Motiivina kotona työskentelemiseen olivat työrauha ja

pitkän työmatkan poisjääminen. Tiettyjen päällikköasemassa olevien henkilöiden rat-

kaisut olivat olennaisia hajautettujen työjärjestelyjen soveltamisessa julkishallinnossa.

Tutkimuksessa (Lahtinen 2002) esiin tulleita etätyön positiivisia vaikutuksia olivat työn

tekemisen tehostuminen, työrauhan parantuminen, käytännön työtehtävien helpottuminen

sekä työssä jaksamisen parantuminen, kun työmatkat jäivät pois. Negatiivisia puolia oli-

vat huonompi ergonomia ja kahvipöytäkeskusteluista pois oleminen. Syrjäytymistä työ-

yhteisöstä ei pidetty suurena ongelmana.

Samassa tutkimuksessa (Lahtinen 2002) kartoitettiin myös esimiesten ajatuksia. He näki-

vät, että työntekijän etu palvelee myös työyhteisön etua. Missään ei kuitenkaan oltu kan-
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nustettu etätyöhön, vaan työnantaja toimi lähinnä toiveiden toteuttajan roolissa. Negatii-

visia puolia tuli esiin liittyen laitehankintoihin, tietoturvaan ja työn johtamiseen. Osalla

esimiehistä suhtautuminen etätyöhön oli myös epäilevää. Myös muiden työntekijöiden

suhtautumisella ja mahdollisella kateudella näytti olevan vaikutusta etätyöjärjestelyihin.

Hajautetun työn esteinä ja hidasteina nähdään sen soveltumattomuus kaikille työntekijöil-

le, ennakkoluulot, johtaminen/valvonta sekä puutteellinen tekniikan hallinta.

3.5. Osa-aikainen etätyö

Lain näkökulmasta kotona tehty työ on nähty tulevan työaikalain piiriin, jos etätyöntekijä

on työskennellyt pääasiassa työpaikallaan (Komiteamietintö 1990, 60-61). Monesti osa-

aikainen etätyö on suositumpaa ja helpompi toteuttaa kuin kokoaikainen etäällä työsken-

tely. Joskus se on myös ainoa mahdollisuus toteuttaa etätyöjärjestely, kun kokoaikainen

poistuminen työpaikalta ei ole mahdollista. Joissakin etätyökokeiluissa osa-aikainen

etätyö onkin ollut suosituin muoto (Hanhike et al. 1998, 61).

Osa-aikaisen etätyön vaikutukset ovat myös erilaisia kokoaikaiseen etätyöhön verrattuna.

Tutkimustulosten (Hanhike et al. 1998, 116) mukaan osa-aikaisessa etätyössä saavutetaan

rauhaa ja työajan joustavuutta, mutta sosiaaliset kontaktit pysyvät ennallaan. Työtapojen

muutokset ovat myös vähäisiä, mutta jos muutoksia esiintyy, ne ovat positiivisia. Työyh-

teisön suhteiden ja työmenetelmien lisäksi osa-aikainen etätyö ei vaikuta juurikaan työn

sisältöön ja tiedonkulkuun. Työ tehostuu, mikä edesauttaa työn hallintaa yksilötasolla.

(Hanhike 1997.) Myös etuisuudet ja työturvallisuus voivat pysyä samana (Huws 1994,

13). Kaiken kaikkiaan osa-aikaisesta etätyöstä on havaittu enemmän etuja kuin haittoja,

ja sen soveltaminen oli melko vaivatonta (Hanhike 1997).

Myös työnantaja hyötyy osa-aikaisesta etätyöstä. Hyödyt ovat samanlaisia kuin kokoai-

kaisesta etätyöstä. Tuottavuus ja työtyytyväisyys kasvavat, työvoiman pysyvyys lisääntyy

ja johtamisrakenne tehostuu. Lisäksi etäällä työskentelemisen käyttöönotto voi mah-

dollistaa matalamman organisaation luomisen. (Huws 1994, 13.)
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Vaikka osittaisessa etätyössä pystytään välttämään useita kokopäiväiselle etätyölle tyy-

pillisiä ongelmia, voi osa-aikaisesta etätyöstä silti seurata harmia. Yksi niistä on kulttuu-

rishokki, josta voi seurata erilaisia psykologisia ongelmia. Ongelmina voivat olla myös

epätasa-arvo, terveys (ergonomia), turvallisuus, varsinaisen työtilan puute kotona, työn ja

perhe-elämän rajan hämärtyminen, vakuutus- sekä tietoturvaongelmat. Johtajilta etätyö

edellyttää uudenlaista johtamistapaa myös osa-aikaisessa etäällä työskentelyssä. (Huws

1994, 13-15.) Työyhteisössä voi myös ilmetä epäileviä asenteita osittain etäällä työsken-

televiä kohtaan (Hanhike 1997).

3.6. Yhteenvetoa ja pohdintaa

Etätyötä on tarkasteltu useasta näkökulmasta. Yksilön kohdalla on kiinnitetty huomiota

esimerkiksi työn tehokkuuteen, hallintaan, organisointiin, työelämän laatuun ja työllis-

tettävyyteen. Lisäksi terveydelliset seikat, sosiaaliset ulottuvuudet, perhe-elämä ja mah-

dollisuudet tehdä etätyötä ovat olleet mukana keskustelussa. Organisaation näkökulmasta

taas on pohdittu esimerkiksi kuluja, säästöjä, työn tuloksia, johdon asenteita ja valvontaa.

Myös tiimityö, tietoturva, tiedon kulku ja työyhteisö ovat olleet huomion arvoisia asioita.

Yhteiskunnan tasolla on taas pohdittu etätyön vaikutuksia ympäristöasioihin, liikentee-

seen, alueelliseen kehitykseen sekä työmarkkinoihin.

Eri kartoituksissa on saatu toisistaan poikkeavia tuloksia etätyöntekijöiden määrästä.

Määrää on vaikea hahmottaa toisistaan poikkeavien määritelmien vuoksi. On olemassa

erilaisia pohdintoja, mitä etätyö on. Tämä aiheuttaa sen, että toisaalta sanotaan etätyönte-

kijöiden määrän olevan pienempi kuin mitä kartoituksissa on saatu tulokseksi, mutta

toisaalta on sanottu, että määrä on oikeasti suurempi. Ongelmana on pitävän määritelmän

puuttuminen. Lehdistä voi lukea artikkeleita, joissa korostetaan tekniikan ja tie-

toyhteiskunnan huumassa, että useat ihmiset eivät edes tiedä tekevänsä etätyötä. Näillä

kommenteilla voidaan viitata esimerkiksi opettajien kotona tekemään työhön. On kuiten-

kin tärkeää pohtia, mikä loppujen lopuksi on etätyötä. Liian laajan määritelmän mukaan

Suomi olisi täynnä etätyöläisiä, koska etätyön tekemiseen riittäisi se, että käyttää edelli-

senä iltana 15 minuuttia seuraavan päivän kokouksen muistilistan. Ja jos työ tapahtuu

henkisessä tilassa, jokainen ajattelutyötä tekevä olisi siten etätyöläinen työasioita pohties-
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saan muualla kuin työpaikalla. Siten lomallakin kesämökillä ollessaan työntekijä olisi

etätyössä, jos hän ajattelisi työasioita saunaa lämmittäessään.

Etätyön voi ajatella kuuluvan epätyypillisiin työsuhteisiin6. Ongelmana on, missä

tyypillisen ja epätyypillisen raja kulkee. Etätyömääritelmän raja tuntuu olevan kuin ve-

teen piirretty viiva. Useissa etätyötä koskevissa seminaareissa (esim. Flexwork-semi-

naari, 3.9.2002) on puhuttu etätyöstä myös silloin, kun työntekijät menevät töihin työ-

paikallensa puhelinvaihteeseen. Vaihde on kuitenkin ostopalvelu, joka on etäällä palvelu-

ja ostavasta organisaatiosta. Tuolloin puhelinvaihteessa työskenteleviä ei voitane kutsua

etätyöläisiksi, kun he kuitenkin ovat fyysisesti työpaikallaan työnantajansa tiloissa

esimiehensä kanssa. Etätyö on työtä muualla kuin varsinaisella työpaikalla. Siten edellä

mainittu yritys on enemmänkin ostopalvelujen tarjoaja, jonka työntekijät ovat normaaleja

tai tyypillisiä työntekijöitä. Kuvaavampaa siis tässä tapauksessa olisi puhua toimintojen

ulkoistamisesta.

Pitävän ja yhtenäisen määritelmän puuttuessa etätyötä määritellessäni käytän apunani

tyypillisen ja epätyypillisen työsuhteen eroa. Kun on kyse normaalista työhön kuuluvasta

osa-alueesta, oli se sitten matkustelua tai ylitöitä, puhun normaalista työsuhteesta. Kun

työntekijä ja työnantaja erikseen sopivat, että työntekijä tekee työtä, jota muutoin tekisi

työpaikallaan ja työaikanaan, myös osa-aikaisesti etäällä esimerkiksi kotonaan, on kyse

etätyöstä. Länsi-Suomen lääninhallituksen töissä olen karsinut määritelmästä pois kaiken,

mikä on heille tyypillistä, kuten esimerkiksi kokouksiin toiselle paikkakunnalle matkus-

tamisen. Rajaan etätyön sopimuksenvaraiseen etäällä tehtävään työhön, joka muutoin

tehtäisiin työnantajan tiloissa.

Etätyö on siis sekä ilmiönä että käsitteenä moninainen. Käsiteviidakosta päädyin lopulta

etätyö-termiin tutkimuksessani. Koska lääninhallitus on hajautettu organisaatio, sekaan-

tumisien välttämiseksi olen rajannut pois hajautetun työn etätyön synonyyminä. Viidessä

toimipaikassa toimivan organisaation toimipisteissä työskentelevät henkilöt ovat taval-

laan hajautetussa työssä pääpaikkaan nähden ja siten se kuuluu heidän normaaliin

työhönsä. Myös liikkuvan työn olen rajannut tutkimuksestani pois, koska runsas matkus-

telu kuuluu luonnollisena osana useimpien lääninhallituksen työntekijöiden toi-
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menkuvaan. E-työ –käsitettä en käytä, koska esimerkiksi kotona töitä tehdessään läänin-

hallituksen työntekijöillä ei ole tutkimukseni teon aikana pääsyä työsähköpostiinsa, joten

sähköinen liikenne ei ole niin mittavaa, jotta voisi puhua e-työstä. Etätyö käsitteenä pitää

sisällään myös kotona ilman tietoverkkoja tehtävän työn, joten se kattaa lääninhallituk-

sessa käytettävän etätyöskentelyn muodot. Tutkimukseni analyysissä tarkoitan etätyöllä

tässä kontekstissa kotona tai muussa paikassa, joka ei ole varsinaisen työnantajan virasto,

työnantajalle tehtävää työtä. Yleisemmin rajaan etätyöstä pois myös työpäivän jälkeen

kotona tehtävät ylityöt. Jos ylityöt kuuluisivat etätyön piiriin, olisi etätyöntekijöiden

määrä Suomessa huima.

6 Ks. tarkemmin epätyypillisistä työsuhteista esim. Laaksonen (1998).
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4. TUTKIMUSONGELMA

Koen tutkimukseni Länsi-Suomen lääninhallituksen etätyötoiveista ja -mahdollisuuksista

yhteiskunnallisesti sekä paikallisesti tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Yhteiskunta on kehitty-

mässä yhä informaatioteknisempään ja työn tekemisen tapojen eriytymisen suuntaan, jo-

ten kysymys etätyöstä on ajankohtainen. Toiseksi, vaikka julkisella sektorilla on suun-

nannäyttäjän rooli yhteiskunnassa, etätyöstä julkisella sektorilla ei ole paljoa tutkittua

tietoa eikä etätyön tekeminenkään ole siellä yleistä. Etätyössä yksityinen sektori onkin

edelläkävijä julkiseen sektoriin verrattuna. Kolmanneksi lääninhallintouudistus vuonna

1997 lisäsi stressiä ja ylitöitä lääninhallituksissa, joten etätyö voisi olla yksi keino

lievittää stressiä lisäämällä joustoa virkamiehen työhön. Aikaisempien lääninhallituksessa

tehtyjen haastattelujen mukaan esiin nousikin tarve työn ja perheen yhdistämiseen etä-

työn avulla (Kivimäki 1999, 15-16).

Päätutkimuskysymykseni tässä tutkimuksessa on seuraavanlainen:

- Millainen merkitys etätyöllä on lääninhallituksen virkamiehille?

Lisäksi tutkimuskysymyksinä ovat:

- Onko johtavilla virkamiehillä sekä virkamiehillä kiinnostusta tehdä etätyötä ja millaisia

mahdollisuuksia etätyön toteuttamiseen on?

- Mitkä ovat etätyön hyödyt, haitat ja esteet organisaation ja virkamiesten itsensä kan-

nalta?

- Miten etätyökiinnostus liittyy työn laatuun ja ihannetyöhön? Miten etätyö vaikuttaa

työn laatuun?

- Miten etätyö vaikuttaa työyhteisöön ja tiimityöhön? Onko etätyökiinnostuksella ja työ-

yhteisön tärkeydellä yhteyttä?

- Miten etätyö vaikuttaa työn organisointiin?
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Tarkoituksenani on painottaa tutkimuksessani yksilön näkemystä ja katsoa, mitä siitä seu-

raa, toisin sanoen mitä seurauksia etätyön tekemisestä organisaatiolle voisi koitua. Haas-

tatteluissa onkin keskusteltu etätyöstä sekä yksilön että organisaation näkökulmasta.

Ensimmäinen haastatteluteema, etätyökiinnostus, -mahdollisuudet ja -toiveet, esitetään

sekä johtajatason että työntekijätason virkamiehille. Teemalla kartoitetaan asenteita etä-

työtä kohtaan, sekä johtavilta virkamiehiltä tiedustellaan muualla tehdyn työn sopivuutta

heidän  osastolleen  tai  valtion  hallintoon  ja  virkamiehiltä  sen  sopivuutta  juuri  kyseiseen

virkaan. Tämän vuoksi aineistooni pyrin keräämään mahdollisimman monipuolisesti eri-

laisia viranhaltijoita lääninhallituksesta.

Toisessa teemassa, etätyön edut, haitat ja esteet, pyrin kartoittamaan etätyöhön liittyviä

ongelmia ja hyviä puolia niin ajankäytön ja perhe-elämän kuin työelämän ja organisaa-

tionkin  kannalta.  Lisäksi  tämän  teeman  puitteissa  käydään  keskustelua  etätyön  esteistä.

Keskityn tutkimuksessani tämän tietyn organisaation henkilöstöön. Huolimatta julkisen

sektorin keskeisestä asemasta yhteiskunnassa olen rajannut etätyön yhteiskunnalliset vai-

kutukset tutkimukseni ulkopuolelle. Niistä on keskusteltu vain, jos haastateltava on otta-

nut ne itse keskustelussa esiin.

Työn laatuun ja ihannetyöhön sekä työyhteisöön ja tiimityöhön liittyvät kysymykset kos-

kevat vain virkamiestason haastateltuja. Ne analysoidaan etätyön hyötyjen ja haittojen

yhteydessä. Johtavilta virkamiehiltä nämä teemat puuttuvat aineiston laajuuden ja vä-

häisten tutkimusresurssien vuoksi, ja heidän haastatteluissaan on enemmänkin keskitytty

osaston tai koko organisaation näkökulmaan. Työn laatu ja ihannetyö –teemassa keskus-

teltiin siitä, millainen on haastateltavan ihannetyö, ja missä määrin nykyinen työ vastaa

hänen käsitystään ihannetyöstään. Olisiko etätyöllä mahdollista parantaa työn laatua ja

siten muokata työtä lähemmäksi ihannetyötä? Työyhteisö ja tiimityö -teemassa käydään

keskustelua etätyön vaikutuksista työpaikan henkeen, työyhteisöön kuulumisen tuntee-

seen ja tiimityöhön.

Tutkimuskysymyksistä melkein kaikki kysymykset olivat jo haastatteluvaiheessa mu-

kana. Viimeinen, työn organisointiin liittyvä, tutkimuskysymys on syntynyt aineiston
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analyysin vaiheessa aineistosta esiinnousseiden seikkojen pohjalta ja käsitellään omana

lukunaan.
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5. MENETELMÄT JA AINEISTO

Tässä luvussa esittelen tutkimuksessa käyttämäni laadulliset menetelmät, sekä aineiston

keruuprosessin ja kuvauksen. Lisäksi kuvaan tutkimukseni kohdeorganisaation. Aineisto-

ni olen kerännyt puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja analysoinut teemoitellen sekä

etsimällä aineistosta etätyöhön asennoitumisen erilaisia tyyppejä. Lisäksi pohdin vuoro-

vaikutusta tutkijan ja tutkittavan välillä.

Pidän kvalitatiivisia eli laadullisia menetelmiä tutkimusongelmani ratkaisuun sopivampa-

na kuin kvantitatiivisia eli määrällisiä menetelmiä. Tutkimuksessani objektiiviseen ja

yhteneväiseen todellisuuteen pohjautuvalla kvantitatiivisella kyselylomakkeella olisi ehkä

voitu tavoittaa suurempi määrä tutkittavia kuin haastattelemalla. Standardoituja mittareita

käytetäänkin yleensä, kun halutaan selvittää jonkin ilmiön laajuus ja voimakkuus (Hirs-

järvi & Hurme 2001, 27). Tutkimuksessani olen kuitenkin kiinnostunut enemmän

merkityksistä kuin käyttäytymisestä yleensä. Kvantitatiivinen tutkimus painottuu yleistet-

tävyyteen, ennustettavuuteen ja kausaalisuuteen, kun taas kvalitatiivinen tutkimus

huomioi kontekstuaalisuuden, tulkinnan ja toimijan näkökulman ymmärtämisen (Glesne

& Peshkin 1992 ref. Hirsjärvi & Hurme 2001, 22).

Kyselylomakkeella tästä aiheesta ei olisi saanut niin tarkkaa ja rikasta tietoa kuin haas-

tattelemalla ihmisiä konkreettisesti, koska haastattelussa on mahdollisuus tarkentaa ky-

symystä ja syventää keskustelua. Lomakkeissa valmiiksi laadituilla vastausvaihtoehdoilla

on vaikeampi tavoittaa vastaajan ajatusmaailmaa. Lisäksi lääninhallituksessa virkamiehet

joutuvat täyttämään usein kyselylomakkeita. Siten epäilen, että kyselylomakkeeseen ei

olisi välttämättä jaksettu paneutua kunnolla. Osassa tutkimukseni haastatteluissa haasta-

teltavat kertoivat myös muiden työyhteisön jäsenten suhtautumisesta etätyöhön, jolloin

oli mahdollista saada myös laajempaa käsitystä etätyöasenteista laadullisin menetelmin.

Toisen käden tietoon on kuitenkin syytä suhtautua varauksella.
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Laadullinen haastattelu on luotettavampi keino hankkia tietoa, kun on kyse mielipiteistä,

arvoista ja asenteista, koska tilastollisia aineistoja käytettäessä niitä on vaikea ilmaista

luokittelukielellä. Haastattelussa on parempi mahdollisuus henkilön motivoimiseen, ja ai-

heiden järjestystä voidaan säädellä paremmin. Haastattelu on myös menetelmänä jousta-

vampi: sillä saavutetaan parempi edustavuus ja saadaan kuvaavia esimerkkejä. Se myös

kattaa sellaisia alueita, joilta ei ole vielä objektiivisia testejä (Hirsjärvi & Hurme 2001,

36).

Kvalitatiivisella tutkimuksella on myös mahdollista nostaa esiin haastateltavien havainnot

tilanteista sekä huomioida tekijät, jotka vaikuttavat haastateltavien menneisyyteen ja ke-

hitykseen (Bullock et al. 1992 ref. Hirsjärvi & Hurme 2001, 27). Haastattelussa saadaan

myös tietoa ihmisten ilmiöille ja tapahtumille antamista merkityksistä sekä saadaan kuu-

luviin tutkittavien ääni ja näkökulma (emt., 28). Laadullisen aineiston etu on myös se,

että tutkijan tapa hahmottaa sosiaalista todellisuutta ei pääse liiaksi määräämään, millä

tavalla tutkimuksen kohteet ilmaisevat ajatuksensa (Sulkunen 1987, 47-48). Kvalitatiivi-

sen haastattelun huonona puolena on kuitenkin se vaara, että haastateltava ei uskalla ker-

toa oikeaa mielipidettään tai kertoo, mitä luulee haastattelijan odottavan vastaukseksi.

Haastattelussa voidaan myös varmistua siitä, että haastattelija ja haastateltava puhuvat

samasta asiasta. Etätyö on käsitteenä monivivahteinen, ja sillä voidaan tarkoittaa eri

asioita. Siksi näen, että haastattelu parantaa tutkimustulosteni luotettavuutta, kun voidaan

varmistaa, että puhutaan samasta asiasta.

Laadullista haastattelua määriteltäessä sitä on verrattu keskusteluun. Haastattelussa pyri-

tään informaation keräämiseen, ja se on siten ennalta suunniteltua päämäärähakuista toi-

mintaa, mutta keskustelua voidaan käydä pelkästään yhdessäolofunktion nojalla. Haastat-

telu tapahtuu myös haastattelijan ehdoilla toisin kuin normaali keskustelu. (Hirsjärvi &

Hurme 2001, 42.) Tutkimushaastattelu onkin luokiteltu tiedonhankintahaastatteluksi

(Cannel & Kahn 1968 ref. emt., 42). Se on tilanne, jossa haastattelija esittää kysymyksiä

haastateltavalle. Viime aikoina on kuitenkin yhä enemmän siirrytty perinteisestä kysy-

mys-vastaus –haastattelusta keskustelunomaisempiin haastattelutyyppeihin. (Eskola &

Suoranta 2000, 85.)
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5.1. Länsi-Suomen lääninhallitus ja etätyö

Usein olen tutkimustani tehdessäni törmännyt muiden henkilöiden ihmettelyyn siitä,

millainen organisaatio Länsi-Suomen lääninhallitus on. Avaan lyhyesti tietoa lääninhalli-

tuksesta organisaationa, sen toimintatavoista ja tehtävistä, jotta lukijan olisi helpompi

ymmärtää siellä käytyä keskustelua etätyöstä.

Syyskuun alussa 1997 tuli voimaan uusi lääninhallintolaki. Eduskunta oli hyväksynyt uu-

den lääninhallituslain 10.12.1996 ja helmikuussa 1997 valtioneuvosto päätti uusista lää-

nien alueista. (Lääninuudistuksen toimeenpanohanke 1998.) Kahdestatoista läänistä muo-

dostettiin kuusi lääniä. Samana pysyivät Ahvenanmaan, Lapin ja Oulun läänit. Lisäksi

muodostettiin kolme suurlääniä keskuspaikkoineen: Länsi-Suomen lääni (Turku), Itä-

Suomen lääni (Mikkeli) ja Etelä-Suomen lääni (Hämeenlinna). Kussakin läänissä on lää-

ninhallitus yleisenä hallintoviranomaisena ja erikseen säädettävien muiden tehtävien

hoitamista varten.

Organisaatio

Lääninhallitus on alueensa monialainen valtion asiantuntijavirasto, jonka toiminta perus-

tuu kaksikielisen läänin asiakkaiden tarpeista lähtevään palveluperiaatteeseen. Se on seit-

semän eri ministeriön yhteinen alueviranomainen. Ministeriöitä ovat sisäasiain-, sosiaali-

ja terveys-, opetus-, liikenne-, kauppa- ja teollisuus-, maa- ja metsätalous- sekä oikeus-

ministeriö. Lääninhallituksen tehtävänä on edistää valtion keskushallinnon valta-

kunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteuttamista. Suomessa kunnat tuottavat pääosin

jokaiselle kansalaiselle kuuluvat peruspalvelut, mutta lääninhallitukset seuraavat ja ar-

vioivat, miten kunnat pystyvät toteuttamaan tehtävänsä. Lääninhallitus huolehtii myös

toimialallaan valvonnasta ja tarkastuksesta sekä joistakin luvista. Lisäksi se huolehtii tur-

vallisuudesta. (Länsi-Suomen lääninhallitus, syksy 2000.)

Länsi-Suomen lääni on iso: se kattaa lähes neljänneksen koko Suomen pinta-alasta ja

asukkaita on 35 prosenttia koko Suomen väestöstä. Kuntia on 204, joka on 45 prosenttia
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Suomen kunnista. Läänin laajuuden vuoksi organisaatiolle ovat ominaisia pitkät etäisyy-

det, liikenteelliset hankaluudet ja liikkumiseen käytetty runsas aika. (Tulossuunnitelma.)

Lääninhallituksen hajautettu verkosto-organisaatio toimii viidellä eri paikkakunnalla:

Turku on päätoimipaikka, Tampere, Vaasa ja Jyväskylä ovat palvelupisteitä, ja Porissakin

on toimisto. Kaiken kaikkiaan organisaatiossa työskentelee 250 virkamiestä, joiden

keski-ikä on 48 vuotta. Lääninhallitusta johtaa maaherra, ja hänen alaisenaan ovat sisäi-

nen tarkastaja ja kahdeksan osastoa. Osastoja ovat: 1) hallinto-, 2) kilpailu- ja kuluttaja-,

3) liikenne-, 4) sivistys-, 5) sosiaali- ja terveys-, 6) oikeushallinto-, 7) pelastus- sekä 8)

poliisiosasto. Johtoryhmään kuuluvat maaherra, osastopäälliköt sekä henkilöstön valitse-

mat edustajat.

Lääninhallituksen tehtävät kattavat monen hallinnonalueen7. Hallinto-osaston tehtävänä

on tuottaa lääninhallituksen, kihlakunnanvirastojen ja maistraattien tarvitsemat henkilös-

tö-, talous- ja tietohallintopalvelut sekä huolehtia yleishallintotehtävistä ja johdon

tukitehtävistä. Kilpailu- ja kuluttajaosaston tehtäviin kuuluvat muun muassa hintavertai-

lujen tekeminen, kuluttajien ja yritysten etujen valvominen seuraamalla eri alojen

markkinatilannetta sekä palvelujen turvallisuutta, laatua ja saatavuutta sekä kil-

pailuoikeudellisen suojan antaminen yksittäisille elinkeinonharjoittajille. Liikenneosasto

puolestaan turvaa henkilö- ja tavaraliikenteen palvelut läänissä, myöntää liikennelupia ja

huolehtii liikenneturvallisuudesta. Oikeushallinto-osasto huolehtii esimerkiksi läänin

väestön oikeusturvasta, hoitaa maksutalletuksia sekä valvoo ulosottoviranomaisten

toimintaa. Kuntien palo- ja pelastustoimen suunnittelun ja kehittämisen ohjaamisesta ja

valvonnasta vastaa pelastusosasto. Se huolehtii myös läänin poikkeusolojen johtamisval-

miuksista. Poliisiosasto taas toimii poliisin lääninjohtona ja jakaa määrärahat läänin 34

poliisilaitokselle. Sivistysosaston piiriin kuuluvat taas nuoriso-, kirjasto- ja liikuntatoimi

sekä taidehallinto ja yhteishaku. Sosiaali- ja terveyspalvelut, elinympäristön terveellisyys,

elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto ja alkoholiluvat puolestaan kuuluvat sosiaali- ja

terveysosastolle. (Suomen lääninhallinto -esite ja Länsi-Suomen lääninhallitus,

2.10.2002.)
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Vuoden 2002 lääninhallituksen yleiset painopisteet olivat lasten ja nuorten hyvinvoinnin

edistäminen esimerkiksi huumausaineisiin liittyvällä toiminnalla, peruspalvelujen tarjon-

nan ja tarpeen kartoittaminen läänin alueella sekä palveluverkkojen riittävyyden arviointi.

Lisäksi painoalueita olivat poikkeusoloihin varautumisen tehostaminen sekä alueellisen ja

seudullisen hyvinvointipolitiikan parantaminen (Tulossuunnitelma).

Organisaation toiminta perustuu seuraavanlaisille arvoille: kestävä kehitys ja sosiaalinen

eheys, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, luotettavuus, palveluhenkisyys ja tasa-

arvo. Lisäksi arvoja ovat myös avoimuus, ja moniarvoisuus, kansalaisnäkökulma sekä

osaava henkilöstö. (Suomen lääninhallinto –esite.) Lääninhallituksen asiakkaita ovat lää-

nin asukkaat, kunnat, valtion paikallis- ja aluehallinto sekä elinkeinoelämän toimijat,

elinkeinoelämän tarpeita palvelevat oppilaitokset ja oppilaat. (Lääninuudistuksen toi-

meenpanohanke 1998.)

Työyhteisön arvoja ovat avoin ja tasa-arvoinen työyhteisö sekä henkilöstön ja organisaa-

tion kehittymistä ja asiantuntijuutta tukeva sekä kannustava työyhteisö. Nämä henkilös-

töpolitiikan arvot nojaavat yksilön hyväksymiseen ja henkilöstön tasapuoliseen kohteluun

perustuvaan arvostukseen sekä avoimuuteen tiedonkulussa, päätöksenteossa ja vuorovai-

kutuksessa lisäten luottamusta ja tiedotusta työyhteisön perusarvoista ja tavoitteista.

Arvot perustuvat myös joustavuuteen, joka toteutuessaan lisää yksilöiden in-

novatiivisuutta ja luovuutta, sekä luotettavuuteen, joka näkyy omalta osaltaan henkilö-

kohtaisena vastuunottona työstä, toiminnasta ja johtamisesta. Lisäksi huomioidaan

tuottavuus, joka käsittää aikaansaamisen, palvelujen ja tuotteiden laadun ja määrän sekä

tuottavuuden ja kannattavuuden. (Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2001.)

Useat lääninhallituksen virkamiehistä tekevät tietointensiivistä työtä. Uudessa lääninhalli-

tuksessa on omaksuttu verkosto- ja tiimityöskentelyä korostava työskentelytapa, koska se

tarjoaa parhaat mahdollisuudet työn joustavalle, tehokkaalle ja laadukkaalle järjestelylle.

Sähköiset verkostot ja verkostomaiset toimintatavat ylittävät perinteiset hallinnolliset ja

maantieteelliset rajat. Tiimityötä tehdään yli kaupunkirajojen. Varsinkin sivistysosasto on

pitkälle tiimiytynyt. Myös kulttuuri muuttui uudessa lääninhallituksessa siirryttäessä

hierarkkisesta matalaan organisaatioon. (Lääninuudistuksen toimeenpanohanke 1998.)

7 Ks. liitteet 5-6.
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Etätyö lääninhallituksessa

Sisäasiainministeriö ei ohjeista lääninhallitusten etätyötä, joten lääninhallitukset voivat it-

senäisesti tehdä asiaan liittyviä sopimuksia. Tutkimukseni aineiston keräämisen aikaan

Itä-Suomen lääninhallituksessa etätyötä teki kaksi henkilöä ja Etelä-Suomen lääninhalli-

tus on tehnyt linjaukset etäältä työskentelystä keväällä 2000. Etelä-Suomen lääninhallitus

rajaa etätyön tarkoin rajattuihin lyhytaikaisiin projektiluontoisiin tehtäviin, joilla on sel-

keät, mitattavat tavoitteet. Ohjeista käy ilmi, että työn on hyvä olla myös itsenäisesti suo-

ritettavissa ilman erityisiä välineitä. Lisäksi yhteydenpitomahdollisuus tietoliikenneväli-

neillä on olennaista. Ohjeissa mainitaan myös, että etätyöhön ryhdyttäessä on hyvä sopia

ainakin virkamiehen velvollisuuksista, työajasta, palkkauksesta, toimitiloista, työvälineis-

tä ja laitteista. Lisäksi on hyvä sopia myös matkakustannusten korvauksista ja sopimuk-

sen voimassaolosta. (Yhteyshenkilön sähköposti, kevät 2001.) Länsi-Suomen läänin-

hallituksessa on samansuuntaisia mietteitä asiasta.

Tutkimukseni kohdeorganisaation etätyökeskustelun aloitus tuli virkamieheltä, joka ha-

lusi etätyöhön. Asiaa käsiteltiin luottamusmiesneuvostossa, ja siitä tehtiin aloite läänin-

hallitukselle. Se oli suunnitelmissa ottaa keskusteluun johtoryhmässä keväällä 2001.

Tuolloin oli jo etätyösopimuspohjakin valmiina ja sivistysosastolla pidettiin kokous, jossa

lyötiin lukkoon osaston etätyölinjaukset. Etätyötä ei varsinaisesti käsitelty johtoryhmässä

vaan asia on tullut esiin henkilöstöpoliittisen ohjelman yhteydessä. Sitä varten ei ole

asetettu suunnitteluryhmää, mutta vaikka etätyöstä ei johtoryhmässä oltu varsinaisesti

päätetty, oli sivistysosastolla kuitenkin ainakin yksi etätyösopimus tuohon aikaan.

(Yhteyshenkilön sähköposti, 30.10.2001.) Keväällä 2001 sosiaali- ja terveysosastolla oli

väliaikainen etätyösopimus osa-aikaiseen virkaan.
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5.2. Aineiston keruu ja kuvaus

Lääninhallitus oli ilmaissut kiinnostuksensa etätyön tutkimiseen organisaatiossaan. Tut-

kimuksen alussa sovimme yhteyshenkilöni kanssa, että aloitan etätyötä koskevan tutki-

muksen osastopäälliköistä. Koska osastopäälliköt päättävät osastonsa asioista, on tärkeää

kartuttaa tietoa siitä, mitä he ajattelevat etätyöstä. Yhteyshenkilöni tiedotti johtavia vir-

kamiehiä etukäteen siitä, että lähestyisin heitä haastattelujen merkeissä. Ja jotta tieto ei

jäisi yksipuoliseksi, katsoin tärkeäksi tutkia myös virkamiesten mielipiteitä asiasta, koska

heitä haastattelemalla saadaan tietää, mitä käytävillä puhutaan aiheesta ja mitä toiveita

asiaan liittyy. Tällaista näkemystä ei osastopäälliköllä välttämättä ole.

Tein haastattelut vuoden 2001 aikana. Haastattelut tehtiin virka-aikana pääasiassa haas-

tateltavan työhuoneessa. Kahdessa tapauksessa lähetin pyynnöstä haastattelurungon säh-

köpostilla etukäteen, jotta haastateltava voisi miettiä vastauksensa valmiiksi. Toiseen

haastatteluun tämä vaikutti siten, että haastateltavan vastaukset olivat melko pitkälle lää-

ninhallituksen yleisiä ohjeita etätyön suhteen. Toisessa tapauksessa haastattelurungon lä-

hettäminen etukäteen oli välttämätöntä haastateltavan kiireisyyden vuoksi, jotta haastatel-

tava ehtisi miettiä vastauksensa valmiiksi. En koe, että rungon lähettäminen vaikutti

jälkimmäiseen tapaukseen negatiivisesti. Päinvastoin, nyt haastateltava todennäköisesti

muisti tuoda enemmän ajatuksiaan esiin, kuin mitä kiireessä on mahdollista muistaa.

Haastateltuja on yhteensä 26, joista virkamiehiä on 16. Kaikki kahdeksan osastopäällik-

köä haastateltiin ja heidän lisäksi haastateltiin myös maaherra ja sisäinen tarkastaja. Vir-

kamieshaastatteluja tehtiin kolmella osastolla: sosiaali- ja terveysosastolla, sivistysosas-

tolla sekä hallinto-osastolla. Nämä osastot valittiin, koska ne ovat isoja osastoja, ja siten

niissä on mahdollista järjestää tehtäviä ja toimenkuvia siten, että etätyö on mahdollista.

Haastateltavien virkamiesten valinnassa huomioin haastateltavan viran, sukupuolen, toi-

mipaikan sijainnin sekä osastopäälliköiden vinkit siitä, keitä kannattaisi haastatella. Yri-

tin huomioida myös hierarkkisuutta.

Lisäksi valintaan käytin virkamiesten keskuudessa jonkun verran lumipallomenetelmää

saadakseni haastatteluun myös niitä virkamiehiä, jotka haluaisivat tehdä etätyötä ja ovat

siten pohtineet asiaa enemmän. Lumipallomenetelmällä tarkoitetaan sitä, että tutkija etsii
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ensin muutaman tutkittavassa toiminnassa hyvin mukana olevan avainhenkilön, jota

haastattelun jälkeen pyydetään ehdottamaan muita henkilöitä, jotka saattaisivat puheel-

laan täydentää jo saatua tietoa. Näin jatketaan kunnes uusia nimiä ei enää ilmene. Silloin

voidaan olettaa, että tutkimusongelman kannalta keskeiset henkilöt on haastateltu.

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 59-60.)

Työntekijätasolla haastatteluja tein suurin piirtein yhtä paljon kaikissa lääninhallituksen

toimipaikoissa, poikkeuksena Porin toimipaikka pienen kokonsa vuoksi. Jokaiselta mu-

kana olleelta kolmelta osastolta haastattelin viidestä kuuteen henkilöä erityyppisistä teh-

tävistä. Sivistysosastolla haastateltavia on melkein kaikista osa-alueista: nuorisotoimesta,

liikuntatoimesta, opetustoimesta sekä taidehallinnosta. Hallinto-osastolla puolestaan

haastattelin henkilöitä tukitoiminnoista, henkilöstö- ja yleishallintoyksiköstä, palkan-

laskennasta ja tietohallintoyksiköstä. Sosiaali- ja terveysosastolla poimin erilaisia tarkas-

tajia ja lääkäreitä.

Empiirisessä aineistossani naisia on 11 ja miehiä 15. Johtavista virkamiehistä miehiä on

kahdeksan eli enemmistö, kun naisia on kaksi. Työntekijätason virkamiehistä miehiä on

seitsemän ja naisia yhdeksän eli lievä enemmistö. Haastateltavat ovat 36-61 –vuotiaita.

Yli 50-vuotiaita aineistossa on enemmistö, mihin vaikuttaa olennaisesti se, että johtavassa

asemassa olevat virkamiehet pääosin ovat iäkkäämpiä ja organisaation työntekijöiden

keski-ikä on noin 48 vuotta. Työntekijät ovat pääosin korkealle koulutettuja: suurimmalla

osalla haastatelluista on vähintään alempi korkeakoulututkinto, joista yleisimpiä ovat fi-

losofian, oikeustieteen ja valtiotieteen koulutusohjelmat.

Haastattelumenetelmistä tutkimuksessani käytän puolistrukturoitua teemahaastattelua.

Yleisesti suomalaisissa tutkimuksissa käytetty teemahaastattelu voidaan nähdä omana

haastattelutyyppinään, jossa haastattelun aihepiirit on etukäteen määrätty eli haastatte-

lussa käydään läpi tietyt teemat (ks. Eskola & Suoranta 2000, 86-87). Puolistrukturoituna

menetelmänä se voidaan nähdä, koska yksi haastattelun näkökulma, haastattelun aihepii-

rit eli teemat, on kaikille sama. Puolistrukturoidulle tai puolistandardoidulle haastattelulle

onkin ominaista se, että jokin haastattelun näkökohta on ennalta päätetty. (Hirsjärvi &

Hurme 2001, 47-48.) Silloin esimerkiksi kysymysten muoto voi olla kaikille sama, mutta

haastattelija voi vaihdella kysymysten järjestystä ja tiedustella lisää informaatiota
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(Fielding 1993, 136). Kysymykset voidaan määrätä ennalta, mutta haastattelija voi vaih-

della niiden sanamuotoa ja järjestystä (Robson 1995, 231). Eskola ja Suoranta (2000, 86)

puolestaan toteavat, että kysymykset ovat kaikille samat, mutta haastattelussa ei käytetä

valmiita vastausvaihtoehtoja, ja siten haastateltava saa vastata omin sanoin. Puolistruktu-

roitu haastattelu sisältää hahmotelman siitä, mitä kysyä, mutta ei tarkkaa suunnitelmaa

siitä, miten sitä tulisi kysyä (Hirsjärvi & Hurme 2001, 102-103).

Valitsin teemahaastattelun menetelmäkseni sen joustavuuden vuoksi. Teemojen mukaan

eteneminen turvaa tarvittavan tiedon saannin, ja haastattelumuoto edesauttaa tutkittavan

äänen kuuluviin saamista korostaen haastateltavien elämysmaailmaa ja heidän määritel-

määnsä tilanteista. Teemahaastattelu huomioikin ihmisten asioista antamien tulkintojen ja

heidän asioille antamansa merkitysten keskeisyyden sekä merkitysten syntymisen

vuorovaikutuksessa. Se lähtee myös oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia,

ajatuksia, uskomuksia, tunteita voidaan tutkia kyseisellä menetelmällä. Lisäksi se ei ota

kantaa aiheen käsittelyn syvyyteen, haastattelukertojen määrään eikä se rajoita tutkimusta

joko kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen tutkimukseen. (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 48,

102-103.)

Käyttämäni puolistrukturoitu haastattelu on kahden muun haastattelutyypin, struktu-

roidun lomakehaastattelun ja strukturoimattoman välimuoto. Lomakehaastattelussa

haastattelu etenee ennalta määrätyn lomakkeen mukaan, jossa kysymykset ja vastausvaih-

toehdot ovat kaikille samat (Hirsjärvi & Hurme 2001, 44-45). Uskon, että täysin struktu-

roidulla haastattelulla olisin menettänyt tietoa, ja menetelmä olisi jopa voinut vääristää

tuloksia, koska oikeaa vastausvaihtoehtoa ei olisi välttämättä löytynyt. Lisäksi kokonai-

suutta olisi voinut olla vaikeampi saada esille. Strukturoimattomassa haastattelussa, jonka

nimityksiä ovat esimerkiksi avoin haastattelu, syvähaastattelu, taas käytetään avoimia

kysymyksiä ja se muistuttaa enemmän keskustelua (emt., 45-46). En pitänyt tätä sopivana

vaihtoehtona, koska en kokenut tarpeelliseksi mennä aiheeseen niin syvälle, että siihen

tarvittaisiin useampi haastattelukerta.

Tutkimuksessani en ole keskittynyt hypoteesien asetteluun. Tarkoitukseni oli mieluum-

min olla avoin sille, mitä aineisto antaa kuin testata etukäteen mietittyjä hypoteeseja.

Teemahaastattelua käytettäessä yleensä ollaankin enemmän kiinnostuneita tutkittavan
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ilmiön perusluonteesta ja –ominaisuuksista sekä hypoteesien löytämisestä kuin ennalta

asetettujen hypoteesien todentamisesta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 66). Esioletuksia

minulla kuitenkin oli, ja ne vaikuttivat kysymysten laatimiseen. Esimerkiksi kysyin sekä

johtavilta virkamiehiltä että virkamiehiltä esimiesten asennoitumista etätyön tekemiseen

heidän organisaatiossaan, koska ajattelin, että johdon tasolta voisi olla esteitä etätyölle.

Kysyin jokaiselta haastateltavalta myös tietoturvasta, koska oletin, että se voisi olla myös

este etätyölle. Nykyisen työn ja ihannetyön vastaavuudesta kysyin, koska ajattelin, että

etätyöllä voisi työn laatua parantaa ja muokata työtä ihannetyön suuntaan, jos työ ei tällä

hetkellä täytä ihannetyön normeja. Haastateltavan yhteisöistä kysyin siksi, että kuvittelin

työntekijän, jolla on vähän vapaa-ajan yhteisöjä, pelkäävän eristäytymistä tärkeästä yhtei-

söstä, työyhteisöstä. Silloin hänellä ei välttämättä olisi haluja siirtyä töihin työyhteisön

ulkopuolelle.

Aineistonkeruuseen voidaan saada laadukkuutta etukäteen tekemällä hyvä haastattelu-

runko ja pohtimalla etukäteen teemojen syventämisiä (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 184).

Tutkimuksen alussa sain kommentteja haastattelurunkojen tekemiseen Riikka Kivimäeltä

(Työelämän tutkimuskeskus) ja Harri Meliniltä (Sosiologian ja sosiaalipsykologian lai-

tos) Tampereen yliopistolta8. Lisäksi Kivimäki avusti tutkimuksen kohdeorganisaation

hankkimisessa. Haastattelurungot tarkasti myös lääninhallituksen yhteyshenkilöni. Li-

säksi tein virkamiestasolla yhden testihaastattelun tarkoituksena saada palautetta myös

haastateltavalta. Lisäksi haastatteluissa minulla oli etukäteen valmiiksi mietittyjä syven-

täviä kysymyksiä.

Haastatteluvaiheessa pyrin huolehtimaan aineistonkeruun laadusta huolehtimalla teknisen

välineistön kunnosta ja pitämällä haastattelupäiväkirjaa, joka auttoi myös haastattelujen

mieleen palauttamisessa. Kolmessa tapauksessa nauhoituksen laatu ei ollut toivottu, jol-

loin turvauduin muistiinpanoihini ja muistiini analyysissä. Tiedustelin myös kahdelta

haastateltavalta jälkeen päin lisätietoja sähköpostitse. Onnistuneissa nauhoituksissa epä-

selviä kohtia oli vähän, eivätkä ne sijainneet informaatioltaan tärkeissä kohdissa.

Päällikköhaastattelut kestivät 20 minuutista tuntiin. Yleisin haastattelun kesto heillä oli

noin 40 minuuttia, kun se virkamieshaastattelussa oli 1 h 10 min, joissa kesto vaihteli 45
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minuutista puoleentoista tuntiin. Litteroitua tekstiä aineistostani kertyi 245 liuskaa. Litte-

roin haastattelut periaatteella, että kaikki, mitä haastateltava sanoo, tulee myös tekstinä

paperille muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos haastateltava toisti samaa sanaa

monta kertaa peräkkäin, litteroin sanan vain kerran, koska katsoin, ettei sisältö siitä kärsi.

Lisäksi jätin purkamatta osan ”niinku”-sanoista, jos haastateltava viljeli niitä paljon. En

myöskään kiinnittänyt huomiota äänenpainoon tai intonaatioon vaan keskityin ainoastaan

sisältöön. Sen sijaan tauot katsoin merkitsemisen arvoisiksi, koska niistä näkyvät, jos

haastateltava esimerkiksi empii vastaustaan. Taukojen kestoa en kuitenkaan mitannut niin

tarkkaan kuin keskustelunanalyysissä tehdään.

5.3. Aineiston analyysi

Aineiston analyysin aloitin lukemalla haastatteluja ja niistä kirjattuja tunnelmia. Koska

aineistoni on melko laaja, sen hallinnan helpottamiseksi tein yhteenvetotaulukon, jotta

olisi helpompi nähdä yleiset linjat. Taulukoin kaikki haastateltavat omiin sarakkeisiinsa

ja kirjasin ylös heidän mielipiteensä teemoittain.

Analyysissäni käytän faktanäkökulmaa. Faktanäkökulmassa tehdään selvä ero maailman

ja siitä esitettyjen väitteiden välillä. Tyypillistä on myös annetun informaation totuuden-

mukaisuuden tai tiedonantajan rehellisyyden pohtiminen. Käyttökelpoisen aineiston

kriteerinä toimii luotettavuus. Lisäksi faktanäkökulmaan kuuluu arkiajattelun mukainen

käsitys tutkijan tavoittelemasta totuudesta tai todellisuudesta. Tutkijan kiinnostuksen

kohteina ovat tutkittavien todellinen käyttäytyminen, mielipiteet tai se, mitä on tapahtu-

nut. Muista näkökulmista faktanäkökulma eroaa siinä, että se käyttää vain väitteitä,

joiden uskotaan heijastavan totuutta maailmasta. Ihmisten tavalla kertoa itsestään ja

elämästään on väliä vain siinä tapauksessa, että se vaikuttaa annettujen tietojen totuu-

denmukaisuuteen. (Alasuutari 1995, 90-91, 93.)

Tutkimuksessani käsittelen organisaatiota yksilöiden muodostamana joukkona, jolloin

kohteena ovat yksilöt kokonaisen ryhmän sijaan (ks. Mäkelä 1990, 43). Tutkimuksessani

pidän tärkeänä nimenomaan sitä, että saan yksittäisten virkamiesten ääniä kuuluviin.

8 Haastattelurungot liitteinä 1-3.
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Faktanäkökulman mukaisesti olen kiinnostunut virkamiesten totuudesta ja siitä, mitä lää-

ninhallituksessa etätyöstä ajatellaan. Sen sijaan en pyri tutkimuksellani objektiiviseen

yleistettävään totuuteen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tilastollisten yleistyksien sijaan

pyritäänkin jonkin tapahtuman kuvaukseen, toiminnan ymmärtämiseen tai jostakin il-

miöstä teoreettisesti mielekkään tulkinnan antamiseen. Aineiston kokoa ratkaisevampaa

on tulkintojen kestävyys, pysyvyys sekä teoreettisten käsitteiden tai havaintojen siirrettä-

vyys toiseen toimintaympäristöön. (Eskola & Suoranta 2000, 61, 67-68.)

Tarkastelen aineistoa lähinnä todistuksina, jolloin lähdettä tarkastellaan ikään kuin todis-

tajanlausuntona tutkittavasta asiasta. Tiedon totuudenmukaisuutta taas pyrin tarkistamaan

ja lisäämään humanistisella menetelmällä, jossa on olennaista läheinen ja luottamukselli-

nen suhde. Metodi perustuu ajatukseen, että kun tutkija ystävystyy tutkittavien kanssa ja

tutkittavat luottavat tutkijaan, niin haastateltavat ovat rehellisiä9. (Ks. Alasuutari 1995,

96-97.)

Analyysissä en keskity niinkään todistelemaan teorioita aineistoni avulla, vaan käytän

pääasiassa induktiivista eli aineistolähtöistä päättelyä (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 136).

Lähden liikkeelle luokittelusta. Se on esimerkiksi tyypittelemiselle välttämätön ja luo

pohjan tai kehyksen, jonka varassa haastatteluaineiston tulkitseminen, yksinkertaistami-

nen ja tiivistäminen on mahdollista. Kun aineistoa luokitellaan, jäsennetään tutkittavaa

ilmiötä vertailemalla aineiston eri osia toisiinsa. Luokittelussa on kyse päättelystä, ja kar-

keita alustavia luokkia ovat jo teemahaastattelun teemat. Olenkin lähtenyt liikkeelle haas-

tatteluteemoista ja yhdistellyt aineistoa eli etsinyt säännönmukaisuuksia ja samankaltai-

suuksia paikoin esimerkiksi muodostaessani etätyöasennetyyppejä. Kun olen löytänyt

tyypit, keskityn niiden kuvailuun, jossa pyritään kartoittamaan henkilöiden, tapahtumien

tai kohteiden piirteitä ja ominaisuuksia. Käytän analyysissäni myös laskemista, jossa kat-

sotaan, kuinka monta kertaa jokin tietty ilmiö esiintyy analyysimateriaalissa. (Ks. emt.,

145-147, 172.)

Olen siis tuonut esiin monia tapoja kertoa, kuinka olen analyysitulokseeni päätynyt. Las-

kemista käytän pääasiassa luvussa kuusi, jossa tuon esiin esimerkiksi, kuinka moni on

kiinnostunut etätyöstä ja kuinka monelle se on mahdollista ja moneltako ihmiseltä löytyy
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tietynlaisia asenteita muualla työskentelemistä kohtaan. Puhesitaateilla taas olen tukenut

analyysiä kaikissa analyysiluvuissa.

Koska haastatteluissa käytin teemahaastattelua, tuntui luontevalta käyttää analyysitapana

teemallista analyysiä, jossa aineistosta nostetaan esiin tutkimusongelmaa valaisevia tee-

moja. Näin on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineis-

tossa. (Ks. Eskola & Suoranta 2000, 174.) Hirsjärvi ja Hurme (2001, 173) tarkoittavat

teema-analyysillä aineiston useammasta haastattelusta nousevien yhteisten piirteiden tar-

kastelua tai vain yhden haastattelun ollessa kyseessä sille ominaisia piirteitä. Teemat voi-

vat pohjautua haastattelun teemoihin ja odotettavasti lähtökohtateemat nousevatkin esiin

analyysissä.

Lisäksi analyysissä käytän tyypittelyä. Etsin aineistostani erilaisia tyyppejä etätyöhön

suhtautumisessa. Sen jälkeen olen paikoin tarkastellut, onko tyyppien välillä mielipide-

eroja. Tyypittelyssä pyritään tapauksia analysoimalla määrittelemään, miten ne voitaisiin

ryhmitellä tiettyjen yhteisten piirteiden perusteella (Miles & Huberman 1994 ref. Hirs-

järvi & Hurme 2001, 174). Tyypittelyssä on kysymys aineiston ryhmittelystä tyypeiksi,

selviksi ryhmiksi samankaltaisia tarinoita. Tyypit tiivistävät ja tyypillistävät, ja parhaim-

millaan ne kuvaavat aineistoa laajasti ja mielenkiintoisesti, mutta silti taloudellisesti.

Tyypittely edellyttää aina jonkinlaista tarinajoukon jäsentämistä, toisin sanoen teemoitte-

lua. (Eskola & Suoranta 2000, 181-182.)

Analyysissä olen käyttänyt hyväksi myös visuaalisia, sanattomia mielikuvia ja muistiku-

via. Pyrin hyödyntämään ainakin jossakin määrin kuvallis-visuaalisia, verbaalis-

kognitiivisia sekä emotionaalis-kokemuksellisia aineksia. Kuvallis-visuaaliset ainekset

saavutetaan kuvittelemisen ja muistamisen välityksellä, kun taas verbaalis-kognitiiviset

ainekset ajattelemisen, sekä emotionaalis-kokemukselliset ainekset aistimisen ja havain-

noinnin välityksellä. (Järventie 1993, 179-181.) Litteroidun tekstin ja haastatteluista

kirjoittamieni tunnelmaan liittyvien muistiinpanojen lisäksi käytin visuaalisia muistikuvia

apuna haastattelutilanteen mieleen palauttamiseksi. Näin oli helpompaa saada kokonais-

kuva haastattelusta kuin pelkästään litteroitua tekstiä lukien. Käytin niitä apunani

varsinkin tutkimussuhdetta pohtiessani. Haastattelujen kuunteleminen oli myös tehokas

9 Ks. luotettavuus tutkimuksen arvioinnissa alaluvussa 5.4.
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tapa nähdä haastateltavan puhuvan uudelleen. Analyysiä kirjoittaessani olen kuitenkin

pitäytynyt tuomaan esiin vain ne asiat, jotka löytyvät kirjoitettuna tekstinä lukuun otta-

matta haastatteluja, joista nauhaa ei ole.

5.4. Tutkimussuhde

Tutkijan on hyvä pohtia tutkimussuhdetta eli vuorovaikutusta haastateltavien ja itsensä

välillä. Keskustelu on interaktiivinen prosessi, jossa jokainen vuoro on kaikkien aikai-

sempien vuorojen tulkintaa samalla kun se vaikuttaa keskustelun kulkuun. Laadullisessa

tutkimuksessa lähtökohtana onkin myöntää tutkijan olevan tutkimuksensa keskeinen tut-

kimusväline (Eskola & Suoranta 2000, 210). Tällöin tutkija on luomassa tutkimaansa

kohdetta. Siitä syystä kaikki haastattelut voidaan nähdä yhteistyön tuloksiksi, koska tut-

kija voi esimerkiksi vahvistaa haastateltavaa (Gummeson 1991 ref. Hirsjärvi & Hurme

2001, 23).

Haastateltavien kiinni saaminen oli työlästä ja etukäteen minun oli vaikea kuvitella, mil-

lainen suhtautuminen tutkimukseeni haastateltavilla oli. Osastopäälliköt ovat pääasiassa

miehiä, joten ennakko-odotuksiini vaikutti ajatus siitä, että vanhemmat miehet voisivat

tuntea olevansa hierarkiassa yläpuolellani ja eivätkä siten ottaisi tutkimustani tosissaan.

Pääosin suhtautuminen puhelimessa kuitenkin oli positiivista, mutta sain myös kuunnella

kritiikkiä tutkimuksestani. Kaikki johtavat virkamiehet suostuivat haastatteluun, vaikkei

se kaikkia varsinaisesti kiinnostanut. Ehkä osallistuminen koettiin velvollisuudeksi. Puhe-

lut kuitenkin vaikuttivat olennaisesti siihen, millä mielellä menin haastattelemaan sekä

millaisiksi haastattelut muovautuivat.

Virkamiehet olivat pääosin kiinnostuneita haastattelusta: kieltäytyjiä oli neljä. Kieltäyty-

misen  syinä  olivat  kiire  ja  se,  että  ei  ollut  kiinnostusta  etätyöhön,  etätyö  ei  soveltunut

kyseiseen työhön tai että henkilö oli jäämässä pian eläkkeelle. Muut halusivat osallistua

haastatteluun, koska he olivat itse harkitsemassa etätyöhön ryhtymistä, halusivat auttaa

opiskelijaa tai kommentoivat seuraavanlaisesti: ”en nyt hirveesti halua, mutta ei oo väliä,

vaikka haastatteletkin”.
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Yllätyin, kuinka positiivisesti minut otettiin organisaatiossa vastaan, vaikka haastateltavat

olivat kiireisiä työssään. Haastattelijan roolin lisäksi minua kohdeltiin myös vieraana:

minulle tarjottiin kahvia, ohjattiin muiden haastateltavien luo, takkini laitettiin kohteliaas-

ti naulakkoon sekä takaisin päälleni ja vahtimestari oli aulassa vastassa. Osa haastatelta-

vista oli valmistautunut haastatteluun keräämällä minulle materiaalia tai kirjoittamalla

ideapapereita etätyöstä. Muutamissa haastatteluissa koin kuitenkin olevani häiriöksi:

matkapuhelinta ei haluttu laittaa kiinni, haastateltava halusi ohittaa kysymyksiä, koska

asiat löytyvät myös esitteistä, tai minulle sanottiin, että ”toi kysymys nyt ei paljoa kerro”.

Tilanteissa, joissa tunsin olevani häiriöksi, en viitsinyt vaivata suurella määrällä syventä-

viä kysymyksiä.

Ennen haastatteluja ajattelin, että niistä tulee virallisia ja jäykkiä. Haastattelun henki

kuitenkin oli pääasiassa positiivinen ja haastateltavat puhuivat paljon. Tutkimuspäiväkir-

jassani haastattelutunnelmaa olen kuvannut seuraavanlaisesti:

”Tunnelma oli rento ja positiivinen.”

”Haastattelu oli erittäin miellyttävä, asiallinen ja haastateltava oli kiinnostunut ai-

heesta.”

”Kaikki olivat ystävällisiä ja auttavaisia.”

Aineistoon mahtui myös toisenlaisia haastatteluja, tosin niitä oli vähän:

”Tilanne oli jännittynyt ja haastateltava niukkasanainen”.

Haastatteluissa minulla oli erilaisia rooleja ja tutkimussuhteita haastateltavaan. Suvi Ron-

kainen (1989, 65-77) erottaa niitä neljä: 1) opastava ja neuvova sukulaistyttö-suhde, 2)

luottamuksellinen ”isokorva” –suhde, 3) virallisuutta tavoitteleva tutkimussuhde sekä 4)

todella keskusteleva ja kokemuksia vertaava nainen puhuu naiselle –suhde. Koen olleeni

haastatteluissa näissä kaikissa rooleissa, ja haastatteluissa saattoi olla useampaa erilaista

tutkimussuhdetta haastattelun eri vaiheissa. Sukupuolten välillä on havaittavissa eroja:

miesten haastattelut olivat naisten haastatteluja virallisempia ja naisten haastattelut olivat

enemmän ystävähenkisiä.
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Sukulaistyttö-suhde tuli esiin siten, että minua neuvottiin ja kannustettiin. Muutamalle

mieshaastateltavalle muistutin kritiikkiä kohdatessani tutkijan roolistani esittämällä pe-

rusteluja toiminnalleni ja valinnoilleni. Suurin osa haastatteluistani kuuluu luottamuksel-

liseen ”isokorva” -suhteeseen, jossa lähinnä haastattelija kysyy ja kuuntelee tutkittavan

ajatuksia. Haastatteluissa voimakkaasti esiin tulleiden sukulaistyttö- ja ”isokorva”-suh-

teen lisäksi virallisia ja nainen puhuu naiselle –suhteita aineistossani on, mutta niitä on

vähemmän. Virallisuutta tavoittelevia tutkimussuhteita on aineistoissani muutama. Täl-

löin haastattelu käytiin nopeasti läpi ilman ”ylimääräisiä” keskusteluja. Muutaman kerran

taas, kun haastateltavana oli nainen, toin interaktioon mukaan kokemuksia vertaavia

elementtejä, jolloin haastattelu muistutti hetken naisten tavallista tasa-arvoista kanssa-

käymistä. Monissa tapauksissa tutkittava ottikin hetkeksi roolini, jolloin minä sain vas-

tailla kysymyksiin. Minulla oli tapana myös kutsua kaikki haastateltavat tasa-arvoiseen

interaktioon lopussa antamalla mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Kertomalla itsestäni

halusin viestittää olevani ihminen, en pelkästään tutkija. En havainnut, parantuiko haas-

tattelun laatu, tai avautuiko haastateltava minulle enemmän paljastusteni jälkeen, mutta

koen, että se oli ainakin luottamusta herättävä ele.

Ronkaisen neljän tutkimussuhteen lisäksi tutkimuksessani on havaittavissa myös viides

tutkimussuhde-tyyppi. Nimitän sitä kohteliaisuus-suhteeksi. Tuolloin olin kuin vieras.

Tämä ilmeni erittäin kohteliaana ja vieraanvaraisena käytöksenä. Se oli tyypillistä var-

sinkin ikääntyneempien miesten kanssa tehdyissä haastatteluissa.

Monesti kvalitatiivisen haastattelun normit edellyttävät, että haastattelijan ja haastatelta-

van roolit ovat erilaiset (Ronkainen 1989, 67). Haastattelija esittää kysymykset ja kont-

rolloi keskustelua. Tällöin haastattelija on hierarkkisesti korkeammassa asemassa kuin

haastateltava ja siten valta-asemassa. Feministisessä haastattelussa lähdetään sitä vastoin

ajatuksesta, että tutkija ei saa uusintaa tieteeseen sisäänrakennettua hierarkkisuutta

(Roberts 1981, 7-29). Jyrkkä tutkija-tutkittava –erottelu olisikin pyrittävä murtamaan

(Mies 1983, 123; Duelli Klein 1983, 94).

Haastatteluissa pyrin tasa-arvoistamaan tilannetta pukeutumisella ja puhetyylillä. Haastat-

telutilanteessa valta-asemaan vaikuttivat sekä tutkijan että tutkittavan persoonallisuus ja

ikä. Se, että olin kaikkia haastateltavia selvästi nuorempi, rikkoi sitä hierarkiaa, jonka
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mukaan tutkijalla olisi enemmän kontrolloivaa valtaa haastattelutilanteessa. Jos haastatel-

tavana oli mies, hierarkia rikkoutui vielä enemmän. Pari heistä jopa ”kaappasi” vallan

väliaikaisesti kommenteillaan. Iästäni huolimatta taas joissakin haastatteluissa oli

aistittavissa se, että haastateltava saattoi kokea minun olevan tutkijana hierarkiassa hänen

yläpuolellaan. Siihen saattoi vaikuttaa se, että tein tutkimustani lääninhallitukselle eli

voitiin ajatella, että olin johdon asialla. Se ja haastattelujen tekeminen työhuoneessa ehkä

sai tutkittavat varovaiseksi ja siten edesauttoi positiivisen kuvan antamista organisaatiosta

ja kritiikin vähenemistä. Statukseltaan eriarvoisten henkilöiden välillä käydylle keskuste-

lulle onkin ominaista ”faking” eli taipumus antaa sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia

(Duelli Klein 1983, 91).

Kaiken kaikkiaan haastatteluissa pyrin positiivisen asialliseen ja mukailevaan linjaan, jota

yritin tuoda esiin olemuksellani ja ilmeillä. Ensimmäisten haastattelujen aikana olin hie-

man epävarma ja pysyin tiukasti haastattelurungossa. Ehkä alussa halusin myös miellyt-

tää, joka on aloittelevien tutkijoiden yleinen virhe (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 124).

Kun kokemusta alkoi karttua tai jos ilmapiiri oli rento, ”esiinnyin” vapaammin yrittäen

kuitenkin välttää päällepuhumista, taukojen täyttämistä omalla puheella sekä haastatelta-

van liikaa johdattelua. Hymyn, pään nyökyttelyn ja välikommenttien avulla yritin roh-

kaista haastateltavaa kertomaan lisää. Kiireestä huolimatta aika näytti unohtuvan: jois-

sakin tapauksissa keskustelu jatkui haastattelun jälkeen pitkään. Ilahduin virallisuudesta

vapaasta vuorovaikutuksesta varsinkin silloin, kun eräs haastateltava esitteli minulle valo-

kuvia perheestään ja työmatkoistaan.

Huomasin jälkeen päin, että olin käyttänyt haastatteluissa paikoin kärjistävää kysymyk-

senasettelua. Käytin esimerkiksi ”missään nimessä”- ja ”ehdottomasti”-sanontoja. Tämä

on voinut vääristää vastauksia tai ainakin rajata asioita ulkopuolelle. Toisaalta niillä näyt-

ti joissakin tapauksissa olevan innoittava vaikutus. Haastateltavat tyrmäsivät edellä mai-

nitut ilmaisut, jonka jälkeen he kertoivat, kuinka he asian kokevat.

Kiinnitin huomiota myös luottamukseen. Luottamus voidaan nähdä tutkimushaastattelun

avainkysymyksenä, koska haastattelun tulos riippuu siitä, saavuttaako tutkija haastatelta-

van luottamuksen (Eskola & Suoranta 2000, 93). Koin, että suurin osa haastateltavista oli

haastattelussa luottavaisin mielin. Luottamusta pyrin rakentamaan alussa ehdottamalla
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haastattelusopimuksen tekemistä10, lupaamalla anonymiteetin sekä antamalla tutkittavalle

mahdollisuuden tarkistaa analyysin ennen julkaisua. Lisäksi sovin siitä, että voinko ottaa

yhteyttä, jos myöhemmin ilmenee tarvetta siihen. Haastattelusopimuksia tarkastellessani

huomasin kuitenkin, että tekstin halusi tarkistaa peräti kymmenen henkilöä 26 haastatel-

lusta: neljä johtotasolta ja kuusi työntekijätasolta. Tarkastushalukkuuteen saattoi kuiten-

kin vaikuttaa se, että monet haastateltavat halusivat nähdä tutkimukseni tulokset.

Haastatteluissa voidaan erottaa kolme vaihetta. Ensimmäiseen vaiheeseen, jossa haastat-

telija saapuu, kuuluu tunnustelua ja epäilyä, ja silloin keskustellaan etäisistä asioista. Kun

haastattelussa syntyy luottamuksen ja yhteisymmärryksen ilmapiiri, ollaan haastattelun

toisessa vaiheessa, jolle on tyypillistä avoimuus ja vilpittömyys. Kolmannessa vaiheessa

tutkittava selittää, miten hän selviää ongelmiensa kanssa, ja kuinka hän hallitsee elämän-

sä. (Kortteinen 1982, 296-297.)

Edellä mainitut haastatteluvaiheet ovat nähtävissä haastatteluissani. Ennen haastattelua

yleensä juteltiin yleisellä tasolla. Lisäksi ensimmäistä vaihetta ajatellen olin tietoisesti

laittanut kysymysrunkoni alkuun niin sanottuja lämmittelykysymyksiä, joiden tarkoitus

oli valmistaa haastateltavaa tärkeämpiin kysymyksiin, luoda rento ilmapiiri, ”irrottaa kie-

lenkannat” ja antaa taustatietoa. Toinen vaihe alkoi avautua keskusteltaessa etätyön hyö-

dyistä ja ongelmista. Virkamiestasolla keskusteltaessa ihannetyöstä ja yhteisöistä haasta-

teltavat puhuivat jo avoimemmin itsestään ja elämästään. Kolmannessa vaiheessa haas-

tateltava saattoi kertoa muun muassa siitä, kuinka hän hallitsee kiireisen työnsä. Sa-

nojaan varovien kohdalla katson, että heidän kanssaan haastattelun toinen vaihe ei pääs-

syt toteutumaan kunnolla. On tietysti mahdollista, että tulkitsin heidän lyhytsanaisuutensa

väärin. Eräs haastatelluista totesi analyysini luettuaan, että niukkasanaisuuteen saattoi

vaikuttaa myös se, että organisaation uudessa kulttuurissa pyritään välittämään tietoa vi-

rastosta ja sen työstä ulkopuolisille avoimesti ja palveluhenkisesti. Tuolloin jännittynei-

syys ja niukkasanaisuus voivatkin olla seurausta henkilön kokemasta ristiriidasta oman

tyylinsä ja viraston korostaman avoimuuden välillä.

Koen, että pääosin haastateltavat ymmärsivät kysymykseni. Vastaukset tulivat melko no-

peasti. Haastateltavat käyttivät ”no en mä nyt tiiä” –lausetta, mutta se näytti olevan lähin-

10 Ks. haastattelusopimus, liite 4.
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nä miettimisajan täytettä. Joissakin virkamiestason haastatteluissa yksittäisiä vaikeina

koettavia kysymyksiä olivat: ”millainen on ihannetyösi”, ”oletko toimessa omasta halus-

ta ja mielenkiinnosta vai onko se väline itsen tai perheen elättämiseen”, ”onko tietosuoja-

kysymys este etätyölle” ja ”millä tavalla hyödynnät tietotekniikkaa työssäsi”. Ihannetyö-

kysymys yllätti haastateltavat ja sai heidät pysähtymään. Siirryttäessä ihannetyö-teemaan

yleensä varoitinkin muuttuvasta näkökulmasta, jotta haastateltavan olisi helpompi orien-

toitua. Myöskin yhteisöihin liittyviä kysymyksiä tarkensin monissa haastatteluissa. Silti,

vaikka haastateltavat kommentoivat jotakin kysymystä vaikeaksi, eivät he kuitenkaan jät-

täneet vastaamatta.

Mitä tietoa minä halusin, ja mitä tietoa haastateltavat puolestaan halusivat minulta tai mi-

tä he odottivat? Menin haastattelemaan virkamiehiä tarkoituksenani saada tietoa ja mieli-

piteitä heidän henkilökohtaisista etätyöajatuksistaan, mahdollisesta kiinnostuksesta, toi-

veista ja mahdollisuuksista. Sitä sain. Pääosin haastateltavat puhuivat omista ajatuksis-

taan, mutta he puhuivat myös työkavereidensa ajatuksista ja toiveista, organisaation

näkökulmasta, ja jotkut kiinnittivät etätyön myös laajempaan yhteiskunnalliseen kehyk-

seen. Entä mitä he minulta halusivat? Koska yhdessä vaiheessa etätyöasia ei organisaa-

tiossa edennyt, luultavasti ne, jotka halusivat etätyöhön, toivoivat, että asia etenisi ja saisi

näkyvyyttä tutkimukseni muodossa. Joissain haastatteluissa ihmeteltiinkin, että miksi asia

ei etene.
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6. ETÄTYÖASENTEET JA

-MAHDOLLISUUDET

Tässä luvussa käsittelen etätyötä koskevia asenteita lääninhallituksen työyhteisöissä sekä

minkälaisia mahdollisuuksia ja toiveita etätyön käyttöönottoon liittyy. Lisäksi esittelen

aineistosta esiin nousseet asennetyypit etätyökiinnostuksen mukaan. Koska kohdeorgani-

saatiossa kokoaikaista etätyöskentelyä ei nähdä mahdollisena, puhun tässä analyysilu-

vussa osa-aikaisesta etätyöstä. Tarkennan vielä, että analyysissä en ole huomioinut lää-

ninhallituksessa paljon tehtävää kotona suoritettavaa ylityötä etätyöksi. Erilaista etätyö-

määritelmää käytettäessä tulokset olisivat tyystin erilaisia. Analyysissä olen peilannut

vastauksia haastateltujen itsensä tekemiin etätyö-määritelmiin ja tulkinnut vastaukset tut-

kimukseni etätyö-määritelmän mukaisesti. Esimerkiksi jos haastateltava puhui ylityöstä

etätyönä, en ole huomioinut tätä etätyöksi. Siten etätyöasennetyypeissä vastaavanlaista

virkamiestä en ole asettanut soveltajiin, vaikka haastateltava itse olisi niin tehnyt. Tu-

loksia luettaessa on hyvä muistaa myös se, että suurimmalla osalla haastateltavista ei ole

käytännön kokemusta etätyöstä, vaan vastaukset sidotaan siihen, millaista etätyön kuvi-

tellaan olevan.

6.1. Haastateltavien arvio omasta ja työyhteisön

etätyöasenteesta

Sitä, mitä lääninhallituksessa ajatellaan etätyöstä ja mitä asenteita sieltä löytyy, olen kar-

toittanut kysymällä haastateltavilta suoraan heidän mielipidettään. Olen kysynyt, että

onko heillä itsellä kiinnostusta työskennellä etäältä ja tietääkö haastateltava työyhteisös-

tään jonkun muun, joka haluaa niin tehdä, sekä onko organisaatio valmis toteuttamaan

etätyötä, ja kuinka esimiehet suhtautuvat asiaan haastateltavien mukaan. Lisäksi kysyin,
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onko haastateltavalla tai jollakin hänen lähipiiristään kokemuksia etätyöstä, millaisia ko-

kemuksia siitä on saatu, ja mitä yleensä haastateltava ajattelee etätyöstä ja kuinka hän sii-

hen suhtautuu, jos esimerkiksi joku työkavereista tekisi etätyötä. Kysymysrungon mukai-

sesti haastateltavien kanssa käsiteltiin myös se, että miten työyhteisössä suhtaudutaan

etätyöhön ja keskustellaanko etätyömahdollisuuksista työpaikalla. Johtotason haastatelta-

vilta kysyttiin osastokohtaisesti, että tekeekö joku osastolla etätyötä, mitä kokemuksia on

saatu, onko osastolla mahdollista toteuttaa etätyötä, mikä on suhtautuminen etätyön teke-

miseen haastateltavan osastolla sekä onko vastaaja tietoinen siitä, että haluavatko alaiset

työskennellä etäältä. Lisäksi kysyin heidän omasta etätyökiinnostuksestaan. Tulokset ovat

seuraavanlaisia.

Kiinnostusta etätyöhön löytyy jonkin verran. Kuudessa 16 virkamieshaastattelusta käy il-

mi, että joku haastateltavan työyhteisöstä haluaisi tehdä etätyötä, neljä ei tunne ketään

etätyöstä kiinnostunutta ja kuusi ei osaa sanoa. Johtavista virkamiehistä viidesosa kertoo,

että hänen alaisissaan on muualla työskentelystä kiinnostuneita muutamasta vajaan kym-

meneen. Loput heistä eivät tiedä ketään alaisistaan, joka haluaisi työskennellä etäällä.

Kysymys organisaation valmiudesta toteuttaa etätyötä jakaa mielipiteitä. Kolmasosa

haastatelluista virkamiehistä uskoo, että lääninhallituksessa ollaan valmiita toteuttamaan

etätyötä.

”… Meillä on kyllä (…) kyllä luonnostaan jo alusta lähtien ollu erinomaisen hyvät val-

miudet tähän etätyöhön ainoastaan se virallinen lupa on puuttunu tähän saakka…”

(mies, 57)

”Jaa-a sitä pitää kysyy sit silt organisaatiolta mutta mielestäni niin varmasti henki olisi

myönteinen sanotaan …”(nainen, 55)

”No (…) kyllä varmaan alkaa olla sellanen valmius että pikkuhiljaa siihen vois ryhtyä et

ainaki näyttäisi siltä että ku näitä asioita nyt on johtoryhmässä ja yhteistyökomiteassa

käsitelty niin ne on myönteisesti edenny että sitä kautta vois ainaki päätellä että valmiuk-

sia on …”(nainen, 47)
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Valmiudesta kertoo esimerkiksi se, että lomake etätyösopimukseen on valmiina. Toinen

kolmasosa puolestaan näkee, että valmiuksia ei vielä ole, koska etätyöstä ei saa aiheutua

kuluja tai organisaatio on vanhakantainen.

”… Mä jotenki ajattelen kyl et jos sanotaan suoraa etukäteen et ei saa aiheutua lisäkulu-

ja ni se tavallaan tyrmää sen ajatuksen …”(nainen, 54)

”Mulla on semmonen aavistus että se ei onnistuis helposti ettei ainakaan oltais niinku

tarjoomassa sitä kovi innokkaasti …”(mies, 57)

Lopuilla on vaikeuksia arvioida tilannetta, mutta vastauksissa tulee esiin erilaisia aavis-

tuksia. Osa epäilee, että olisi olemassa hieman jonkinlaista vastustusta, pelkoa tai hidas-

tusta, mutta osan mielestä taas yksi osasto on valmis toteuttamaan etätyötä.

Siinä kysymyksessä, onko työpaikalla keskusteltu etätyömahdollisuuksista, virkamiesai-

neisto jakautuu tasan kahtia: kahdeksan henkilöä toteaa, että asiasta on keskusteltu, ja toi-

set kahdeksan eivät taas ole kuulleet keskusteltavan aiheesta.

”Noo aina epävirallisissaki olos- tilanteissa esimes kahvitauolla nin kysellään ja tiedote-

taan näitä etätyöasian etenemisestä kun tiedetään talo tietää tai öö työntekijät tietävät

että asiassa on tapahtumassa jotakin niin nin siinä sitten halutaan olla selvillä että missä

vaiheessa se asia on kullunkin.”(mies, 57)

”En me ei oo (yksikön nimi) käyty tämmöstä keskustelua mut oma mielikuvani on se et

eipä täällä varmaan etätyötä oo mietittykkää …”(nainen, 54)

Keskustelun puutteen vuoksi osa virkamiehistä ei osaa arvioida, millainen suhtautuminen

etätyöhön työyhteisössä vallitsee. Pääasiassa aineistossa työyhteisön suhtautuminen ar-

vioidaan kuitenkin asiallisen neutraaliksi tai positiiviseksi. Esimiehensä asenteesta etä-

työhön tietää vain muutama virkamies eli heistä noin viidesosa. Puolet haastelluista tietää

tai arvioi suhtautumisen olevan positiivista, kun taas loput eivät osaa arvioida tai ajattele-

vat, että suhtautuminen ei ole jyrkän vastustava, mutta kuitenkin hieman jarruttava tai

ainakaan kyseistä työn organisoinnin muotoa ei suosittaisi. Lisäksi yksi henkilö on saanut

kielteistä palautetta työpaikkansa ulkopuolelta ministeriöstä.
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6.2. Mahdollisuudet

Seuraavaksi erittelen johtavien virkamiesten näkemyksiä etätyömahdollisuuksista osas-

toilla sekä virkamiesten näkemyksiä omasta mahdollisuudestaan siirtyä etätyöhön. Tun-

nistettavuussyistä olen jättänyt pelkästään johtotason mielipiteitä käsitellessäni sitaateista

sukupuoli- ja ikäkuvauksen pois, koska esimerkiksi sukupuolijakauma johtotasolla on

sellainen, että kuvaustietoja käytettäessä henkilö on helppo tunnistaa. Iässä taas ei ole

niin suuria eroja, että katsoisin sen vaikuttavan mielipiteeseen.

Johtotason arvio mahdollisuuksista osastoilla

Johtavat virkamiehet ovat etätyön mahdollisuuksille osastollaan joko myöntyväisiä tai

kielteisiä. Suurin osa heistä näkee, että osa-aikainen tai keikkaluontoinen etätyö olisi

mahdollista toteuttaa lääninhallituksessa tai omalla osastolla. Kokoaikaista etätyötä ei

nähdä mahdollisena.

”… Meil se ois joka tapauksessa semmost rajoitettua et vois olla jotain osan aikaa viikos-

ta tai ei nyt ihan täydellistä etätyötä on vaikee ajatella et se soveltuis meijän (hommiin)

(…) kuitenki tää yhteydenpito vaatii semmost henkilökohtasta kontaktiaki.”

”Vaikee erittäin vaikeeta (…) noin kattavasti.”

Ainakin viikoittaiset virastopalaverit olisi hyvä olla läsnä työpaikalla. Etätyö on mahdol-

lista sellaisissa asiantuntijatehtävissä, joissa on edes jokin itsenäinen osa: raportin

kirjoittamista, suunnittelua ja valmistelua tai on muuten projektityötä. Esimerkiksi tar-

kastus- ja kantelutoiminta sopisi ainakin osittain etätyönä suoritettavaksi. Sen sijaan tii-

mityöskentelyyn sekä tuki- ja asiakaspalveluun etätyö ei sovellu. Ne hoidetaan mie-

luummin keskitetyistä paikoista. Etätyöntekijältä edellytetään soveltuvuutta itsenäiseen

työskentelyyn sekä yhdessä haastattelussa peräänkuulutetaan tavoitettavuutta virka-

aikana. Kun kaikki muut johtavat virkamiehet lähtevät liikkeelle työn luonteesta mahdol-

lisuuksia mietittäessä, yksi heistä tarkastelee asiaa työntekijän elämäntilanteen kautta.
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”… Sellaisessa tilanteessa jossa henkilöllä esimerkiks liikkumisen tai muun syyn takia on

vaikeuksia työpaikalle tulla niin siihen etätyö soveltuis erittäin hyvin (…) mutta sillon

ollaan alueella jossa henkilö periaatteessa on sairaslomalla.”

Terveyteen liittyvän syyn vuoksi etätyö voisi siis olla hyvä vaihtoehto. Haastatellun mu-

kaan etätyön tekeminen on mahdollista, mutta hän ei kuitenkaan nähnyt, miksi se olisi

tarkoituksenmukaisempaa kuin virastossa tehtävä työ, koska valtion hallinnossa ei ole

tulosvastuuta niin kuin yksityisellä sektorilla.

Kolme johtavaa virkamiestä kahdeksasta näkee etätyön toteuttamisen osastollaan vai-

keana. Syynä ovat palomuurit ja työn luonne. Ainakin kahdella näistä kahdeksasta osas-

tosta työ on melko pitkälle tiimityötä, joten itsenäisiä ja erillisiä toimenkuvia on vähän.

Ne harvat, jotka pystyisivät osan työstään tekemään etäältä, tarvitsevat myös muiden

apua.

”… Kyllä nää työt muuten on semmosia että aika vähän tässä on sellasta jonka niinkun

yksi ihminen tavallaan vois itsenäisesti tehdä et aika paljon nää edellyttää keskustelua

toisten kanssa tapaamisia neuvotteluja (…) että tiettyyn valmisteluvaiheeseen vois toki

tehdä asioita paljonkin mutta semmosta että esimerkiks vois olla monta päivää jossakin

etäällä niitä tekemässä ja käydä vaan vähän sitten näissä yhteisissä tiloissa niin mä näki-

sin sen aika hankalaks kyllä näihin (?) töihin.”

”… Voidaan sanoa että tämmönen kanteluitten käsittelytoiminta et se periaatteessa vois

ajatella et se toimii toimiminen (?) vois tapahtua myös muualla kun tässä siin on tasan

yks ihminen mut et se tarvittee sit taas apuvoimaa joka on sitte täällä …”

Tietotekniikka ei myöskään ole vielä tarpeeksi kehittynyttä, jotta etätyötä voitaisiin so-

veltaa. Asiakasyhteyksien kanssa olisi vaikeaa, koska asiakkaissa on paljon sellaisia,

jotka eivät käytä sähköisiä yhteyksiä. Siten palvelua tarvitaan paikan päällä ja jotkut asiat

tarvitsevat pikaista hoitoa. Nämä johtavat virkamiehet näkevät, että yksikkö on tehok-

kaampi, kun työskennellään yhdessä paikassa. Organisaatio ja sen osastot ovat myös

suhteellisen pieniä, joten etätyöllä olisi vaikutusta koko yhteisöön.
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Kaikkien haastateltujen henkilökohtaiset mahdollisuudet

Mahdollisuudesta itse tehdä etätyötä kysyttiin sekä johto- että työntekijätason haastatel-

tavilta. Enemmistö haastateltavista pystyy erottamaan jonkun osan työstään etätyönä

tehtäväksi. Viisi henkilöä 16 virkamiehestä ja neljä kymmenestä johtavasta virkamiehestä

on sitä mieltä, että etätyötä ei pysty tai sitä on vaikea toteuttaa.

”No kyllä mä varmaan haluaisinki ja pystyisinki mutta kyl se nyt varmaan on sellanen

tää tilanne et kun täs on tän tyyppisessä tehtävässä ni kyl se on aika tärkeetä et on täällä

niinkun ihmisten joukos tätä työtä tekemässä ja sillä tavalla käytettävissä ja saavutetta-

vissa et nii merkittävä osa tuota noin musta tää ihmisten kanssa työskentely on tätä joh-

tamisfunktiota et sitä ei voi musta etätyönä kyllä oikeen tehdä et sillon se pitäs olla irro-

tettu joku erillinen asiantuntijaosa ja sillon mä en toimis niinku näis tehtävissä.”(johto-

taso)

”Tää nykyinen työ niin se oikeestaan periaatteessa mahdotonta tehdä kotoa koska asiak-

kait käy kuitenki aika paljo.”(mies, 39)

Tarkemmin kysyttynä, että mitä osia työstä pystyisi siirtämään esimerkiksi kotiin, tulok-

set ovat hieman toisenlaisia. Kuudestatoista virkamiehestä viisi pystyisi tekemään töis-

tään paljon tai lähes kaiken etätyönä, kolme pystyisi tekemään vähän, kaksi ei mitään ja

kuusi jonkun verran. Näiden kuuden haastattelusta ei ole tulkittavissa, millaisesta mää-

rästä on kysymys. Esimerkiksi tarkastajan, kielenkääntäjän ja lääkärin työ näyttävät ai-

neiston pohjalta olevan sellaisia tehtäviä, joihin osittaista etätyötä voi soveltaa. Johtaville

virkamiehille muualla työskentely on mahdollista jonkin verran puolella haastatelluista,

kahdella viidestä on mahdollista tehdä sitä vähän ja yhdessä tapauksessa on vaikea tul-

kita, pystyykö työstä irrottamaan osia etätyöhön. Edellä mainitut johtavien virkamiesten

mahdolliset etätyömäärät ovat pitkälti kirjoittajan tulkintaa ja arviointia suhteutettuna

haastateltavan toimenkuvaan niissä tapauksissa, joissa asia ei tullut suoraan puheessa

ilmi.

Etätyönä tehtäväksi soveltuvat asiantuntijatehtävät, joissa voi irrottaa selkeän kokonai-

suuden muualla tehtäväksi. Kun tarvittava materiaali on kasassa, muualla voi tehdä

varsinkin keskittymistä vaativaa kirjallista työtä: muistioita, selvityksiä, lausuntoja,
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tutkimuksia, raportteja sekä myös kehitys-, valmistelu- ja suunnittelutyötä. Myös luke-

mista ja tallennusta voi tehdä muualla jonkin verran. Joissakin tapauksissa myös kokouk-

sia on johdettu kaiutinpuhelimen välityksellä, vaikka yleensä haastateltavat kokevat, että

kokoukset tai neuvottelut olisi hyvä pitää niin, että osapuolet ovat fyysisesti läsnä.

”… On tietenki hommia tota jossa pitää esimerkiks neuvotella jonkun ihmisen kanssa ni

se neuvotelutilanne esimes tänä aamuna käytiin tossa ton (toisen yksikön nimi) yhden

ihmisen kanssa yhtä tommosta muistiota ja kyselyluonnoksia käytiin läpi ni niin sen sa-

man läpikäyminen jossakin puhelimessa tai sähkö- olis hankalampaa … ja sit on tietenki

tämmösiä työpaikalla on tämmösii yhteisii palavereja ja kokouksia niit on tosi vaikeeta

olla mukana niissä jos olet kotona …”(nainen, 54)

Asioita, joita ei voi tehdä etätyönä, ovat esimerkiksi johtaminen, neuvottelut, arviointi-

käynnit, asiakaspalvelu, arkistointi, postin ja sähköpostin käsittely, sihteerin tehtävät sekä

tietotekniikan käytännön ylläpitoon liittyvät tehtävät. Etätyönä ei voi myöskään tehdä

asioita, jotka vaativat välitöntä reagointia, joissa materiaalia ja välineitä ei voi siirtää

muualle sekä jos muiden työntekijöiden panos työhön on olennainen.

6.3. Toiveet

Kuusitoista kaikista 26 haastellusta ilmaisee toiveita etätyön suhteen. Toiveet liittyvät lä-

hinnä mahdollisuuksiin ja työntekovälineisiin. Monissa haastatteluissa toivotaan, että

etätyötä kehiteltäisiin, se otettaisiin käyttöön heti ja annettaisiin mahdollisuus heille, jotka

sitä haluavat.

”… Toimeksi vaan nyt siitä on tehty tarpeettoman monimutkainen asia kysymys.” (mies,

45)

”… Se on ihan hyvä et semmoseen olis mahdollisuus niillä jotka on halukkaita ja innok-

kaita …”(nainen, 54)

Osa haluaa antaa mahdollisuuden niille, joiden työnkuvaa ajatellen etätyö on järkevää.

Asiasta informoimista pidetään myös tärkeänä. Esimerkiksi pienten lasten äideille olisi
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hyvä kertoa, että on olemassa sellainen mahdollisuus työn ja perheen yhdistämiseen. Toi-

veena on myös, että organisaatio kustantaisi välineet ja etteivät ylimääräiset kulut (esi-

merkiksi sähköposti- ja puhelinkulut) jäisi työntekijän maksettavaksi.

Osa toivoo maltillista linjaa. He toivovat, että liikkeelle lähdettäisiin hiljalleen.

”… Noo semmosia nyt ku se on lähinnä alkamas et sitä hiukan sillain varovasti kokeilu-

luontosesti ja nimenomaan sen takia ku tää lääninhallitus on niin monimuotoinen virasto

nin näit osastoja ei voi ollenkaan rinnastaa toisiinsa niin sillain tapauskohtasesti varo-

vasti edettäis mut kuitenkin myönteises hengessä.”(nainen, 47)

Kokeiltaessa saataisiin kokemuksia etäällä työskentelemisen soveltuvuudesta lääninhalli-

tuksen toimenkuviin. Etätyöhön ei toivota suurta ryntäystä, koska se olisi vaikea hallita ja

sen pelätään olevan myös iso työerä tietohallintoyksikölle. Monet ovat sitä mieltä, että

pelisäännöistä olisi hyvä sopia ennen kuin kukaan alkaa työskennellä etäältä. Jotkut haas-

tateltavat toivovat myös, että koko työyhteisön mielipide selvitetään ja etätyön vaikutuk-

set arvioidaan ennen kuin asiaa toteutetaan. Etätyön olisi hyvä olla myös tilapäisluontois-

ta tai osa-aikaista ja rajattuihin tehtäviin soveltuvaa.

6.4. Etätyöasennetyypit

Aineistosta nousee esiin neljä erilaista suhtautumistapaa etätyöhön. Olen nimennyt tyypit

soveltajiin, kiinnostuneisiin, ohittajiin sekä neutraaleihin. Koska kaikilla haastateltavilla

on myönteinen tai ainakin periaatteessa myönteinen asenne etätyöhön, erilaisia tyyppejä

löytyy vasta, kun asiaa tarkastellaan henkilökohtaisen kiinnostuksen näkökulmasta. Jo-

kaisen tyypin kohdalla tarkastelen muun muassa, millaisia asenteita etätyöntekijöitä koh-

taan on ja millaisia kokemuksia siitä on saatu.

Soveltajat

Soveltajat tekevät jo etätyötä. Aineistossa heitä on 26 haastatellusta neljä, joista kaksi on

esimiesasemassa olevia henkilöitä, tosin toinen heistä ei kuulu määrittelemääni johtavien
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virkamiesten joukkoon. Esimiesasemassa olevilla henkilöillä työnkuvaan kuuluu laaja-

alaista johtamista, suunnittelua ja ainakin toisella heistä sidosryhmätyötä. Muiden kahden

tähän ryhmään kuuluvien virkamiesten tehtävänkuvaan kuuluu omalla osa-alueella esi-

merkiksi arviointia, valvontaa, ohjausta, lausuntojen kirjoittamista, kanteluiden käsittelyä

sekä sidosryhmätyötä. Miehiä heistä on kolme ja yksi nainen.

Varsinainen etätyösopimus on vain yhdellä virkamiehellä, mutta toinen on aineiston ke-

räämisen aikaan siirtymässä virallisesti etätyöhön ja on jo esimiehen luvalla harjoitellut

sitä. Yksi henkilö on puolestaan tehnyt pari kuukautta etätyötä ja neljäs henkilö työsken-

telee satunnaisesti etäältä, mutta hänellä on aikaisempaa kokemusta lähes kokoaikaisena

tehtävästä etätyöstä. Kaikissa tapauksissa toteutus on osa-aikainen: kolmella henkilöllä

etätyöpäiviä kertyy tai on kertynyt viikossa kahdesta neljään. Yksi puolestaan työskente-

lee kotoa käsin satunnaisemmin.

Soveltajille on tyypillistä positiivinen asennoituminen etätyöhön. Suhtautuminen siihen,

että joku työpaikalla tekisi työtä muualta käsin, on myönteinen ja sopeutuva. Yhdessä ta-

pauksessa haastateltava pohtii asiaa positiivisten näkökulmien lisäksi myös realistisesti ja

pienellä varauksella. Tämä liittyy esimerkiksi etäkäyttöön.

”Et mieluusti tollanen maltillinen eteneminen se etäkäyttöhomman osalta et sikäli ku tää

etätyö onnistuu ilman etäkäyttöö ni eihän siihen mitään huomauttamista oo toki et ihan

niinku tämmönen itsesuojeluvaisto vaan kertoo täst et jos tää niinku nopeesti viedään ja

se huomio kiinnittyy siihe et pitää olla tekniset edellytykset ja yhteydet ni se on valitetta-

vasti vaan sitte (tietohallintoyksikön) duuneihin niinku äkkiä sellanen huomattava lisä ja

varsinki jos nää pelisäännöt o epäselviä et aletaan edellyttää et aletaan öisin voi soittaa

(tietohallintoyksikön työntekijöille)…”(mies, 44)

Syitä siihen, miksi ratkaisuun on päädytty, on monia. Yhdessä tapauksessa etätyö mah-

dollistaa viran vastaanottamisen ja työkokemuksen hankkimisen, koska työn pystyy te-

kemään lähempänä kotia eikä tarvitse kulkea pitkää matkaa töihin. Muita vaikuttavia te-

kijöitä ovat tapaturma, henkilökohtainen vireystila sekä halu tehdä työtä tehokkaammin

lomapaikassa, jossa siirtyminen vapaa-aikaan käy helpommin.
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Haasteltavilta kysyttiin, että onko heillä etätyössä tarvittavia tietoja, taitoja ja sopivia per-

soonallisuuden piirteitä, mitä etäällä työskentelemisessä tarvittaisiin. Taidoilla tässä tar-

koitan esimerkiksi tietotekniikkataitoja ja sopivilla persoonallisuuden piirteillä muun

muassa riittävää itsenäisyyttä sekä itsekuria. Soveltajat itse arvioivat, että heiltä löytyvät

etätyöhön soveltuvat taidot ja persoonallisuuden piirteet. Tosin yksi heistä pohti liiallisen

työn tekemisen vaaraa.

Kokemukset etätyöstä ovat lähinnä positiivisia.

”… Tätä etätyötä olen jo muutaman kerran esimiehen luvalla etukäteen harjotellukkin ja

se sopi vallan mainiosti.”(mies, 57)

”Kyl mä näkisin et se oli erittäin positiivista … et kyl se niinku positiivinen oli pitkälti ja

tietty niit negatiivisii asioita sit tuli sellaseen niinku tehtävien määrittelyy ja aikataulutus

ja palautteen saaminen ja ne o ain asiat asioita huomas mihin varmaan ainaki itse oppi

et pitää kiinnittää huomiota sitte et.”(mies, 44)

”Eli nyt on puoltoista kuukautta kokemusta ja tota ihan hyvin tää sujuu …”(nainen, 36)

Järjestely toimii, mutta se edellyttää työntekijältä järjestelykykyä ja joskus myös sitä, että

saa hoidettua ainoana virastopäivänä ne asiat, mitkä pitääkin, koska muualta niitä ei voi

hoitaa. Myös etätehtävien rajauksesta, tuloksien mitattavuudesta ja riittävästä työpaikalla

käymisestä kannattaa sopia etukäteen, ettei työtä tehdä liikaa. Mutta työpaikallaolopäiviä

yleensä tulee automaattisesti enemmän kuin etätyöpäiviä, joten ehkä vaara työ- ja vapaa-

ajan sekoittumisesta ei tässä tapauksessa ole suuri.

Kiinnostuneet

Tähän kategoriaan kuuluvat henkilöt, jotka ilmaisevat kiinnostuksensa osa-aikaisen etä-

työn tekemiseen. Heitä on 26 haastatellusta kolme ja he ovat virkamiestasolla olevia hen-

kilöitä. Kahden etätyöstä kiinnostuneen virkamiehen työhön kuuluu valvontaa, ohjausta,

kanteluiden käsittelyä ja sidosryhmätyötä. Kolmas taas on avustavassa asiakaspalvelu-
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työssä. Ryhmään kuuluu kaksi miestä ja yksi nainen. Kiinnostuksen takana on lähinnä te-

hokkuus.

”Niin se että täs on kuitenki koko ajan tapahtuu ja päivän mittaan tulee sellasia asioita

eteen joihin sitte tarvii heti reagoida ja sitte taas se mitä on aikonu tehdä niin se siirtyy

että sitte vois keskittää kaiken mielenkiinnon ja tarmon siihen asiaan mitä on päättäny

tehdä juuri siksi.”(mies, 42)

Rauhallisemmassa paikassa keskittymistä vaativa työ olisi tehokkaampaa ja työ tulisi jä-

senneltyä eri tavalla. Yhdessä tapauksessa kiinnostus etätyöhön on seurausta pitkäaikai-

sesta haaveesta muuttaa maalle ja yleensäkin kiinnostuksesta uusiin asioihin. Kyseinen

tapaus poikkeaa muista tämän ryhmän henkilöistä siinä, että muille ositettu etätyö on

mahdollista, mutta hänen asiakaspalvelutyyppinen työnsä taas on sellaista, jota on vaikea

siirtää muualle. Erityistä tässä ryhmässä on se, että he kaikki työskentelevät sivistys-

osastolla.

Suhtautuminen etätyötä tekeviin työkavereihin on tässäkin ryhmässä positiivinen: etä-

työtä kuvaillaan luonnolliseksi työntekotavaksi ja kannustusintoakin löytyy.

”Minusta se on hyvä jos semmone järjestely ni voidaan tehdä ei mää oon kyllä kannus-

tamassaki ihmisiä siihen et jos se auttaa asioita eteenpäin ni ilman muuta se on hyvä

asia.”(mies, 42)

He kokevat myös, että heillä on etätyöhön tarvittavat tiedot ja taidot sekä sopivat persoo-

nallisuuden piirteet. Tosin yksi heistä arvelee, että työnteko saattaisi alkaa lipsua, mutta

uskoo sen hoituvan erilaisella asennoitumisella työhön. Henkilökohtaista kokemusta etä-

työstä heillä ei juurikaan ole: yksi heistä on tehnyt joskus ylitöitä kotona. Lähipiirin etä-

työkokemukset ovat positiivisia.

Ohittajat

Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka eivät halua siirtyä etätyöhön. Ryhmään sijoittuu

eniten haastateltuja: lähes puolet (12) haastelluista ei koe etäällä työskentelemistä hou-
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kuttelevana vaihtoehtona. Näistä henkilöistä neljännes on johtavia virkamiehiä. Johtavien

virkamiesten tehtäviin kuuluu esimerkiksi strategista, henkilöstö- ja talousjohtamista,

ohjausta, valvontaa ja toimintasuunnitelmien laatimista. Työntekijätason virkamiehistä

neljän työnkuvaan kuuluu arviointia, valvontaa, ohjausta, suunnittelua sekä kenttätyötä.

Kahden työ on avustavaa toimistotyötä, yhden suunnittelua ja asiakaspalvelua, yhden

suunnittelua ja ylläpitoa, sekä yhdellä työ on lähinnä kirjallista toimintaa. Naisia näistä

12:sta on seitsemän ja miehiä viisi.

Syistä, miksi etätyöhön ei haluta, nousee yksi ylitse muiden. Muualla ei haluta työs-

kennellä, koska se merkitsisi poissaoloa itselle tärkeästä työyhteisöstä. Jopa seitsemän

henkilöä nostaa tämän syyksi mielipiteelleen. Osa arvelee, että etätyössä voisi piillä vaara

eristäytymisestä. Muita syitä ovat työn ja vapaa-ajan sekoittuminen, työn luonteen sopi-

mattomuus, kaikki työssä käytettävä materiaali, tekninen tuki ja kollegat ovat työpaikalla,

kasvotusten tapahtuvien kontaktien tärkeys, asiakkaiden kohtaaminen virastossa sekä etä-

työtä ei nähdä tarkoituksenmukaisempana kuin virastossa tehtävä työ.

Suurimmalle osalle heistä osittainen etätyö olisi mahdollista toteuttaa. Yhdelle muualla

työskenteleminen ei ole mahdollista, kahdella etätyötä voi toteuttaa todella vähän työn

luonteen vuoksi ja yksi toteaa, että etätyötä voi tehdä, mutta se ei kannata.

”Kyl mää melkein mielellään pysysi tai sanotaan no et kiintee toimipaikka täytyy olla kyl

ei ainakaa kotoo pystys tekemää ku kuitenki lapset on niin pienii ni en mä näkis oikees-

taan et mul on semmosta mahdollisuutta et mä voisin kotoo niinku hoitaa näitä töitä ja sit

täytyy muistaa m- minkälaine asiakaskunta meillä on …” (mies, 39)

He kertovat kuitenkin, että heillä on sopivat tiedot, taidot ja persoonallisuuden piirteet

etätyöhön. Ainoastaan yksi haastateltavista on eri mieltä asiasta.

Kokemuksia etätyöstä tässä ryhmässä on vähän: yksi on tehnyt kotona töitä 80-luvulla

vuoden verran ja kaksi on tehnyt ylitöitä kotonaan. Monella heistä on kuitenkin etätyöko-

kemuksia lähipiirissä: kaksi kolmesta ilmoittaa tuntevansa jonkun, joka tekee osan töistä

muualla. Viidessä tapauksessa näistä kahdeksasta etätyöntekijä on ollut työkaveri. Muita

ovat joku muu kollega, puoliso ja virkamies itse. Pääasiassa etätyöstä kertyneet koke-

mukset ovat myönteisiä. Yksi henkilö ei osaa sanoa tarkemmin kokemuksen laadusta, ja
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kahdella on negatiivissävytteisiä kokemuksia: toisen mielestä yhteydenpito etätyössä on

vaikeaa ja toinen näkee sosiaalisen eristäytymisen vaaran.

”Suurin ongelma varmasti oli yhteydenpito valvottaviin ja niin sanottuihin asiakkaisiin.”

(mies, 39)

”… Siinä tuli jo oli tää sosiaalinen eristyneisyys plus et sit kun hän on (puolison ammat-

ti) niin siinä tulee tietysti se että kun jos (työn kohde) suunnitellaan toiselle paikkakun-

nalle ku missä ne on ni juuri tämmösten kokousten pitäminen ja tämmönen niin se osot-

tautui vaikeeks mut vaikeinta oli se sosiaalinen eristäytyminen kyllä.” (nainen, 46)

Tapauksessa, jossa yhteydenpito on aiheuttanut ongelmia, ongelmiin vaikuttaa se, että

etätyötä on tehty aikana, jolloin nykyiset kommunikointivälineet olivat vielä harvassa.

Suhtautuminen muualla työskentelevää työkaveria kohtaan on myönteistä, mutta viidessä

12 tapauksesta siihen liittyy myös varaus. Osa näkee, että etätyö voisi tuoda mukanaan

ongelmia.

Neutraalit

Neutraalit henkilöt eivät ilmaise selvää henkilökohtaista kiinnostusta tai vastustusta etä-

työtä kohtaan. Tässä tapauksessa neutraalilla en tarkoita sitä, että heillä ei olisi mie-

lipiteitä ja muuten asenteita etätyötä kohtaan, koska niitä heillä on ihan yhtälailla kuin

muissakin ryhmissä.

Tähän ryhmää kuuluu seitsemän 26 haastatellusta, ja yhtä lukuun ottamatta he ovat kaikki

johtavia virkamiehiä. Johtavien virkamiesten tehtävänkuva on samantyyppinen kuin

muillakin aineiston vastaavassa asemassa olevilla. Lisäksi ainakin osalle heistä kuuluu

myös edustamista. Tähän etätyötyyppiin kuuluvan virkamiehen tehtävänkuvaan kuuluu

muun muassa valvonta, tutkimus, ja osan ajasta hän työskentelee fyysisesti toisessa orga-

nisaatiossa. Naisia tässä ryhmässä on kaksi ja loput ovat miehiä.

He suhtautuvat etätyön tekemiseen organisaatiossa positiivisesti, mutta varauksella. Jos

etätyö on mahdollista, niin heidän puolestaan siihen voisi joku työyhteisöstä siirtyä.
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”Niin joo et vähän niit on täs tullukki et semmonen varauksellisen myönteinen mut et se

justiin et tehdään sit semmonen tehtäis semmonen aika tarkka sopimus että tota niist

ehdoista ja miten sitä työn tulosta raportoidaan ja mikä on tavotettavuus ja kaikki täm-

möset asiat sil tavalla ettei ny ainakaan kohtuuttomi vaikeuksii sit aiheudu työyhteisölle

sitten.”(johtotaso)

Ratkaisun toivotaan olevan järkevä: etätyön soveltuvuus olisi hyvä katsoa tapauskohtai-

sesti ja olennaiset asiat tulisi sopia. Myös työpaikalla olisi hyvä olla joskus. Runsas puo-

let  tästä  ryhmästä  ei  ole  paljoa  pohtinut  etätyötä.  Heillä  ei  ole  kokemusta  varsinaisesta

etätyöstä, mutta kolme seitsemästä kertoo tehneensä kotonaan ylimääräistä työtä. Kolmea

henkilöä lukuun ottamatta heillä oli jonkin verran kokemusta etätyöstä lähipiirissään.

Yhdessä tapauksessa ratkaisu on ollut positiivinen.

”Öö mä uskon et hän piti hyvin tyydyttävänä ratkasuna koska hänen ei tarvinnut ajaa

kymmeniä kilometrejä per päivittäin niin ja kyllä se meidän kannaltaki oli ihan tuota ihan

hyvä ratkasu koska hän oli hyvin ahkera ja tunnollinen että hän tosiaan teki töitä.” (joh-

totaso)

Muut eivät osaa arvioida, millainen kokemus on ollut. Neutraalit myös näkevät, että

heillä olisi mahdollisuus irrottaa työstään palasia, jotka voisi tehdä muualta käsin. Kui-

tenkin kaksi heistä seitsemästä ei katso sen olevan tarkoituksenmukaista työn luonnetta

ajatellen.
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Taulukko 3. Yhteenveto etätyöasennetyypeistä.

SOVELTAJAT KIINNOSTUNEET OHITTAJAT NEUTRAALIT

MÄÄRÄ
            4            3           12            7

ASEMA - 1 johtava virkamies

- 3 virkamiestä

- 3 virkamiestä - 3 johtavaa virkamiestä

- 9 virkamiestä

- 6 johtavaa virkamiestä

- 1 virkamies

SUKUPUOLI - 1 nainen

- 3 miestä

- 1 nainen

- 2 miestä

- 7 naista

- 5 miestä

- 2 naista

- 5 miestä

KOKEMUKSET - kaikilla omakohtainen

  kokemus

- positiivisia

- ei omaa kokemusta:

  1 tehnyt ylitöitä

  kotona

- muut: positiivisia

- 1 omakohtainen

   kokemus

- 2 tehnyt ylitöitä kotona

- muut: yleensä positiivi-

  set, 2 negatiivista, 1 eos

- ei kokemusta

- 3 tehnyt ylityötä kotona

- muut: 1 positiivinen,

   muut  eos

SUHTAUTUMINEN - positiivinen,

   sopeutuva

- 1 realistinen

- positiivinen,

   kannustava

- positiivinen

- 5:llä liittyy

   myös  varaus

- positiivinen, mutta

   myös varauksellinen

SOVELTUVUUS - hyvä soveltuvuus

- 1 arvioi vaaraksi

liiallisen työn tekemisen

- hyvä soveltuvuus

- 1 arvioi työn teon

   lipsuvan

- hyvä soveltuvuus

- 1 eri mieltä

- ei tullut ilmi

MAHDOLLISUUDET - kaikille

  mahdollista

- 1:lle mahdotonta

- muille mahdollista

- 1:lle mahdotonta

- suurimmalle osalle

  mahdollista

- kaikille mahdollista
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6.5. Yhteenvetoa ja pohdintaa

Tutkimuskysymyksistäni tässä luvussa keskityin tarkastelemaan sitä, että onko lääninhal-

lituksessa työskentelevillä virkamiehillä kiinnostusta etätyön tekemiseen ja millaisia

mahdollisuuksia etäältä työskentelemiseen on. Eri etätyöasennetyypeissä ohittajien ryhmä

on vallitsevin. Seuraavaksi eniten haastatellut kuuluvat neutraaleihin ja pienimmät ryh-

mät ovat soveltajia sekä kiinnostuneita. Vaikka suurempia yleistyksiä tuloksista ei voisi-

kaan tehdä, aineiston pohjalta etätyöstä kiinnostuneet näyttävät olevan vähemmistö lää-

ninhallituksessa.

Eri hierarkiatasoon kuuluvat ihmiset sijoittuvat tyyppeihin eri tavalla. Kiinnostuneiden

ryhmässä kaikki ovat virkamiestason henkilöitä, kun taas neutraalit ovat yhtä lukuun ot-

tamatta johtavia virkamiehiä. Soveltajissa on kaksi esimiesasemassa olevaa henkilöä,

joista yksi on määrittelemäni johtava virkamies, ja yhtä monta virkamiestä, kun taas

ohittajissa suurin osa työntekijätasolta ja esimiehiä neljännes.

Työnkuvalla on jonkin verran merkitystä etätyöasennetyyppeihin sijoittumisessa. Kun

työnkuvaan kuuluu laaja-alaista johtamista, ovat ohittajien ja neutraalien ryhmät toden-

näköisimmät vaihtoehdot. Tästä kertoo johtavien virkamiesten sijoittuminen pääasiassa

edellä mainittuihin asenneryhmiin. Poikkeuksen muodostaa soveltaja-tyyppi, jossa on yk-

si johtotason virkamies sekä toinen henkilö, jonka tehtäviin kuuluu esimiestyötä. Voi

olla, että johtavassa asemassa olevien virkamiesten sijoittuminen edellä mainitulla tavalla

on seurausta siitä, että heillä aika kuluu muihin johtamiseen liittyviin asioihin, etätyötä ei

pidetä tärkeänä tai sitten asiaan ei ole perehdytty, koska itsellä ei ole kiinnostusta työs-

kennellä etäältä tai työnkuva ei sitä suurelta osin mahdollista.

Huolimatta johtavien virkamiesten tyyppeihin sijoittumisesta aineistossa on nähtävissä,

että työnkuvalla ei aina ole merkitystä etätyökiinnostukseen. Niillä, joiden työhön kuuluu

arviointia, ohjausta, valvontaa sekä sidosryhmätyötä, ei työnkuva näytä juurikaan vai-

kuttavan asenteeseen. Heitä löytyy kaikista asennetyypeistä. Toisaalta kaksi avustavaa

toimistotyötä tekevää ei halua tehdä etätyötä eikä se olisi heille mahdollistakaan ainakaan

suuressa määrin. Tästä ei voi kuitenkaan yksioikoisesti päätellä, että työn avustava

luonne olisi este etätyökiinnostukselle, koska etätyöstä kiinnostuneiden ryhmästä löytyy
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yksi avustavaa asiakaspalvelutyötä tekevä virkamies, joka haluaisi tehdä etätyötä. Siten

asiakaspalvelua ei voi tulkita esteeksi etätyökiinnostukselle. Työnkuva ei myöskään saa-

nut suurta merkitystä asenteen muodostamisessa tapauksessa, jossa työ on pääasiassa

kirjallista ja sen voisi tehdä muualta kuin varsinaiselta työpaikalta käsin. Kyseinen vir-

kamies ei halunnut tehdä etätyötä. Etätyökiinnostukseen vaikuttavat monet muut asiat.

Sukupuolten sijoittumisessa ryhmiin on myös eroja. Naiset ovat vähemmistönä kaikissa

muissa tyypeissä paitsi ohittajissa, jossa heitä on hieman yli puolet ja kaikista aineiston

naisista vajaa 60 prosenttia. Neljässä soveltajassa ja kolmessa kiinnostuneessa kummas-

sakin on vain yksi nainen. Kahdessatoista ohittajassa heitä on seitsemän. Seitsemässä

neutraalissa heitä taas on pari eli selvästi vähemmän kuin miehiä. Miehet ovat siis vas-

taavasti vallitsevia muissa tyypeissä paitsi ohittajissa. He ovat jakautuneet hieman ta-

saisemmin eri tyyppeihin kuin naiset. Vaikka ohittajissa on naisia enemmän kuin miehiä,

on miesten lukumäärä neutraalien lisäksi suurin ohittajissa. Kumpaankin edellä mainit-

tuun ryhmään erikseen kuuluu kolmasosa aineiston miehistä. Soveltajissa ja kiinnostu-

neissa taas miesten lukumäärä on kaksi tai kolme henkilöä pienempi. Ryhmiin jakautumi-

seen vaikuttaa se, että yleensäkin ohittajat ja neutraalit ovat suurempia ryhmiä, mutta erot

sukupuolten välillä aineistossa ovat näkyvissä. Aineisto näyttää osoittavan, että miehet

ovat kiinnostuneempia etätyöstä ja naiset taas enemmän työpaikalla työskentelemisestä.

Kun naisia on runsaimmin ohit-tajissa ja yhtenä merkittävänä esteenä etätyökiinnostuk-

selle on työyhteisön tärkeys, aineiston perusteella voisi tulkita työyhteisön olevan naisille

tärkeämpi kuin miehille.

Kuinka etätyöhön suhtaudutaan tyypeissä? Pääasiassa etätyön tekemiseen työyhteisössä

suhtaudutaan kaikissa tyypeissä positiivisesti, mutta ohittajissa ja neutraaleissa mukana

on myös varauksellisuutta. Varauksellisuus voi olla seurausta siitä, että kyseessä on mel-

ko vieras asia: siihen ole tutustuttu. Toisena syynä voi olla se, ettei itse olla kiinnostuneita

etätyöstä sen negatiivisten puolien vuoksi ja siten ollaan varauksellisia myös muiden

tekemää etätyötä kohtaan.

Entä vaikuttavatko etäällä työskentelemiseen liittyvät aikaisemmat kokemukset etätyö-

kiinnostukseen? Oman tai lähipiirissä olevan henkilön etätyökokemuksen laadussa on

myös hienoja eroja tyyppien välillä. Kuten ehkä etukäteen voisi arvella, soveltajien ja
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kiinnostuneiden ryhmissä etätyöstä on pelkästään positiivisia kokemuksia. Ohittajilla taas

kokemukset ovat pääasiassa positiivisia, mutta ryhmästä löytyy pari huonoa kokemusta.

Neutraalien ryhmän tulokset kokemuksista ovat tyypin mukaisesti pääasiassa neutraaleja

tai niitä ei ole ollenkaan: yhdellä on positiivinen kokemus etätyöstä, mutta muut eivät

osaa arvioida etätyökokemuksen laatua. Tässä ryhmässä suhde kokemuksiin on pääasias-

sa etäinen. Ehkä muiden tai omalla etätyökokemuksella on vaikutusta kiinnostukseen

sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Poikkeuksena tähän aineistosta nousee

kuitenkin se, että ohittajilla on pääasiassa positiivisia kokemuksia, vaikka voisi ajatella,

että heillä olisi enemmän negatiivisia kokemuksia. Heidän kohdallaan ei voi ajatella

kokemuksella olevan vaikutusta heidän etätyöasenteeseensa.

Vaikka neutraaleista ja ohittajista suurin osa pystyisikin tekemään etätyötä, eivät he halua

sitä tehdä. Pääasiassa lähes kaikki virkamiehet, soveltajat, kiinnostuneet ja ohittajat, tun-

nustavat omistavansa riittävät taidot ja persoonallisuuden piirteet, joita tarvitaan etä-

työhön siirtymisessä. Ohittajista yhdellä ei ole tarvittavia taitoja ja persoonallisuuden

piirteitä, kiinnostuneissa yksi pohtii työn tekemisen lipsumisen ja yksi soveltajissa työn

liiallisen tekemisen vaaraa. Neutraali-tyypissä ei taitojen ja persoonallisuuspiirteiden tar-

kastelua ole, koska suurin osa asennetyyppiin kuuluvista ovat johtavia virkamiehiä eikä

heidän haastatteluissaan asia tullut tarkasti ilmi. Pääasiassa kuitenkin henkiset edellytyk-

set työpaikan ulkopuolella työskentelemiseen suurimmalla osalla aineiston haastateltavis-

ta on olemassa. Siten tutkimuksessani käyttämässäni tarkoituksessa persoonallisuuden

piirteillä ei ole suurta merkitystä etätyöasenteeseen.

Aineisto viittaa siihen, että työpaikan sosiaalisia suhteita arvostetaan, ja ne ovat tärkeitä.

Ohittajilla suurin syy olla kiinnostumatta etätyövaihtoehdosta on nimenomaan se, ettei

haluta olla pois työyhteisöstä. Vaikka työkaverit välillä haittaisivatkin työntekoa, on

heillä aineiston mukaan kuitenkin toinen tärkeä sosiaalinen merkitys. Työyhteisö saattaa

olla tärkeämpi ohittajille kuin niille etätyöstä kiinnostuneille, jotka haluavat muualle

työskentelemään rauhassa11.

Lääninhallituksessa kiinnostusta etätyöhön on jonkin verran. Pari esimiestä tietää alais-

tensa etätyökiinnostuksen määrän. Suurin osa heistä ei kuitenkaan tiedä kiinnostuneiden
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määrää. Tämän voisi ajatella olevan merkki siitä, että kiinnostusta muualla työskentele-

miseen ei ole tai sitä ei ole ajateltu, tai siitä, että kiinnostusta on, mutta se ei ole kantautu-

nut esimiehen korviin asti. Organisaatiossa asiasta keskustellaan tietyissä ryhmissä, koska

puolet haastatelluista on keskustellut siitä, mutta toinen puoli ei ole. Jos asiasta ei ole

keskusteltu, on vaikea arvioida työyhteisön suhtautumista etätyöhön. Suhtautumista ei

kuitenkaan arvioida ainakaan negatiiviseksi. Siihen, että asiasta ei ole kaikissa piireissä

keskusteltu, viittaa myös se, että vain muutama tietää esimiehensä asenteesta etätyöhön.

Aineistossani etätyöstä kiinnostuneet ovat siis vähemmistönä. Tämä poikkeaa Päivi Jär-

viniemen (1992) työministeriössä tehdystä tutkimuksesta, jossa yli 70 prosenttia halusi

kokeilla etätyöjärjestelyjä. Ero viitannee mahdollisiin organisaatioeroihin tai etätyö-huu-

man laantumiseen kymmenen vuoden aikana. Myös uudempien etätyökiinnostus-kartoi-

tusten (Pyöriä 2001e & Julkunen et al. 2004) mukaan etäällä työskentelystä kiinnostu-

neita on aineistosta noin kolmannes tai neljännes, joka on lähempänä tutkimukseni tulok-

sia. Myös ulkomailla tehty kartoitus etätyökiinnostuksesta (Huws et al. 1990), jossa kiin-

nostuneita oli keskimäärin 14 prosenttia työntekijöistä, on lähempänä tutkimukseni tulok-

sia kuin työministeriössä tehty kartoitus. Huomion arvoista on, että kyseisessä tutkimuk-

sessa aloja vertailtaessa julkisella sektorilla oli melko hyvin etätyöstä kiinnostuneita.

Tutkimukseni tulokset eivät ole kuitenkaan täysin suoraan verrattavissa näihin edellä

mainittuihin tutkimustuloksiin, koska olen lähestynyt asiaa laadullisin menetelmin ja

muissa tutkimuksissa on kyse kattavammista tilastoaineistoista.

Tutkimuksissa on myös havaittu (ks. Huws et al. 1990), että nuoret ovat innokkaampia

etätyön soveltajia. Siten voisi ajatella, että etätyöstä kiinnostuneiden vähemmistö-asema

lääninhallituksesta voisi johtua organisaation korkeasta keski-iästä. Toisaalta etätyön tor-

juminen oli kaikissa ikäryhmissä kiinnostusta yleisempää (emt.), mikä noudattaa tutki-

mukseni tuloksia.

Samassa ulkomaisessa tutkimuksessa havaittiin myös, että kotitalouden rakenne vaikuttaa

etätyökiinnostukseen. Äidit, joilla on useampia lapsia, ovat keskimääräistä kiinnostu-

neempia työskentelemään kotona. Tämä poikkeaa tutkimustuloksistani, koska etätyöstä

11 Ks. työyhteisöstä tarkemmin luvusta 7.
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kiinnostuneista kukaan ei suoraan nostanut perhe-tilannettaan syyksi etätyölle. Laajem-

min aineistossa kyllä pohdittiin asiaa myös lasten näkökulmasta.12

Etätyön mahdollisuuksista osastoilla johtavilla virkamiehillä on kahdensuuntaisia miet-

teitä: on mahdollisuuksia tai sitten ei juurikaan. Muutaman mielestä etätyön soveltaminen

on vaikeaa tietotekniikan kehittymättömyyden ja työn luonteen vuoksi. Kokoaikainen

etätyö ei ole millään osastolla mahdollista, mutta suurin osa näkee mahdollisuuksia osa-

aikaisessa etätyössä. Koko aineistosta lähes kaikki pystyisivät tekemään joitakin itse-

näisiä osia muualta käsin. Mahdollisuuksia etätyöhön siis löytyy. Tämä poikkeaa ulko-

maisesta tutkimustuloksesta (Huws et al. 1990), jossa etätyötä piti mahdollisena 29,5-60

prosenttia vastanneista. Olennaista tässä voi olla myös määritelmä-ero. Tutkimuksessani

mahdollisuuksista keskustellaan osa-aikaisen etätyön näkökulmasta, mutta toisessa

tutkimuksessa taas on mahdollista, että on ajateltu kokoaikaista työskentelyä etäältä.

Etätyötoiveet liittyvät lähinnä mahdollisuuksiin, työvälineisiin ja asiassa etenemiseen.

Organisaation ja virkamiesten toiveet eivät mene yksiin joka asiassa. Ristiriita toiveissa

vallitsee työntekovälineiden suhteen. Virkamiehet toivovat, että lääninhallitus ostaisi ja

vastaisi kotona olevista laitteista sekä niiden käyttökuluista. Organisaatio taas lähtee siitä,

että etätyöstä ei saisi tulla ylimääräisiä kuluja. Laitteet maksavat, mutta maksaako

puhelimen ja sähköpostin käyttö kotona enemmän kuin työpaikalla, ja miten asia on hoi-

dettavissa fiksusti. Toisaalta järjestely voi tulla kalliiksi, jos etätyöläisten kotiin luodaan

yhteydet lääninhallituksen verkkoon. Toiveet laitteiden suhteen eivät kohtaa, mutta osa-

aikaiseen etätyöhön se ei näytä muodostuvan esteeksi, koska suurimmalla osalla on jo it-

sellään tietokone kotona.

Miten etätyö näyttäytyy suhteessa lääninhallituksen arvoihin? Koska kaikille ei voida

taata etätyömahdollisuutta, henkilöstön tasa-arvoinen kohteleminen voi olla vaikeaa. Toi-

saalta taas arvoissa korostetaan joustavuutta, yksilöiden innovatiivisuutta ja henkilökoh-

taista vastuunottoa. Tätä etätyö edesauttaa ja on siten organisaation arvojen kanssa sa-

massa linjassa. Tässä valossa näyttäisi arvojen vastaiselta vastustaa etätyötä, koska se

tarkoittaisi samalla esimerkiksi lisääntyvän henkilökohtaisen vastuunoton estämistä. Jois-

12  Ks. luku 7, etätyön hyödyt ja haitat.
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sakin tapauksissa etäällä työskenteleminen tehostaa työntekoa, joten se auttaa organisaa-

tiota hyvän tuottavuuden saavuttamisessa.
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7. ETÄTYÖN VAIKUTUKSIA

Vaikka harvalla haasteltavalla on henkilökohtaista kokemusta etätyöstä, heillä on kuiten-

kin tietoutta ja näkemyksiä siihen liittyen. Seuraavassa erittelen heidän näkemyksiään

etätyön hyödyistä, haitoista ja esteistä. Olen huomioinut kaikki maininnat, vaikka niitä

olisikin ollut tekstissä vain yksi kappale. Tarkastelen erikseen johtavien virkamiesten ja

virkamiesten näkemyksiä. Haastatteluissa erillisinä teemoina olleita työn laadun ja työ-

yhteisön teemoja ei käsitellä erikseen omana kohtanaan, vaan ne on kirjoitettu etätyön

hyötyjen ja haittojen sisään. Puhuttaessa työyhteisöstä, työn laadusta ja ihannetyöstä pa-

laan vielä asennetyyppeihin, koska niitä aiheita tarkastellaan tarkemmin tutkimuskysy-

myksinä. Tässä luvussa en ole tehnyt näkyvää eroa kokoaikaisen ja osa-aikaisen etätyön

vaikutusten välille, vaan tarkastelen etätyötä sellaisenaan siten, kun se on haastatteluissa

esiin tullut. Kun käsittelen johtavien virkamiesten näkemyksiä hyödyistä ja haitoista, olen

jättänyt sitaateista sukupuolen ja iän pois anonymiteetin turvaamiseksi.

7.1. Hyödyt

Aluksi analysoin aineistosta esiin nousevia positiivisia vaikutuksia eli etätyöhön liittyviä

hyötyjä. Kirjoitan erikseen lyhyesti ensin johtavien virkamiesten näkemyksistä, jonka jäl-

keen käsittelen tarkemmin virkamiesten näkemyksiä.

Johtavat virkamiehet

Johtavien virkamiesten haastatteluissa nousee esiin suurin piirtein yhtä paljon positiivisia

vaikutuksia etätyöstä niin organisaatiolle kuin työntekijällekin. Organisaatiolle aiheutu-

vaa hyötyä on esimerkiksi se, että etätyössä työntekijän asennoituminen työhön voi muut-

tua jonkin verran.
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”… Se on aina hyvä jos henkilö haluu tämmöst etätyötä tehdä et se varmaan lisää moti-

vaatiota ja työtyytyväisyyttä yleensäkki… ”

Tämä taas edesauttaa sitä, että työn tulos on parempi. Myös siinä tapauksessa, jos työnte-

kijällä on jokin sairaus tai liikkuminen on vaikeaa ja siten työpaikalla oleminen aiheuttaa

haittaa, kotona oleminen helpottaa työn tekoa. Lisäksi työaikasidonnaisuus ei haittaa.

Myös tilakustannuksissa voisi säästää, kun työhuoneita vapautuu.

”… Tietenki sitte ehkä se raadollinen asia on se että (se välttämättä tule) työnantajalle

niinkun halvemmakski sen takia et työpaikat eli työtila- tilojen määrä voi olla ehkä sitten

pienempi jossain keskuspaikas mä uskosin et jossain Helsingin seudullakin niinku ku

jokanen neliö on kohtuullisen arvokasta nii jos joku tekee kotonaan niin säästö voi olla

aikamoinenkin loppujen lopuks …”

Lääninhaalituksen tapauksessa tilasäästöjä käytännössä ei kuitenkaan ehkä saavutettaisi.

Työntekijälle aiheutuvia hyötyjä ovat esimerkiksi parempi keskittymisrauha, joustavuus,

työtyytyväisyys, omatahtisuus sekä työntekijän elämätilanteen tarpeiden parempi huomi-

ointi. Kaiken kaikkiaan kokonaisajanhallinta on parempaa etätyössä:

”… kokonaisajan hallinta ja vastaavat vois olla niinku parempaa et siinä niinkun aika-

tauluttamist et ja ajankäytön vapaus on sitä että voi tehdä välillä jonkun semmosen sivii-

liasian jota joka ois järkevää tehdä jossain kohtaa ja jatkaa sitten töitä eri aikana ja se

että tämmönen niinku työaikasidonnaisuus ei olis sitten niinku haittaavana kumpaankaan

suuntaan …”.

Kun työaikasidonnaisuus ei haittaa, voi työtä tehdä silloin, kun on hyvässä vireessä virka-

ajan sijaan. Myös työn ja perheen yhdistäminen nähdään helpommaksi: pienten lasten tai

sairaiden läheisten hoitaminen helpottuu. Lisäksi työruuhkassa liikkuminen vähenee.

Virkamiehet

Etätyöstä on hyötyä sekä organisaatiolle että yksilölle. Organisaation kannalta positiivisia

seurauksia ovat työn tuloksiin ja liikkumiseen liittyvät hyödyt sekä sosiaaliset ja talou-

delliset hyödyt.
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Etätyön nähdään parantavan työn tuloksia. Kun virkamies saa tehdä työnsä niin kuin ha-

luaa, hän on motivoituneempi ja tehokkaampi.

” … Et jos sellaset ihmiset jotka haluaa sitä tehdä ja voi näkee siinä positiivisia asioita

jos he voivat tehdä sitä ja tekevät sillon työtään iloisella mielellä ja aktiivisesti ja hyvin

ni tottakai se on sillon organisaation etu …”(nainen, 46)

Virkamies tekee työnsä nopeammin ja paremmin. Myöskin työn laatu, tyytyväisyys, työs-

sä jaksaminen ja hyvinvointi paranee, mistä on seurauksensa myös organisaatiolle:

”… ku ihmiset voi hyvin niin organisaatioki jakselee paremmi …”(mies, 42).

Parempien tuloksien lisäksi työnantaja nauttii työntekijöidensä taholta myönteisemmästä

suhtautumisesta organisaatioon. Se, että työntekijän haluja ja toiveita kuunnellaan, on hy-

vää henkilöstöpolitiikkaa ja aikaansaa paremman työilmapiirin. Se puolestaan vaikuttaa

työmotivaatioon. Etätyö lisää joustoa ja siten se voi vaikuttaa työn tuloksiin, henkisiin ja

sosiaalisiin asioihin positiivisesti. Työn tuloksiin etätyö vaikuttaa parantavasti myös si-

ten, että organisaatio voi rekrytoida parhaimman hakijan, kun ei tarvitse ajatella työnha-

kijan asuinpaikkaa.

Etätyöstä voi olla organisaatiolle myös taloudellista hyötyä. Tilavuokrissa voidaan sääs-

tää, kun työhuoneita vapautuu. Lisäksi lääninhallituksessa matkustellaan paljon, koska

toimipisteitä on viidellä eri paikkakunnalla. Työmatkoja ja siihen käytettyä aikaa saisi

vähennettyä tai muokattua jonkin verran.

”… Etätyöpaikan valinnalla voitaisiin jo ennakoida tiettyjen tilaisuuksien ja kokousten

järjestämispaikkoja niin ni sillä tavalla voitaisiin sitte y- matkustamisseen käytettävää

aikaa jos ei nyt ihan vähentääkään niin ainakin voitaisiin palotella sitä sopivampiin osiin

…”(mies, 57)

Työntekijän kannalta positiivisia vaikutuksia nähdään enemmän. Hyödyt liittyvät liikku-

miseen, ajankäyttöön, työn tuloksiin, asumiseen, perhe-elämään, ja myös taloudellisiin ja
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sosiaalisiin asioihin liittyviä hyötyjä tulee esille. Hyötyä liikkumista ajatellen on se, että

työmatka jää pois.

”Etätyössä ei tarvitse (naurua) lähteä pakkasella duuniin …”(nainen, 54)

”… Ja se matkustaminen on tietysti jos varsinki jos on pitkät matkat niin semmonen sa-

haaminen jää poissa …”(nainen, 55)

Jos aamulla väsyttää ja on vaikea herätä, työpaikalle ei tarvitse lähteä, vaan työtä voi al-

kaa tehdä niin kuin itselle sopii ja on hyvä ”fiilis”. Aamulla pääsee myös helpommalla.

Sen sijaan, että laittautuisi, kotiin voi jäädä esimerkiksi verkkareissa ja hiuksia ei tarvitse

heti pestä.

Etätyöllä  on  vaikutuksensa  ajankäytön  hallintaan.  Kun työmatka  jää  pois,  aikaa  säästyy

muihin asioihin, kuten harrastuksiin ja perheelle. Viraston ulkopuolella tehty työ voi olla

myös tehokkaampaa, kun isomman keskittymistä vaativan tehtävän voi tehdä yhdellä

kertaa valmiiksi ilman keskeytyksiä, mikä edesauttaa sitä, että aikaa jää enemmän vapaa-

aikaan. Lisäksi:

”… saa kuitenki järjestää esimerkiks työajat sitten sen mukaseks ku itselle parhaiten

sopii …”(nainen, 51).

Koska työn tehostuminen mainitaan aineistossa monin paikoin etätyökiinnostuksen

syyksi, katson tarpeelliseksi tarkastella aihetta lähemmin. Keskusteltaessa etätyön vaiku-

tuksesta työtehokkuuteen aineisto jakautuu kolmeen lähes yhtä suureen osaan. Kolmasosa

haastatelluista virkamiehistä näkee, että työ tehostuu muualta hoidettuna. Tähän ryhmään

aineistosta kuuluu pelkästään etätyön soveltajia ja siitä kiinnostuneita. Ne, jotka eivät näe

mitään vaikutusta, ovat suurimmaksi osaksi ohittajia. Heidän joukostaan löytyvät myös

neutraali ja soveltaja. Ne taas, jotka uskovat etätyön heikentävän työtehokkuutta, ovat

kaikki ohittajia.

Työn tehokkaan tekemisen lisäksi positiivista on se, että työtä voi tehdä siihen vuorokau-

den aikaan, kun on virkeimmillään, mikä myös osaltaan edesauttaa tehokasta ajankäyttöä.

Kotona oleminen myös:
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”… helpottaa koska siin säästyy sit paljo aikaa ku ei jää suustaan kiinni …”(nainen, 36).

Etätyön  siis  nähdään  tehostavan  ajankäyttöä  ja  työn  tekemistä,  mutta  se  myös  rajoittaa

sitä terveellä tavalla. Työpaikalla on helppo hautautua töihin ja ”unohtua” työpaikalle pit-

källe iltaan. Perheellisellä ihmisellä kotona työ taas olisi pakko lopettaa inhimilliseen ai-

kaan, koska muun perheen säännöllinen elämä tempaa myös etätyöntekijän vapaalle ja

perheen arkitodellisuuteen.

Etätyöllä pystytään myös vastaamaan paremmin työntekijän elämäntilanteesta johtuviin

tarpeisiin. Perheelle koituu siitä hyvää, kun työtä ja perhettä pystytään yhdistämään pa-

remmin. Perheelle jää enemmän aikaa ja sen jäsenten harrastukset olisi helpompi järjes-

tää.

” … Just tällänen lasten harrastuksiin kuskaaminen ja muu tällänen ni vois olla siinä

helpommin sitte järjestettävissä koska olis jo siinä lähtöruudussa valmiiks …”(mies, 42)

Työtä voisi myös rytmittää paremmin lasten ja perheen tarpeita ajatellen:

”… että esimes ajatellaan sitä perhettä veis lapset kouluun esimes aamulla rupeis sitte

vasta tekee ja sitte hakis koulusta ja tekis taas sen jälkeen vähä ja näin poispäin …”

(mies, 57),

”… lapset esimerkiks on semmonen minkä takia joku vois haluta tehdä vaikka sanotaan

sen työpäivän kahdessa erässä tai jotai semmosta …”(nainen, 54).

Etätyöllä voidaan myös helpottaa vanhemmuutta ja lisätä aikuisen läsnäoloa lapsille.

”… Etätyö vois helpottaa äitinä olemisen arkea ainaki omantunnon tuskia mulla ainaki

oli tuskat ku ajattelin miten ainutkertanen lapsuus kuluu ja mä vaan olen töissä olis ollu

kiva olla kotona vaikka ilman vastaleivottua pullaaki ku lapset tulee koulusta …” (nai-

nen, 43)
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Sen lisäksi, että vanhempi olisi kotona odottamassa, kun lapset tulevat koulusta, voi myös

tehostaa ajankäyttöään pitämällä silmällä kotia. Kotitöitä voi tehdä töiden ohessa, esi-

merkiksi ruokatauolla voi laittaa pyykinpesukoneen pyörimään. Monella haastateltavalla

ei kuitenkaan ole enää pientä jälkikasvua kotona. Kun heille asia olisi ollut ajankohtai-

nen, etätyömahdollisuuksia ei paljoa ollut.

Kun työmatkoja ei tarvitse kulkea joka päivä, työntekijä voi valita asuinpaikkansa va-

paammin. Suuren kaupungin sijaan voi muuttaa syrjempään, jossa asumiskustannukset

ovat alhaisemmat.

”…Tottakai asuminen ois edullisempaa ja halvempaa ku ois vähän sivummassa …”

(mies, 57)

Etätyö voi olla myös edellytys työn teolle ja tuottaa taloudellista hyötyä.

”… Sit nii sitte jos on siin tapaukses että tota ei pystys tekeen etätyötä nii ni että sitte

joutuis luopumaan siit työstä ni silloha se on iha korvaamatonta että se o ylipäätää sitte

saattaa olla edellytys joillekki et ne pystyy tekemään töitä ja näin niinku saamaan pa-

remman turvaamaan paremman elintason perheelle (…) tai perusturvan tai näin..”(nai-

nen, 36)

Perheen toimeentulon lisäksi etätyö aiheuttaa vielä monenlaista hyötyä. Se antaa mahdol-

lisuuden valita, missä tekee työtä, edesauttaa työrauhaa joissakin tilanteissa, parantaa

työn lopputulosta sekä antaa itsenäisyyttä. Kotiin saatuja työkoneita voisi käyttää myös

muuhun tarkoitukseen, ja jos työyhteisössä oleminen tuntuu henkilölle tukalalta, etätyö

voisi auttaa. Myös epäsosiaalisemmalle hyvälle työntekijälle etätyö voisi olla sopiva

vaihtoehto. Haastatteluissa ei kuitenkaan tule ilmi, että missään organisaation toimi-

pisteessä olisi tarvetta etätyöhön työyhteisössä olevien syiden vuoksi. Oman työpaikan

henki arvioidaan kohtuullisen hyväksi, mutta pääasiassa hyväksi tai erittäin hyväksi.

Vaikka useimpien työnkuva on itsenäinen, suurin osa virkamiehistä kolmea lukuun otta-

matta kokee, että työyhteisö on tärkeä työtehokkuuden ja -motivaation kannalta. Työyh-

teisö koetaan yleensä muutenkin tärkeäksi ja eroja eri asennetyyppien mukaan on
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mahdoton löytää. Pääasiassa työyhteisö on hyvänä kakkosena niissä yhteisöissä, joihin

haastateltava tuntee kuuluvansa13. Edelle ajaa yleensä vain perhe.

Entä onko etätyö mahdollisuus päästä lähemmäksi ihannetyötään ja mitä ihannetyö tar-

koittaa? Useammat tutkijat ovat pohtineet, millainen on ”hyvä työ”. Esimerkiksi Anna-

Maija Lehdon tulkinnan mukaan Hackman ja Oldham ovat esittäneet ”hyvän työn” ylei-

siä tunnuspiirteitä. Hyvään työhön liittyvät: 1) autonomia eli vapaus tehdä työ sillä tavoin

kuin työntekijä tuntee itsellensä parhaaksi; 2) palautejärjestelmät eli menetelmät, jotka

antavat työntekijälle mahdollisuuden tietää, kuinka hyvin työ on tehty; 3) kykyjen moni-

puolisuus eli työntekijällä on mahdollisuus käyttää useampia arvostettuja taitojaan; 4)

työn identiteetti eli työn kokonaisen osan tekeminen sekä 5) työn tärkeys eli työllä saa-

daan aikaan jotakin mielekästä. (Hackman & Oldham 1980 ref. Lehto 1991, 9.)

Winfried Hackerin mukaan hyvän työn kriteerejä puolestaan ovat se, että voidaanko työ-

tehtävät suorittaa vaarantamatta työntekijän turvallisuutta ja terveyttä; voidaanko työ

tehdä häiriöttömästi niin, ettei työntekijä kuormitu tai rasitu liikaa; ja onko työtehtävät

suunniteltu niin, että ne ovat työntekijän kannalta kehittäviä ja motivoivia (Winfried

Hacker 1981 ref. Lehto 1991). Käsitän, että useimmilla ihmisillä on mielikuva siitä, mil-

lainen on hänelle sopiva ihannetyö. Se on mielenkiintoinen, sopivatahtinen, ja siihen si-

sältyy asioita, joita ihminen arvostaa. Unelmatyö kytkeytyy ihmisen arvoihin ja siihen,

mitä pidetään tärkeänä. Olennaista on se, että jokainen ihminen määrittää itse itselleen,

millainen hänen ihannetyönsä on.

Aineistossa suurin osa virkamiehistä näkee olevansa ihannetyötään vastaavassa työssä tai

ainakin työssä, joka on melko lähellä ihannetyötä. Muutama haastatelluista on ajautunut

työhönsä eikä siten ollut ihannettaan vastaavassa työssä. Heistä yksi on etätyön soveltaja

ja kaksi kuuluu ohittajien ryhmään. Kuitenkin suurimmaksi osaksi hekin pitävät työstään.

Lisäksi haastatteluissa käydään keskustelua työn laadusta ja etätyön mahdollisista vaiku-

tuksista siihen omana teemanaan. Työn laadulla tässä yhteydessä tarkoitan haastateltavan

omaa subjektiivista kokemusta työstään enkä niinkään työn lopputulosta. Haastateltavat

kuvailevat työtään itsenäiseksi, haasteelliseksi, yhteiskunnallisesti merkittäväksi, moni-

13 Lisää työyhteisöstä ks. haitat alaluvussa 7.2.
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puoliseksi ja mielenkiintoiseksi työksi. Joillakin on myös mahdollisuus kehittää omaa

toimenkuvaansa. Negatiivisena puolena esiin nousee stressaavuus, mutta monissa tapauk-

sissa siihen pystyy itse vaikuttamaan järjestelemällä asioita.

Etätyöllä  työn  laatua  voi  parantaa,  koska  se  parhaimmillaan  tehostaa  työn  tekoa.  Työn

laadun paranemisen lisäksi etäältä työskentely voi parantaa myös elämän laatua. Kolmas-

osa virkamiehistä näkee etätyön positiiviset vaikutukset työn laadulle. Yksi haastateltava

mainitseekin yhdeksi keskeiseksi lähtökohdaksi etätyöhön siirtymiselle työn laadun pa-

rantamisen.  Varsinkin  osa-aikainen  etätyö,  jossa  tehdään  jokin  pala  työstä  muualla,  pa-

rantaa laatua.

”… Et sellaset (työt) jotka vaatii keskittymistä ja pidempiaikaista harkintaa niin nin sil-

lon sen työn laatu varmasti paranee …” (mies, 57)

Työn laadun paranemiseen uskovat kuuluvat jo kahteen ennalta arvattavaan tyyppiin: so-

veltajiin ja kiinnostuneisiin. Noin viidesosa haastatelluista virkamiehistä näkee, että työn

laatu voisi parantua, mutta ei ratkaisevasti. Hieman yli kolmannes toteaa, ettei työn laatu

paranisi etätyöllä esimerkiksi siksi, että tehokkuus on huipussaan työpaikalla tai työnteki-

jät toimivat jo nyt tehokkuutensa ylärajoilla. Heistä suurin osa on etätyöstä kiin-

nostumattomia ohittajia, mutta ryhmään kuuluu myös kiinnostunut ja soveltaja. Työn laa-

dun parantamiseen esitetään muita keinoja kuin etätyö. Seuraavassa on yksi vastaus ky-

symykseen, voiko etätyöllä parantaa työn laatua.

”Ei musta vois muuta ku pidentämällä työaikaa (naurua).” (nainen, 43)

7.2. Haitat

Kuten hyödyissäkin erittelen seuraavassa etätyön haitat erikseen johtavien virkamiesten

ja virkamiesten osalta.
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Johtavat virkamiehet

Johtavien virkamiesten haastatteluissa ongelmien pohtiminen painottuu pääasiassa orga-

nisaation näkökulmaan. Yksi esiin nouseva ongelma liittyy vuorovaikutukseen muiden

työyhteisössä olevien kanssa. Tiedonkulku huononee ja hidastuu, ihmiset eivät ole tavat-

tavissa ja etätyössä olevien työntekijöiden ajan tasalla pysyminen vaatii enemmän pon-

nistuksia työyhteisön muilta jäseniltä.

”No tuota tietyl tavalla varmaan niinku ongelma on must sen tiedonkulun kanssa sillä

tavalla et mitä niinku organisaatios tapahtuu mitä tietoo kulkee ni sillo ku tää henkilö

tekee etätyötä ni sun täytyy niinku erikseen hoitaa ja huoltaa et hän pyssyy niinku muka-

na tässä et se on ehkä se suurin …”

Etätyö ei myöskään välttämättä sovi työyhteisön kokonaisuuteen.

”… Tietysti jos niitä kovin paljon yhtäkkiä kaikki haluais tästä hajota ku varpusparvi ja

tehdä työt jossain kotona ja mökillä niin kyl se ois aika hankala tilanne toteuttaa …”

Voi olla myös, että etätyöntekijän tehtäviä jouduttaisiin siirtämään muille työyhteisön jä-

senille. Lisäksi jos työyhteisössä vallitsee epäluottamuksen kulttuuri, voi etätyö aiheuttaa

kateutta ja siten huonontaa työilmapiirin laatua. Kaikkia työntekijöitä ei voi myöskään

kohdella tasapuolisesti, kun kaikille etätyö ei sovellu toimenkuvaan. Etätyöstä voi aiheu-

tua myös työnjohdollisia, tuloksenmittaamis- ja valvontaongelmia.

”… Ongelmana on ilman muuta tämmöisessä laajassa verkostomaisessa organisaatiossa

se että työantaja ei enää hallitse sitä joukkoa enää sillä tavalla et se häviää maisemaa

(…) elikkä tällainen tiivis yhteydenpito tai tällainen ni se on hiukan ongelmallista …”

Myös tekniikkaan liittyviä ongelmia nähdään jonkin verran. Palomuurit estävät etäkäyt-

töä ja tietoturvasta huolehtiminen etäpisteessä saattaisi aiheuttaa lisäkuluja organisaa-

tiolle. Lisäksi asiakaskunnassa on paljon ihmisiä, jotka eivät osaa käyttää sähköisiä väli-

neitä. Siksi palvelua tarvitaan myös paikan päällä virastossa. Työntekijän kannalta etä-

työn haittana nähdään sosiaalisten kontaktien väheneminen, ajan tasalla pysymisen vai-

keus, sekä teknisissä ongelmatilanteissa tuki on vaikeammin saatavilla.
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Virkamiehet

Virkamieshaastatteluissa käsitellään ongelmia sekä organisaation että työntekijän näkö-

kulmasta. Organisaatiolle koituvia haittoja ovat tiedonkulkuun, työn valvontaan, työyh-

teisöön ja tekniikkaan liittyvät ongelmat.

Yksi organisaatiolle koituvista haitoista liittyy yleiseen informaatioon ja sitä kautta työn

tuloksiin. Tiedonkulku hidastuu ja vaikeutuu. Etätyöntekijä joutuu näkemään enemmän

vaivaa tiedon saamiseen, mikä hidastaa työntekoa. Jotkin työt saattaisivat myös myöhäs-

tyä, kun virkamies ei ole toimistossaan hoitamassa kiireellisimpiä tehtäviä. Valtakun-

nallisessa aikataulussa pysyminen olisi myös vaikeaa niillä, joiden työhön sellaiset puit-

teet liittyvät. Pahimmillaan tehtävät voisivat jäädä hoitamatta. Aineistossa myös nähdään,

että koska lääninhallitus organisaationa on jo hajautettu, niin olisi hyvä, että kanssa-

käymistä ja yhteistyötä olisi enemmän, mikä ei toteudu etätyössä. Toisaalta taas nähdään,

että etätyö auttaisi hajautetun organisaation ongelmia vähentämällä matkustelua.

Etätyö voi aiheuttaa vaikeuksia työn valvonnan kannalta14 .

”… Ja sitte esimiehen kannalta just se työntekijän niinku työn valvonta käyttääks hän

sitte semmosen työpanoksen mistä maksetaan palkkaa jos on kotona …”(mies, 57)

Muualla töitä tekevän työntekijän työajan seuranta ja muu kontrollointi olisi vaikeampaa,

joten luottamus työntekijään on tärkeää ja työn tuloksille olisi hyvä löytää oikeanlaiset

mittarit.

Työyhteisölle voi koitua myös ongelmia. Mutta mitä työyhteisöllä käsitetään? Yhteisöjä

on määritelty erilailla. Yhteisöt voidaan nähdä alkioista ja osista sekä niiden välisistä hie-

rarkkisista suhteista muodostuneina kokoelmina, kollektiiveina, kokonaisuuksina, kolle-

gioina ja kommuuneina (Niiniluoto 1998, 5). Käsitteenä yhteisö sisältää elämyksellisiä,

kokemuksellisia ja vuorovaikutuksellisia ulottuvuuksia (Pylkkänen 1991, 34). Lisäksi so-

siaaliset yhteisöt voidaan nähdä intentionaalisesti tiettyihin päämääriin pyrkivinä yksi-

köinä (Lönnqvist 1991, 26). Heikki Lehtosen (1990, 232) näkemyksen mukaan työyh-

14 Valvontaa tarkastelen tarkemmin alaluvussa 8.1.
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teisö taas muodostuu jäsenten yhteisöllisestä päätösvallasta riippumatta eikä hän näe työ-

yhteisöä toiminnallisena yksikkönä vaan joukkona yhteen liitettyjä ihmisiä. Työpaikoille

voi kuitenkin muodostua myös epävirallinen työyhteisö, jonka normit saattavat poiketa

työnjohdollisista normeista.

Nähdäkseni työyhteisö voi olla toiminnallinen yksikkö. Aluksi työhön rekrytoidut ihmiset

voivat olla vain yhteen liitetty joukko, mutta yhteiselon jatkuessa on parhaassa tapaukses-

sa yhteinen tavoitteellinen toiminta mahdollista. Vaikka lääninhallitus kokonaisuudessaan

voidaan ymmärtää työyhteisönä, niin työyhteisöstä tässä tutkimuksessani puhuessani

tarkoitan karkeasti ottaen samaan toimipaikkaan työsuhteessa olevien ihmisten rypästä,

olivatpa he sitten fyysisesti paikan päällä tai etätyössä esimerkiksi kotona.

Työyhteisölle ongelmana voi olla se, että etätyössä oleva ei ole välttämättä yhtä hyvin ta-

voitettavissa kuin virastossa työskentelevät virkamiehet. Joissakin töissä on hyvä olla

työpaikalla odottamattomien kiireellisten asioiden vuoksi, mutta itsenäisessä toimenku-

vassa se ei ole välttämätöntä, koska:

”… otan vastaan yhdeksän kymmenestä toimeksiannosta sähköpostitse jo nyt … että ee

kaipa se oli vähä liiotteluu sanoo että ne ny niin kauheesti täällä itkis …”(nainen, 55).

Ongelmia voi aiheuttaa myös se, että kuinka kohdella kaikkia työntekijöitä tasa-

arvoisesti. Kaikilla, esimerkiksi toimistohenkilökunnalla, ei ole mahdollisuutta tehdä

etätyötä. Jos etätyö nähdään luksuksena, se voi aiheuttaa kateutta ja välien hiertymistä

työyhteisössä. Ongelmana nähdään myös asiakaspalvelun järjestäminen ja se kuinka työ-

tehtävät jaetaan työyhteisössä. Yksi karikko voi olla myös niin sanottu ”kyräilymentali-

teetti”, joka voi heijastua negatiivisesti ihmisten työn tekemiseen ja ihmissuhteisiin.

”… Syntyykö ihmisillä sitten sellasta tuota ajattelua et no se toinen ei varmaan tee siellä

kotona mitään …”(nainen, 46)

Etätyö voi aiheuttaa haittaa myös tiimityölle15. Muut organisaatiolle koituvat ongelmat

liittyvät tietotekniikkaan. Etätyössä tarvittavat laitteet ja tietosuojasta huolehtiminen voi-

15 Tiimityötä käsittelen tarkemmin alaluvussa 8.2.
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vat aiheuttaa lisäkustannuksia. Varsinkin sellaisissa tehtävissä, joissa tarvitaan etäyhteyk-

siä, tulee turvatuista järjestelmistä huolehtiminen kalliiksi16.

Tällaisissa joustavissa järjestelmissä on myös väärinkäytön mahdollisuuksia, mutta niitä

ei kuitenkaan uskota tapahtuvan, koska pääsääntöisesti työtä on sen verran, että harva

joutaa lomailemaan työaikanaan. Viisi haastatelluista näkee, että organisaatiolle ei ole

haittaa etätyöstä.

”… Ei kai näitä ratkaisuja tehdä niinku kenenkään vahingoksi ja sillon ku siihen päädy-

tään ni kyllä varmasti täytyy silleen ajatella että myös organisaatio saa siitä sitte enem-

män hyötyä …”(mies, 42)

Yksilölle koituvia haittoja etätyöstä ovat perheeseen, työhön ja vapaa-aikaan, informaati-

on välittämiseen, sosiaalisiin suhteisiin sekä työyhteisöön, teknisiin välineisiin, työuraan

ja työn organisointiin liittyvät ongelmat. Yksi useimmin haastattelussa esiin tulleista

ongelmista on etätyön vaikutus sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Koska työntekijä jää

hiljaisesta ja pehmeästä tiedosta paitsi, etäpisteestä työskentely voi aiheuttaa informaatio-

katkoksia tai ainakin hidastaa ja vaikeuttaa yhteydenpitoa työkavereihin ja yhteistyöta-

hoihin sekä haitata muuta työntekoa.

”… Se huono puol sitte on että jos ei oo niin paljo yhteydenpidos muitten kans nii se sitte

taas käy se työ kärsii … ja sit sellanen tota että öö kaikki yleinen juoruilu mistä jää paitsi

niin se niinku se on niinku tavallaan negatiivinen asia …”(nainen, 36)

”… Ammattitaidon säilymisen kannalta siis semmoset konkretian säilyttäminen tähän

elävään elämään ni se on hankalampaa etätyössä täällä saa koko ajan ää pysyy niinku

koko ajan joku tatsi tähän missä mennään tässä koko ajan kuulee ohimennen muitten

kokemuksia…”(nainen, 54)

Tässä yhteydessä ja yleensä hiljaisella tiedolla tarkoitetaan eksplisiittisen eli formaalisti

ja systemaattisesti ilmaistavissa olevan tiedon vastakohtaa. Michael Polanyi näkee, että

hiljainen tieto on henkilökohtaista, kontekstisidonnaista ja vaikeasti sanoiksi puettavaa

(Yliruka 2000).

16 Tietoturvaa käsittelen tarkemmin esteiden yhteydessä alaluvussa 7.3.
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Yhteydenpidon väheneminen voidaan nähdä työtä köyhdyttävänä elementtinä. Yksi

haastateltava toteaa myös, että yhteys työhuoneeseen ja työkavereihin hoituu työhuoneen

kautta. Osaltaan yhteydenpitoa vaikeuttaa myös se, että työsähköpostia ei voi lukea ko-

tikoneelta. Mutta kolikolla on aina myös toinen puoli:

”… eristäytyminen helpottaa siinä mieles työn tekoo että ku ei tarvi eikä ne muitten kans

niin kaa paljo puhuu ja neuvotella ni saa nopeesti ja tehokkaasti niinko tehdyks sen työn-

sä …”(nainen, 36).

Suhde työyhteisöön on merkityksellinen. Kuuluminen työyhteisöön ja sen sosiaalisen

vuorovaikutuksen osana oleminen on monelle haastateltavalle tärkeää. Aineistosta nousee

esiin, että etätyö saattaa aiheuttaa eristäytymistä varsinkin silloin, jos sosiaalinen kanssa-

käyminen on muuten vähäistä.

”… Mä olen vähä tietyllä tavalla semmonen vähä erakko luonteeltani mikä näkyy sit kyl

iha vapaa-ajassa et ehkä just siitä et sit ku on työssä niin paljon muitten kans tekemisis ni

mää oon kyl ajatellu sitä siltäki kannalta et välttämättä se ei olis mulle senkään takia

hyvä ratkasu et mää en oo sit kauheen oma-alotteinen tavallaa lähtemään mihinkään…”

(nainen, 54)

Sosiaalisten suhteiden väheneminen työyhteisöön voi yksinäisyyden tunteen lisäksi ai-

heuttaa myös sen, että työpaikalla työntekijä unohdetaan ja osittain siksi tieto ei kulje.

”… Minä näen ehkä sen niin että et tota et pois silmistä poissa sydämmestä joku palvelun

tuottaja jossakin langan päässä et onko siltä tullut jotakin se on semmonen persoonalli-

suus niiku häviää …”(nainen, 55)

Noin puolet aineiston virkamiehistä näkee, että etätyössä eristyisi työyhteisöstä. Osa niis-

tä, jotka arvelevat, ettei etätyö aiheuta eristymistä, ajattelevat, ettei varsinkaan osittainen

etäällä työskentely muuta suhdetta työyhteisöön.

Myös päälliköltä voi etätyöntekijä jäädä huomaamatta uramahdollisuuksia katsottaessa.

Suurin osa virkamiehistä ei kuitenkaan näe, että viraston ulkopuolella työskenteleminen
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aiheuttaisi uran pysähtymistä tai epävarmuutta työpaikasta. Työntekijät näkevät itsensä

tarpeellisina, koska jonkun se työ on kuitenkin tehtävä. Lisäksi etätyöläiset nähdään pi-

kemminkin normaalia aktiivisempina hyvinä työntekijöinä, joilla ei nähdä olevan vaaraa

työpaikan menettämisestä.

Etätyössä nähdään olevan materiaaliin sekä sen käyttöön ja saatavuuteen liittyviä ongel-

mia. Kaikkea materiaalia ei voi kuljettaa mukanaan, ja joskus voisi tarvita virastossa ole-

van työtoverin apua esimerkiksi aineiston hankkimiseen kirjastosta.

”… Jos ylipäätään on kaks toimistoo ni siinä on aina ongelmii koska sit aineisto on aina

jommas kummas pääs sellanen jota ei kanna mukanaan …”(nainen, 36)

Etätyössä siis tarkkuus ja järjestelmällisyys ovat hyväksi, koska suunnittelemattomuus ja

unohtelu voivat koitua kohtaloksi:

”… ni saattaa sitte jos ei oo tarkkana ni käydä nii että joku paperi jää väärään päähä ja

sitte ei pystykkään tekemään sitä työtä mitä oli ajatellu …”(nainen, 36).

Etätyöhön haluavat kaipaavat rauhallisempaa työympäristöä, mutta se ei ehkä toteudu-

kaan kotona, koska siellä ei välttämättä ole parempaa työrauhaa kuin toimistossa.

”… Ton lapsilauman takia se ei ehkä olis niinku se keskittymisrauha ku tasan sen mitta-

nen ku he on koulussa tai esikoulussa… ”(mies, 42)

Siten kotiin siirretyllä työllä voi olla vaikutuksia myös perhe-elämään ja toisinpäin. Var-

sinkin pienet lapset häiritsevät keskittymistä. Tuolloin perhe olisikin hyvä opettaa siihen,

että vanhempi on töissä, vaikka on kotona. Kotona työskentelyä voi vaikeuttaa myös se,

että puolisolla on epäsäännölliset työajat.

Ongelmaksi perheessä voi muodostua myös työn ja vapaa-ajan rajan häviäminen. Etätyö

vaatii työntekijältään kurinalaisuutta, ettei työpäivä venyisi pitkäksi. Kotona on vaikeam-

pi erottaa, että mikä on työaikaa ja mikä on omaa aikaa. Siitä voi aiheutua erimielisyyksiä

perheenjäsenten välille. Toisaalta perheellisellä muiden perheenjäsenten kotiin tuleminen
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irrottaa työn tekemisestä ja säätelee työaikaa terveellä tavalla, mutta yksin asuvalla täl-

laista tekijää ei ole.

”… Lapset on jo pois pesästä ja olen yksin niin mä näkisin sen ehkä toisinpäin sen on-

gelman että se ajankäyttö saattas riistätytyy …”(nainen, 55)

Yksin oleva ei välttämättä huomaa lopettaa työskentelyä. Myös töiden aloittaminen voi

olla kotona vaikeampaa. Aamulla on enemmän aikaa esimerkiksi lukea lehteä ja kotoa

löytyy muutenkin enemmän työhön liittymättömiä virikkeitä.

Etätyössä nähdään olevan myös teknisiä ja välineisiin liittyviä ongelmia. Kaikilla ei vält-

tämättä ole kotona omia laitteita ja tarvittavaa tietämystä ongelmatilanteiden ratkaisemi-

seen. Tuki ongelmatilanteissa on virastossa lähellä ja helpommin saatavilla kuin esimer-

kiksi kotona. Myös puhelimen ja tietokoneen käyttökustannuksien jakaminen voi tuottaa

ongelmia. Työtavaroille tarvitaan myös lukollinen kaappi, jotta perheenjäsenet eivät pää-

sisi niihin käsiksi.

Työn luonteeseen liittyy myös ongelmia. Niitä ovat esimerkiksi se, että työ on sellaista,

jota ei voi tehdä kotoa käsin. Asiakaspalvelua ei voi siirtää kotiin ja toisaalta sitä ei halu-

takaan kotiin.

7.3. Esteet

Aineistosta nousee esiin neljänlaista estettä etätyön käyttöönotolle. Ne voidaan jakaa työn

luonteeseen liittyviin, asenteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin esteisiin. Olen käsitellyt

johtavien virkamiesten haastattelut sekä virkamiesten haastattelut tässä yhteisesti, koska

suuria eroja vastauksissa ei ole vaan kaikki estetyypit löytyvät kummankin tason haastat-

teluista.

Laajimmin esiin nousevat työn luonteeseen liittyvät esteet, joista yksi on esimerkiksi

tavoitettavuus.
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”... No kyllä siinä se tavotettavuus on varmaan kuitenki se, että jos ajatellan et me kaikki

täältä lähdettäs etätyötä tekemään niin kyllä tää on kuitenki sen tyyppinen virasto et kyl

tää täytyy jossakin olla fyysisesti sijaita ja niitä tiettyjä palveluja täytyy saada …” (nai-

nen, 46)

Asiakaspalvelussa ja tukipalveluissa tarvitaan joskus ripeyttä asioiden käsittelyssä, jolloin

olisi hyvä, että asian käsittelijä olisi saavutettavissa. Asiakaskunta myös voi olla sellai-

nen, että sitä ei haluta muualla vastaanottaa. Etätyömahdollisuudet arvioidaan käytännön

työtilanteiden perusteella. Jos työ vaatii ehdottomasti määrätyssä paikassa oloa tai työssä

tarvitaan erityisolosuhteita, ei etätyö ole mahdollista. Suorittavaa ja erityistä tietoturvalli-

suutta vaativaa työtä ei voi tehdä kotona ja yleensä monissa tehtävissä henkilön itsensä

tiedon junassa pysymisen kannalta on hyvä olla työpaikalla jonkin verran. Myös työssä

käytettävän materiaalin saatavuus voi olla este joissakin tapauksissa. Työhön voi liittyä

myös tiivistä tiimihenkistä työtä, jolloin yhden lähteminen siitä voi olla vaikeaa ja hi-

dastaa ryhmän työtä.

Yhdenlaisia esteitä voivat olla asenteisiin liittyvät esteet. Kaikki työntekijät eivät halua

tehdä työtä muualta käsin ja työyhteisössä voi olla vielä vanhakantaista ajattelua sen suh-

teen, että tekevätkö muut työntekijät töitä. Etätyöhön on vaikea lähteä, jos järjestelyä ei

hyväksytä yleisesti työyhteisössä.

”… Kyllähän se on kaikkien hyväksyttävä se koko osaston tai päälliköitten että siitä ei

tuu mitää jos se ei oo niinku saa kaikkien kannatusta…”(nainen, 43)

”… Jos johto haluaa että työntekijät on jatkuvasti silmissä niin sillonhan tuo etätyö tulee

mahdottomaksi …”(mies, 57)

Erityisen tärkeitä ovat esimiesten asenteet. Siihen virkamiehille esitettyyn kysymykseen,

olisiko johdon taholta esteitä etätyön toteuttamiselle, kaksi virkamiestä ei osaa ottaa

kantaa, kolme arvelee, että siellä saattaisi olla asenteellisia esteitä, ja loput eli suurin osa

virkamiehistä ei usko johtotasolla oleviin esteisiin. Jos esteitä johdossa arvellaan olevan,

sen uskotaan kuitenkin olevan koulutuksella järjestettävissä.

Teknisissä esteissä esiin tulee tietoturva.
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”Kyllä se (tietosuoja) estää tietysti tietyntyyppisten asioitten hoitamisen.”(mies, 57)

Myös sähköisen allekirjoituksen puuttuminen tuottaa vaikeuksia joissakin töissä, koska

moniin papereihin tarvitaan kaksi nimeä ja allekirjoituksen hankkimiseen on vaikeampaa

ja hitaampaa, jos etätyöläinen ei voi hoitaa allekirjoitusta sähköisesti. Tietoturvasta huo-

lehtimisessa on omat ongelmansa. Palomuureja on useita, joten valtionhallinnon verk-

koon on hankala päästä ulkopuolelta, koska sitä ei katsota tarpeeksi turvalliseksi. Myös

työkoneen ja asiakirjojen sisältöjen salassapidosta voi olla kotona vaikeampaa huolehtia.

Salassapito voisi vaatia myös esimerkiksi palonkestävän kassakaapin hankkimista etä-

työpaikkaan. Suurin osa haastateltavista suhtautuu kuitenkin luottavaisin mielin tietotur-

vaan eikä näe sitä esteenä. Osa heistä ei näe siinä ongelmaa tai näkee tietoturvasta huo-

lehtimisen yhtä tärkeänä sekä virastossa että etäpisteessä, ja osa taas näkee tietoturvaan

liittyvän joitakin ongelmia, mutta huolellisuutta noudattaen ongelmat eivät ole niin suu-

ria, etteikö etätyö olisi mahdollista varsinkin osa-aikaisena toteutettuna.

Taloudellisena esteenä tässä kontekstissa toimivat kustannukset. Jos etätyötä sovelletaan

laajamittaisesti ja tietoturvasta huolehditaan kaikkien turvamääräysten mukaisesti, voi ta-

loudellinen kynnys tulla vastaan.

”… Ni jos ois vaikka sata ihmistä tekis näin eli kolme öö joku kakskymmentseitsemän

kaheksan prosenttii virastosta ni siinähä olis kertakustannukset  jo kaks ja puol miljoo-

naa ja sit jatkuvat käyttökustannukset (…) et kyl se niinku raha tulee meillä äkkiä tossa

niinku ongelmaksi…”(mies, 44)

Asiakkaalle ei voi siirtää kustannuksia etätyöstä eikä organisaatiokaan ole valmis suuriin

lisäkustannuksiin.

7.4. Yhteenvetoa ja pohdintaa

Tässä luvussa olen tarkastellut, mitkä ovat etätyön hyödyt, haitat ja esteet, miten etätyö-

halukkuus liittyy työn laatuun ja ihannetyöhön sekä miten etätyö vaikuttaa työn laatuun.
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Lisäksi olen käsitellyt myös seuraavia tutkimuskysymyksiäni: miten etätyö vaikuttaa työ-

yhteisöön ja tiimityöhön sekä onko etätyökiinnostuksella ja työyhteisön tärkeydellä yh-

teyttä.

Etätyön hyödyistä nousee sekä johtavien virkamiesten että virkamiesten haastatteluissa

joitakin samoja teemoja (ks. hyödyt ja haitat taulukko 4). Organisaatiolle koituvat hyödyt

liittyvät motivoituneeseen työntekijään, hyviin työtuloksiin ja tilakustannuksien säästöön.

Lisäksi virkamiehet näkevät organisaatiolle tulevan sosiaalista ja liikkumiseen liittyvää

hyötyä. Työntekijän näkökulmasta yhteisiä teemoja ovat ajankäyttöön, työtehokkuuteen,

liikkumiseen, perhe-elämään ja muuten elämäntilanteeseen liittyvät hyödyt. Lisäksi vir-

kamieshaastatteluissa työntekijälle etätyö aiheuttaa hyötyä asumiseen, sosiaalisiin ja ta-

loudellisiin asioihin liittyen. Nämä myötäilevät pitkälti myös muiden tutkimusten tuloksia

(vrt. esim. Heinonen 1998 & 2000, Järviniemi 1992 ja Lahtinen 2002).

Johtavat virkamiehet näkevät etätyöstä enemmän haittaa organisaatiolle kuin yksilölle,

kun taas virkamiehet näkevät yksilölle koituvan haittoja hieman enemmän kuin organi-

saatiolle. Tähän saattoi osaltaan vaikuttaa se, että johtavien virkamiesten haastatteluissa

pääpaino oli organisaatiossa ja virkamiesten haastatteluissa keskityttiin enemmän haas-

tatellun tilanteeseen ja ajatuksiin. Organisaatiolle aiheutuvista haitoista yhteistä virkamie-

hille ja johtaville virkamiehille ovat melkein kaikki teemat: työyhteisöön, tiedonkulkuun,

valvontaan ja tekniikkaan liittyvät ongelmat. Lisäksi johtavien virkamiesten haastatteluis-

sa tulee ilmi ongelmia asiakaskuntaan liittyen. Yksilölle aiheutuvissa haitoissa sen sijaan

on enemmän eroja johtavien virkamiesten ja virkamiesten välillä. Yhteistä ovat työyhtei-

sön sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja informaatioon liittyvät sekä tekniset ongelmat.

Lisäksi virkamiehet näkevät ongelmia liittyen perheeseen, työn ja vapaa-ajan väliseen

suhteeseen, työuraan ja työn organisointiin. Nämä edellä mainitut haitat ovat samansuun-

taisia muiden tutkimusten kanssa (vrt. esim. Järviniemi 1992 ja Lahtinen 2002).
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Taulukko 4: Etätyön hyödyt ja haitat yksilön ja organisaation näkökulmasta.

ORGANISAATIO YKSILÖ

HYÖDYT

- motivaatio ja tyytyväisyys  parempi
työtulos
- hyvinvointi ja jaksaminen paranee
- työpaikan ilmapiiri paranee
- työntekijöiden myönteisempi suhtau-
tuminen organisaatioon
- tilakustannussäästöt
- parhaan työvoiman rekrytointi
- vähentynyt matkustamisen tarve 
paremmat työskentelymahdollisuudet
- joustavuus lisääntyy

- itsenäisyys
- rentous
- joustavuus työnteon ajassa ja paikassa, voi
tehdä omavalintaisesti
- ajankäytön hallinta parempaa
- työn laatu, tehokkuus ja tulokset paranevat
- mahdollistaa työnteon yleensä ja myös
työyhteisön ulkopuolella
- työtyytyväisyys
- työmatkojen vähentyminen  vähemmän
stressiä, enemmän vapaa-aikaa
- helpottaa kodin-, lasten- ja muiden lähim-
mäisten hoitoa
- joustoa elämän tilanteen mukaan  pa-
rempi elämän laatu
- vapaampi asuinpaikan valitseminen 
alhaisemmat elämisen kustannukset

HAITAT

- valvonta- ja tuloksenmittaamisongel-
mat
- tiedonkulku ja työntekijän tavoitetta-
vuus huononee  vaatii lisäponnistuk-
sia
- tietoturvasta huolehtiminen vaikeutuu
- muiden työnteon hankaloituminen
- tehtävien tekemättömyys tai työn hi-
dastuminen
- väärinkäytön mahdollisuus
- lisäkulut
- tiimityö kärsii
- työyhteisön ilmapiirin huonontuminen;
epätasa-arvo ja kateus

- tietotekniset ongelmat ja kustannukset
- tietoturvasta huolehtiminen
- aineiston siirtely
- informaatiokatkokset  työnteko hidastuu
ja hatarampi ammattitaito
- sosiaalisten kontaktien väheneminen 
yksinäisyys ja eristäytyminen
- haitat uralle: unohtuminen, uran pysähty-
minen ja epävarmuus työpaikasta
- työyhteisön kateus
- työn ja vapaa-ajan rajan häviäminen
- keskittymistä haittaavat tekijät kotona

Yksi esiin nousseista haitoista on tiedonkulun ja varsinkin hiljaisen tiedon siirtymisen

heikentyminen. Tämä pitääkin osaltaan paikkansa varsinkin kun etätyötä tehdään. Toi-

saalta taas tutkimuksissa on havaittu, että etätyössä tieto voi kulkea paremminkin kuin

normaalissa työssä (ks. Hanhike et al. 1998) ja tietoverkoissa voidaan ajatella siirtyvän

hiljaista tietoa (ks. Pekkola 2002a).
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Etätyön hyödyistä ja haitoista ei löydy ristiriitaisuuksia johtavien virkamiesten ja virka-

miesten välillä. Esteistä puhuttaessa aineistosta ei myöskään nouse esiin ristiriitaisuuksia.

Huomion arvoista on, että kummankin tason virkamiesten vastauksista löytyvät samat

teemat: asenteelliset, tekniset, taloudelliset sekä työn luonteeseen liittyvät esteet. Tämä

viitannee siihen, että kummallakin tasolla tiedostetaan etätyön olennaisimmat esteet lää-

ninhallituksen organisaatiossa. Myös muissa tutkimuksissa (Hanhike et al. 1998) on tullut

esiin asenteellisia ja teknisiä esteitä. Etätyön soveltamiseen tarvitaan johdon tuki.

Usein on varsinkin aikaisemmin julkisessa keskustelussa tuotu esiin sitä kauhukuvaa, että

etätyöläiset olisivat huonommassa asemassa kuin työnantajan tiloissa työskentelevät

työntekijät. Muualla työskentelyllä on ajateltu olevan negatiivinen vaikutus urakehityk-

seen ja aiheuttavan epävarmuutta työpaikasta. Tätä ajatusta tutkimukseni aineisto ei kui-

tenkaan tue, koska suurin osa haastateltavista ajattelee, ettei etätyö vaikuta urakehityk-

seen tai työpaikan säilymiseen kielteisesti. Päinvastoin niitä, joilla on mahdollisuus

työskennellä etäällä, pidetään hyvinä ja tärkeinä työntekijöinä, joten työpaikan säilymisen

ja urakehityksen puolesta ei olla huolestuneita. Tämä on samassa linjassa Pekkolan

(2002, 42) oletuksen kanssa, jossa tietotyöläiset ja siten myös etätyöläiset nähdään

tärkeinä organisaatioille, ja sitä kautta he tuntevat vähemmän työmarkkinauhkaa sekä

epävarmuutta asemastaan työmarkkinoilla kuin muut työntekijät keskimäärin. Nähdäkse-

ni usein varsinkin Suomessa on vallalla käsitys, jonka mukaan etätyöntekijät ovat or-

ganisaation avainhenkilöitä.

Yksi syy etätyökiinnostukseen on työn tehostaminen. Miltä asia näyttää lääninhallituksen

koko virkamiesaineiston valossa? Uskotaanko työn tehostumiseen ja onko asennetyypillä

jotain yhteyttä mielipiteeseen? Kolmasosa aineiston haastateltavista uskoo etätyön

tehostavan  työntekoa.  Nämä  ihmiset  ovat  kaikki  itse  kiinnostuneita  etätyöstä,  koska  he

ovat soveltajia ja kiinnostuneita. Työtehokkuuteen koituviin negatiivisiin vaikutuksiin us-

kovat taas eivät ole kiinnostuneet etätyöstä. He ovat kaikki ohittajia. Siihen ryhmään,

jotka eivät näe etätyön aiheuttavan vaikutuksia, kuuluu ohittajien lisäksi muitakin, muun

muassa yksi soveltaja. Aineiston perusteella omalla etätyökiinnostuksella ja uskomuksel-

la työn tehostumiseen näyttäisi olevan jonkin verran yhteyttä. Etätyöstä kiinnostuneet

näkevät ilmeisesti etätyöstä olevan enemmän hyötyä omalla kohdallaan.
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Suurin osa aineiston haastatelluista on toiveitaan vastaavassa työssä. Työhönsä ajautunei-

hin kuuluu sekä etätyöstä kiinnostuneita että sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole kiinnos-

tuneet muualla työskentelemisestä. Siten ihannetyössä olemisen ja etätyökiinnostuksen

välisestä yhteydestä ei voi todeta sen noudattavan mitään erityistä kaavaa. Etätyö ei näytä

olevan väline ihannetyön saavuttamiseen.

Työn laatuun haastateltavilla kuuluu sekä positiivisia että negatiivisia elementtejä.

Heidän työssään on paljon samaa kuin ”hyvän työn” määritelmissä. Kolmannes haastatel-

tavista näkee, että etätyö tuo tullessaan positiivisia vaikutuksia työn laatuun, mutta

hieman useampi on kuitenkin toista mieltä. Kuten työn tehokkuudessakin, niin myös

tässä tapauksessa positiivisimmin ajattelevat ovat soveltajia ja kiinnostuneita. Ne, jotka

eivät usko positiiviseen vaikutukseen, ovat pääasiassa ohittajia. Huomattavaa kuitenkin

on, että tähän ryhmään kuuluvat myös yksi kiinnostunut ja yksi soveltaja poikkeuksena.

Myös nämä edellä mainitut huomiot aineistosta viittaavat siihen, että suurin osa etätyöstä

kiinnostuneista ajattelee etätyön vaikutuksista positiivisemmin kuin siitä kiinnostumat-

tomat.

Mitä työelämän laadusta toisaalla ajatellaan? Vuoden 1994 ja 1997 Työolobarometrien

mukaan etätyöntekijöillä on hyvät mahdollisuudet kehittää työnsä laatua. Työelämän

laatutekijöiden, kuten esimerkiksi työn tekemisen mielekkyyden, johtamistavan, mahdol-

lisuuksien itsensä kehittämiseen ja tavoitteita koskevan tiedonsaannin, kehittyminen oli

positiivisempaa kuin muilla työntekijöillä. Työn laatutekijöiden paranemista tapahtuu

varsinkin alemmille toimihenkilöille. Positiivisia vaikutuksia koituu ylempiä toimihenki-

löitä enemmän. (Pekkola 2002, 54-55, 73-77.) Aineistoni etätyön soveltajat ja kiinnostu-

neet olivat Työolobarometrin tuloksen kanssa samoilla linjoilla.

Etätyökiinnostuksella ja työyhteisön tärkeydellä ei näytä olevan yhteyttä, koska olennai-

sia eroja asennetyyppien väliltä ei löydy asiaan liittyen. Työyhteisöön kuuluminen koe-

taan tärkeänä eikä siitä yleensä haluta eristyä. Lähes kaikki kokevat työyhteisön tärkeäksi

työtehokkuuden ja –motivaation kannalta eikä tiedossa ole, että kukaan haluaisi etätyö-

hön työyhteisöön liittyvien syiden vuoksi. Siten edellisessä luvussa esitetty pohdinta siitä,

että työyhteisö voisi olla ohittajille tärkeämpää kuin muille, ei pidä paikkaansa. Etätyöllä
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on omat vaikutuksensa työyhteisöön. Työilmapiiri voi parantua, mutta se voi myös huo-

nontua, jos etätyö aiheuttaa kateutta, ”kyräilymentaliteettia” sekä negatiivisia seurauksia

työyhteisön kokonaisuuteen työn organisoinnissa.

Tutkimustulokseni noudattavat pitkälti samaa linjaa kuin aikaisemmat etätyötutkimukset

julkisella sektorilla etätyön kiinnostuksesta, vaikutuksista ja esteistä (ks. Lahtinen 2002,

Ranta-Aho & Leppinen 1997 ja Järviniemi 1992). Järviniemen tutkimuksessa kohdeor-

ganisaationa oli työhallinto, Ranta-Ahon ja Leppisen tutkimus kohdistuu kuntaan, ja

Lahtisen tutkimuksessa yksityissektorin lisäksi julkiselta puolelta mukana ovat valtion

keskushallinnon palveluvirasto, valtion aluehallinnon organisaatio ja yksi suurehko kau-

punki. Olennaisia yhteisiä positiivisia vaikutuksia ovat työrauha ja sitä myötä työn

tehokkaampi tekeminen, työn ja vapaa-ajan parempi yhteensovittaminen sekä työmatko-

jen väheneminen. Negatiivista on taas muun muassa yhteydenpitoon, materiaalin siirtä-

miseen, tekniikkaan ja työyhteisöön liittyvät ongelmat. Lisäksi Lahtisen tutkimuksessa

kävi ilmi esimiesten näkemykset tietoturvasta, johtamisesta ja ennakkoluuloista. Esteenä

nähdään etätyön soveltumattomuus kaikille, ennakkoluulot, tekniikan hahmottamiseen

sekä johtamiseen ja valvontaan liittyvät ongelmat.

Tutkimuksessani nousevat esteet poikkeavat hieman Lahtisen tutkimuksesta: esteitä ovat

työn luonne, tekniset asiat, taloudelliset seikat ja asenne. Tärkeänä esteenä etätyöhön siir-

tymisessä on työn luonne varsinkin silloin, kun se on asiakaspalvelutyötä. Jonkun täytyy

olla paikalla kun asiakas saapuu, joten kotona työskentelevän virkamiehen asiakaspalvelu

täytyisi siirtää toiselle paikan päällä työskentelevälle virkamiehelle. Vaikka tekniikka

kehittyy, ja asioita voi yhä enemmän hoitaa verkon välityksellä, on tärkeää ottaa huomi-

oon kuitenkin se, että iso osa lääninhallituksen palveluja käyttävistä asiakkaista ei käytä

verkkopalveluja. Tällöin ainakin vielä toistaiseksi täytyy järjestää palvelua paikan päällä

virastossa. Myöskin sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto voisi helpottaa lääninhalli-

tuksen etätyön käyttöönottoa, kun lupien allekirjoitukset voitaisiin hoitaa koneellisesti.

Tässä luvussa on käsitelty etäältä työskentelemisen erilaisia vaikutuksia. Vaikutuksia on

pohdittu osittain kokoaikaisen etätyön näkökulmasta, jolloin vaikutukset ovat tuntuvam-

mat kuin osa-aikaisessa etätyössä. Kuten omassa tutkimuksessani niin myös muissa jul-

kisen sektorin etätyötutkimustuloksissa olennainen seikka on se, että harvoin kokoaikai-



124

nen etätyö on mahdollista, vaan pikemminkin mahdollisuuksista puhuttaessa keskustel-

laan osa-aikaisesta etätyöstä. Lääninhallituksessa kokoaikainen etätyö ei ole mahdollista,

joten vaikutuksetkaan eivät ole niin kokonaisvaltaiset. Esimerkiksi tehtäessä yhdestä

kahteen etätyöpäivää viikossa negatiivisia vaikutuksia kuten suuria informaatiokatkoksia

ja työyhteisöstä eristäytymistä ei pääse tapahtumaan tai, jos sitä tapahtuu, se on vähäistä.

Ilman sähköpostiyhteyksiä on helpompi tulla toimeen, kun on kuitenkin suurimman osan

työajasta paikalla organisaatiossa. Myös esteet on helpompi ylittää, kun osa-aikainen

järjestely ei välttämättä vaadi yhtä suuria järjestelyjä kuin kokoaikainen järjestely. Osa-

aikainen etätyö antaa mahdollisuuden optimoida työolosuhteet. Osa-aikaisuus minimoi

negatiivisia vaikutuksia, mutta samalla on mahdollista saavuttaa positiivisia vaikutuksia

kuten tehokkuutta. Tähän osa-aikaisen etätyön positiivisten vaikutusten korostumiseen on

päädytty muissakin tutkimuksissa (ks. Hanhike 1997). Oikein ja oikeanlaisen ihmisen

käyttämänä osa-aikainen muualla kuin työnantajan tiloissa tehty työ antaa mahdollisuu-

den tehdä työ parhaalla mahdollisella tavalla.
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8. TYÖN ORGANISOINTI

Työtä voi organisoida monella tavalla. Organisointia voidaan tehdä esimerkiksi aikaan,

paikkaan, työsuhteisiin, työyhteisön välisiin suhteisiin, tietotekniikkaan ja johtamiseen

liittyen. Etätyö itsessään on yksi työn organisoinnin tapa. Se tuo joustoa aikaan ja erityi-

sesti paikkaan. Mutta millaisia vaikutuksia etätyöllä on muuhun työn organisointiin?

Mikä on etätyön käytännön merkitys työn organisointia ajatellen? Käsittelen seuraavaksi,

mitä vaikutuksia etäällä työskentelemisestä seuraa sekä mitä ratkaisuja ja muutoksia se

konkreettisesti tarkoittaa valvonnan ja kontrollin, tiimityön, ajan, paikan sekä tietoteknii-

kan näkökulmasta. Valvonta, tiimityö ja tietotekniikka kuuluivat haastattelurunkoon

omana aiheenaan. Sen sijaan aikaa ja paikkaa haastatteluissa ei tarkemmin kysytty, mutta

otan ne mukaan analyysiin sellaisenaan kuin ne aineistossa esiintyvät, koska ne ovat

olennaisia näkökulmia etätyöstä puhuttaessa.

8.1. Valvonta

Miten etätyö vaikuttaa työn valvontaan? Voidaanko etätyöntekijää kontrolloida tai onko

se yleensäkään tarpeellista? Lääninhallituksessa on olemassa kulunvalvonta kellokort-

tisysteemillä lukuun ottamatta yhtä toimipaikkaa. Sitä ei kuitenkaan koeta varsinaisena

työn valvontana. Monet haastatelluista kertovat, etteivät he huomaa valvonnan olemassa-

oloa: kukaan ei hengitä niskaan. Virkamiehet ovat itsenäisiä ja valvonta perustuukin

työtulosten arvioimiseen. Heillä on tulossuunnitelmat, -sopimukset ja määräajat työn

tekemiselle.

Suurin osa haastatelluista näkee, että työajan kontrollointi olisi vaikeampaa etätyössä.

Kuitenkin suurin osa toimenkuvista on sellaisia, että todellinen valvonta tapahtuu työpai-

kalla ollessakin työn tulosten eikä työajan arvioinnin kautta. Kun etätyöläinen tekee
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työtä, jonka tuloksia, työn määrää, laatua ja aikataulussa pysymistä, voidaan mitata, ei

valvonta ole vaikeampaa. Työn tulosten arviointi onkin työajan seurantaa olennaisempaa.

”… Tärkeintä on se että et tehtävät tulee suoritetuks ne tulee laadukkaasti hoidetuiksi

että tekipä ihminen sitä nyt sitten kotona tai uimarannalla tai missä tahansa jossa hänel-

lä on tarvittavat välineet mukanansa esimerkiksi ni sillon se on musta paljon tärkeempää

ku se että katsottais et tuleekohan riittävät tunnit täyteen…”(mies, 50)

Esimiehen suorittaman valvonnan lisäksi on olemassa muitakin kontrollimuotoja. Työn-

tekijä voi kontrolloida itse työntekoaan17. Aineistossa harvat henkilöt arvelevat, että työn

tekeminen voisi alkaa lipsua. Myös työyhteisö voi kontrolloida18.

8.2. Tiimityö

Lääninhallitus on nykyisen lääninjaon myötä ottanut käyttöön tiimityön uutena työn or-

ganisoinnin muotona. Tiimiytyminen on vielä kesken, mutta asiassa on edetty. Käytän-

nössä tiimityö vaihtelee työtehtävistä riippuen. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta haastatel-

tavat kuuluvat johonkin tiimiin. Joillakin virkamiehillä tiimejä saattaa olla jopa kolme.

Tiimityö voi olla työpari-tyyppistä työtä, jossa on jokaiselle nimetyt varahenkilöt.

Yleensä kuitenkin tiimiin kuuluu noin kolmesta seitsemään ihmistä. Joskus väljemmin

ajateltuna tiiminä voidaan nähdä myös 20 henkilön ryhmä. Tiimit ovat hajautuneet ym-

päri lääniä, mutta osalla haastateltavista on samaan tiimiin kuuluvia jäseniä myös sa-

massa toimipisteessä. Tiimit kokoontuvat kokonaisuudessaan yleensä noin kolmesta seit-

semään kertaa vuodessa, mutta pienemmissä kokoonpanoissa nähdään useammin (jopa

viikoittain) ja samassa toimipisteessä olevien kanssa tehdään töitä jopa päivittäin. Myös

puhelimitse ja sähköpostitse ollaan yhteydessä usein. Joillakin tiimeillä on tapana käydä

keskusteluja internetissä keskustelupalstalla.

17 Kontrollointia on hieman sivuttu etätyöasennetyyppien esittelyssä alaluvussa 6.4.
18 Tämä on tullut ilmi aiemmin etätyön haittojen esittelyssä alaluvussa 7.2.
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Esimiesten haastatteluissa etätyön ei nähdä soveltuvan tiimityöhön19. Tiimityötä onkin

yleisesti usein pidetty etätyön toteuttamisen esteenä. Pitääkö tämä paikkansa myös lää-

ninhallituksessa? Rikkooko etätyö tiimit hajautetussa organisaatiossa?

”Rikkois ilman muuta.”(nainen, 54)

”Ei se voi rikkoo niitä kun ne on jo nyt rikkinäisiä.”(mies, 57)

”No on sanotaan et pitää enemmi sovitella aikataului ku ei oo joka päivä mahdollisuutta

tavata.” (nainen, 36)

Haastateltavista virkamiehistä muutama näkee, että etätyö rikkoisi tiimit. Suurin osa eli

loput ei näe kuitenkaan, että tiimit rikkoutuisivat. Pari heistä kuitenkin arvelee, että etä-

työstä voisi koitua haittaa kasvotusten tapahtuvan kontaktin puuttuessa. Se nähdään kui-

tenkin pienenä haittana kun yhteydenpitovälineet ovat kuitenkin olemassa. Hajautetussa

organisaatiossa tiimit ovat hajautuneet eri kaupunkeihin. Jos kokouksia on muutaman

kerran vuodessa, ei työntekopaikalla nähdä olevan suurta merkitystä. Lisäksi organisaati-

olla on käytössään sähköinen tiimikalenteri, johon jokainen tiimin jäsen voi menonsa

merkata ja josta muut voivat tarkastaa muiden aikatauluja. Myös parityöskentelyssä

osittainen etätyö on joskus onnistunut. Lisäksi sähköpostilla ja puhelimitse voi pitää

yhteyttä muualta. Ongelmana tosin on, että sähköposteja ei voi lukea kotikoneelta, mikä

vaikeuttaa yhteydenpitoa olennaisesti.

8.3. Aika ja paikka

Työaika organisaatiossa on yleensä virka-aika, johon kuuluu muutaman tunnin liukuma

aamulla ja illalla. Virka-ajasta huolimatta kuitenkin joidenkin virkamiesten työaika on

käytännössä esimerkiksi kymmenen tuntia päivässä. Tietohallintoyksikössä työaikajous-

tot ovat laajemmat kuin muilla työntekijöillä, ja joillekin virkamiehille kuuluu myös yöllä

tapahtuvaa kenttätyötä. Yhtä toimipistettä lukuun ottamatta käytössä on kulunvalvonta-

19 Aikaisemmin luvussa 6 on käsitelty etätyömahdollisuuksia osastoilla.
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laitteet, jotka mittaavat työaikaa. Etätyötä voivat tehdä ne, joille se on mahdollista, yh-

destä kahteen päivää viikossa.

Kuten etätyön vaikutuksia käsitellessä tuli ilmi, muualla työskentelemisellä on vaikutuk-

sensa työajanhallintaan. Työtahti on kiristymään päin. Hyvänä puolena nähdäänkin se,

että työtä voi jaksottaa tauoilla ja tehdä silloin, kun vireystila on hyvä, vaikka illalla tai

yöllä.

”… Oon sitä mieltä et ihmiset on aika yksilöllisiä ja esim. mä oon hirveen aamu-uninen

ja sit tykkään valvoa pitkään ja esim öisin teen hirveen mielelläni jotain pätkiä ja pystyn

keskittyyn ja väitän et niinku yöllä pystyn tekeen parissa tunnissa sen mitä oikeesti saa

tääl paikan päällä aikaseks ku o kaikenmaailman häiriötekijöitä …” (mies, 44)

Kun työajan voi valita vireystilan mukaan, työ on tehokkaampaa, mikä puolestaan lyhen-

tää työpäivän pituutta ja lisää vapaa-aikaa. Toisaalta etätyö voi pidentää työpäivän pi-

tuutta.

”… Et se kurinalaisuus et jos sä joudut olemaan virka-aikaan ja työaikaan yhteydessä

muihin jossakin niin tietysti sillon täytyy pitää tietystä työajoista kiinni mut jos mä ajatte-

len omalta osalta niin ni tuntuu siltä että ka- kaikkien vuorokauden kakskytneljä tuntia

saattas olla käytössä …” (nainen, 55)

Vapaa-aika voi siten olla vaarassa muuttua myös työajaksi. Etätyö voi myös vaikeuttaa

valtakunnallisissa aikatauluissa pysymistä. Muualla kuin työnantajan tiloissa tehty työ

vaikuttaa työhön käytettyyn aikaan myös muulla tavoin. Sähköpostin ja puhelimen väli-

tyksellä toimiminen on hitaampaa kuin kasvokkain kohdatessa. Toisaalta taas aikaa sääs-

tyy, kun työ voidaan tehdä rauhassa ja tehokkaasti. Aikaa säästyy myös siitä, että aamulla

ei tarvitse laittautua töihin.

Organisaatiossa fyysisenä työtilana toimivat työhuoneet, mutta myös matkoilla, esimer-

kiksi kokouksissa ja asiakaskäynneillä, vietetään paljon työaikaa. Jotkut tekevät lisäksi

osan työstään muun organisaation tiloissa. Mahdollisesta etätyön tekemisen paikasta pu-

huttaessa esiin nousee yleensä koti.
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”No mulle se (etätyö) merkitsis mahdollisuutta tehdä näitä töitä joita tässä tehdään työ-

pöydän ääressä niin fyysisesti jossain muualla ja ehkä juuri sitä että et sitä ehkä tehtäsiin

kotona …” (mies, 42)

Työn tekemisen paikkoja nähdään muitakin. Sellaisena voi toimia toisen viran fyysinen

työpaikka tai sitten rauhallisempi luonnon ympäristö, kuten esimerkiksi loma-asunto

maaseudulla.

8.4. Tietotekniikka

Kuten muillakin työpaikoilla myös lääninhallituksessa on koettu suuri muutos työn orga-

nisoimisessa. Työssä tietotekniikan osuus on lisääntynyt huimasti viimeisen kymmenen

vuoden aikana. Lähes kaikki haastatellut virkamiehet, kahta lukuun ottamatta, toteavatkin

tekevänsä lähes kaiken työnsä tietokonetta hyödyntäen:

”…suurin osa ajasta kuluu naama tuonne koneeseen päin ku puhelimeen päin että … tota

tämä työpöytä on nykyisin oikeestaan vaan sitä varten että lajitellaan postia siinä ja sen

jälkeen ruvetaan tekemään töitä tietokoneella”(mies, 57),

”… kaikissa töissä atk-yhteys atk-laitteet ovat täysin välttämättömiä … ihmiset ei enää

pysty tekemään mitään jos esimerkiks jos niitten mikro hajoaa tai verkko on alhaalla se

on suht koht seis …” (nainen, 54).

Tietotekniikalla nähdään siis olevan tärkeä rooli työssä. Virkamiehet käyttävät tietokonet-

ta muun muassa sähköpostin ja sähköisen allakan käyttämiseen, tekstinkäsittelyyn sekä

taulukkolaskentaan. Työn muutosta kuvataan esimerkiksi sillä, että nykyään soitellaan ja

faksataan harvemmin kuin aikaisemmin, koska suuri osa asioinnista tapahtuu sähköpos-

titse. Yksi haastatelluista kertoo saavansa toimeksiannoistaankin kaksi kolmesta sähkö-

postitse. Toinen haastatelluista taas toteaa paperisaasteen muuttuneen sähkösaasteeksi.

Mitä etätyö tarkoittaa työssä tietotekniikan osalta? Lähes jokaiselta haastatellulta löytyy

kotoa tietokone, joten siinä mielessä työn siirtämisen kotiin ei luulisi aiheuttavan ongel-

mia tästä näkökulmasta. Entä millaiset tietotekniset taidot ovat? Pääasiassa virkamiehet
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eivät tarvitsisi lisäkoulutusta tietotekniikasta siirtyessään etätyöhön. Perustiedot ovat lä-

hes kaikilla hallinnassa. Osa haluaa kuitenkin lisätietoa koneen toiminnasta yllättävien ti-

lanteiden varalle.

”… Ja siinä muuten on nyt sitten tarkemmin ajateltuna yksi näitä haavoittuvia kohtia kun

olet kotona eli kone tilttaa tai sä et osaa jotain …” (nainen, 55)

”Kyllä siinä kai joitakin atk-temppuja täytys oppia lisää …” (mies, 57)

Kotona työskennellessä mikrotuki on vaikeammin saatavilla. Siksi muualla tehtävää työtä

varten haluttaisiin opetella lisää taitoja ongelmatilanteita varten. Käytettäessä toista verk-

koa ongelman paikantaminen on myös vaikeaa, koska ei tunneta vierasta verkkoa.

8.5. Yhteenvetoa ja pohdintaa

Tutkimuskysymyksistäni olen tässä luvussa tarkastellut sitä, että miten etätyö vaikuttaa

työn organisointiin. Sivuan myös kysymystä miten etätyö vaikuttaa työyhteisöön ja tii-

mityöhön erityisesti tiimityön näkökulmasta.

Työn tilan muuttuminen virtuaaliseksi vaikuttaa työn organisointiin. Työn uudelleenor-

ganisoitumisen voidaan nähdä parantavan tehokkuutta useilla työn osa-alueilla: työpai-

kassa, työyhteisössä, työajassa, tietotyön elementeissä, johtamisessa sekä kustannuksissa

ja tuotoissa (Pekkola 2002, 92-93). Tutkimuksessani työn organisointia tarkastelen osit-

tain eri näkökulmista. Kohteena ovat aika, paikka, tietotekniikka, tiimityö sekä johtami-

seen liittyvä työntekijöiden valvonta.

Haastatteluissa käy ilmi, että valvontaa työpaikalla ei juurikaan havaita. Työtä kontrolloi-

daan työtulosten arvioinnin muodossa, mikä noudattaa yleisesti työelämässä voimistuvaa

suuntausta. Jos työtä arvioidaan jo nyt tulosten perusteella ja siihen siirrytään vielä

enemmän tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvan palkkauk-

sen myötä20, muuttaako etätyö tilannetta? Työn tekemisen paikka on eri ja läsnäoloa on

20 Palkkausmuoto on jo käytössä tutkimuksen valmistumisen aikaan.
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vaikea mitata, mutta pitkän aikavälin tulokset pystytään kuitenkin huomioimaan. Asiak-

kailta saatu palaute tuo myös esimiehen tietoon sen, että kuinka hyvin työ on tehty

etätyössä. Kontrolli on enemmän työntekijän harteilla, mutta sitä se on jo työpaikalla teh-

dyssä työssä tässä kontekstissa. Näin työntekijän itsekuri nousee tärkeimmäksi elemen-

tiksi. Kyse on myös luottamuksesta, siitä että esimiehet ja muut työyhteisössä luottavat

siihen, että työntekijä tekee itsenäisesti työnsä. Vaikka monissa tapauksissa ja tutkimustu-

loksissa nähdään, että etätyöläisiä on vaikeampi kontrolloida, on siitä olemassa myös vas-

takkaisia mielipiteitä. Joskus sen on nähty jopa tehostavan ja helpottavan johtamista.

Työn johdon rooli muuttuu tuolloin kontrolloinnista ohjaamiseen.

Julkisessa etätyö-keskustelussa on kuvattu etäällä työskentelemistä joustavana ja va-

paampana työn muotona kuin työpaikalla suoritettavaa työtä. Toisaalta kuitenkin tarkka-

silmäisimmät ovat havainneet, että itse asiassa vapaus on kupla ja tosi asiassa työpaikan

ulkopuolella työskenteleviä kontrolloidaan enemmän. Työpaikalla olevat ihmiset ovat

koko ajan nähtävissä eikä heitä tarvitse sen erityisemmin valvoa. Mutta kun työntekijä on

poissa silmistä, hänen tekemisiään valvotaan enemmän, jotta tiedettäisiin, mitä hän on

saanut aikaiseksi. Joissakin tapauksissa myös vuorovaikutus asiakkaiden ja muiden työn-

tekijöiden kanssa rajoittaa työaikaa. Jos tähän lisätään vielä absurdi ehdotus videokame-

roiden hankkimisesta kotiin, on selvää, että etätyöläiset ovat tiukemmin valvottuja kuin

työnantajan tiloissa työskentelevät. Lääninhallituksen kohdalla tätä ei nähdäkseni kui-

tenkaan tarvitse pelätä, koska työtä kontrolloidaan tulosten perusteella. Silloin työn teke-

misen paikan vaihtaminen ei välttämättä vaikuta kontrollointiin esimiesten taholta.

Vaikka kontrolli kalskahtaa yleensä korvaan negatiivisena asiana, on siitä joskus myös

hyötyä. Tyypillisessä ”työhulluus” – tapauksessa valvonta tuo mukanaan positiivisia seu-

rauksia, kun työntekijä ei pääse polttamaan itseään loppuun liian pitkillä työpäivillä. Tätä

etätyö heikentää.

Tiimityöstä puhuttaessa aineistosta esiin nousee karkeasti ottaen kahdenlaista näkökul-

maa etätyöhön liittyen. Toiset ovat sitä mieltä, että etätyö rikkoo tiimit, kun taas toisten

mukaan se ei vaikuta tiimityöhön. Tulkitsen, että tässä tapauksessa vastakkaiset mielipi-

teet selittyvät erilaisten tiimityön määritelmien kautta. Ne, jotka näkevät asian ne-

gatiivisen puolen, puhuvat tiimityöstä päivittäisenä  kasvotusten tapahtuvana vuorovaiku-
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tuksena eli tiiviinä tiimityönä. Sen toimintaa tiimin jäsenen etätyö hidastaakin. Toiset taas

käsittävät tiimityöllä muutaman kerran vuodessa tapahtuvia koko tiimin tapaamisia ja

keskusteluja puhelimitse ja sähköpostilla, jolloin etätyön vaikutukset eivät ole suuret.

Osaltaan tiimityön ja etätyön yhdistäminen on organisointikysymys. Osittaisen etätyön ja

löyhemmin tapahtuvan tiimityöskentelyn pystyy yhdistämään. Se vaatii kuitenkin aika-

taulujen parempaa yhteen sovittelua ja yhteydenpitovälineiden toimimista. Kiteytettynä

voisi todeta, että hajautettuun tiimiin etätyötä voidaan soveltaa, mutta kiinteää kasvotus-

ten tapahtuvaa vuorovaikutusta vaativaa tiimityötä työpaikan ulkopuolella työskentely

haittaa.

Kahtia jakautuneet asenteet tulevat esiin myös muissa tutkimuksissa (ks. Hanhike et al.

1998): samassa tilassa tapahtuva tiimityö voi heikentyä, mutta etätyö voi myös tukea tii-

mityötä,  kun  se  on  yksi  keino  tiimin  tavoitteiden  saavuttamiseksi.  Etätyö  voi  kuitenkin

vähentää luottamusta tiimin välillä, mikä heikentää kommunikointia.

Tiimityötä esitetään usein etätyön esteeksi ja puhutaan siitä, mitä haittaa etätyöstä on tii-

mien toiminnalle. Johtavat virkamiehet ovat myös sitä mieltä, että tiimityöhön etätyö ei

sovellu21. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että uudessa lääninhallituksessa on otettu

käyttöön verkosto- ja tiimityöskentelytapa sen takia, että se luo pohjan työn joustavan, te-

hokkaan ja laadukkaan järjestelyn mahdollisuuksille22. Etätyö kuuluu joustaviin työjärjes-

telyihin, joten se periaatteessa kuuluu asioihin, joilla verkosto- ja tiimityöskentelyä on pe-

rusteltu. Asia on monisyinen. Siihen vaikuttavat etätyön tekemisen määrä ja tiimityön

luonne.

Mikä on etätyön paikka? Etätyö antaa mahdollisuuden valita itselleen mieluisamman työn

tekemisen paikan. Yleisimmin koti nähdään toisena työntekopaikkana virastotalon työ-

huoneen ohelle. Työntekijän henkilökohtaiset kotiolot vaikuttavat kuitenkin siihen, kan-

nattaako työtä siirtää kotiin. Jos kotona on rauhatonta, se ei silloin ole ihanteellisin työn

tekemisen paikka. Nämä näkökohdat tukevat muiden tutkimusten tuloksia (ks. esim.

Huws 1994).

21 Ks. 6.2.
22 Ks. 5.1.
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Vaikutuksista työaikaan puolestaan aineistossa ilmenee kahdensuuntaisia mietteitä. Toi-

saalta, kun työn voi tehdä ollessa hyvässä työvireessä, työhön tarvitsee käyttää vähem-

män aikaa kuin virkatyöajassa. Siten etätyö on hyvä keino vähentää ylityötunteja. Toi-

saalta taas työ voi alkaa hallita elämää ja siten pidentää työssäoloaikaa. Tutkimuksissa on

huomattu, että vaikutusmahdollisuus työaikaan lisää työaikaa (ks. esim. Julkunen et al.

2004). Kun esimies ei ole kotona valvomassa työtunteja, voi joissakin tapauksissa vesit-

tyä ajatus työtuntien vähentämisestä työntekijän ”unohtuessa” töidensä pariin. Siinä ta-

pauksessa ei välttämättä voida enää puhua työn tehostumisesta.

Tietotekniikka on muokannut työtä paljon vuosien saatossa. Tämä näkyy myös lääninhal-

lituksessa; lähes kaikki aineiston haastatelluista virkamiehistä tekevät suurimman osan

työstään  tietokoneen  avulla.  Vaikka  työ  on  monilla  mahdollista  tehdä  kotona,  huomion

arvoiseksi seikaksi nousee kysymys ergonomiasta ja tietoturvasta. Ne ovat huomionar-

voisia asioita.

Siihen, tehostuuko työn tekeminen edellä mainituilla työn organisoinnin alueilla etätyötä

tehtäessä, ei voi antaa yksiselitteistä vastausta. Vaikutusten takana on monta erilaista te-

kijää. Ihmiset ovat erilaisia, ja elämäntilanne vaihtelee. Nämä vaikuttavat olennaisesti sii-

hen, millaisia vaikutuksia etätyöstä koituu. Onkin hyvä pohtia, millainen on paras mah-

dollinen työn organisointi itse kunkin kohdalla, jotta tulos olisi hyvä.
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9. LOPUKSI

Tutkimuksessa on haettu vastauksia kysymykseen, millainen merkitys etätyöllä on Länsi-

Suomen lääninhallituksen virkamiehille. Lisäksi on tutkittu etätyökiinnostusta ja –mah-

dollisuuksia, etätyön hyötyjä, haittoja sekä esteitä organisaation ja virkamiehen näkökul-

mista. Lisäksi on tarkasteltu etätyön, etätyökiinnostuksen ja työn laadun välisiä yhteyksiä

sekä etätyön, etätyökiinnostuksen ja työyhteisön ja tiimityön välisiä yhteyksiä. Yksi tut-

kimuskysymyksistä on myös etätyön vaikutus työn organisointiin.

Etätyön merkitys virkamiehelle näyttää vaihtelevan useiden tekijöiden mukaan. Toisille

se on tärkeää ja toisille se näyttäytyy negatiivisena asiana. Lopuille taas se on merkityk-

setöntä. Asiaan vaikuttavat esimerkiksi etätyökiinnostus, työn luonne, perhetilanne ja so-

siaalinen elämä.

Etätyökiinnostusta tarkasteltaessa lääninhallituksesta löytyy neljä erilaista asennetta.

Haastatellut jakautuvat soveltajiin, kiinnostuneisiin, ohittajiin sekä neutraaleihin etätyö-

asenteensa puolesta. Ohittajia eli etätyöstä kiinnostumattomia on aineistossa eniten. Siten

etäällä työskentelystä kiinnostuneet ja soveltajat ovat vähemmistönä organisaatiossa,

mutta heitä kuitenkin on. Huomion arvoista on, että lähes kaikki neutraalisti suhtautuvat

ovat johtotasolla toimivia virkamiehiä. Lisäksi aineiston nojalla miehet ovat kiinnos-

tuneempia etätyöstä kuin naiset. Etätyöasenteet voivat kuitenkin muuttua niin kuin

muutkin työhön liittyvät asenteet muuttuvat.

Lääninhallintouudistus 1997 lisäsi stressiä lääninhallituksen työntekijöissä. Lääninhal-

lintouudistus on vaikuttanut työntekijöihin eniten suurläänien lääninhallituksissa, joihin

myös tutkimani organisaatio kuuluu. Läänin jakautuessa keskuspaikkaan ja palveluyksi-

köihin muutos on aiheuttanut epävarmuutta palveluyksiköissä, kilpailua niukoista

resursseista ja kriittisyyttä johtoa kohtaan. Palveluyksiköissä ajatellaan, että säästöt to-

teutetaan ensin juuri heidän yksikössään. Tämä on lisännyt stressiä ja ylitöitä, koska ih-
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miset haluavat tehdä työnsä kunnolla säilyttääkseen työpaikkansa. Lähes kolme neljästä

kyselyyn (Stenvall 1999, 28-30, 44-47) vastanneista virkamiehistä katsoi työtehtäviensä

määrän kasvaneen, ja noin 40 prosenttia heistä tunsi työssä viihtymisen vähentyneen

lääninhallintouudistuksen myötä. Henkilöstön luottamus johtoon lääninhallituksissa on

kuitenkin suurempaa kuin epäluottamus.

Pääasiallisena syynä etätyökiinnostukseen onkin työtehokkuus. Osittain muualta tehtynä

työ tulisi jäsenneltyä eri tavalla ja rauhallisemmassa ympäristössä olisi helpompi keskit-

tyä. Yhdessä tapauksessa kiinnostus oli seurausta haaveesta muuttaa maalle. Siten oletus,

jonka mukaan etätyötä haluttaisiin tehdä lievittääkseen työssä koettua stressiä, pitää

osittain paikkansa, kun työ voidaan hoitaa tehokkaammin esimerkiksi kotona. Tutkimuk-

seni tulos on osittain saman suuntainen Luukisen (1996) tutkimuksen kanssa, jossa

etätyökiinnostus on seurausta siitä, että työ vaatii sitä, työtunnit eivät riitä ja tuottavuus

lisääntyy etätyössä. Muita syitä ovat kiinnostus, uteliaisuus ja halu kokeilla uutta.

Aineistossani jo etätyötä tekevillä taas syinä tehdä etätyötä ovat olleet työpaikan vastaan-

ottamisen mahdollisuus kaukana asuttaessa, tapaturma, henkilökohtainen vireystila sekä

tehokkuus.

Stenvallin (1999) tutkimustulokseen pohjautuen esiolettamuksena tutkimusta tehdessäni

minulla oli se, että etätyö voisi aiheuttaa pelkoa työpaikan menettämisestä ja vaikeuttaisi

urakehitystä. Tutkimustulokseni on kuitenkin päinvastainen. Virkamiehet tekevät kyllä

paljon ylitöitä, mutta suurin osa haastatelluista ei näe etätyön vaikuttavan kielteisesti

urakehitykseen ja työpaikan säilymiseen. Ne, joilla on mahdollisuus tehdä etätyötä,

nähdään hyvinä ja tärkeinä työntekijöinä. Kasvaneen itsevarmuuden voisi tulkita olevan

seurausta siitä, että ainakin osittain työpaikalla on toivuttu lääninhallintouudistuksen

aiheuttamasta stressistä ja epävarmuudesta. Myös muualla etätyöläiset on nähty tärkeinä

organisaatiolle (ks. esim. Pekkola 2002, 42). Tämä romuttaa käsityksen etätyöläisen

joutumisesta periferiaan. Tosin tutkimuksessani käsitellään enimmäkseen asiaan liittyviä

ajatuksia eikä niinkään todellisia kokemuksia etäältä työskentelystä.

Myös Riikka Kivimäen (1999b, 15-16) haastattelut lääninhallituksessa ovat tuoneet esiin

työn stressaavuuden, ilmaisen ylityön huiman määrän sekä työn ja perheen yhteensovit-

tamisen vaikeuden. Jotkut haastateltavista ilmaisivat etätyötoiveita työn ja perheen
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yhteen sovittamisen helpottamiseksi. Myös tutkimukseni haastatteluissa keskusteltiin

siitä, että etätyöllä voisi lasten hoitoa helpottaa. Kuitenkaan etätyökiinnostuksen pääasial-

lisena syynä ei ollut kertaakaan tämä työn ja perheen yhteensovittamiskysymys, vaan

asiasta keskusteltiin mahdollisten hyötyjen ja haittojen yhteydessä. Sitä vastoin joissakin

haastatteluissa tuli ilmi, että pienten lasten vuoksi kotona työskentely voisi olla vaikeam-

paa.

Etätyöhön löytyy mahdollisuuksia lääninhallituksesta. Suurin osa haastatelluista pystyisi

tekemään osan työstään muualta käsin. Mahdollisuudet liittyvätkin osa-aikaiseen etätyö-

hön, koska kokoaikaisessa muodossa se ei ole mahdollista millään osastolla. Suurin osa

osastopäälliköistä näkee osa-aikaisen tai keikkaluonteisen etätyön osastollaan mahdolli-

sena. Lääninhallituksen tulokset ovat positiivisemmat kuin tutkimuksessa, jossa työssä

olevista miehistä 17 prosenttia ja naisista 21 prosenttia arvioi, että omaa työtä olisi

mahdollista tehdä etäältä vähintään lyhyitä aikoja (Nurmela et al. 2002, 37). Suoraan tu-

loksia ei voi kuitenkaan vertailla, koska tutkimukset on tehty erilaisin menetelmin.

Etätyön nähdään tuovan mukanaan positiivisia asioita. Hyötyä organisaatiolle ovat moti-

voitunut työntekijä, hyvät työtulokset, tilakustannusten säästö sekä sosiaalinen ja liikku-

miseen liittyvä hyöty. Työntekijän hyödyt taas liittyvät ajankäyttöön, työtehokkuuteen,

liikkumiseen, perhe-elämään ja muuten elämäntilanteeseen. Lisäksi työntekijälle positii-

vista ovat asumiseen, sosiaalisiin ja taloudellisiin asioihin liittyvät vaikutukset. Esiin

nousseet etätyön hyödyt noudattavat pitkälti yleisesti etätyökirjallisuudessa esiintyviä

ajatuksia ja tutkimustuloksia.

Organisaatiolle etätyöstä aiheutuvia haittoja taas ovat ongelmat työyhteisössä, tiedonku-

lussa, valvonnassa, tekniikassa ja asiakaskunnan palvelemisessa. Yksilölle koituvat haitat

taas koskettavat sosiaalista vuorovaikutusta, informaatiota, tekniikkaa, perhettä, työn ja

vapaa-ajan välistä suhdetta sekä työn organisointia. Myös nämä seikat noudattavat

muiden tutkimusten linjoja.

Etätyön esteitä arvioitaessa samat teemat löytyvät sekä johtavien että työntekijätason vir-

kamiesten keskuudesta. Esteiksi lääninhallituksessa arvioidaan asenteelliset, tekniset, ta-

loudelliset sekä työn luonteeseen liittyvät näkökohdat. Vaikka lääninhallituksesta löy-
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tyikin viittauksia asenteellisiin esteisiin, ei olettamus johtotason asenteista esteenä näytä

pitävän paikkaansa. Suurin osa haastatelluista ei usko johtotason asenne-esteisiin etätyön

kohdalla.

Yhden tutkimukseni esiolettaman mukaan etätyö voisi olla keino parantaa työn laatua si-

ten, että työ vastaisi paremmin omaa ihannetyötä. Aineistoni todistaa oletuksen vääräksi.

Etätyö ei näytä olevan väline ihannetyön saavuttamiseen lääninhallituksessa. Suurin osa

haastatelluista on jo nyt toiveitaan vastaavassa työssä. Työn laadun paranemiseen etä-

työssä uskoo kolmannes haastatelluista, kun taas siihen uskomattomia on hieman enem-

män. Työn laadun paranemiseen uskovat enemmän etätyöstä kiinnostuneet kuin siitä

kiinnostumattomat. Tämä tulos on sen suuntainen, mitä etukäteen voisi ehkä olettaakin.

Pääasiassa lääninhallituksen virkamiehet eivät pitäneet työtään välineenä itsensä tai per-

heen elättämiseen, vaan he olivat siinä omasta halusta ja kiinnostuksesta. Elämän sisäl-

löllisesti työ oli niin tärkeä kuin mitä se oli yli puolelle vastanneista Jaarin (2004) tutki-

muksessa. Tuolloin työntekijät jatkaisivat työssään turvatusta toimeentulostaan huolimat-

ta. Lääninhallituksen virkamiesten voisikin ajatella kuuluvan suurelta osin indi-

vidualistiseen työasenteeseen, jossa työ on keino itsenäiseen uraprojektiin ja itsensä ke-

hittämiseen. Tutkimuksen (Berglund 2001) mukaan asenne olikin yleistä asiantuntijoiden

keskuudessa. Lisäksi lääninhallituksessa voidaan tavata altruistista asennetta, jossa työn

yhteiskunnallinen merkitys korostuu. Tämä onkin yksityistä sektoria yleisempää julkisel-

la sektorilla. (Emt.) Lääninhallituksessa työn sisällön korostuminen rahaa enemmän on

päinvastainen tulos verrattuna Castellsin ja Himasen ajatukseen siitä, että raha olisi nous-

sut työtä tärkeämmäksi.

Tutkimuksessani etsin vastausta myös kysymykseen: onko etätyökiinnostuksella ja työ-

yhteisön tärkeydellä yhteyttä. Tutkimukseni perusteella yhteyttä ei ole havaittavissa,

koska suuria eroja asennetyyppien väliltä ei löytynyt. Sen sijaan tärkeimpiä syitä olla

haluamatta etätyöhön on se, ettei haluta olla pois työyhteisöstä. Yhteisö työpaikalla näh-

dään tärkeänä eikä siitä haluta vieraantua. Oletus siitä, että etätyöhön ei haluttaisi vä-

häisten vapaa-ajan yhteisöjen vuoksi, sai tukea aineistosta. Vieraantumista työyhteisöstä

pelättiin enemmän silloin, kun vuorovaikutus työpaikan ulkopuolella oli vähäisempää.
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Työyhteisöstä vieraantumisen kokeminen on yksilöllistä ja siten etätyö ei välttämättä ole

negatiivinen asia. Muussa tutkimuksessa (Hanhike et al. 1998) on havaittu, että jotkut

etätyöläiset tunsivat vieraantuvansa työyhteisöstä, mutta osa lähes kokonaan etäältä työs-

kentelevistä ajatteli päinvastoin. Lahtisen (2002) tutkimuksessa syrjäytymistä työyhtei-

söstä ei pidetty suurena ongelmana. Tämä poikkeaa tutkimukseni tuloksesta yleislinjal-

taan.

Työasenteissa tapahtui muutosta 1980-luvun alusta 1990-luvun alkuun. Erityisesti van-

hemmilla työntekijöillä havaittiin sisäisten tekijöiden eli työn itsenäisyyden ja mielen-

kiintoisuuden korostumista, kun taas ulkoisten tekijöiden eli palkan ja työtovereiden

merkitys väheni. (Ks. Pohjanheimo 1997.) Työn sisäiset tekijät näyttävät olevan tärkeitä

myös lääninhallituksen virkamiehille, kuten aikaisemmin oli puhetta. Sen sijaan erilaista

Pohjanheimon tutkimukseen on se, että Pohjanheimon mukaan ulkoiset tekijät ovat

menettäneet merkitystään, mutta lääninhallituksessa taas työtoverit ja työyhteisö nähdään

tärkeänä.

Etätyö voi vaikuttaa työyhteisöön. Mahdollisia vaikutuksia ovat työilmapiirin parantumi-

nen tai huonontuminen, epätasa-arvo, kateus, ”kyräily” sekä työyhteisön työn organi-

soinnin vaikeutuminen. Etätyöstä nähdään siis koituvan työyhteisölle enemmän negatiivi-

sia asioita positiivisten sijaan.

Työelämän kehitys on saanut aikaan ihmisen irtautumisen alkuperäisistä tiiviistä sosiaali-

sesta verkostoistaan, erityisesti perheyhteisöstään. Aikaisemmin työ tapahtui usein

perheen piirissä. Nykyisin se tapahtuu yleensä kodin ulkopuolella, mutta etätyö voi olla

osittaista paluuta kotiin. Tutkimuksessani haastateltavat luokittelevat työyhteisön tär-

keäksi. Tällä voisi ehkä ajatella olevan yhteyttä perinteisten voimakkaiden yhteisösitei-

den löystymiseen. Työyhteisö olisi ikään kuin osittain korvannut vanhat yhteisöt tai

alkuperäinen kotipiirissä ollut yhteisöllisyys on siirtynyt työnantajan tiloihin.

Työyhteisön tärkeys voi olla seurausta myös siitä, että modernissa yhteiskunnassa so-

siaalisten verkostojen heikentymisen myötä ihminen on aikaisempaa eristyneempi ja

yksinäisempi. Tähän voi vaikuttaa myös tietokoneen runsas käyttö, kun kommunikaatio
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tapahtuu verkossa eivätkä tunteet pääse välittymään niin kuin kasvotusten tapahtuvassa

vuorovaikutuksessa.

Etätyö vaikuttaa myös työn organisointiin. Valvonnan näkökulmasta työaikaa olisi etä-

työläisen kohdalla vaikeampi kontrolloida, mutta työtulosten valvonta ei muuttuisi eikä

välttämättä vaikeutuisi. Kontrolli on jo nykyisin lääninhallituksen tehtävissä pääasiassa

työntekijän harteilla. Työtulosten mittaamisen lisäksi tietotyössä olennainen kontrollin

muoto on sosionormatiivinen kontrolli. Sitä etätyö voi heikentää, koska kaikki kollegat

eivät ole nähtävissä. Toisaalta tämän kontrollimuodon voi useassa tapauksessa kuvitella

voimistuvan etäältä työskentelevää kohtaan.

Nyky-yhteiskunnalle on tyypillistä, että alemmilla organisaation tasoilla olevat saavat

päätösvaltaa. Myös lääninhallituksen virkamiehet ovat melko itsenäisiä työssään. Tyypil-

listä yhteiskunnassa kuitenkin on myös kontrolloinnin lisääntyminen ja vallankäytön

muuttuminen näkymättömäksi. Tällöin valta keskittyy ilman keskittymistä. Tämä pätee

myös etätyöhön. Etätyöläinen on näennäisesti vapaa, mutta häntä voidaan kontrolloida

tiukemmin tulosten perusteella kuin muita työntekijöitä.

Etätyön vaikutuksista tiimityölle lääninhallituksessa ollaan kahta mieltä. Toisten mielestä

etätyö rikkoisi tiimit, mutta toisten mielestä taas sillä ei olisi vaikutusta tiimin toimintaan.

Tähän vaikuttaa se, millaisena tiimityö nähdään: päivittäisenä kasvotusten tapahtuvana

toimintana vai muutaman kerran vuodessa pidettävinä palavereina. Tiiviiseen tiimityöhön

etätyötä voi olla vaikea soveltaa, mutta hajautetun tiimin ollessa kyseessä ei pitäisi etä-

työstä koitua ongelmia. Lääninhallituksen tapauksessa useassa kaupungissa olevan tiimin

olemus muistuttaa pitkälti eriaikaisiin yksilösuorituksiin perustuvia pesäpallo- ja kriketti-

joukkueita tai yhtäaikaiseen yksilösuoritukseen perustuvaa jalkapallojoukkuetta. Tuolloin

tiimin jäsenten väliseen kommunikointiin voi kehittää toimivan viestintäkäytännön

esimerkiksi verkossa. Sen sijaan tiiviimmän jazz-yhtyettä muistuttavan tiimin toi-

minnassa se on vaikeaa.

Etätyössä voisi valita itselleen sopivan työn tekemisen paikan työantajan tilojen ulkopuo-

lelta. Yleisimmin se on koti, mutta se voi olla myös loma-asunto. Siirrettäessä työtä ko-

tiin, kannattaa kuitenkin huomioida kotiolot, jotta mahdollinen hyöty voitaisiin saavuttaa.
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Levottomassa ja huonosti ergonomisoidussa ympäristössä työhön on vaikea keskittyä ja

terveydelle voi koitua negatiivisia seurauksia. Siitä voi taas seurata lisääntyneitä sairas-

lomia.

Organisoimalla työ hyvin voidaan vaikuttaa työaikaan. Etätyön vaikutuksista työaikaan

ollaan kahta mieltä. Toisaalta se tehostaa työntekoa ja lyhentää työaikaa. Toisaalta taas

kotona on helpompi unohtua töiden ääreen. Työajan lisääntyminen on tullut esiin muissa

tutkimuksissa. Muutenkin nyky-yhteiskunnassa tyypillistä on ihmisiä yhdistävien aika-

taulujen korvautuminen yksilöllisillä aikatauluilla. Tuolloin työntekijä voi itse päättää,

milloin työtään tekee. Tässä on se vaara, että vapaa tila täytetään työllä varsinkin tieto-

työssä. (Ks. Julkunen et al. 2004.) Erityisesti se on mahdollista etätyössä. Toisaalta kui-

tenkin työaikaan vaikuttamisen mahdollisuudet lisäävät työssä jaksamista.

Suurin osa lääninhallituksen virkamiehistä tekee pääosan työajastaan tietokoneella töitä.

Mikäli kotoa löytyy tietokone ja virkamies pärjää sen kanssa itsenäisesti, ei kotona työs-

kentely poikkea paljoa työpaikalla tehdystä työstä tietotekniikan osalta. Erona on kuiten-

kin se, että kotona ei välttämättä pysty lukemaan sähköpostia ja tietoturvasta huolehtimi-

seen täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi tukipalvelut ovat vaikeammin saata-

vissa. Yhtenä oletuksena tutkimuksessani oli tietoturvakysymysten muodostuminen

esteeksi etätyölle. Suurin osa tutkimukseni haastatelluista ei kuitenkaan pidä tietoturvaa

esteenä etätyöskentelylle. Lisäksi tietoturvasta voidaan huolehtia melko pitkälle virka-

miehen omalla huolellisuudella.

Tietotekniikan kehittymisen on nähty tuottavan työterveyden paremmin huomioivan ja

turvallisemman ympäristön (ks. Rantanen 1996). Kuten aikaisemmin mainitsin työer-

gonomian näkökulmasta tietoteknisen kehityksen myötä työntekijöille voi kuitenkin

koitua jälleen terveydellistä haittaa, kun kotona työskennellessä ei välttämättä kiinnitetä

niin paljoa huomiota työtilan ergonomiaan. Siten työn tietoteknillistymisellä on sekä

positiiviset että negatiiviset seurauksensa.

Tutkimukseni tulokset ovat pitkälti samansuuntaisia kuin muissa julkisella sektorilla teh-

dyissä tutkimuksissa etätyön kiinnostuksesta, vaikutuksista ja esteistä. Vaikutukset ja

etäyökiinnostuneiden osuus ovat samansuuntaisia, mutta etätyökiinnostuksessa on kui-
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tenkin jonkin verran eroja. Lisäksi Lahtisen (2002) tutkimuksesta nousseet etätyön esteet

ovat pääosin samanlaiset, mutta tutkimuksessani nousivat lisäksi esiin vielä taloudelliset

esteet.

Muutenkin tulokseni noudattelevat pitkälti etätyön aikaisempien tutkimusprojektien ja

keskustelun tuloksia. Vaikka aineiston koon perusteella ei voisikaan tehdä laajemman

mittakaavan yleistyksiä koko yhteiskuntaa ajatellen, tutkimus vahvistaa etätyöstä aikai-

semmin tutkittua. Siten tuloksia voi soveltaa laajemminkin ja yleistäminen koko Länsi-

Suomen lääninhallituksen organisaatioon voidaan tehdä. Tutkimukseni olennainen tulos,

jonka muissa tapaamissani tutkimuksissa en ole nähnyt nousseen niin vahvasti esiin, on

työyhteisön olennainen rooli silloin, kun etätyöhön ei haluta. Yleisemminkin työyhteisö

nähdään tärkeäksi.

Vaikka tutkimuksessani ei olekaan keskitytty etätyön yhteiskunnallisiin näkökohtiin, tuli

niitä kuitenkin esiin. Etätyötä haluttaisiin tehdä maaseudulla tai loma-asunnolla. Tällä on

yhteytensä liikenteeseen ja maaseudun elävöittämiseen. Tutkimusten mukaan edellä mai-

nittuja etätyön hyötyjä ei ole kuitenkaan yleensä käytetty hyväksi (ks. Helminen & Ris-

timäki 2003). Siten yksi etätyön perustelu on menettänyt merkitystään.

Etätyö on sekä tekninen että sosiaalinen innovaatio. Se on myös muuttuva ja monitahoi-

nen ilmiö. Muun muassa käsitteet, määritelmät ja näkökulmat vaihtelevat. Se on kui-

tenkin jo osittain huomioitu poliittisessa päätöksenteossa niin kuin tietoyhteiskuntakin.

Olennaista olisikin seuraavaksi luoda etätyölle yhtenäinen määritelmä ja pitävä käsite,

jota siitä käytetään. Tuolloin aihetta koskevaa keskustelua olisi helpompi käydä, kun

tiedetään, mistä puhutaan ja että puhutaan samasta asiasta. Myös etätyöläisten määrän

kartoittaminen olisi tuolloin yksinkertaisempaa.

Suomessa tyypillinen etätyöntekijä on korkeasti koulutettu tietotyöläinen, jollaisia lää-

ninhallituksen virkamiehet pääosin ovat. Tämä on päinvastaista sille, että sen voitaisiin

ajatella liittyvän marginaaliseen asemaan organisaatiossa. Miehet ovat hieman naisia

enemmän kiinnostuneita etätyöstä. Tähän voi liittyä ajatus, että naiset voivat kokea, että

kotona työskentelyssä perhe häiritsee heitä enemmän kuin miehiä. Toisaalta siihen voi

liittyä myös ajatus miesten paremmasta asemasta organisaatiossa.
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Etätyö liittyy olennaisesti työelämän kehitykseen. Ulkoiset paineet markkinoilla ja niiden

aiheuttama kiire työssä ovat luoneet tarpeen organisoida työtä uudella tavalla, esimerkiksi

etätyönä. Lisäksi työ on tietoteknillistynyt, mikä antaa uusia mahdollisuuksia työn teke-

miselle.

Proaktiivisten organisaatioiden on katsottu menestyvän traditionaalisia organisaatioita pa-

remmin ja niissä työskennellään enemmän myös kotoa käsin. Lääninhallituksen voi aja-

tella olevan traditionaalinen organisaatio, mutta valtion virastona se on kuitenkin toimin-

naltaan erilainen organisaatio yksityisen sektorin toimijoihin verrattuna. Siten yrityksiin

kohdistuvat paineet eivät kosketa sitä samassa määrin. Lääninhallituksen virkamiehille on

kuitenkin aiheutunut työpaineita esimerkiksi lääninjakomuutoksesta ja he ovat kiireisiä

työssään. Siten myös lääninhallituksessa on hyvä kiinnittää huomiota työn organisointiin,

josta etätyö on yksi vaihtoehto.

9.1. Tutkimuksen arviointi

Tutkittavan organisaation ulkopuolella olevana tutkijana olen tehnyt tutkimuksen, jota

lääninhallitus mahdollisesti hyödyntää pohtiessaan etätyökysymystä omassa organisaa-

tiossaan. Tutkimukseni toimisi siten eräänlaisena interventiona. Tutkittavan organisaation

ulkopuolella oleminen on auttanut näkemään organisaation sisällä työskenteleville olevia

sokeita asioita, vaikkakin ulkopuolisen tutkijan vähäinen tieto organisaatiosta on toden-

näköisesti myös rajoittanut. Tuntumaa kentästä hain lukemalla lääninhallituksen or-

ganisaatioesittelyn ja muuta kirjallista materiaalia, jota sain myös haastateltavilta. Johta-

vien virkamiesten haastattelut auttoivat myös muodostamaan käsityksen organisaation

tehtävistä. (Ks. Mäkelä, 1990, 52.)

Tutkimuksessani olen kartoittanut etätyöasenteita Länsi-Suomen lääninhallituksessa laa-

dullisin keinoin. Tämä on mahdollistanut syvällisemmän näkökulman asiaan kuin mitä

tilastoaineistolla olisi saatu.
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Aineiston arvioinnissa tärkeää ovat aineiston yhteiskunnallinen merkittävyys ja riittä-

vyys, analyysin kattavuus, arvioitavuus ja toistettavuus (Mäkelä 1990, 48-49). Onko

aineistoni kyllin riittävä kertomaan etätyöajatuksista lääninhallituksessa? Eskolan ja Suo-

rannan (2000, 61) näkemyksen mukaan aineiston kerääminen perustuu harkinnalle eli

kyse on harkinnanvaraisesta näytteestä. Keskusteltaessa kvalitatiivisen aineiston riittä-

vyydestä on todettu, että kun aineisto kyllääntyy, eli kun uudet tapaukset eivät tuo enää

esiin uusia piirteitä, voidaan aineiston kerääminen lopettaa (Strauss, 1987, 25-26). Lisäksi

liian suuri aineisto voi johtaa siihen, että tutkija tyytyy selailuun perustuviin vaikutelmiin

eikä paneudu aineistoon kunnolla. (Mäkelä 1990, 52-53.)

Koen, että monipuolisuutensa vuoksi aineistoni on edustava ja kyllääntynyt näillä osas-

toilla, jotka ovat tutkimuksessa mukana. Aineiston heikkoutena on kuitenkin se, että

kaikki osastot eivät sisälly tutkimukseen. Kaikki osastopäälliköt haastateltiin, joten lää-

ninhallituksen johdon näkemys on edustava. Noin kymmenen virkamieshaastattelun jäl-

keen alkoi tuntua siltä, että haastatteluissa ei tullut uusia asioita esille eli aineisto oli kyl-

lääntynyt. Jatkoin haastattelut vielä kuitenkin loppuun, koska haastateltavien lukumääräs-

tä oli etukäteen sovittu ja ajattelin, että lopuista haastateltavista jollakin voi vielä olla

paljonkin eriäviä näkemyksiä etätyöstä.

Olen ottanut huomioon myös analyysin arvioitavuuden ja toistettavuuden. Arvioitavuu-

della tarkoitetaan sitä, että lukija pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä ja toistettavuudella

sitä, että analyysin luokittelu- ja tulkintasäännöt on selitetty niin yksiselitteisesti, että toi-

nen tutkija päätyy samanlaisiin tuloksiin sääntöjä soveltamalla. Analyysiä tehdessäni olen

pyrkinyt selvittämään aina lukujen alussa, että mitä olen tekemässä. Lisäksi käytän apuna

laskemista ja sitaatteja. Olen myös kiinnittänyt huomiota etätyö-käsitteen määrittelyyn,

mikä helpottaa tulosten asemoimista muiden tutkimusten tuloksiin. (Ks. Mäkelä 2000,

47-59.)

Olen myös pyrkinyt jossain määrin huomioimaan analyysin kattavuuden, jolloin tutkija ei

perusta tulkintojaan satunnaisiin poimintoihin (ks. Mäkelä 1990, 53). Tekstissäni olen

paikoin tuonut esille, kuinka suuri osa henkilöistä ajattelee niin kuin olen esittänyt. Siitä

lukija voi päätellä, miten hyvin ajatus kattaa aineiston. Poikkeuksellisesti etätyön hyötyjä,

haittoja, esteitä ja työn organisointia esitellessäni olen tarkoituksella tuonut esiin kaikki
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erilaiset kommentit, vaikka niitä olisikin aineistossa vain yksi eikä ajatusta siten voi

yleistää. Tarkoituksena on ollut saada kaikki näkökulmat esiin.

Koen aineistoni luotettavaksi, koska haastatteluja on riittävästi ja saturaatiopiste tuli saa-

vutetuksi. Lisäksi oletan, että olennaiset asiat ovat tulleet esille, koska haastateltavat pu-

huivat nähdäkseni melko avoimesti. Toisaalta on hyvä huomioida aina se, että haastatte-

lulla on mahdollista saada vain osa totuudesta. Niin sanottuja niukkasanaisia haastatelta-

via oli muutama. Haastattelu tapahtui käytännön syistä työpaikalla työaikana rauhallises-

sa suljetussa huoneessa, minkä näen edesauttaneen sitä, että työpaikan asioista pystyi

puhumaan, vaikkakin työpaikan ulkopuolella oleva tila olisi virittänyt vielä vapaamman

keskustelun. Joidenkin haastateltavien niukkasanaisuuteen saattoi vaikuttaa myös

haastateltavan niin kutsuttu onnellisuusmuuri. Kortteinen (1982, 297-299) käyttää tutki-

muksessaan onnellisuusmuuri-käsitettä viittaamaan yksityiselämän sosiaalisiin defens-

seihin. Tällöin haastateltavan onnellisuusmuuri suojaa yksityistä elämää toisten yk-

silöiden katseilta.

Myös avoin tai ei-ohjeellinen haastattelu on ihmisten sanomisia muokkaava sosiaalisen

kontrollin muoto. Jos haastattelija on passiivinen ja kysyy vähän kysymyksiä, se voi ra-

joittaa haastateltavan puhumista, koska haastateltava ei silloin tiedä, mikä on olennaista.

(Hammersley & Atkinson 1983 ref. David Silverman 1993, 95-96.) Alasuutari (1995,

149) korostaakin, että teemahaastattelussa tutkittava miettii jokaiseen kysymykseen vas-

tatessaan, että mihin kysymyksellä pyritään ja mikä on olennaista. Haastatteluissa pyrin

tarkentamaan kysymyksiä, mikäli huomasin, että haastateltavalla oli vaikeuksia ymmär-

tää, mitä kysymykselläni tarkoitin ja mitä kysymyksellä haettiin.

Reliaabeliuden ja validiuden käsitteet voidaan kyseenlaistaa laadullisessa tutkimuksessa.

Validiuden paikalla tutkimuksessani olen käyttänyt triangulaatiota, jossa haastattelemalla

saatuja tietojani olen verrannut muista lähteistä saamiini tietoihin (ks. Bloor 1997 ref.

Hirsjärvi & Hurme 2001, 189). Tulosten tulisi myös heijastaa tutkittavien ajatusmaailmaa

mahdollisimman pitkälle, joten annoin tutkittaville myös mahdollisuuden tutustua aineis-

tosta tekemiini tulkintoihin. Olen pyrkinyt myös ristiriidattomaan tulkintaan. Laadullisen

tutkimuksen reliaabeliudesta olen huolehtinut ottamalla huomioon koko aineiston ja litte-

roimalla aineiston tarpeeksi tarkkaan (ks. emt.).
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Olen ollut itse mukana aineiston tuottamisessa haastattelijan roolissa ja olen voinut huo-

maamattani ohjata keskustelua siten, että tärkeitä asioita jää huomioimatta tai keskustelu

painottuu samoihin tiettyihin asioihin. Yhteyshenkilöni sanoma etätyön este tietoturva

vaikutti niin, että tenttasin asiasta mielipidettä niiltäkin, jotka eivät siitä juuri tienneet tai

itse maininneet. Asia ei välttämättä olisi tullut muuten puheeksi. Lisäksi olen luonut to-

dellisuutta tekemällä haastattelun omista lähtökohdistani. Toisenlaisella haastattelurun-

golla tai haastattelijalla olisi luultavasti saatu erilaisia vastauksia.

Tutkimukseni aikana olen pyrkinyt huomioimaan myös anonymiteetin varmistamisen.

Osa haastatelluista tiesi myös muita tutkimukseen haastateltuja. Analyysiä tehdessäni

olen kuitenkin pyrkinyt tekemään lainaukset puheesta niin, että ketään ei pystyisi tunnis-

tamaan. Siksi olen jättänyt johtotason kommenteista sukupuoli- ja ikäkuvauksen pois,

vaikka se voi tuntua epätasa-arvoiselta tai jopa johtotason suojelulta. Työntekijätasolla

olen käyttänyt tunnistetietoja sitaateissa, koska siellä on enemmän vaihtelua ja tunnista-

minen on vaikeampaa eikä haastateltuja ole suoraan lueteltu aineiston kuvauksessa niin

kuin johtotason kohdalla on tehty. Työntekijätasolla sukupuolella tai iällä voi taas olla

enemmän merkitystä vastauksiin. Heidän kohdallaan tunnistamattomuudesta olen huo-

lehtinut siten, että parissa tapauksessa olen kääntänyt slangi-sanan yleiskieliseen vasti-

neeseen ja useimmissa tapauksissa poistanut täytesanoja, kuten esimerkiksi ”niinku”-

sanoja. Jos asiasta on jo puhuttu työpaikalla, voi mielipiteen yhdistäminen henkilöön olla

helppoa, mutta silloin tunnistaminen ei ole niin vaarallista, kun asia on jo kaikkien tie-

dossa työpaikalla ilman tutkimustuloksiakin. Lisäksi he, jotka niin halusivat, saivat mah-

dollisuuden tarkastaa analyysin.

9.2. Mitä tulevaisuudessa?

Nyt tutkimukseni haastattelujen tekemisestä on kulunut neljä vuotta. Joitakin muutoksia

lääninhallituksessa on tapahtunut näiden vuosien aikana. Nyt olisikin mielenkiintoista tut-

kia, mitä tällä välin asiassa on tapahtunut, moniko on tehnyt etätyötä, millaisia kokemuk-

sia siitä on saatu, mitä seurauksia siitä on tullut etätyöläisille, organisaatiolle ja työyhtei-

sölle sekä ovatko asenteet etätyötä kohtaan muuttuneet. Etätyöasenteita voisi kartoittaa
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esimerkiksi haastatteluin ja survey-tutkimuksella Länsi-Suomen lääninhallituksessa,

muissa lääninhallituksissa ja muissa valtion hallinnon virastoissa.

Lääninhallitukselle suosittelen maltillista, mutta uteliasta ja mahdollisuuksia etsivää lä-

hestymistapaa etätyöhön. Etätyöstä kiinnostuneiden virkamiesten mahdollisuudet toimia

etäältä esimerkiksi osa-aikaisesti voisi kartoittaa yksitellen ja yrittää löytää ratkaisua

asiaan siinä määrin kuin se on mahdollista. Etätyömahdollisuuksista voisi myös tiedottaa

organisaatiossa ja etsiä tietoturva- ja verkkokysymykseen taloudellisesti järkeviä vas-

tauksia23. Myös johdon tuki on tärkeä.

Kokoaikaisena etätyö voi saada aikaan haittaa eikä sitä välttämättä ole työn luonteen

vuoksi mahdollista toteuttaa. Etätyö voi kuitenkin toteutuessaan tuoda mukanaan positii-

visia elementtejä. Yleisesti yhteiskunnassa puhutaan suurten ikäluokkien eläkkeelle jää-

misestä. Myös lääninhallituksessa ikäjakauma painottuu kypsempään ikään, jolloin tär-

keäksi nousevat nykyisten virkamiesten pitäminen työkykyisenä ja uusien virkamiesten

rekrytoiminen. Työmatkan ollessa pitkä pari etätyöpäivää voi auttaa työssä jaksamisessa,

kun työmatkat jäävät etätyöpäiviltä pois. Lisäksi etätyö mahdollistaa työn vastaanottami-

sen kauempaa, joten uusien virkamiesten saaminen vapautuviin paikkoihin helpottuu, kun

ei tarvitse rekrytoida läheltä. Lisäksi sillä on imago-vaikutus. Nuoret ovat vähemmän si-

toutuneempia organisaatioihin ja kiinnostuneempia uusista työnteon muodoista. Siten

antamalla vaihtoehtoisia työnteon mahdollisuuksia organisaatio voi lisätä houkuttele-

vuuttaan työnantajana ja lisätä sitoutumista. Tämä pätee laajemminkin yhteiskunnassa.

Etätyön käyttöönotossa on hyvä huomioida erilaisia asioita. Näitä ovat työn luonne, oikea

tapa tehdä kyseinen työ, organisaation kulttuuri ja rakenne, etätyöhön haluavan perheti-

lanne ja selviämismahdollisuudet kotona. Etätyön pitää olla myös vapaaehtoista, hyvin

suunniteltua ja tietoturvasta pitää huolehtia. Myöskään yhteydenpitoa ei saa unohtaa. Nä-

mä asiat huomioimalla voidaan päästä tyydyttävään ratkaisuun.

23  Nykyisin etätyö on Länsi-Suomen lääninhallituksessa vielä vähäistä. Siihen ollaan saa-
massa toimiva virkamiehen asiointikorttiin perustuva etäkäyttökonsepti, jossa yhteydenotto
lääninhallituksen verkkoon on mahdollista kotiliittymästä. Paljon matkustelevat voivat myös
lukea sähköpostinsa matkapuhelimellaan. (Haastatellun sähköposti, 13.9.2004)
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Suomalaisen etätyöpotentiaalin toteutumisesta on hahmoteltu kolme erilaista skenaariota,

jotka rakentuvat siihen, miten etätyöpotentiaalia hyödynnetään tulevaisuudessa. Ensim-

mäinen skenaario, hitaan kasvun etätyö, perustuu tehottomaan etätyöpotentiaalin hyödyn-

tämiseen. Tuolloin etätyö edistyy omalla painollaan epämuodollisesti ja vuonna 2010

etätyöläisiä olisi noin 14 prosenttia työntekijöistä. Voimallisempi toinen skenaario on

hallitsematonta ja keskitettyä etätyötä, jossa etsitään etätyön yleistymistä tukevia keinoja

ja toimenpiteitä. Tässä keskittyneessä verkostotalouden skenaariossa isot keskukset

kommunikoivat keskenään ja vuonna 2010 etäällä työskentelisi 20 prosenttia työvoi-

masta. Toivottavin vaihtoehto on kolmas skenaario, aidosti verkottunut etätyö, jossa etä-

toiminta tapahtuu kotien lähellä: kodeissa tai etätyökeskuksissa. Tässä mallissa etätyöläi-

siä olisi 22 prosenttia työvoimasta vuonna 2010. (Heinonen 1998, 110-116.) Ajan myötä

nähdään, mikä skenaarioista loppujen lopuksi toteutuu ja mitä kehityksen eteen yritetään

tehdä.

Kaiken kaikkiaan etätyö on monitahoinen ilmiö, joka muuttuu yhteiskunnan ja työelämän

kehityksen mukana. Nähtäväksi jää, löydetäänkö etätyölle yhteinen nimittäjä, lisääntyykö

etätyö vai katoaako se, jos ihmiset eivät halua sekoittaa työtä ja vapaa-aikaa keskenään.

On myös mielenkiintoista nähdä, mitä uusia työnteon muotoja tulevaisuuden kehitys tuo

tullessaan.
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LIITTEET

Liite 1. Maaherran ja sisäisen tarkastajan haastattelurunko.

- Kertoisitteko aluksi itsestänne? Kuinka vanha olette, millainen koulutus teillä on ja mitä
työhönne kuuluu tällä hetkellä?
   * Kauanko olette ollut töissä nykyisessä toimessanne?
   * Montako alaista teillä on?
   * Mitkä ovat lääninhallituksen tärkeimmät tehtävät?

- Kuinka määrittelisitte etätyön?

- Mitä ajattelette etätyöstä?

- Onko Länsi-Suomen lääninhallituksessa mahdollista toteuttaa etätyötä? (tiedolliset,
taidolliset ja organisatoriset edellytykset)
   * Millaisissa toimissa ja tehtävissä etätyötä on mahdollista toteuttaa?
   * Jos työtä ei voi suorittaa kokonaan kotona, niin minkä tehtävien osalta olisi
      mahdollista?

- Kuinka etätyö sopii ylipäätään valtionhallintoon?

- Mikä olisi suhtautumisesi etätyön tekemiseen organisaatiossasi? Miksi?

- Haluaisitteko tai pystyisittekö itse tekemään etätyötä? Miksi?
   * Jos niin, minkä tehtävien osalta?

- Mitä ongelmia tai hyviä puolia etätyöstä olisi? (työntekijä / organisaatio)

- Mitä esteitä etätyön toteuttamiselle teidän organisaatiossanne on?
   * tietosuoja, työn luonne, työn laatu…

- Tekeekö Länsi-Suomen lääninhallituksessa joku jo etätyötä? Millaisia kokemuksia siitä
on saatu?

- Oletteko tietoinen siitä, haluavatko organisaationne virkamiehet tehdä etätyötä?
   * Onko halukkaita paljon, ja tiedätkö, miksi he haluavat / eivät halua tehdä
      etätyötä?
   * Näyttääkö etätyöhalukkuus riippuvan toimesta tai tehtävistä?
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- Mitä toiveita teillä on etätyöhankkeen suhteen?

- Tiedättekö, mistä kiinnostus etätyöhön on saanut alkunsa?

- Onko teillä jokin erityinen rooli Länsi-Suomen lääninhallituksen etätyön suunnittelussa
ja toteuttamisessa?

- Onko vielä asioita, jotka eivät ole tulleet esiin, mutta joista haluatte vielä keskustella?
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Liite 2. Osastopäällikköjen haastattelurunko.

- Kertoisitko aluksi itsestäsi? Kuinka vanha olet, millainen koulutus teillä on ja mitä
työhösi kuuluu tällä hetkellä?
  * Kauanko olette ollut töissä nykyisessä toimessanne?
  * Montako alaista teillä on?
  * Mitkä ovat osastonne tehtävät ja millaisia eri tehtäviä/toimia osastoltanne  löytyy?

- Mitä ajattelette etätyöstä?

- Tekeekö osastollanne joku jo etätyötä? Millaisia kokemuksia siitä on saatu?

- Onko osastollanne mahdollista toteuttaa etätyötä? (tiedolliset, taidolliset ja organisatori-
set edellytykset)
   * Missä toimissa ja tehtävissä on mahdollista toteuttaa?
   * Jos ei työtä voi suorittaa kokonaan, niin minkä tehtävien osalta?

- Mikä olisi suhtautumisesi etätyön tekemiseen osastollasi? Miksi?

- Haluaisitteko tai pystyisittekö itse tekemään etätyötä? Miksi?
  * Jos niin, minkä tehtävien osalta?

- Mitä ongelmia tai hyviä puolia etätyöstä olisi? (työntekijä / organisaatio)

- Mitä esteitä etätyön toteuttamiselle teidän organisaatiossanne / osastollanne on?
  * tietosuoja, työn luonne, työn laatu…

- Oletteko tietoinen siitä, haluaisivatko alaisesi tehdä etätyötä?
  * Onko halukkaita paljon ja tiedätkö, miksi he haluavat / eivät halua tehdä etätyötä?
  * Entä näyttääkö halukkuus etätyöhön riippuvan toimesta tai tehtävistä?

- Mitä toiveita teillä on etätyöhankkeen suhteen?

- Tiedättekö, mistä kiinnostus etätyöhön sai alkunsa?

- Mikä on osastonne rooli / tehtävä lääninhallituksen etätyöhankkeen suunnittelussa ja
toteuttamisessa?

- Onko vielä asioita, jotka eivät vielä tulleet esiin, mutta joista haluatte vielä keskustella?
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Liite 3. Työntekijöiden haastattelurunko.

- Kertoisitteko aluksi itsestänne? Kuinka vanha olette, millainen koulutus teillä on ja mitä
työhönne kuuluu tällä hetkellä?
   * Kauanko olette ollut nykyisessä toimessanne?
   * Millaiset työajat teillä on?
   * Miten pitkä työmatka teillä on? Paljonko työmatkoihin kuluu aikaa?
   * Entä mikä on perhemuotonne? Onko esimerkiksi pieniä lapsia?

- Kuinka määrittelisitte etätyön?

- Mitä ajattelette etätyöstä?
   * Kuinka suhtautuisitte etätyötä tekevään työkaveriinne tai siihen, että osastollasi joku
      tekee/tekisi etätyötä?

- Onko teillä tai jollakin lähipiiristänne (työpaikalla) kokemuksia etätyön tekemisestä?
    * Millaisia kokemuksia siitä on saatu?

- Haluaisitteko tai pystyisittekö itse tekemään etätyötä?
   * Miksi haluaisitte/ ette halua tehdä etätyötä?
   * Voidaanko koko työnne siirtää kotiin vai pelkkiä osia siitä?
   * Mitä tehtäviä voisitte suorittaa etätyönä? Ja mitä ei pysty tekemään kotoa käsin?
   * Mistä kiinnostus etätyöhön on herännyt? (työn luonne, työn laatu, aika, tilanne, perhe
      ja työilmapiiri jne.)
   * Tunnetteko omaavanne riittävät taidot, tekniset edellytykset ja sopivat
      persoonallisuuden piirteet, joita etätyössä tarvittaisiin?
   * Onko mielestänne organisaatio valmis toteuttamaan etätyötä? Mikä on esimiesten
      suhtautuminen asiaan?

- Onko työkavereidenne keskuudessa  kiinnostusta etätyöhön? Kuinka paljon?
   * Mikä on työyhteisönne ja lähimpien työtoverienne suhtautuminen etätyöhön?
   * Keskusteletteko paljon etätyömahdollisuudesta keskenänne?

- Minkälaisia ongelmia ja hyviä puolia etätyöhön mielestänne liittyy?
   * Mitä vaikutuksia etätyöllä on esimerkiksi teidän ajankäyttöönne ja perhe-elämäänne?
   * Entä työelämää ajatellen? Aiheuttaisiko se eristäytymistä, työajan ja vapaa-ajan
      sekoittumista, uran pysähtymistä ja sitä kautta myös epävarmuutta työpaikasta?
   * Millaisia vaikutuksia luulette organisaatiolle koituvan etätyöstä?

- Millaisia esteitä etätyön toteuttamiselle on?
   * Vaikuttavatko lähipiirin mielipiteet ja yleensä asenteet?
   * Entä tuleeko tietoturvasta huolehtimisesta ongelma ja ovatko etätyöhön tarvittavat
      käytännön järjestelyt toteutettavissa (laitteet, lukolliset kaapit jne.) ja laitteet
      saatavissa?
   * Mitä työn luonteeseen liittyviä esteitä?
   * Mitä esteitä etätyön toteuttamiselle on organisaation tai kenties esimiesten taholta?
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- Tietotekniikka liittyy olennaisesti etätyöhön. Millä tavoin te hyödynnätte sitä työssän-
ne?
   * Tarvitsisitteko lisäkoulutusta tietotekniikasta siirtyessänne etätyöhön?

- Millainen on tai olisi ihannetyönne? Vastaako nykyinen työnne sitä?
   * Oletko toimessanne omasta halusta ja mielenkiinnosta vai onko se teille vain väline
      itsenne (ja perheenne) elättämiseen?

- Millainen on työnne laatu? (stressaavaa, antoisaa)
   * Voisiko mielestänne työnne laatua parantaa etätyöllä?
   * Miten etätyö vaikuttaisi teidän henkiseen kokemukseenne työstänne ja
      työskentelytehokkuuteenne?

-Miten teillä suoritetaan työn valvontaa?
   * Olisiko etätyötä tekeviä työntekijöitä vaikeampi valvoa?

- Mihin yhteisöihin tunnette kuuluvanne? (esim. työ, perhe)
   * Mikä yhteisöistä on tärkein vai ovatko kaikki yhtä tärkeitä?
   * Minkälainen henki teidän työpaikallanne on?
   * Teettekö te paljon tiimityötä? Mitä se teillä tarkoittaa?
   * Rikkoisiko etätyö tiimit?
   * Luulisitteko eristäytyvänne työyhteisöstänne ja päätöksenteosta tehdessänne etätyötä?
   * Onko työyhteisö teille tärkeä työmotivaation ja tehokkuuden kannalta?

- Mitä toiveita teillä on etätyöhankkeen suhteen? (esim. alkamisajankohta, väline-
etuudet)

- Onko vielä asioita, jotka eivät ole tulleet esiin, mutta joista haluaisitte vielä  keskustel-
la? Tai onko jotain kysyttävää?
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Liite 4. Haastattelusopimus.

Etätyötoiveet ja –mahdollisuudet
Länsi-Suomen lääninhallituksessa
Kevät 2001
Haastattelusopimus
Kirsi Höglund

Tämä on tutkimus Länsi-Suomen lääninhallituksen etätyötoiveista ja –mahdollisuuksista.
Teen tutkimusta opinnäytetyönäni (pro gradu –tutkielma) Tampereen Yliopiston Sosiolo-
gian ja sosiaalipsykologian laitokselle. Haastattelut ovat kirjallisessa muodossa myös
Tampereen Yliopiston Työelämäntutkimuslaitoksen Riikka Kivimäen käytettävissä. Siten
tämä Länsi-Suomen lääninhallituksessa tehtävä etätyötutkimus kuuluu myös Suomen
Akatemian projektiin ”Information Society and Evolving Practices in Working life”.

Teidät on valittu haastateltavaksi, koska tutkimusasetelmani sisältää Länsi-Suomen
lääninhallituksen päällikkötasonhaastattelut sekä työntekijähaastatteluita keskuksesta
(Turku) sekä eri palvelukeskuksista ja koska olette töissä kyseisessä organisaatiossa.

Kyse on nauhoitetusta haastattelusta, ja nauhat ovat luottamuksellisesti vain minun
käytössäni pro gradu –tutkielmaani varten. Sen sijaan haastattelujen kirjalliset versiot
ovat myös Riikka Kivimäen käytössä Suomen Akatemian projektia varten. Tutkija voi
käyttää suoria lainauksia puheesta raportissaan, mutta kuitenkin huolehtien siitä, ettei
haastateltavaa voi siitä tunnistaa.

- Saako aineistona käyttää nauhoituksen ulkopuolella esiin tulleita asioita?_________
- Voiko haastateltavaan ottaa yhteyttä myöhemmin, jos siihen ilmenee tarvetta?_____
- Raportin luettaminen haastateltavalla ennen julkaisua? _______________________

Haastateltavalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä haastattelijaan tutkimukseen liittyvässä
asiassa haastattelun jälkeen tutkimuksen kuluessa.

__________________________             ____________________________
Haastattelija                                              Haastateltava
Kirsi Höglund
p:                                                                ____________________________
e-mail:                                                       Nimen selvennys
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Liite 5. Organisaatiokuvioita.



1

Liite 6. Länsi-Suomen lääninhallitus ja osastojen tehtävät (Länsi-Suomen lääninhallituksen www-sivut 2002)

HALLINTO-
OSASTO

KILPAILU-
JA
KULUTTAJA-
OSASTO

LIIKENNE-
OSASTO

OIKEUS-
HALLINTO-
OSASTO

PELASTUS-
OSASTO

POLIISI-
OSASTO

SIVISTYS-
OSASTO

SOSIAALI-
JA
TERVEYS-
OSASTO

-lääninhallituksen,
kihlakunnan virasto-
jen ja maistraattien
henkilöstö-, talous-
ja tietohallintopalve-
lut
-kihlakunnanviras-
tojen ja maistraattien
tulosohjaus
-osa sisäasiainminis-
teriön valtakunnal-
lista tietoverkkoa
-yleishallintotehtä-
vät
- johdon tukipalvelut
-yhteisplavelun
edistäminen

-talous- ja velka-
neuvonta
-kilpailunrajoitus-
ten selvitukset ja
valvonta
-hintavertailut ja –
selvitykset
-valmismatkaliik-
keiden valvonta
-hintamerkintöjen
sekä kulutusluotto-
jen markkinoinnin
valvonta
-mittaamisvälinei-
den vakaus-
valvonta
-tekijänoikeuslain
perusteella tehtävät
tarkastukset
-vähittäisliikkeiden
aukioloaikojen
poikkeusluvat
-kansanhuollon
valmiussuunnittelu
-kiinteistöjen ja
vuokrahuoneistojen
välitysliikkeiden
valvonta ja rekist.

-joukkoliikenteen
kehittäminen ja
ostaminen
-joukko- ja linja-
liikenneluvat
-taksi- ja tavaralii-
kenneluvat
-autokoululuvat
-etuajo-oikeudet
lautoille
-liikenneturvalli-
suuden edistämi-
nen
-sähköisen viestin-
nän ja maantiekul-
jetusten valmius-
suunnittelu

-läänin väestön
oikeusturvasta
huolehtiminen
-ulosottotoimen
ohjaus ja valvonta
-valtion edun
valvonta
-tiedoksiannot
ulkomaille
-maksutalletukset
-ylimääräisen
yhtiökokouksen ja
tilintarkastuksen
määrääminen

-tulipalojen ja
onnettomuuksien
ehkäisy
-pelastustoimin-
nan palvelujen
turvaaminen ja
kehittäminen
-väestönsuojelun
palvelujen tur-
vaaminen ja kehit-
täminen
-poikkeusoloihin
varautumisen
koordinointi
-varautumiskurssit
ja maanpuolustus-
kurssit

-läänin poliisitoi-
men suunnittelu,
kehittäminen ja
johtaminen
-poliisilaitosten
määrärahanjako ja
tulostavoitteet
-paikallispoliisin,
keskusrikospoliisin
ja liikkuvan polii-
sin yhteistoiminta
-lupahallintotehtä-
vät
-paikallispoliisia
koskevat kantelut

-täydennyskou-
lutus ja arviointi
-yhteishaku
-ammatillinen
lisä- ja perus-
koulutus
-koulu- kirjasto- ja
oppilaitosrakenta-
minen
-oikeusturva
-kirjastotoimi
-nuorisotoimi
-liikuntatoimi
-alueellinen taide-
hallinto
-EU:n rakennera-
hasto- tehtävät
opetusministeriön
hallinnonalalla

SVENSKA
ENHETEN/
Ruotsikielinen
yksikkö
-opetus- ja kirjas-
totoimen ruotsi-
kieliset palvelut

-sosiaali- ja terve-
yspalvelut
-ehkäisevä sosiaa-
li- ja terveyspoli-
tiikka
-yksityisten sos.-
ja terv.palvelujen
tuottajien luvat
-yksilön oikeus-
turva
-oikeuslääketie-
teellinen toiminta,
kuolinsyyn selvi-
tykset
-rakentamisen
valtionavut
-elinympäristön
terveellisyys ja
kuluttajansuoja
-elintarvike- ja
tuoteturvallisuus-
valvonta
-eläinlääkintä-
huolto ja eläinsuo-
jelu
-alkoholiluvat ja
valvonta
-valmiussuunnitte-
lu

MAAHERRA
SISÄINEN

TARKASTAJA

TIEDOTUS-

PÄÄLLIKKÖ


