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Kiitos 
 
Esitarkastajien Raija Julkusen ja Irja Kandolinin sekä artikkeleiden referee-lukijoiden 
kommentit johdattelivat työtä laaja-alaisemmaksi ja tarkemmaksi. Työsuojelurahaston 
Ansiotyö kotona -hanke (2007–2008) innoitti tutkimuksen teemaan, ja Suomen Akate-
mian projektimme Työn tilallinen hajautuminen (2010–2013) mahdollisti sen, että väi-
töksen artikkelit muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. 

Liisa Häikiö ja Jouko Nätti poimivat minut projektitutkijaksi, kun viimeistelin vielä 
opintoja ja odotin pientä. Eihän tämän pitänyt olla mahdollista nykymaailman kurjistu-
vassa työssä? Joukon ennakkoluulottomuus palkata äitiysvapaalle jäävä opiskelija haastoi 
käsitykseni työelämän ankaruudesta perin juurin. Joukon inhimillisyys, lämmin elämän-
asenne ja reiluus ovat siitä pitäen olleet ehdottomia. Mikäli hän on kritisoinut, en ole sitä 
huomannut. Joukolla on myös käytännöllinen taito nähdä keskeneräisessä valmiin ele-
mentit. Timo Anttila ja Tomi Oinas ovat sitkeästi auttaneet ja kannustaneet. 

Sosiaalipolitiikan yhteisö Tampereen yliopistossa on iloinen ja aktiivinen. Olemme 
tutkineet ja opettaneet yhdessä, mikä tärkeintä! Aamulenkkejä parempaa ei voisi olla! 
Lina Van Aerschotilla, Pertti Koistisella ja Liisa Häikiöllä on riittänyt energiaa aktivitee-
teille sekä aina aikaa pohtia asiain sosiaalipoliittista tilaa. Pertin huolehtima TyöVerkko-
tutkijakoulu on tarjonnut avartavia oppimisen hetkiä.  

Aloittavien sosiaalipoliitikkojen varjoseminaari oli aikanaan minulle tärkeä, eikä pel-
kästään epävarmuuden vaan myös työpapereita koskevien kommenttien vuoksi. Katri 
Siposen kanssa haimme samalla kellonlyömällä vahtimestarilta avaimia tammikuussa 
2008. Katrin huolellinen työ tutkimuksessa ja opetuksessa on ollut tärkein tukeni. Niina 
Viitasalo ja Tiina Soininen ovat olleet kultaakin kalliimpia työn mutta ennen kaikkea elä-
män puntaroinnissa. Yliopistopalveluiden väki on pelastanut monesta pulasta! 

Omaksi tutkijakoulukseni voisin kutsua Harri Melinin tutkimushanketta tietotyöstä 
(SA 2008–2011). Projektikokouksissa nuoret ja etenkin konkaritutkijat mekastivat työ-
elämän kiistakysymyksistä innostuneesti. Pasi Pyöriän erinomaiset tekstit ovat haastaneet 
minua ajattelemaan ja kirjoittamaan paremmin. Pasin hirtehinen huumorintaju yllättää ja 
osuu aina. Onneksi Tiina Saari liittyi projektiin! Tiinan iloisen pistelevä elämänasenne 
parantaa hyvänkin päivän. 

Äiti ja isä ovat hoitaneet lastenlapsiaan itseään säästämättä mutta aina pienistä naut-
tien. Kalleimpani ovat ystäväni, perheeni tällä ja toisen puolen merenlahden, kummityt-
töni Kaisla ja kummituspoikani Elias, sekä ennen kaikkea Sisi ja Iisi.  

 
Pääsiäisenä 2014, kun aurinko lämmittää taas.  

Mihin nuo muurahaiset ovat matkalla?  
Tekevätkö pesää tuvan perustuksiin? 
Kompostissa oli aamulla hiiri.    Satu Ojala 
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Ansiotyö kotona ikkunana työelämään. Kotona työskentelyn käsitteet, piirteet 
sekä yhteydet hyvinvointiin 
Työ ei ole enää sidottu työpaikan tiloihin tai työaikaan. Työn ajan ja tilan käytännöt ovat 
uudistuneet ja vapautuneet.  Työtä tehdään enenevästi kotona. Kodilla on kuitenkin yhä 
merkityksensä yksityisenä oman ja perheen vapaa-ajan, yhteisen elämän sekä työstä pa-
lautumisen tilana. Etätyön tehtävänä 2000-luvun työympäristöissä on luoda kontrasti 
työpaikan arkisiin kiireisiin ja mahdollistaa työrauha itsenäisille työntekijöille. Etätyön 
sijaan kotona tehdään kuitenkin enemmän ylityötä, usein korvauksetta.  

Väitöskirjan fokus on (1) työn uusissa käytännöissä ajan ja paikan suhteen, etenkin 
kotona työskentelyssä, eri työn muotojen taustatekijöiden hahmottamisessa, sekä (2) näi-
den käytäntöjen yhteyksissä työntekijöiden kokemukseen työstä elämänalueena, työnte-
kijän hyvinvointiin sekä työn ja perheen kohtaamiseen. Tutkimus kytkeytyy osaksi työ-
markkinoiden tapahtumia osoittaessaan ennen kaikkea palkkatyön ajankohtaista kehi-
tystä, mutta sivutessaan myös yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä.  

Tutkimuksessa on hyödynnetty neljää eri aineistoa. Ensimmäisen artikkelin käsitetut-
kimuksessa aineistona on työelämän ajan ja paikan käytäntöjen käsitteisiin perehtynyt 
edeltävä tutkimus. Toisessa artikkelissa tarkastelen eri tavoin liikkuvien työn muotojen 
yleisyyttä ja ajoitusta Tilastokeskuksen ajankäyttöaineistolla. Artikkeleissa III, IV sekä VI 
sovellan Tilastokeskuksen työoloaineistoa liikkuvan työn ja kotona työskentelyn yleisyys- 
ja taustatekijäanalyysissa sekä kotona työskentelyn ja perheen vuorovaikutusta koske-
vassa tutkimuksessa. Neljäntenä aineistona tarkastelen kotiylityön syitä ja motiiveja sekä 
kotona työtä tekevien tulkintoja työstä elämänalueena laadullisella teemahaastatteluai-
neistolla. Uudistuneet työn järjestämisen ja johtamisen tavat työorganisaatioissa samoin 
kuin työpoliittinen työelämän ohjaus ovat tutkimuksen keskeisiä konteksteja. 

Työoloaineisto on jo vuodesta 1990 kertonut ylityön tai ilman korvausta tehtävän 
työn olevan etätyötä yleisempää. Taustatekijätarkastelu osoitti, että kotona työskentely 
on pitkälti ylempien toimihenkilöiden työtä. Aikapaineet sekä vastuullinen asema lisäävät 
työpäivien jälkeen ja lisäksi tehtävää työtä. Työ itse määrittää työkäytännöistä suurimman 
osan, eikä esimerkiksi perhe. Työ on kuitenkin tilallisesti liikkuvaisinta yrittäjillä, ja ajan 
suhteen se on moninaisinta maatalousyrittäjillä.  



 

 

Kotona korvauksetta tapahtuvan työpäivien jatkamisen taustalla on lisääntynyt auto-
nomia, johon liittyy myös työn sitominen tehtäviin työajan sijaan. Innostava ja tärkeäksi 
koettu työ vain saa usein seurakseen kiireen ja työpaineen. Useimpien työntekijöiden 
kohdalla iltaisin työtä tehdään kotona tilanteittain, silloin tällöin, eikä kovin pitkään. Joil-
lakin työtä on kuitenkin yksinkertaisesti liikaa. Työn rajoihin liittyy sellaista yksilöllistettyä 
vastuuta, joka johtaa työntekijöitä arvioimaan omaa työtehoaan sekä moittimaan itseään 
huonosta organisoinnista. Työyhteisöiden olisi edistettävä turvallista työaikakulttuuria. 
Etenkin nuoret työntekijät törmäävät valmistuttuaan tilanteeseen, jossa työajan hallinta 
on konkreettisesti opeteltava. Vapaa-aika on raivattava, joskus myös taisteltava. Useim-
mat kehittävät itselle soveltuvia aktiivisia keinoja, joilla irtautua työstä.  

Työ kotona ei saa työntekijöitä kaipaamaan selkeitä elämänaluerajoja vaan työ on 
luonteva osa elämää niin palkansaajilla kuin yrittäjilläkin. Työhön, kuten arkeen yleensä, 
liittyy kuitenkin tilanteita, joissa työ vaikeuttaa liiaksi palautumista tai lepoa tai vie aikaa 
perheeltä. Tällöin työtä arvioidaan kriittisesti, jopa kyynisesti. 

Rajoistaan lipeävän työajan sääteleminen lainsäädännöllä on haastavaa, toisinaan 
myös mahdotonta. Työnantajan on kuitenkin huolehdittava työajan riittävyydestä. Li-
säksi työyhteisöjen ja työterveyshuollon vastuuta turvallisten käytäntöjen muotoile-
miseksi tulee kannustaa. Yhteiskunnallisesti olisi myös haettava ratkaisuja siihen, miten 
itsensä työllistävien, uusien koteihin hajasijoitettavien työntekijöiden (esimerkiksi free-
lancereiden) samoin kuin maatalousyrittäjien tulonmuodostus pysyy kohtuullisena käy-
tettyyn työaikaan nähden. 
 

ASIASANAT 

Kotona työskentely, informaali ylityö kotona, liikkuva työ, työaika, hyvinvointi, työn ja 
perheen kohtaaminen 
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Working at home. Concepts, characteristics and connections to employee well-
being 
Modern working practices have expanded beyond the conventional boundaries of work-
ing time and place. For example, work is now carried out at home, while travelling, or at 
a customer’s premises. Increasingly knowledge-based work also carries over into em-
ployees’ private spheres. In industrial societies, the home was seen as a private refuge, 
with the majority of work performed there taking the form of unpaid housework and 
care. Although this view has faded, the home is still necessary for recovery and a private 
life. As such, the home is an essential environment for analysing emerging practices in 
our working lives. The home space of employees is now shaped by new technologies 
that bring virtual and social contacts into the realm of family life. As I demonstrate in 
my study, the nature of working from home involves not only telework, but also more 
informal overtime. 

New flexible working practices are supposed to enhance employees’ autonomy and 
help them find a work-family balance. However, there are social and well-being-related 
risks related to prolonged working hours, especially the increased risk of difficulties in 
detaching from work, and of a negative sense of work-family interface.  

My study consists of six articles that analyse the concepts and measurement of newly 
emerged temporal and spatial work practices (article I), the frequency and timing of work 
in different locations among employees and entrepreneurs (article II), the characteristics 
of work and the employees carrying out work outside the work-place (articles III and 
IV), the nature of working from home, especially informal overtime (article IV), the 
interpretations of work as a life sphere among employees and entrepreneurs working 
from home (article V), and the interface between work and family among teleworking 
employees as opposed to that of workers who do informal overtime at home (article VI). 
In the summary of my study, I reflect upon the implications of my findings for society, 
organisations and employees. 

My data is both qualitative and quantitative. The qualitative data for the conceptual 
analysis consists of research articles that reflect the use of concepts in the area of current 
spatial work practices (article I), and of thematic interview data based on 42 interviews 
with employees and small business entrepreneurs (articles IV and V). Articles III, IV and 



 

 

VI use quantitative employee data from the Finnish Quality of Work Life surveys con-
ducted in 2003 (N = 4,104) and 2008 (N = 4,392) by Statistics Finland. Article II focuses 
on data from the Finnish Time Use survey of 2009–2010 by Statistics Finland. This diary 
data is defined to represent the Finnish working population and all 10-minute periods 
of their working day, and comprises over 2,000 working days. My methods include con-
tent analysis and discourse analysis for the qualitative data, and descriptive statistics and 
logistic regression analysis for quantitative data. 

My conceptual analysis reveals the wide-ranging scope of many new concepts, such 
as e-work, telework, mobile work, distributed work and virtual work. However, the con-
cepts overlap and lose some of their analytical power. Thus, to improve clarity, evalua-
tion of the criteria of timing, placing, contents, and formality vs informality of work 
carried out outside the work-place is to be encouraged. For example, most work in phys-
ically mobile settings is still traditional in nature and is not knowledge-based. Addition-
ally, it makes a difference whether an employee works at home during the working day 
or after it. Interestingly, the longest working hours and the most distributed practices of 
using several work spaces are carried out by entrepreneurs, not employees, suggesting 
the need for a wider scope to all analysis on temporal and spatial practices. 

Among employees engaged in knowledge work, informally constructed overtime 
work at home is more prevalent than agreement-based telework during normal work 
hours. The strongest predictors of all work at home are a high-level labour market posi-
tion that demands a higher level of education or involves supervisory tasks, and a posi-
tion that involves autonomous and creative work content. However, informal after 
hours work at home is ambiguous. In many cases, working evenings is due to the indi-
vidual’s enthusiasm and can be described as a voluntary practice. At the same time, the 
results also suggest that time pressures, tight deadlines, and heavy workloads increase 
informal overtime. Even if work allows and encourages freedom and autonomy, it usu-
ally necessitates personal responsibility and the self-assessment of results. Thus, some of 
the urgency experienced may act as a locus for more qualitative senses of ineffectiveness, 
resulting in the problems in managing working days productively that are associated with 
inadequate skills when faced with demanding tasks. The social relations at the work-
place, including the atmosphere and the support of superiors and the work community, 
are only weakly related to working at home. There is no empirical evidence showing 
systematic misuse of employees; it is rather the case that there is organisational inexpe-
rience in recognising the sometimes intolerable amounts of work employees must do 
outside working hours. 

Telework maintains its reputation as a great opportunity for enhancing the quality of 
work and home life, however, there are contradictory findings about whether working 
from home enhances or weakens the work-family interface. Support for the idea that 
family characteristics might shape flexibility choices is weaker than expected. The 
younger the children and the more children a family has, the more work is taken home 



 

 

as telework. In addition, informal overtime increases substantially according to the num-
ber of children in a family. Couples living with children do both telework and informal 
overtime at home more than any other household type. However, informal overtime at 
home is clearly associated with an increased negative sense of work-family interface. 

Today, spatial, temporal, and social work practices comprise a multi-level and inter-
active amalgamation of both the attractions and pressures that are manifested in the 
employees themselves, in their organisations, and in society. Employees evaluate and 
respond to this often conflicting complexity in many ways. Skills, personal boundaries, 
and a willingness to maintain these boundaries differ significantly. Most employees feel 
the need in principle to restrict work to the work-place and maintain their private 
spheres, but at the same time, only a few clearly uphold these boundaries. We must 
acknowledge that the indefinite nature of much work today prevents strict control or 
guidance of work processes. Working from home requires personal control over work-
ing hours, the spatial reorganisation of home space, and negotiations between family 
members over the allocation of time and space. 

Nevertheless, to avoid an over-burdening need for informal work that risks the well-
being of some employees, the already high levels of informal actions at work should be 
responded to at both the societal and organisational level. Dispersive forms of work are 
generally not recognised in labour law or working time regulations. Among the many 
different arrangements of work at separate places, telework is included only in the Eu-
ropean Trade Union Confederation framework agreement (ETUC 2002), which was an 
important step towards controlling new forms of work. In addition, at the organisational 
level, employers should aim to improve employees’ skills in order to maintain the psy-
chological boundaries of work. Working time and tasks should be actively discussed and 
formulated. Practical tools may be obtained, for example, with planned social employ-
ment protection in collaboration with health and safety organisations. Increased levels 
of self-employment also suggest the need for the analysis and enhancement of entrepre-
neurs’ well-being when mostly working alone at home. 
 

KEYWORDS 

Telework, informal overtime at home, mobile work, working time, well-being of em-
ployees and families 
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1. Johdanto 

1.1. Työ ei katso aikaa, ei paikkaa 
Yhä harvemman työ on rajattavissa selkeisiin ajallisiin ja tilallisiin rajoihin. Aika on ollut 
keskeinen työn mitta, ja työ on tehty työpaikalla, mutta edellytykset hallita työtä näillä 
ajan ja paikan rajoilla ovat vähentyneet (esim. Julkunen et al. 2004; Tammelin 2009a). 
Seurauksena työaika ei enää rajaa työtä tai suojele työntekijää sillä tavalla kuin työlainsää-
dännössä on tarkoitettu. Suomi on tietoyhteiskunta, jossa suuri osa työvoimasta on kor-
keasti koulutettua (Pyöriä 2006a). Työn tilallinen muutos on ollut väistämätön. Se on 
seurausta tuotantoprosessien maailmanlaajuistumisesta, työnantajan ja työntekijän väli-
sen suhteen uudistumisesta, työn ja työtehtävien tietoistumisesta sekä joustavien työn 
muotojen lisääntymisestä. Työaika on henkilökohtaistunut etenkin tietotyöluonteisissa 
tehtävissä. Jo pitkään työlainsäädännössä tarkoitetun työajan rinnalla etenkin ylempien 
toimihenkilöiden työssä ovat kulkeneet informaalit, henkilökohtaisemmat työaikasopi-
mukset tai -käytännöt. (Supiot et al. 2001, 63–64, 69.)  

Työn ja muiden elämänalueiden välisten rajojen hälvenemistä ei voi lähtökohtaisesti 
osoittaa kielteiseksi, jos ei aina myönteiseksikään kehityskuluksi: kyseessä on pysyvä työ-
elämän muutos hyvine ja huonoine puolineen. Kolme viidestä palkansaajasta voi käyttää 
työaikaa tarvittaessa omien asioiden hoitamiseen, mutta samaan aikaan neljännes kokee 
vähintään joskus laiminlyövänsä perhettään työn vuoksi (Lehto & Sutela 2008, 134, 149). 

Havainnot pakottavat katsomaan työtä uudestaan paitsi teoreettisena myös käytän-
nöllisenä kysymyksenä: miten määritellä työ, miten teoretisoida ja mitata sitä? Mikäli työ-
olosuhteet poikkeavat toisistaan paljon, miten voimme todentaa tai yleistää, että jokin 
seuraus aiheutuu työstä? (Allvin 2008, 20.) Tämän väitöskirjan fokus on työtehtävien (1) 
teknologisoitumista ja ammattirakenteen toimihenkilöistymistä seuranneissa, työn sisäl-
löllisissä ja tilallisissa muutoksissa, niistä aiheutuvissa uusissa työn arkisissa käytännöissä 
ajan ja paikan suhteen sekä (2) näiden käytäntöjen yhteyksissä työntekijöiden kokemuk-
seen työstä elämänalueena, työntekijän hyvinvointiin sekä työn ja perheen vuorovaiku-
tukseen. Samalla tutkimus kytkeytyy osaksi työmarkkinoiden ajankohtaista kehitystä 
osoittaessaan ennen kaikkea palkkatyön ajankohtaista kehitystä, mutta sivutessaan myös 
yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä.  

Väitöksen osatutkimuksilla on kontekstina koti. Tarkastelen työelämän mahdollista 
muutosta kodin näkökulmasta, kodin ikkunasta. Monet työn sisällölliset muutokset näyt-
tävät konkretisoituvan kodeissa. Kodista tuli uudelleen yleisempi ansiotyön tila, kun tie-
toteknologia ja ”etäistyö” (Salmi 1991) sen mahdollistivat; työ on jälleen yleistynyt ko-
deissa sijoituttuaan lyhyen historian ajanjakson ajan enimmäkseen teollisiin ja palvelualo-
jen ympäristöihin. Pientilalliset, yrittäjät, käsityöläiset, taiteilijat ja omaisiaan hoivaavat 
ovat toki tehneet työtä kodeissa läpi tuon teollisen ajanjakson samoin kuin esimerkiksi 
opettajat; nyt uutta on periaatteessa minkä tahansa tietoteknologiaa soveltavan työn as-
tuminen kotiin – ja asettuminen kodiksi.  
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Tutkimukseni keskeisin painopiste, jota edeltävässä tutkimuksessa on lähinnä sivuttu, 
on eräs työn, ajan ja teknologian muutoksiin olennaisella tavalla osuva havainto: se, että 
palkansaajien kotona työskentelystä suuri osa on luonteeltaan ylityötä, työpäiviä jatkavaa 
tai vapaapäiviin tai loma-aikoihin sijoittuvaa työntekoa. Havainto ei ole sinänsä uusi: sen 
paljasti jo ensimmäinen kotona työskentelyä mitannut työolotutkimus vuonna 1990 
(Nätti et al. 2006). Havainto on sittemmin pilkahdellut esimerkiksi Aikanyrjähdys-teoksen 
(Julkunen et al. 2004) sekä Juha Antilan (2005) työn uusia aikakytköksiä ja läikkymistä 
vapaa-ajalle havainnoivissa tutkimuksissa.  

Kotona työskentelyn ylityöluonne on jäänyt etätyövisioiden varjoon. Ylityön yleisyys 
tekee kotona työskentelystä kiinnostavan tutkimuskohteen. Kotoa löytyvät työelämän 
kehityksen monet ristiriitaiset havainnot: kotoa etsitään ja siellä saavutetaankin työlle rau-
hallista etätyötilaa, mutta työ venyy helposti iltoihin ja viikonloppuihin, heikentää työn-
tekijän irtautumista työstä sekä kuormittaa myös työntekijän perhettä.  

Toisena keskeisenä tutkimuskohteena ovat uudistuneita ajan ja paikan käytäntöjä kos-
kevat käsitteet ja empiirisessä tutkimuksessa sovelletut mittarit. Monitilaisista työn muo-
doista on oltu siinä mielessä innostuneita, että myös käsitteitä on syntynyt pelkkien visi-
oiden varaan. Erittelen kriteereitä, joita tulisi käsitetasolla huomioida, jotta eri työn muo-
dot tavoitettaisiin tutkimuksessa tarkemmin.  

Kolmanneksi tutkimuksen havainnot koskevat työntekijöiden työhyvinvointia moni-
tilaisessa työssä ja niihin kytkeytyviä työpoliittisia kehittämistarpeita yhteiskunnassa ja 
työorganisaatioissa. Työssä liikkuminen koettelee jaksamista, mikäli työnteon paikkoja 
on useita ja työpäivät pitkittyvät (Ojala & Pyöriä 2013b), mikäli työhön liittyy kiireisyyttä 
(Yläkangas 2014) tai jos työmatkoilla työpäivät venyvät pitkiksi matkustamisen rasitusten 
lisäksi (Hyrkkänen et al. 2013). Työajankäytön yksilöllistyminen saattaa joillakin, työho-
lismiin taipuvaisilla työntekijöillä riskeerata hyvinvoinnin ja jaksamisen pitemmällä aika-
välillä (Hakanen 2005; Ojala 2011).  Näitä tutkimuksessa tunnistettuja ongelmia on jo 
ohjattu työyhteisöissä työnantajan ja työterveyshuollon erityistarkasteluun (Hyrkkänen et 
al. 2013), ja lisäksi niitä tulisi tarkastella työlainsäädännön ja sosiaalipolitiikan näkökul-
mista. 

1.2. Väitöskirjan artikkelit 
Väitöskirja koostuu tästä johdannosta sekä kuudesta tieteellisissä aikakauslehdissä jul-
kaistusta artikkelista. Artikkelit ovat osa kahta tutkimushanketta, ja niissä asetetut tutki-
mustehtävät ja -kysymykset noudattelevat myös hankkeiden tavoitteita. Väitöstyö käyn-
nistyi Työsuojelurahaston tutkimushankkeessa Ansiotyö kotona. Yleisyys, ominaispiir-
teet, seuraukset ja hallinta (2007–2008, Nätti et al. 2009a) ja valmistui Suomen Akatemian 
(2010–2013) hankkeessa Työn tilallinen hajautuminen. Hankkeet ovat Tampereen ja Jy-
väskylän yliopiston yhteisiä ja niiden oppiainekoti on sosiaalipolitiikka.  

Temaattisesti artikkelit kohdistuvat eri näkökulmista samaan tutkimuskohteeseen: 
työn erilaisiin ajan ja paikan käytänteisiin ja niiden hyvinvointiyhteyksiin. Kaksi ensim-
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mäistä artikkelia tavoittelee eri tavoin liikkuvan työn käsitteellistä hahmottamista ja mit-
taamista; seuraavat neljä keskittyvät kotona työskentelyn muotoihin ja niiden yhteyksiin 
työntekijän elämänalueiden hallintaan sekä työntekijän ja perheen hyvinvointiin.  

Ensimmäisessä artikkelissa Työ hajautuu – missä käsitteiden rajat? (Ojala 2009) perehdyn 
ajan ja paikan käytänteiden tutkimuksessa luotuihin käsitteisiin ja analysoin käsitteiden 
käyttöä edeltävissä tutkimuksissa. Tarkoituksena on luoda rajanvetoa ja tuottaa selvyyttä 
päällekkäisten käsitteiden, esimerkiksi mobiilin työn ja etätyön, välille. Toisessa artikke-
lissa Yöllä kello kolmetoista (Ojala 2012) tavoitteena on mitata eri tavoin liikkuvan työn 
muotojen yleisyyttä vuorokauden ja ajankohdan mukaan. Artikkelissa käytettävä Tilasto-
keskuksen ajankäyttöaineisto mahdollistaa tulosten erittelyn palkansaajilla, yrittäjillä sekä 
maatalousyrittäjillä. Kolmannessa artikkelissa Suomalaisten palkansaajien kotona työskentely 
ja työssä liikkuminen analysoimme tutkimusryhmänä (Nätti et al. 2010), kuinka yleistä suo-
malaisten palkansaajien liikkuminen työssään on, ja erittelemme samalla kotona työsken-
telyä sen kahden luonteen, etätyön ja ylityön perusteella. Nämä kolme artikkelia pereh-
tyvät eri työnteon muotoja ja yleisyyttä koskeviin kysymyksiin. 

Seuraavissa artikkeleissa näkökulmana ovat kotona työskentelyn piirteet ja yhteydet 
työyhteisön ja työn taustatekijöihin, sekä kotona työskentelyn yhteydet kokemukseen 
työstä elämänalueena, työn hallintaan sekä työntekijän ja perheen hyvinvointiin. Näissä 
artikkeleissa aineistoina ovat sekä teemahaastattelut että Tilastokeskuksen palkansaajia 
koskevat työoloaineistot. Neljännen artikkelin Supplemental work at home among Finnish wage 
earners: involuntary overtime or taking the advantage of flexibility? (Ojala 2011) tutkimuskohteena 
on työpäivien venyminen – tai venyttäminen – omalle vapaa-ajalle, tämän työn taustate-
kijät ja yhteydet työn ja työyhteisön piirteisiin, sekä työntekijöiden haastatteluissa kuvaa-
mat motiivit työpäivien jatkamiselle iltaisin kodin ajalla. Artikkelissa tarkastellaan myös, 
miten etätyön profiili eroaa ylityöluonteisesta kotona työskentelystä.  

Viidennessä artikkelissa Työn kaltevilla pinnoilla. Tulkinnat työstä elämänalueena kotona työs-
kentelevillä yrittäjillä ja palkansaajilla (Ojala 2013b) keskityn kotona työskentelevien työnte-
kijöiden, sekä palkansaajien että yrittäjien, tulkintoihin työstä elämänalueena. Kuudennen 
artikkelin Informal Overtime at Home instead of Telework: Increase in Negative Work-Family In-
terface (Ojala et al. 2014) tutkimuskohteena ovat etä- ja ylityön hyvinvointikytkennät työn-
tekijöiden perheiden näkökulmasta: käytettävät työolotutkimuksen mittarit kuvaavat 
myönteisiä ja kielteisiä työstä perheeseen suuntautuvia hyvinvointiyhteyksiä. 

1.3. Yhteenvetoluvun näkökulma ja eteneminen 
Tällä väitöskirjan yhteenveto-osiolla on erityinen näkökulmansa: pohtia työajan muutok-
sesta koituvia tarpeita reagoida työntekijän aseman kehitykseen eri työpoliittisilla toimen-
piteillä. Väitöskirjan artikkelimuodon vuoksi työpolitiikan näkökulma tulee erillisissä ar-
tikkeleissa sivutuksi lyhyesti. Painottamalla työpolitiikkaa tässä johdannossa tutkimus 
asettuu osaksi sosiaalipoliittisen työelämäntutkimuksen pitkää kaarta ja sen työntekijän 
asemaa työsuojelullisena kysymyksenä tarkastelevaa perinnettä. 
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Yhteenvetoluvussa taustoitan aluksi tietotyön kehittymistä sekä työn organisoimisen 
ajallisia ja tilallisia muutoksia. Kotona työskentely on etätyön nimissä ollut henkilöstö-
lähtöistä joustavuutta tavoitteleva työpoliittinen ja hallitusohjelmiinkin kirjattu tavoite. 
Erittelen myös työn, kodin ja perheen tai vapaa-ajan kohtaamista, vuorovaikutusta ja 
tasapainoa koskevaa tutkimusta. Näkökulmana näihin laajoihin keskusteluihin rajaudun 
ennen kaikkea kotona työskentelyyn.  

Tutkimusasetelmaa eli tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja menetelmiä kuvaavan luvun 
jälkeen väitöskirjan yhteenveto sisältää kolme lukua, joissa keskustelen tutkimusartikke-
lien keskeisistä havainnoista suhteessa aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Aloitan käsite-
keskustelusta: monipaikkaista työtä on käsitteellistetty eri tutkimuksissa turhankin moni-
naisin ja toisilleen päällekkäisin käsittein. Määrittämäni käsitekehyksen tuella erittelen eri 
työn muotojen yleisyyttä ja mahdollisuuksia mitata niitä. Käyn erikseen läpi kotona työs-
kentelyn sekä muutoin liikkuvan työnteon käsitteet, tavat mitata näitä ilmiöitä sekä tut-
kimuksessa tunnistetut taustatekijät, jotka selittävät ilmiöiden yleisyyttä. Toinen tulos-
luku käsittelee kotona työtä tekevän työntekijän tulkintoja työstä osana elämää sekä ko-
tona työskentelyn hyvinvointiyhteyksiä työntekijän, työyhteisön ja perheen näkökul-
mista. Pohdin myös kotia palkansaajan ja yrittäjän työympäristönä. 

Kolmanneksi tarkastelen työpoliittisia kysymyksiä edeltävien tuloslukujen havainto-
jen kautta. Työpoliittisella ohjauksella yhteiskunnassa ja työyhteisöissä tulisi reagoida ny-
kyistä napakammin ajallisista ja tilallisista työn muutoksista koituvien mahdollisten kiel-
teisten seurausten ehkäisemiseksi. Nyt vastuu työajan hallinnasta on joskus liiaksi työn-
tekijän harteilla. Erittelen myös yrittäjien ja maatalousyrittäjien asemaa työmarkkinoilla 
työajan, toimeentulon ja elämänkokonaisuuden kysymyksenä. Työ–perhe-keskustelut 
ovat olleet varsin palkkatyökeskeisiä koko yhteiskunnan ja näin myös politiikan tasolla, 
vaikka varsinkin yrittäjät elävät ajan ja tilan rajoja kaihtavaa arkea. 
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2. Työn tilalliset murrokset  

Tämän luvun teemoja yhdistää se, että ne yhdessä mahdollistavat työn vapautumisen ajan 
ja paikan sidoksistaan sekä tuottavat keskeiset kontekstit uusille työnteon muodoille. Tie-
totyö on perustana monipaikkaisen, hajautetun työn ja kotona työskentelyn yleistymiselle 
palkansaajilla. Tietotyö kulkee mukana teknologisten välineiden avustuksella ja on siir-
rettävissä ja tehtävissä työpaikan ulkopuolelta.  Tietotyö on ennen kaikkea sisällöltään 
sellaista, että se soveltuu tehtäväksi missä ja milloin tahansa.   

Tietotyön näkyvät ja tuntuvat muutokset ajan ja paikan käytännöissä liittyvät kuiten-
kin monialaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Jotta työ voisi siirtyä kotiin, tarvitaan 
samanaikaisesti palkkatyön organisatorista muutosta kuten uusien teknologioiden otta-
mista käyttöön sekä tuotannon organisoimista joustavasti. Nämä muutokset taas edellyt-
tävät hierarkkisten johtamiskäytäntöjen purkautumista työyhteisöissä sekä työntekijöi-
den autonomisten ja henkilöstölähtöisten työkäytäntöjen edistämistä.  

Ennen kaikkea tarvitaan luottamusta siihen, että työt tulevat tehtyä. Luottamuksen 
osoittaminen ei ole itsestään selvää, ja siitä esiintyy myös hyvin ristiriitaisia näkemyksiä. 
Entä jos luottamuksen osoittaminen ei olekaan työnantajalta kädenojennus kohti parem-
pia työoloja, vaan uusi strateginen keino nyhtää työntekijöistä irti kaikki mahdollinen? 
Ansiotyönteko kotona, etenkin perehtyminen työpäivien jatkumiseen työpäivien jälkeen, 
kertoo tässä tutkimuksessa empiirisenä esimerkkinä osaltaan vastauksen tähän vastak-
kainasetteluun. Se, voivatko työntekijät työssään ja kotona työskennellessään hyvin, on 
osuva indikaattori siitä, vaaditaanko työntekijältä liian paljon vai ei.  

Tässä luvussa erittelen työajan ja kodin tilan muutosta, tietotyötä, työn joustavia käy-
täntöjä, sekä liikkuvaa työtä. Kotona tehtävää työtä ja sen aiemmassa tutkimuksessa tun-
nistettuja hyvinvointiyhteyksiä työntekijän ja perheen näkökulmista taustoitan laajem-
min. Lopuksi käyn läpi ristiriitaisia näkemyksiä ja empiirisiä havaintoja uudesta luotta-
muksen työkulttuurista. 

2.1. Tehtaat erottivat kodin ja työn 
1800-luvun lopulla Suomikin alkoi teollistua. Sen myötä syntyivät palkkatyö tehtaissa, 
työläinen – sekä työsuojelun tarve. Lasten tehtaissa tekemä työ toimi herätteenä. Ensim-
mäisenä puututtiin lasten yötyöhön. Se kiellettiin 1889 suuriruhtinaskunnan asetuksin. 
Tämä on tulkittu yhteiskunnan ohjaaman, työläisen asemaa koskevan sosiaalipolitiikan 
aluksi. (Karisto et al. 1998.) Näistä ajoista lähtien työsuojelun tarve on ollut yhteiskunta-
poliittisen neuvottelun kohteena; kysymykset ovat muuttuneet ja muotoutuneet työn ja 
yhteiskunnan kehityksen myötä. 

Suomessa työ maaseudulla noudatteli vielä 1900-luvulla vuosikymmenien ajan vuosi-
sataisia perinteitään. Maa- ja metsätalousyhteisöissä työtä oli tehty kotitilojen ohella pal-
kasta talvisilla metsätyömailla ja keväisillä uittomailla; kaupunki- ja kyläyhteisöissä oli li-
säksi joitakin ammattikuntia kuten suutareita, räätäleitä, seppiä, lääkäreitä ja opettajia. 
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Pientiloja lisäävää asutuspolitiikkaa noudatettiin vielä sodanjälkeisinä vuosina, vaikka 
kaupungistuminen ja teollistuminen olivat toden teolla käynnistymässä ja maaseudun 
valta-aika päättymässä (Uljas 2012).  

Teollistuminen alkoi muuttaa yhteiskuntaa 1800-luvulla. Teollisen kapitalismin yh-
teiskunnallinen murros liittyi ennen kaikkea ammatillistumiseen: työ ja ammatti alkoivat 
määrittää ihmistä ja asettivat hänet sosiaalisen aseman mukaiseen lokeroon (Casey 1995, 
29). Muutos läpäisi yhteiskunnan, myös maaseudun. Maaseudun perhepientilallisista al-
koi tulla maaseutuelinkeinojen ammatillisia harjoittajia (Katila 2000). 1960- ja 1970-lu-
vuille painottuneen voimakkaan kaupungistumisen myötä suomalaiseen ja pohjoismai-
seen yhteiskuntaan luotiin monia julkisen sektorin ammatteja, joihin koulutettiin ennen 
kaikkea naisia. Suomesta ei tullut perheeseen keskittyvää kotiäitiyhteiskuntaa, eikä myös-
kään teollista yhteiskuntaa siinä mielessä, että teollisuutta olisi määrällisesti kehittynyt 
erityisen paljon. Suomesta tuli palkkatyökeskeinen, egalitaarinen, toimihenkilöistynyt pal-
veluyhteiskunta. (Vrt. Anttonen & Sipilä 2000; Karisto et al. 1998; Uljas 2012.) 

Tässä kehityksessä koti sai uusia merkityksiä: kotiin alettiin liittää sekä perheen aikaan 
että vapaa-aikaan kohdistuvia odotuksia ja tehtäviä. Kuten Ruth Pearson (2004) muistut-
taa, tänä päivänä kehitysmaissa ”koti” sanana ja käsitteenä ei ole yhtä vahva kuin teolli-
suusmaissa. Monissa maissa etenkin naiset elävät ja työskentelevät yhä kodin lähiympä-
ristöissä ja kulkevat kodin askareissa perustarpeiden kuten ruoanlaiton vuoksi. Kulkemi-
nen ja eläminen ovat paikkasidonnaisempia ja yhteisöt laajempia ilman, että yhden per-
heen koti olisi samalla tavalla elämän keskiössä. 

Kuitenkin länsimaissa elämänalueet eriytyivät. Monen sukupolven kotitalouksien pur-
kautuminen pienemmiksi perheiksi ja muutot asuinalueille, joissa toisilleen tuntematto-
mat ihmiset ympäröivät toisiaan, alkoivat käpertää perhettä ydinperhekäsityksen ympä-
rille pieniksi yksiköiksi. Toimeentulo tuli riippuvaisemmaksi pienten kotitalouksien yh-
destä tai kahdesta ansaitsijasta ja kävi näin ollen haavoittuvammaksi. Elämä rakentui ko-
din ja työn ympärille ja muotoutui dikotomioiksi ja joskus vastakkainasetteluiksi koti–
työ, koti–perhe, koti–kotityöt, koti–lepo, tai koti–vapaa-aika.  

Vähitellen, vaurastumisen myötä, kodista ja perheestä alkoi tulla eräänlainen inves-
tointi, projekti itsessään. Samalla työn vapautuminen tehtaasta ja sen kellosta on jälleen 
mahdollistanut sen, että palkkatyö voi palata koteihin. Työntekoa kotona pidetään jopa 
juhlallisena: se on arjen luksusta, ja työ ja sen arkeen liittyvät valinnat ovat samalla elä-
mäntyylillinen valinta (ks. Peteri 2005). Siinä missä tehtaat erottivat työn ja kodin, uudet 
teknologiat ja itsenäisen tietotyön lisääntyminen nyt jälleen yhdistävät ne. 

2.2. Työajan merkitykset hälvenevät 
Aika on keskeinen perusta reilun sadan vuoden ikäisessä työlainsäädännössä. Fordistinen 
työaikakäsitys systematisoitiin ja harmonisoitiin lainsäädännöllä 1900-luvun alussa: työ-
ajasta tuli työsuhteita ohjaava ja sääntelevä tekijä sekä yksilöllisesti (palkka) että kollektii-
visesti (kuri, solidaarisuus) (Supiot et al. 2001, 59–61, 65). Tämä säätely loi normin, jonka 
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vahvuutta voimme ihmetellä yhä 2010-luvulla: oletamme, että aikuisen elämä nojaa palk-
katyösuhteeseen, jossa työaika sijoittuu kello kahdeksan ja 17:n välille, kestää noin 40 
tuntia viikossa, ajoittuu maanantain ja perjantain väliselle ajalle, jättää viikonlopun vapaa-
ajaksi, rajautuu työvuoden mukaisesti tiettyihin lomiin, sekä että tästä työstä maksetaan 
kuukausittain palkkaa. Lisäksi oletamme tietyn normaalielämänkaaren, jossa nuoruusiällä 
valmistaudutaan edellä kuvattuun normaalityöhön kouluttautumalla ja harjoittelujen tu-
kemana, minkä jälkeen työtä tehdään eläkeikään saakka. (Supiot et al. 2001, 63.)  

Työuran normikulkua rasittamaan ovat kuitenkin tulleet erilaiset siirtymät, katkot ja 
poikkeamat (Schmid 2008). Parhaiten sosiaaliturva huolehtii yhä vanhan normin mukai-
sesta elämästä ja työurasta. Normin asemaa vahvistavat sosiaaliturvan kytkökset ansioi-
hin: palkkatyö turvaa parhaiten ansiotason minkä tahansa riskin kuten työttömyyden tai 
sairauden kohdatessa, samoin kuin toimeentulon vanhuusiällä. Työlainsäädäntö suoras-
taan tuottaa väestön epätasa-arvoa niiltä osin kuin ihminen elää työnormien ulkopuolella 
tai kohtaa riskin, jota ei ole turvattu. (Koistinen 2014.)  

On melkeinpä paradoksaalista, että työ ei ole koskaan täysin asettunut edes edellä 
kuvattuun normiin (esimerkiksi omaisen hoiva, vapaaehtoistyö), sekä että ajanjakso, jol-
loin normi tavoitti nykyistä merkittävämmän osan työstä, oli lopulta vain muutamien 
vuosikymmenten mittainen. Lisäksi naiset ovat monissa maissa laajamittaisesti lähteneet 
työmarkkinoille vasta viime vuosikymmeninä. He ovat kohdanneet yhteiskunnallisesti 
turvattomamman aseman kuin työssä käyvät miehet, palkkatyöhön astuessaan miehiä 
kehnommat työolot (vrt. Supiot et al. 2001, 64) ja ansiosidonnaisuuden vuoksi myös mie-
hiä heikomman eläketurvan. 

Samoin vapaa-aika on saanut eri merkityksiä eri aikoina. Kun työsuojelu käynnistyi, 
sen perustana oli aikaan sidottu ajattelu, jossa työstä erotettiin vapaa-aika. Työlle ja va-
paa-ajalle osoitettiin omat, erilliset tehtävänsä. Vapaa-ajan tehtävänä oli työntekijän pa-
lautuminen ennen seuraavaa työpäivää, sekä mahdollisuus kuluttaa ja lisätä sitä kautta 
kierroksia kansantalouteen ja kapitalistiseen järjestelmään. Pelkästään reproduktiiviseksi 
ajaksi vapaa-aikaa ei siis tarkoitettu vaan sen kansantaloudellinen merkitys ymmärrettiin 
pian: Fordin työntekijöiden oli hyvä saada varallisuutta, jotta he voivat ostaa itselleen 
omat autot. (Vrt. Supiot et al. 2001, 66.) Vapaa-ajan kulutusfunktio on todella lyönyt 
länsimaisissa ja länsimaistuneissa yhteiskunnissa läpi, katsokaamme mitä tahansa ekolo-
gista kehitystä, toisin sanoen tuhoa, kuvaavaa indikaattoria (Kasvio 2014). Vapaa-ajan 
arvostus myös yhä jatkaa kasvuaan (Lehto & Sutela 2008, 19).  

Teollisena aikana yhteiskunnallista ajankäyttöä säädeltiin työajalla toisin kuin esimo-
dernilla, luonnon ja maatalouden työtehtävien ohjaamalla ajalla. Nyt elämme ajankäytöl-
lisesti informaatioaikaa, jossa ennakoitavuus on heikentynyt ja aika määräytyy kilpailun 
ja markkinoiden ehdoilla. (Pääkkönen 2010, 20; Julkunen et al. 2004, 24). Informaatio-
ajalla on sinänsä yllättävä kiinnekohtansa teollisen ajan taakse, esimoderniin aikaan: tä-
män päivän työaika muistuttaa maatalouden tehtäväorientoitunutta aikaa (vrt. Pääkkö-
nen 2010, 20), kun työaika ei jälleen rajaakaan työtä minään selkeänä vedenjakajana. 
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Erotuksena esiteolliseen yhteiskuntaan, nyt aikaan yhteiskunnallisena ilmiönä ja elä-
män jäsentäjänä liittyy modernina aikana pohjustettu, yhä kokemuksellisempi ulottuvuus. 
Aika on henkilökohtaista ja sitä tulee käyttää oman ja perheen hyvinvoinnin edistämi-
seen. Samalla länsimainen aikakäsitys on nyt ”good work fast” -ajattelua: aikaa ei saa 
tuhlata. Työssä työntekijät sopeuttavat elämänsä kellon ja kalenterin mukaan (Kaufman-
Scarborough 2006). Keskustelussa on puntaroitu muun muassa ajan kiihtymistä, tihen-
tymistä, yksilöllistymistä ja desynkronisoitumista (Julkunen et al. 2004, 14–27). Kiihty-
misteesejä on eritelty kolmeen: teknologiseen kiihtymiseen, sosiaalisen muutoksen kiih-
tymiseen sekä elintilojen laajenemiseen ja monitoimistumiseen (Rosa 2010, 16–25; Ul-
ferts et al. 2013). Erilaisiin aikateeseihin liittyy empiirisen todentamisen hankaluutta: ai-
kalaisanalyyttisissa näkemyksissä luodaan kuvaa ajan niukkuudesta, vaikka itse asiassa va-
paa-aikaa on varsinkin keskiluokalla käytössään historiallisesti tarkasteltuna enemmän 
kuin koskaan (Julkunen et al. 2004, 22; Ylikännö 2011, 19; Kasvio 2014).  

Ajankäytön kulttuurisia muutoksia erittelevä tutkimus on laajaa, mutta rajaudun tässä 
lyhyesti ajan ja teknologian suhteeseen työssä. Myös työajankäytön katsotaan tiivisty-
neen. Kokemuksella työn kiireisyydestä sekä tieto- ja viestintäteknologian laajalla käytöllä 
on kytköksensä monipaikkaisen ja -aikaisen työn lisääntymiseen. 

Francis Green (2006) on todennut työn intensiivistyneen keskeisimpänä syynään tek-
nologiset ja organisatoriset muutokset. Työssä taukoja on vähennetty ja eri toiminnot 
ovat osin päällekkäisiä. Työntekijät suorittavat enemmän tehtäviä yhtä päivää kohti, tun-
tevat kiirettä ja tekevät ylitöitä. Tietotyön monitilaisuus sekä ajan, paikan että virtuaalisen 
kommunikaation suhteen lisää rauhattomuutta. (Ulferts et al. 2013; Green 2006; Ruoho-
mäki & Koivisto 2007.) Greenin tavoin Ulfertsin työryhmä, joka tutki empiirisesti, miten 
todellisia kiihtymisen kokemukset ovat työssä, havaitsi vahvimmaksi kiihtymisen tun-
netta aikaansaavaksi tekijäksi teknologiat ja niihin liittyvät muutokset paitsi sosiaalisessa 
ajankäytössä myös työn vaatimuksissa. Vaikka nämä molemmat tutkimukset perustuvat 
poikkileikkausaineistoihin ja subjektiivisiin työntekijäarvioihin kiireestä, teknologia on 
muuntanut ajankäyttöä. Teknologinen kiihtyminen koskee sekä erilaisten välineiden li-
sääntymistä, niiden käytön opettelun sisällyttämistä työaikaan että epäsuorasti teknologi-
oiden välityksellä lisääntynyttä tietotulvaa ja samoin tiedon tuottamisen ja välittämisen 
tarpeita. (Ulferts et al. 2013.) 

Samalla teknologia on tehnyt elämänalueiden rajasta häilyvän. Ennen teknologioiden 
tuloa aika työssä ja aika kotona eivät samalla tavalla sekoittuneet tai leikanneet toisiaan 
(Kaufman-Scarborough 2006). Tietoverkkojen aika on omalakista ja se syrjäyttää ajan-
käytön suhteita työssä ja vapaa-ajan ympäristöissä (Hassan 2003). Samalla teknologia joh-
taa ajankäytöllisesti jäsentymättömiin siirtymiin ja poukkoiluihin työssä itsessään mutta 
myös elämänalueiden välillä (O’Carroll 2008). On oikeastaan itsestään selvää, että ”uusi” 
työn paikka on (jälleen) syntynyt kotiin (Kaufman-Scarborough 2006). Sähköpostia ei 
jätetä tarkastamatta. Lisäksi useilla työntekijöillä koulutus ja ammatti mahdollistavat si-
vutyöt omaan laskuun – kodin tilassa. Harrastuksetkin voivat olla työlle niin läheisiä, ettei 
rajankäynnissä ole mieltä (IV artikkeli: Ojala 2011). 
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Miia Tammelinin (2009a, 140) mukaan työajan muutokset eivät lopulta typisty työajan 
pituuteen tai edes sen ajoitukseen vaan koskevat ajankäytön laadullisia piirteitä: intensi-
teettiä ja työn tekemistä kiihtyvällä tahdilla, ajankäytön itsenäistä ohjailtavuutta (autono-
miaa) sekä sen ennakoitavuutta. Nämä piirteet liittyvät Manfred Garhammerin (2002, sit. 
Tammelin 2009a, 140; Julkunen et al. 2004, 27) näkemykseen ajan ”vauraudesta”, joka 
laajenee pelkästä vapaa-ajan määrästä myös mahdollisuuksiin hallita ajankäyttöä ja lisäksi 
osallisuuteen yhteisöllisestä ajankäytöstä. Hämärtyviä työn ja muun elämän aikarajoja 
varten tai niitä vastaan tarvitaan mahdollisuuksia suunnitella ja ohjata omaa työ- ja per-
heajankäyttöä, niin sanottua aikasuvereniteettia – joskin on myös havaittu, että lisäänty-
nyt aika-autonomia itsessään myös ehkäisee ajan ennakoimista, koska se häivyttää sel-
keitä rajoja.  

2.3. Tietotyö 
Teollistumisen ja kaupungistumisen jälkeisiä merkittäviä länsimaisia murroksia ovat tuot-
taneet työn teknologisoituminen ja tuotannon globalisaatio. Yhdessä nämä murrokset 
ovat muuttaneet paitsi tuotantorakenteita myös työtä ja työntekijöiden asemaa työmark-
kinoilla. Globalisaation yhteydessä saattavat kokonaiset toimialat, eivät pelkästään hen-
kilöstöryhmät, kadota Suomesta. Suomen elektroniikkateollisuuden koko toimialan nou-
sun, uhon ja tuhon tarina (esim. Häikiö et al. 2007) on dramaattinen osoitus globaalin 
tuotannon kiihtyvistä siirtymistä.  

Suomen reaktio muutoksiin on ollut korkeakouluttaa työvoimasta suuri osa. Nuoret 
ikäluokat on koulutettu huomattavasti edeltäjiään pidemmälle. Suomen menestyksen tu-
levaisuutta on rakennettu samalla tietoyhteiskuntavisioiden varaan. Työntekijän näkökul-
masta korkea koulutus parantaa edelleen mahdollisuuksia löytää työpaikka (Ojala & Hau-
taniemi 2012), ja myös 2000-luvun talouskriisin aikana uusia työpaikkoja on syntynyt 
korkeaa koulutusta edellyttäviin työtehtäviin (Eurofound 2013). Kun korkea koulutus 
yhdistyy siihen, että lähes yhdeksän kymmenestä (84 %) suomalaisesta palkansaajasta 
hyödyntää jo työssään tietoteknologiaa (Lehto & Sutela 2008, 169), voi Suomesta puhua 
nyt laaja-alaisena tietoyhteiskuntana. Kansainvälisesti verraten Suomesta tuli sellainen 
viimeistään 1990-luvulla (Pyöriä 2006a). 

Tietotyö on kehittynyt jo ennen tietoteknologioita: ajatus abstraktista työstä peräytyy 
Karl Marxin Pääomaan saakka (Kasvio 2014, 39). Vuonna 1958 filosofi Hannah Arendt 
tulkitsi työn jo jakautuneen manuaaliseen ja mentaaliseen työvoimaan klassikkoteokses-
saan The Human Condition. Samoihin aikoihin Arendtin kanssa ekonomisti Fritz Machlup 
(1962) pyrki arvioimaan empiirisesti tiedon tuottamiseen liittyvien ammattien määrää ja 
kansantaloudellista merkitystä. Myöhemmin muun muassa Daniel Bell (1973) ja Peter 
Drucker (1969) popularisoivat käsitteen tietotyö.  

Frank Websterin (2006) mukaan informaatioyhteiskunnan viisi keskeistä muutosta 
koskevat teknologisoitumista, taloudellista, ammatillista, tilallista sekä kulttuurista muu-
tosta. Teknologinen kehitys koskee sekä erilaisten laitteiden että kommunikaation muu-
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tosta. Molemmilla on huomattavat sosiaaliset vaikutuksensa – arjen muutoksesta jatku-
vasti uudistuviin statussymboleihin. Taloudelliselta kannalta on syntynyt uutta näkymä-
töntä informaatiotyötä: hallinnolliset tehtävät ja ammatit ovat yleistyneet. Uusien tehtä-
vien ja samalla tietotyön ytimenä ovatkin uudet ammatit, joissa työn sisältönä on infor-
maation tuottaminen ja soveltaminen. (Webster 2006, 8–17.) 

Täysin uusia tietoyhteiskunnan tehtäviä ovat erilaisten tietoverkkojen suunnittelusta 
ja käytöstä vastaavat järjestelmäasiantuntijat. Esimerkiksi Valtion Rautateiden lukemat-
tomat turvallisuus- ja kommunikaatiojärjestelmät keskinäisine linkityksineen (Lallimo & 
Heikkilä 2013) vaativat erillisen ammattikuntansa, joka räätälöi ja ohjelmoi sovellukset 
käytännössä yksityiskohtaisesti. Kun yhteiskunnan kehittyviä toimialoja tarkastellaan, 
juuri erilaisia liike-elämän palveluita tuottava toimiala on kehittynyt nopeasti (Ahokas 
2011). Työn sisällöt ovat kuitenkin tietoistuneet kaikissa ammateissa.  

Itse tietotyön määritelmissä ei ole rajauduttu teknologiseen murrokseen vaan työn 
sisältöön: tietoon ja sen luonteeseen. Ikujiro Nonaka kumppaneineen (2001, 13) erottaa 
informaation varsinaisesta tiedosta: tieto luodaan sitomalla erilaisia viestejä toisiinsa edel-
tävän tietoperustan ja luovuuden keinoin. Tietotyötä on määritelty lukuisin tavoin, joskus 
laadullisemmista, joskus määrällisemmistä piirteistä käsin. Laadullisemmista lähtökoh-
dista juuri tiedon immateriaalisen luonteen, uuden tiedon tuottamisen ja luovuuden nä-
kökulmat korostuvat. 

Määrällisesti tarkasteltuna Pyöriä on arvioinut OECD:n tietoon perustuen, että 
vuonna 1970 Suomessa työntekijöistä 22 prosenttia oli informaatioon liittyvissä tehtä-
vissä. 1990-luvun puolivälissä Tilastokeskus laski informaatioammattilaisten osuudeksi 
jo noin 45 prosenttia. Sen jälkeen informaatiotehtävien kasvu on taittunut ja lukemat 
pysyneet jotakuinkin samoina. Työn sisällön perusteella arvioituna varsinaisten tieto-
työntekijöiden osuus on kuitenkin huomattavasti maltillisempi (Pyöriä 2006a, 60, 80–
81.) Kun määrittelimme tietotyön edellyttävän korkeaa koulutusta sekä autonomisuutta 
ja uusien ideoiden tuottamista, saimme Tilastokeskuksen työolotutkimukseen perustuen 
arvion, jonka mukaan 28 prosenttia suomalaisista palkansaajista teki tietotyötä vuonna 
2008. (Kuvio 1, Ojala & Hautaniemi 2012). Parissa vuosikymmenessä joka viidennen 
suomalaisen palkansaajan työnkuva on muuttunut sekä korkeaa koulutusta edellyttäväksi 
että sisällöltään luovaksi. Työn sisällön itsenäisyys ja ideoivuus ovat jo 1990-luvulla va-
kiintuneet keskeiseksi osaksi työtä yli puolella palkansaajista. Palkansaajien koulutustaso 
sen sijaan kohoaa yhä, mikä on ollut ensisijaisena syynä tietotyön lisäykseen sitten vuo-
den 1997; osin muutos perustuu korkea-asteen koulutusosuuden nousuun koulutus-
luokittelun uudistuksen myötä 1997–2003.  
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Kuvio 1. Tietotyön yleistyminen ja kriteerit 1984–2008. Työoloaineistot, Tilastokeskus (Ojala & 
Hautaniemi 2012) 

Tietotyön osuus on saattanut 2000-luvun lopun talouskriisin yhteydessä lisääntyä, kun 
teollisuudesta on irtisanottu suhteellisesti eniten työntekijöitä. Eurofoundin tutkimuk-
sessa havaittiin, että myös talousvaikeuksien aikana korkeasti palkattujen ja koulutettujen 
työpaikkoja on tullut lisää. Samoin Suomessa korkeasti koulutettujen työllisyys on vai-
keimpina talousvuosina 2008–2010 hiukan parantunut (Eurofound 2013, 58). Tulos vih-
jaa, että pelkästään korkeasti koulutettujen osuus ei ole lisääntynyt vaan myös heille avat-
tujen uusien tehtävien lukumäärä. Kehitys on hyvin toimialakohtaista. 

Tieto-termillä on tietenkin myös haluttu myös osoittaa uusia ammattien piirteitä ja 
korostaa niiden arvoa (Darr & Warhurst 2008). Tietoyhteiskunta on myös lisännyt pe-
rinteisempien tehtävänimikkeiden nimeämistä uudelleen tietosisältöä ilmentävällä tavalla 
(Pyöriä 2006a, 57). Informaatioyhteiskunnan kehitystä ei voida myöskään selittää vain 
teknologioiden kautta tai pelkistää niihin (Webster 2006, 17–18). Tietoyhteiskunta-ajat-
telun sovellukset ovat joka tapauksessa tuoneet huomattavia muutoksia yhteiskuntapoli-
tiikan suuntaviivoihin, mikäli ajatellaan esimerkiksi Anthony Giddensin kolmannen tien 
ohjelmaluonteisen työn vaikutuksia eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Websterin (2006, 
203–227) tulkinnan mukaan Giddens ei varsinaisesti asetu tietoyhteiskuntatutkijaksi tai 
edes odota yhtäkkistä astumista informaatioyhteiskuntaan, mutta hänen ajattelunsa nojaa 
teollisen tuotannon siirtymiseen syrjään, missä yhteydessä yksilöllistyvät kansalaiset otta-
vat myös työmarkkinoilla uusia, itsenäisempiä asemia, ja jouduttavat yhteiskunnallista 
muutosta. Tähän suuntaan kolmannen tien politiikka ihmisiä pyrkiikin ohjaamaan: aktii-
visiksi itsensä kannattelijoiksi ja usein erikoistuneiksi asiantuntijoiksi.  
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2.4. Joustava työn organisoiminen 
Tietotyö ei olisi päässyt kehittymään nykyiseen laajuuteensa ilman, että työelämän raken-
teita olisi uudistettu samalla. Työelämän sisällöllinen kehitys on osin lähtöisin globaaleista 
ja kansainvälisistä vapaata taloutta, kilpailua ja yksilön vastuuta korostavista talous- ja 
kauppajärjestöistä ja (ideologisista) ohjauspolitiikoista (Koistinen 2014). Niistä muodos-
tuu valtavirtoja, joilla on ohjausvoimaa kansalliseen työpolitiikkaan, työorganisaatioihin 
ja lopulta yksittäisten työntekijöiden arkeen paitsi sosiaaliturvan ja työlainsäädännön, 
myös työn sisältöjen näkökulmista. Koulutustasojen nousu on tietoista ohjauspolitiikkaa. 
Suomikin on nojannut politiikassaan koulutukseen, mutta mikä ettei: globaalissa kilpai-
lussa kaikkein korkeimmin koulutettu työvoima on Suomen keskeinen menestystekijä 
(Sipilä 2011). 

Yhteiskuntien on kuitenkin jo liiaksi arvioitu nojaavan tietotalouteen, jolloin on unoh-
dettu tuotannollisen työvoiman tarve. Tietotalouden rinnalla yhtäaikaisesti ovat vahvis-
tuneet etenkin vähemmän koulutettuihin nojaavat palvelutoimialat. (Nolan & Slater 
2010.) Myös Suomessa palvelut ovat nopeimmin kasvanut tuotannon ala. Suomi ei kos-
kaan kehittynyt agraariajoilta varsinaiseksi teollisuustaloudeksi vaan suoraan palveluta-
loudeksi. Palvelusektori ei tarkoita matalapalkkatyötä vaan sisältää kaikentasoista julkisen 
ja yksityisen sektorin työtä kaupasta terveydenhuoltoon ja liike-elämän palveluihin. (Aho-
kas 2011.) Pohjoismainen palvelusektori koostuu myös laajoista julkisista palveluista. 

Euroopan Unioni on maailman talous- ja kauppajärjestöjen WTO:n ja OECD:n va-
navedessä ohjannut valtioitaan kohti joustavia työvoiman käytön muotoja. EU:n flexicu-
rity-politiikkaohjelmalla on tarkoitus lisätä joustavuutta yhteiskuntien, työnantajien että 
työntekijöiden tasoilla yhdistämällä työnantajalähtöisen joustavuuden (flexibility) ja työn-
tekijän turvan (security). Tarkoitus on tuoda joustavien tuotantorakenteiden vastavoi-
maksi sosiaaliturvaa ja toimeentuloa rakennemuutosten jäljiltä työttömäksi jääville. (Eu-
ropean Commission 2007.) Tarkoitus on siis lisätä työpaikkoja edistämällä työvoiman 
liikkuvuutta ja työnantajan mahdollisuuksia käyttää työvoimaa ilman sellaisia kustannuk-
sia, jotka aiheuttaisivat sen, ettei työpaikkaa ylipäänsä synny. Tavoitteena on taata sekä 
työmarkkinoiden nopea reagointi markkinatilanteisiin että turvata työntekijät näissä 
muutoksissa. Kritiikki koskee sitä, että sosiaalista turvaa ei ole pystytty lisäämään yhtä 
lailla työnantajalähtöisen joustavuuteen nähden. Pertti Koistisen mukaan 2000-luvun lo-
pulla alkanut talouskriisi edelleen etäännytti EU:ta sosiaalisia arvoja korostavista juuris-
taan ja politiikkalinjauksella päätettiin kehottaa julkisten menojen ja siten hyvinvoinnin 
leikkauksiin. Toinen ongelma on flexicurity-ajattelun nojaaminen työllisyyteen ja sitä 
kautta ansaittavaan sosiaaliturvaan (esim. Tangian 2008; Schmid 2008). Työvoiman ul-
kopuolella elävien vähemmistöjen sosiaaliset oikeudet saattavat jäädä kohtuuttoman hei-
koiksi (Jensen et al. 2009; Koistinen 2014). 

Joustavuus työpaikoilla tarkoittaa monia käytäntöjä tuotannon ja organisaatioiden 
joustamisesta erilaisiin työjärjestelyihin. Työntekijöiden arjessaan kohtaama joustavuus 
ei koske pelkästään työsuhdeturvan purkamista vaan vastapainoksi on tuotu elementtejä, 
jotka lisäävät työntekijöiden hyvinvointia. (Mamia & Melin 2006, 4–7.) Tero Mamia ja 
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Harri Melin (2006) erittelevät joustavuuden kolmeen. Institutionaalisten rakenteiden 
joustaessa on kyse työaikojen sääntelystä, työsuhdemuodoista ja -sopimuksista tai palk-
kauksen perusteista. Toiseksi työorganisaatioiden joustava toiminta erilaisissa tilanteissa 
voidaan jakaa määrälliseen, funktionaaliseen ja taloudelliseen joustamiseen. Määrällinen 
joustaminen viittaa työn ja työvoiman määrän sopeuttamiseen kysyntään sekä uusiin työ-
voiman käyttötapoihin kuten vuokratyövoiman tai ostopalveluiden käyttämiseen. Funk-
tionaalinen joustavuus kuvaa tuotannon teknologioiden, organisoimisen kuten päätös-
vallan ja hierarkkisten rakenteiden uudelleenjärjestelyitä ja esimerkiksi henkilöstön taito-
jen hyödyntämistä ja tukemista erilaisissa olosuhteissa. Tiimityön käyttöä voidaan lisätä, 
ja nykyisin päätösvaltaa siirretään tai hajautetaan aiempaa useammin henkilöstölle. Tii-
mityö, yksi vastuun hajauttamisen keskeinen keino, tavoittelee työntekijöiden vastuun, 
sitoutumisen, avoimuuden sekä keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen lisäämistä. 
(Van Doorne-Huiskes et al. 2005, 41.) Taloudelliseen joustavuuteen liittyvät palkkauksen 
muutokset kuten palkan sitominen taloudellisiin mittareihin, tulokseen tai kannattavuus-
tavoitteisiin. (Mamia & Melin 2006, 4-6.)  

Matti Vartiaisen ja Ursula Hyrkkäsen (2010) mukaan keskeisin työelämän yhteistyö-
rakenteita muuntanut tekijä on viime vuosikymmenen aikana ollut teknologiavälitteisen, 
globaalin yhteistyön yleistyminen erilaisissa hajautetuissa organisaatioissa tai työyhtei-
söissä (myös Thompson 2003). Johtamis- ja henkilöstökäytäntöjä (Human Resource Ma-
nagement, HRM) arvioivissa tutkimuksissa puhutaan myös “uusista työn ehdoista” (New 
Working Conditions), jotka on otettu käyttöön etenkin ”korkean suoritustason organi-
saatioissa” (High-Performance Organisations) ja jotka tiivistetysti tarkoittavat (1) lisään-
tyvää työautonomiaa, (2) projektikohtaista, tiimityömäistä työn organisointia, (3) työn 
valvontaa tavoitteiden ja tehtävien mukaan sekä (4) tiukkoja aikatauluja ja deadlineja (Pe-
ters et al. 2009). Nämä voitaneen laskea työn funktionaaliseksi joustavuudeksi.  

Kolmanneksi joustavuudella viitataan työn henkilöstölähtöisiin käytänteisiin kuten 
työajan ja -paikan joustavuuteen, esimerkiksi työaikaliukumiin, vapaaseen työaikaan, tai 
etätyöhön. Näillä käytännöillä on tarkoitus lisätä työntekijöiden mahdollisuuksia tasapai-
notella työn ja muiden elämänalueiden välillä, mutta lisäksi ne voivat myös auttaa tasaa-
maan työn kausivaihteluita, jos työtunteja tehdään kiireisinä ajanjaksoina enemmän ja 
vastaavasti vietetään vapaata, kun kysyntää ei yhtä lailla ole. (Mamia & Melin 2006, 4–6.) 
Vaativien organisaatioiden vastinparina ovatkin uudet työntekijät (New Employees), joi-
hin ei vain sovelleta tiettyjä työehtoja vaan jotka myös odottavat työltä autonomiaa, va-
pautta työn ajan ja tilan suhteen ja lisäksi mahdollisuuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan 
(Peters et al. 2009). Suomessa sovittiin työaikajoustoista vuoden 1996 työaikalaissa 
(605/1996). Niistä on sovittu paitsi liiketaloudellisin myös työhyvinvointia tavoittelevin 
perustein. (Kandolin & Tuomivaara 2012.)  

2.5. Liikkuva työ 
Liikkuvan (hajautetun, monipaikkaisen, mobiilin) työn on odotettu lisääntyvän nopeasti 
tietoteknologisen kehityksen myötä. Tämän työn ei katsota rajautuvan vain fyysiseen 
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paikkaliikkumiseen vaan laajenevan myös uusiin virtuaalisiin, sosiaalisiin ja jopa henkisiin 
tiloihin (Pekkola 2002). Työorganisaatioiden tietovaltaistunut tuotanto tarkoittaa käytän-
nössä toimintojen hajautumista sekä kansallisesti että kansainvälisesti moniin toimipis-
teisiin, toimintoihin ja verkostoihin (Thompson 2003). 

Hoivatyöntekijän kotipalvelu- tai poliisin liikkuvassa työssä ei ole sinänsä mitään 
uutta. Tietotehtävissä on tehty ajatustyötä sekä luettu kotona, työn ja kodin välisillä työ-
matkoilla tai pidemmillä matkoilla alan kirjallisuutta ja papereita. Käsitteellisesti hajaute-
tuksi, monipaikkaiseksi, mobiiliksi, liikkuvaksi ja/tai virtuaaliseksi kutsuttua työtä (I ar-
tikkeli: Ojala 2009) yhdistää se, että työ tehdään työnantajan tilojen ulkopuolella. 

Tietoteknologisen muutoksen myötä liikkumista työssä on havahduttu tarkastele-
maan myös työolokysymyksenä. Vuoden 2008 Tilastokeskuksen työolotutkimukseen 
otettiin mukaan työssä liikkumista koskevaa mittaristoa samoin kuin uusimmassa eu-
rooppalaisessa työolotutkimuksessa. Peruste uusille mittaristoille taitaa tulla tietotyöstä 
eikä havahtumisesta perinteisemmän, fyysisesti liikkuvan työn rasituksiin. Eurooppalai-
sessa tutkimuksessa suomalaiset näyttäisivät olevan kaikkein liikkuvaisinta (tieto)työnte-
kijäkansaa Euroopassa: jopa 45 prosenttia työntekijöistä yhdistää työssään liikkuvia si-
jainteja ja tietoteknologioiden käyttöä (Eurofound 2012, 95). Tilastokeskuksen aineisto 
rajatumpine mittareineen kertoo maltillisemmista lukemista. Etenkin matkustus työn 
tähden Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella koskettaa vielä suhteellisen harvoja.  (Ks. 
luku 4.5.) 

Työn muotojen tutkimuksessa keskeistä on tunnistaa uudistuneet työn käytännöt, 
kartoittaa niiden yleisyyttä ja taustatekijöitä sekä eritellä niiden tuomia työsuojelullisia 
haasteita. Liikkuvassa tietotyössä etenkin informaatiotulva ja työpäivien pirstoutuminen 
herättävät huolta: tietotyöntekijä saattaisi toisinaan tarvita liikkumisen sijaan rauhaa kes-
kittyä työhön (Vartiainen et al. 2007; Ruohomäki & Koivisto 2007). Toisaalta tutkimuk-
sen keskittyminen tietotyöhön on jättänyt tutkimuksellisia katvealueita: liikkumisen tuo-
mat erityishaasteet perinteisissä ammateissa ovat oikeastaan kokonaan tutkimatta ja päi-
vittämättä nykytilanteeseen. Myös perinteisemmissä tehtävissä erilaiset viestintä- ja kir-
janpitoteknologiat muuttavat työn kuvaa.  

Kun työ liikkuu, myös työyhteisö joutuu käsittelemään monia kysymyksiä: miten 
työstä keskustellaan, miten työtä valvotaan ja ohjataan, miten yhteistyötä tehdään, sekä 
kuka liikkuu, milloin ja missä, liikutaanko työn vai työntekijän ehdoilla, ja onko kaikilla 
siihen tasapuoliset mahdollisuudet tai velvollisuudet? Uusiutuvien työtapojen on nojat-
tava luottamukseen siitä, että työt tulevat hoidetuksi. Pasi Pyöriä (2006b) on koostanut 
yhteen hajautettuun, toisin sanoen monella tasolla liikkuvaan, työhön liittyvät monitasoi-
set kysymykset (Taulukko 1). Tärkeää on huomioida myös yhteiskunnan ja työmarkki-
noiden tasot. Mikäli työtä teetetään yhä laajamittaisemmin pienyrittäjätyyppisenä yk-
sinyrittämisenä, tämä työ sijoittuu tilallisesti uusin tavoin ja sen yhteiskunnalliset vaiku-
tukset tulee arvioida. Pyöriän erittelemät, organisaatioita ja yhteiskuntaa koskevat kysy-
mykset ovat monelta osin taloudellisia (työn kysyntä ja tarjonta, alueelliset kysymykset, 
toimitilat, työmatkaliikenne). 
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Pyöriän erittelyssä työkulttuuriset ja työyhteisön jäsenten väliset sosiaaliset kysymyk-
set edistävät tai estävät hajautettua työtä. Luottamus, vastuu, tiedonkulku, vuorovaikutus 
ja työyhteisön jäsenyys siinä kuin muutkin sosiaaliset käytännöt ja normit ohjaavat työn-
teon tapoja ja joustavuuden toteutumista käytännössä. Ne ovat samalla ehkäpä keskei-
simpiä tietotyön tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä (Pyöriä et al. 2005). Juha Antilan 
(2005, 75) havainnon mukaan toimintatavoiltaan vastavuoroisessa ja reilussa työyhtei-
sössä myös työntekijät ovat usein valmiimpia tarvittaessa joustamaan työnantajansa hy-
väksi.  

 
Edut Haitat 

Yksilötaso 

Joustavammat työajat; yksittäisten työntekijöiden pa-
rantunut tuottavuus, parempi työtyytyväisyys ja moti-
vaatio, ammatti-identiteetin vahvistuminen 

Työn ja vapaa-ajan rajojen häviäminen; lisääntyvä 
”työnarkomania”, ergonomiset ongelmat, stressioireet 
ja epäsuotuisat terveysvaikutukset; etätyöntekijöiden 
tekemät suuret investoinnit tarvittaviin välineisiin 

Koti on rauhallinen työympäristö ilman työtä keskeyttä-
viä häiriöitä 

Itsekurin puute ja ”kodin mukavuudet” haittaavat työ-
tehtävien suorittamista 

Organisaatiotaso 

Rekrytointi helpottuu, koska alueellisesti hajautetut or-
ganisaatiot mahdollistavat paremman työn kysynnän 
ja tarjonnan kohtaamisen 

Työnantajat käyttävät etätyöjärjestelyjä minimoidak-
seen kiinteitä kuluja ja säästääkseen toimistotilaa 

Vahvemmat luottamussuhteet työntekijän ja työnanta-
jan välillä; työntekijöille annetaan lisää vapautta ja vas-
tuuta; työsuhteiden kesto kehittyy 

Työnantajat etsivät uusia valvonnan ja kontrollin väli-
neitä; kotien yksityisyys häiriintyy; tietoturvaongelmat 
lisääntyvät 

Etätyö luo dynaamisen ja modernin mielikuvan organi-
saatiosta, joka kantaa vastuun niin työntekijöistä, yh-
teiskunnasta kuin ympäristöstäkin 

Etätyöntekijällä on vaikeuksia välittää kuvaa itsestään 
tehokkaana ja täysivaltaisena työyhteisön jäsenenä; 
kun etätyöntekijä on ”poissa silmistä, on hän myös 
poissa mielestä” 

Yhteiskunnallinen taso 

Uusien työmahdollisuuksien syntyminen huono-osai-
semmille työvoimaryhmille; yrittäjyys yleistyy; alueelli-
nen eriarvoisuus vähenee 

Etätyöntekijät eristyvät sosiaalisesti; organisaatioiden 
epävirallinen vuorovaikutus kärsii; ammattiyhdistysten 
vaikutusvalta ja toimintaedellytykset heikkenevät 

Positiiviset ympäristövaikutukset työmatkaliiken-
teeseen liittyvien haittojen vähenemisen ansiosta 

Kasvukeskusten ulkopuolelle hajautuneet etätyönteki-
jät yksityisautoilevat julkisten kulkuneuvojen käytön si-
jasta 

Taulukko 1. Hajautetun työn hyviä ja huonoja puolia (Pyöriä 2006b) 

Mahdollisuus etätyöhön ilmentää luottamuksen kulttuuria. Irja Kandolin ja Seppo 
Tuomivaara (2012) ovat havainneet, että työn ajan ja paikan joustot vieläpä lisäävät yli 
45-vuotiaiden työntekijöiden työssä jatkamisaikeita eläkeiän jälkeen. Tuotannollisen 
(funktionaalisen, vrt. Mamia & Melin 2006) ja yksilöllisen (henkilöstölähtöisen) aikajous-
ton molemminpuolinen mahdollisuus lisäsi kaikkien työntekijöiden jatkoajatuksia ja mo-
nipaikkaisen työn tekeminen ylempien toimihenkilöiden jatkoaikeita. Tutkimuksessa ei 
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kuitenkaan kontrolloitu työn sisällöllisiä tekijöitä. Kandolinin ja Tuomivaaran tuloksissa 
tärkeää on, että nimenomaan molemminpuolinen, työnantajan ja työntekijän välinen 
jousto lisäsi jatkamisaikeita yli eläkeiän, eikä pelkästään henkilöstölähtöinen jousto yksi-
puolisesti. Tulos ilmentää myönteistä, vastavuoroisuuteen perustuvaa organisaatiokult-
tuuria (myös Uhmavaara & Jokivuori 2003). 

Uudistuviin käytäntöihin liittyy kuitenkin yhä turhaa epäluuloa, ja asenteilla on vahva 
käytännöllinen sanansija työn tilallisten käytäntöjen toteutumisessa. Luottamuksen puute 
saattaa olla suoranainen etätyön este (Siha & Monroe 2006) samoin kuin henkilöstöläh-
töisen joustavuuden yleisemmin. Petersin ja Heusinkveldin tutkimuksessa (2010) ylin 
johto epäili etätyön tuottavuutta, kun lähiesimiehet, jotka tunsivat työntekijät paremmin, 
suhtautuivat myönteisemmin. Mikäli johtaja epäilee, ettei etätyö lisää tuottavuutta, etä-
työkäytäntöä ei helposti aloiteta, ja päinvastoin (Clear & Dickson 2005). Eurooppalai-
seen työoloaineistoon perustuvassa tutkimuksessamme (Ojala & Pyöriä 2013a) suoma-
laiset kotona työskennelleet palkansaajat arvioivat esimieheltään saamansa tuen samoin 
kuin ”kotoisan olon” työorganisaatiossaan hieman kehnommaksi kuin muut palkansaajat 
keskimäärin. Joustavan työskentelyn sujuvuudesta täytyy näin ollen vielä huolehtia työ-
yhteisöissä.  

Yksilön näkökulmasta tilallisesti vapautuneeseen työntekoon liittyy Pyöriän erittelyssä 
(Taulukko 1) monia työautonomiaa ja työn hallintaa vahvistavia tekijöitä kuten mahdol-
lisuus vapaampiin työaikoihin sekä rauhallisempiin, itse valittuihin työn tiloihin. Tällais-
ten vapauksien arvioidaan myös lisäävän työmotivaatiota sekä tyytyväisyyttä työhön. 
Työntekijät pääsääntöisesti nauttivat hierarkkisten organisaatioiden purkamista seuran-
neesta itsenäisyydestä. Autonomia on keskeisin työhyvinvointia lisäävä tekijä (Green 
2006) ja se sopii erityisen hyvin monitaitoiselle ja koulutetulle suomalaiselle työvoimalle. 
Näin henkilöstölähtöisellä joustavuudella on suoria, työhyvinvointia vahvistavia piirteitä. 
Monipaikkaista työntekoa taas rasittavat pidentyvät työajat ja tästä muuhun elämään ja 
palautumiseen kohdistuva kuormitus sekä mahdolliset vaikeudet hyvän työergonomian 
järjestämisessä eri tiloissa. Henkilökohtaiset työn hallinnan taidot korostuvat. (Taulukko 
1.) 

2.6. Työ kotona: työntekijä ja perhe 
Kotona työtä tekevillä työn ympäristö on yhtä lailla oman yksityiselämän ja perheen 
elinympäristö. Työ kotona kohtaa paitsi sosiaalisen, perheenjäsenten ympäristön, myös 
teknologisen sekä fyysisen tilankäytön (Baines & Gelder 2003). Lisäksi työntekijän olisi 
tärkeää myös palautua työstä kotioloissa. 

Tällä saralla keskeisin ja laajin kotimainen tutkimus on edelleen Minna Salmen Ansio-
työ kotona – toiveuni vai painajainen vuodelta 1991. Salmen tutkimuskohde poikkeaa omas-
tani: hän tutki etenkin päätoimisia kotiansiotyöntekijöitä, esimerkiksi perhepäivähoitajia, 
kun oma tutkimukseni painottuu osa-aikaisesti kotona (tieto)työtä tekeviin palkansaajiin. 
Kotona työskentelyn luonnetta ja hyvinvointiyhteyksiä ovat tutkineet lisäksi esimerkiksi 
Eeva Jokinen (2004; 2009), Riikka Kivimäki (1999; 2004), Raija Julkusen työryhmä 
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(2004), Joustaako työ? -projekti (Uhmavaara et al. 2005) sekä Juha Antila (2005), joskin 
muiden teemojen ohessa. Kotona työtä tekevistä kertovat myös Saija Katilan (2000), 
Hanna-Mari Ikosen (2008) ja Kirsi Hasasen (2013) maatalous- ja hoiva-alan pienyrittäjiin 
kohdistuvat tutkimukset. 

Kansainvälisesti tutkimusta kotona työskentelystä ja sen hyvinvointikytkennöistä on 
huomattava määrä, mutta se keskittyy ennen kaikkea etätyöhön. Kotona työskentelyyn 
modernin palkkatyön näkökulmasta ovat laajimmin perehtyneet Alan Felstead työryh-
mineen (2002; 2005a; 2005b) sekä Cath Sullivan (Sullivan 2003; Sullivan & Lewis 2001, 
2006; Sullivan & Smithson 2007; Sullivan 2012). Täsmällisesti kotona työskentelyn yli-
työluonteen hyvinvointikytköksiin tarkentavaa tutkimusta on vähän (Duxbury et al. 2001; 
Troup & Rose 2012). Toisaalla kansainvälinen tutkimus on keskustellut kotona työsken-
telystä ei-länsimaisesta näkökulmasta. Suurin osa etenkin naisten kotona tehtävästä 
työstä on yhä globaalisti tarkasteltuna kurjasti palkattua pientuotantotyötä (esim. Pearson 
2004). 

Työ kotona ja työntekijä 
Pientiloille keskittyneen maatalouden aikana koti ja työ olivat yhtä ajan- ja tilankäytön 
suhteen (vrt. Katila 2000). Kun työnantajan ja työntekijän suhde alkoi määrittää työn 
tekemistä ja työsuojelulainsäädännön kehitystä, yrittäminen ja etenkin yksinyrittäminen 
jäivät jo varhaisessa vaiheessa ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kehittämisen ulkokehälle 
tai kokonaan sääntelyn ulkopuolelle. Näin kävi myös kaikelle sille reproduktiiviselle 
työlle, jota yhteiskunnassa aina tehdään korvauksetta. (Supiot et al. 2001, 59–61, 65). On 
sitä myötä tyypillistä, että työelämän muutosta eritellään rajatusti lainsäädännön tuotta-
man formaalin palkkatyön sisältä tai suhteessa siihen, vaikka työhön nojaavien yhteis-
kuntien toimintaa on mahdoton hahmottaa ilman, että huomioidaan myös muu kuin 
markkinatalouden toiminta (Koistinen 2014; Jensen et al. 2009, 3). 

Ruth Pearsonin (2004) mukaan juuri kotona työskentelyä koskevassa keskustelussa 
on ongelmallista rajata kodin toimintoja työn ja informaalien tehtävien välillä. Kotona 
työskentely voi olla yrittäjämuotoista itsensä työllistämistä, maksettua työtä ilman sopi-
musta, työtä perheyrityksessä tai alihankintamuotoista työtä informaaleissa työpajoissa. 
Nämä voivat kytkeytyä tai olla kytkeytymättä laajempiin organisaatioihin, joko virallisiin 
tai epävirallisiin. Rajoja työn muotojen välille voinee tutkimuksessa hakea luotettavim-
min siitä, onko työllä olemassa työnantaja tai tilaaja vai ei. Ilman työnantajaa toimivat 
ryhmät ovat pääsääntöisesti köyhiä työläisiä, joilla toimeentulo ei koostu selkeän amma-
tin harjoittamisesta vaan monisuuntaisesta yrittämisestä, joskin toimeentulon ääripäät 
kotona työskentelevillä eroavat huomattavasti. (Pearson 2004.) Tutkimuksessamme ko-
tona työskentelystä Euroopassa ilmeni, että koti on yhä tyypillinen sijainti työlle Euroo-
pan köyhemmissä maissa (Ojala & Pyöriä 2013a). 

Euroopan informaatioyhteiskunnissakin työ kotona on yhä monimuotoista maata-
loudesta ja pienyrittämisestä perhepäivähoitajiin, taiteilijoihin ja monipaikkaiseen tieto-
työhön (vrt. Salmi 1991, 161; Felstead et al. 2005a). Kokoaikaisessa kotona työskentelyssä 
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koti on varsin arkinen työnteon paikka siinä missä muutkin työn jokapäiväiset ympäris-
töt. Se saattaa saada uusia muotoja: briteissä jo aiemmin yleistynyt alihankitun työvoiman 
sijoittaminen koteihin (Huws et al. 1990, 7) voi alkaa näkyä Suomen itsensä työllistävien 
työntekijöiden, esimerkiksi freelancereiden lisääntymisenä (Pärnänen 2014). Palkka-
työssä olevien näkökulmasta kotona työskentelyyn sen sijaan liittyy uutta hehkua, jopa 
elitismiä: se voi olla postmoderni ja muodikas valinta (vrt. Peteri 2005). Monilla tietoyh-
teiskuntien koulutetuilla työntekijöillä on mahdollisuus valita: ryhdymmekö itsenäisiksi 
yrittäjiksi, missä haluamme asua, minkä koulutuksen olemme käyneet tai aiomme käydä, 
miten suhtaudumme työhön ja mahdolliseen uraan, sekä elämään kokonaisuutena. Eläm-
mekö tehdäksemme työtä, vai työskentelemmekö elääksemme. Työnteko kotona on yksi 
keskeinen elämäntyylillinen valinta, sellainen, joka muistuttaa arkista agraarielämänmuo-
toa, mutta sallii kuitenkin jopa täyskäännökset työuralla ja elämässä. (Qvortrup 1998, 31–
32.)  

Kokoaikainen kotona työskentely ja elämäntyyli pelkkänä valintana perustuvat liian-
kin vahvoihin olettamiin. Moniko lopulta hyppää oravanpyörästä ja muuttaa maalle har-
moniseen ympäristöön ilman huolta tulotason riittävyydestä? Työhön kotona liittyy 
myös monia ristiriitaulottuvuuksia. Koti ja työ käsitetään edelleen toisistaan erillisiksi ja 
toisiinsa nähden ristiriitaisiksi sosio-kulttuurisiksi tiloiksi (Tietze & Musson 2005; 2010; 
Jokinen 2009). Työn kotona katsotaan sekoittavan näiden kahden tilan rajat.  

Työn ja muun ajan, perheen ajan tai vapaa-ajan rajankäynnistä käytävä keskustelu on 
moniaineksista. Elämänalueita koskevassa keskustelussa problematisoidaan työn suh-
detta muuhun elämään, jonka osa-alueina usein tarkastellaan perhettä ja vapaa-aikaa. 
Keskustelua käydään monin käsittein: puhutaan elämänalueiden yhteensovittamisesta, 
vuorovaikutuksesta, tasapainosta, dynamiikasta tai rajaamisesta. Toisinaan keskusteluun 
liittyy oletus työn kielteisestä vaikutuksesta muihin elämänalueisiin samalla kun työ itse 
on useimmille mielekästä (Eikhof et al. 2007). Tutkimuksessa elämänalueita lähestyttiin 
pitkään juuri ristiriitojen kautta; sittemmin on painotettu niiden toisiaan tukevaa ja rikas-
tuttavaa roolia, moniroolisuutta erillisyyden sijaan. Työn ja perheen suhde muotoutuu 
nykyajattelun mukaan osana elämänkokonaisuutta. (Kivimäki 2009; Rantanen 2008; 
Salmi & Lammi-Taskula 2011; Tammelin 2009a, 2009b; Hakanen 2005.)  

Psykologiassa näitä tasapainokysymyksiä on lähestytty monin teoreettisin ja empiiri-
sin mallein. Tutkimus koskee työn ja ei-työn välisiä suhteita, työn ja perheen kohtaamista, 
yhteensovittamista ja ristiriitoja (esim. Rantanen 2008; Kinnunen & Mauno toim. 2009). 
Keskeistä on eri elämänalueiden voimavarojen ja kuormituksen suhde: ponnisteluille tu-
lisi olla vastineeksi riittävästi aineellisia ja henkisiä voimavaroja (Kinnunen & Feldt 2009, 
7–24).  

Rooliristiriitoja voi syntyä, mikäli vaatimukset työn ja muun elämän rooleissa eivät 
asetu tukemaan toisiaan vaan joku rooleista kuormittuu toisen vuoksi (Allan et al. 2007). 
Vaatimuksilla tarkoitetaan työn fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia tai organisatorisia, ponnis-
teluja vaativia piirteitä, jotka eivät lähtökohtaisesti ole, mutta joista voi riittämättömän 
palautumisen olosuhteissa syntyä stressitekijöitä. Palautumisen kannalta olennaista on, 



31 

 

että työssä ja elämässä on riittävästi aineellisia ja henkisiä voimavaroja (esimerkiksi pysyvä 
työpaikka, avioliitto, itsearvostus) vastineeksi kuormitukselle. (Kinnunen & Feldt 2009, 
7–24.) 

Työn määrällinen ylikuormitus on palautumisen kannalta erityisen hankala vaatimus-
tekijä. Koetusta palautumisen tarpeesta ja epäedullisesta kuormituksesta voi seurata uu-
pumusasteista väsymistä ja lopulta työuupumusta. Lepo ja uni ovat keskeisiä palautumi-
sen kannalta samoin kuin taito irrottautua työstä psykologisesti. Aktiivinen vapaa-aika eli 
liikunta ja sosiaaliset kontaktit helpottavat palautumista. (Kinnunen et al. 2009, 41–49; 
Siltaloppi & Kinnunen 2009, 103–112.) 

Kuten Fonner ja Stache (2012) kirjoittavat, etätyössä haetaan tasapainoa joustavuu-
den ihanteen mutta samalla rajojen kaipuun välillä. Keskeisimpiä työn ja muun elämän 
vuorovaikutuksen kysymyksiä monipuolistuvien työaikojen kontekstissa on, miten työn-
tekijät käytännössä hallitsevat työn ja muiden elämänalueiden välistä rajaa. Johanna Ran-
tasen tutkimuksessa työntekijöistä puolet salli työn ja perheen aikojen limittyä ja koki 
niiden tukevan toisiaan. Neljännes rajasi elämänalueet tiukasti erilleen, mikä myös tuki 
hyvinvointia. Sen sijaan noin neljännes työntekijöistä kamppaili elämänalueiden hallin-
nan ja kielteisten seurausten kanssa. Kokemusta tasapainosta tukivat psyykkistä hyvin-
vointia ilmentävät persoonallisuuden piirteet. (Rantanen 2008, 70–73.) 

Työ ja perhe 
Riitta Jallinojan (2006, 142–150) mukaan Suomessa tuotettiin työn ja perheen yhteenso-
vittamisesta keskeinen tutkimusongelma ja sitä myötä poliittinen kysymys 1990-luvulla. 
Tuolloin huolestuttiin pitkää työpäivää tekevien vanhempien lapsista, ja vanhemmilta 
peräänkuulutettiin valintaa perheen eduksi. Kysymyksestä muotoiltiin yhteiskuntapoliit-
tinen ongelma ja siitä tuli perhepolitiikkaa, vaikka merkittävää muutosta esimerkiksi työ-
ajoissa ei ollut tapahtunut. Työstä tuli jopa ”vieras”, joka tunkeutuu perheeseen ja uhmaa 
perheen ajankäyttöä ja perheenjäsenten välisiä suhteita.   

Jallinojaa mukaillen voi olla todellakin liioiteltua väittää, että juuri keskustelun käyn-
nistymisen ajankohtaan olisi liittynyt erityisiä muutoksia työn ja perheen yhteensovitta-
misen edellytyksissä. Yhteensovittamisella on näkyvä, kansantaloudellinen motiivi, jossa 
sosiaaliset arvot yksilön ja perheen elämänhallinnasta nähdään (alistetusti) taloudelle hyö-
dyllisenä toimintana (Eräranta 2013, 45–46). Talouteen nojaavat arvot ovat avoimessa 
ristiriidassa sen kanssa, että yhteensovittamisen tulisi hyödyttää perheitä universaalisti: 
todellisuudessa yhteensovittamisella on Kirsi Erärannan (2013, 73) sanoin ”valkoisen, 
keskiluokkaisen ja heteroseksuaalisen ydinperheessä elävän ansioäidin hahmo”.  

Tutkimus on normiperheeseen keskittymisestä huolimatta tunnistanut lukuisia kysy-
myksiä, jotka liittyvät pohjoismaiseen kahden ansaitsijan perhemalliin ja sitä myötä per-
heiden mahdollisesti kokemaan aikapulaan. (Tammelin 2009a, 2009b; Salmi & Lammi-
Taskula 2011.) Kamppailu perheen ja työn arjesta ja ajasta on toisaalta käynnistynyt jo 
1960-luvulla, kun naiset alkoivat Suomessa siirtyä ansiotyöhön. Ensimmäinen erävoitto 
oli lasten yhteiskunnallistettu päivähoito 1970-luvulla. Perheille tarjottujen ratkaisujen 
vaillinaisuutta tai osittaista soveltuvuutta eri elämäntilanteisiin kuvaa se, että Lyndall 
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Strazdins (2014) kysyy yhä vuosikymmenien päästä, mihin usein esitetyssä 8 tuntia työlle 
+ 8 tuntia vapaa-ajalle +8 tuntia levolle -suosituksessa sijoittuvat hoivan edellyttämät 8 
tuntia.  

Eeva Jokisen arviossa työmarkkinat ja niiden ennustettavuus ovat työntekijän ja per-
heiden näkökulmasta heikentyneet. Jokinen (2009, 360–363) näkee nykyarjen historial-
listen, naisten asemaan ja arkeen liittyvien siirtymien sarjan neljäntenä vaiheena. Ensim-
mäisessä siirtymässä ydinperhe rooleineen ja julkisen ja yksityisen välisine rajanvetoineen 
syntyi. Naiset asettuivat kotiin. Toinen siirtymä toi naiset työmarkkinoille. Siihen liittyi 
naisten tunnistaminen työtä tekevinä kansalaisina sekä hyvinvointivaltion instituutioiden 
syntyminen. Kolmannen muutoksen Jokinen merkitsee Arlie Russell Hochschildin 
(2001) havainnoimaksi, kodin ja työn emotionaalisen ja affektisen merkityksen muu-
tokseksi. Koti ei enää ollutkaan turvallinen, yksityinen saareke. Hochschild havahtui ana-
lyysissaan keskiluokkaisten, perheellisten työntekijöiden pakenemiseen kodeistaan työn 
maailmaan, uppoutumiseen itsenäiseen ja sellaisena viettelevään työhön (myös Casey 
1995). Työssä onnistumisen tunteet olivat saavutettavia toisin kuin kodissa, josta oli tul-
lut ristiriitojen tanner. Neljäs siirtymä tarkoittaa Jokisen mukaan kodin merkityksen vah-
vistumista, mutta toisella tavalla kuin ennen. Koti on nyt alistettu tuotantosuhteille. Se ei 
ole enää yksityinen alue, sillä työn ja muiden elämänalueiden välille ei arjessa ole enää 
piirrettävissä rajaa. Työstä saatava toimeentulo on epävarmaa, minkä vuoksi arki on pirs-
toutunut alituiseen organisointiin, tulevan toimeentulon ennakoimiseen opiskelemalla, 
projekteihin. Työ tulevan eteen halkoo kodinkin arkea: sellainen palkkatyö, oikea työ, 
josta maksetaan, on tarjolla vain harvoille. Lopputuloksena elämä täyttyy prekaareista 
työoloista, alhaisista tuloista – ja lopulta pahimmillaan kielteisistä seurauksista kuten 
avioeroista, aikapulasta ja väsymyksestä.  

Yleisenä oletuksena elämästä, työstä ja arjesta Jokisen analyysi tuntuu hurjalta tietäen, 
että Suomen työllisyysaste on pysynyt kohtuullisen korkeana ja että palkkatyössä vakitui-
nen ja kokoaikainen työsuhde on kuitenkin edelleen normi (esim. Lyly-Yrjänäinen 2013; 
Lehto & Sutela 2008). Sellaista tutkimustietoa, joka osoittaisi työmarkkinaepävarmuuk-
sien ja elämänkulun haurastumisen, esimerkiksi avioerojen yhteyden, ei vielä oikein ole 
rajallisten pitkittäisaineistojen saatavuuden vuoksi. Kuitenkin poikkileikkausaineistoihin 
perustuvien tutkimusten perusteella useat työn laadun ongelmalliset piirteet, etenkin pit-
kät työtunnit, kuormittavat perhettä (esim. Salmi & Lammi-Taskula 2011), ja mahdolli-
sesti aiheuttavat pitkällä aikavälillä kielteisiä seurauksia. Tällä alueella tarvitaan uutta tut-
kimusta. Epävarmuuden näkökulmasta tiedetään, että ennen 2008 alkanutta talouskriisiä 
työmarkkinoilla ei ollut osoitettavissa merkittävää epävarmuuksien kasautumista; pikem-
minkin kehitys työttömyyskokemusten, työllistymisodotusten ja työhön kohdistuvien 
uhkien osalta on osoittanut jatkuvuutta 1980-luvulta lähtien (Pyöriä & Ojala 2012). 

On myös pidetty myönteisenä, että poliittiset ohjelmat työelämän kehittämiseksi ja 
työ–perhe-joustavuuden rohkaisemiseksi myös saavat vastakaikua organisaatioissa. 
Maissa, joissa hallitus on tukenut etenkin perhevapaiden käyttöä, ne ovat lisääntyneet 
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(Den Dulk et al. 2013). Joustavat arkisemmat työn käytännöt kuten etätyö eivät välttä-
mättä ole yhtä reaktiivisia poliittisille ohjelmille, mutta näyttävät Suomessa kehittyvän 
hiljalleen myönteiseen suuntaan (luku 4.2.). Vaikutusmahdollisuudet työhön tulo- ja läh-
töaikoihin sekä työaikoihin ylipäänsä ovat parantuneet viime vuosikymmeninä samoin 
kuin mahdollisuudet hoitaa omia asioita työpäivän aikana, mutta taas työajan käyttöä 
omiin tarpeisiin ei ole onnistuttu parantamaan 2000-luvulla (Lehto & Sutela 2008, 132–
136). Työ–perhe-seurauksia kuvaavat aikasarjat eivät näytä palkansaajilla kehittyneen 
suuntaan tai toiseen 15 vuoden aikana (Lehto & Sutela 2008, 149–151): erityistä muu-
tosta heikompaan ei voida osoittaa. Nämä tulokset rajautuvat kuitenkin palkansaajaväes-
töön ja työmarkkinoiden laitamilla ryhmät saattavat olla haavoittuvammassa asemassa 
(Pyöriä & Ojala 2012). 

Työ, perhe – ja koti 
Työnteosta kotona käytävä kansainvälinen keskustelu on ollut huolissaan naisten ase-
masta. Jännite muodostuu perinteisistä sukupuolenmukaisista jakolinjoista: vahvistaako 
vai vähentääkö työ kotona sukupuolittuneita perherooleja? (Hilbrecht et al. 2013; Sullivan 
& Lewis 2006; Sullivan & Smithson 2007; Moore 2006). Kotona työskentelyn arvioidaan 
yhtäältä hälventävän sukupuolenmukaista työnjakoa, mikäli kotona työtä tekee mies, joka 
samalla osallistuu kotitöihin ja lastenhoitoon, mutta toisaalta myös vahvistavan perintei-
siä asetelmia, mikäli kotiansiotyö on naisen valinta ja liittyy lastenhoitoon.  

On keskusteltu myös siitä, onko työpäivien pidentäminen ja työlle uppoutuminen yksi 
nykyihmisen olemisen tapa eikä niinkään työelämään pesiytynyt repressiivinen normi. 
Työn henkilökohtaistuminen saa toisinaan pitämään työstä enemmän kuin kotioloista: 
miksipä ei jatkaisi työpäivää, kun kotona läsnä oleminen tarkoittaa arkisia vastuita. Suur-
yrityskulttuuri saattaa olla hyvinkin puoleensavetävä, jopa koukuttava, kuten Arlie Hoch-
schildin Amerco-tutkimuksessa. Motivoiva työ ja perhe paitsi kietoutuivat toisiinsa myös 
kilpailevat emotionaalisella tasolla – tällöin perhe ja koti uhkaavat jäädä paremmin orga-
nisoidun työn jalkoihin (Hochschild 2001). Myös työn tuominen työpäivän jälkeen kotiin 
voi olla yksi työpäivän pidentämisen tekniikka (Julkunen et al. 2004, 139). 

Tutkimukset eivät tarjoa selkeää vastausta näihin ristiriitoihin. Sukupuoli vaikuttaa 
toimivan välittävänä tekijänä ja muuntavan kotona työskentelyn hyvinvointiyhteyksiä 
(Sullivan & Lewis 2001). Samoin naisten sosioekonominen asema saattaa olla merkittävä 
tekijä: kun korkeasti koulutettujen asiantuntijanaisten arvioidaan voivan kotona työnte-
olla yhdistää paremmin sekä urasuuntautumisen että läsnäolon perheelle (Kossek et al. 
2006; Wight & Raley 2009; Hilbrecht et al. 2008), saattavat vähemmän koulutetut ja ma-
talasti palkatut äidit myös hoitaa lapsiaan työnteon lomassa (Crosbie & Moore 2004; 
Moore 2006). Näin on todennäköisesti maissa, joissa julkinen lastenhoivajärjestelmä on 
Pohjoismaita niukempi. Myös Suomessa työnteko kotona sairaan lapsen hoidon yhtey-
dessä on etenkin asiantuntijatehtävissä tavallista (Repo 2009). 

Margo Hilbrechtin työryhmän (2008; 2013) mukaan äitien on muotoiltava ajankäytön 
ja rutiiniensa rytmiä muiden perheenjäsenten tarpeiden mukaan. Ristiriita etätyön koh-
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dalla näyttäisi syntyvän työn ja perheen yhtäaikaisista vaatimuksista. Tutkimuksessa haas-
tateltiin 51 työtä, etätyötä ja lastenhoitoa yhdistävää vanhempaa ja havaittiin, että etätyötä 
tekevistä naisista osa haluaa noudattaa ”intensiivisen äitiyden” kulttuurisia odotuksia ja 
olla läsnä lapsilleen aamuisin ja iltapäivisin mahdollisimman paljon. Tästä seuraa, että 
äidit kantavat työtä vastapainoksi mukana arjessaan työpaikan ja kodin ulkopuolellakin 
ja tekevät töitä esimerkiksi aikana jona lapset ovat harrastuksissa. Lopulta äitien vapaa-
aika vähenee. Tällaista prosessia Hilbrechtin työryhmä kutsuu elämänalueiden ”uudel-
leensekoittumiseksi” ja “vanhemmuuden intensifikaatioksi”. Ongelmallista se oli tässä 
tutkimuksessa äideille, ei niinkään iseille. Näin ollen tutkijat päätyivät epäilemään etätyön 
mahdollisuuksia lisätä äitien kokemaa työ–perhe-tasapainoa. Etätöitä tekevien isien puhe 
ei samalla tavalla ilmentänyt ristiriitaa vaan mielekkäämpää työn ja perheen yhdistämistä: 
johtopäätöksenä tutkijat toivoivatkin lisää etätyötä iseille. (Hilbrecht et al. 2008; 2013.) 
Toisensuuntaisiakin johtopäätöksiä on tehty. Dan Wheatley (2012) suosittaa etätyötä 
juuri perheellisille naisille: vaikka he kokevat tekevänsä ”tuplavuoroa” perheen ja työn 
eteen, työ kotona kuitenkin lisää työtyytyväisyyttä, joskaan ei samassa määrin tyytyväi-
syyttä vapaa-aikaan. 

Mikäli työ ja perhe joutuvat kielteiseen vuorovaikutukseen, puhutaan psykologisin 
termein perheen ja työn välisestä ”konfliktista”. Konfliktin syntymiseen liittyy joko työn 
tai muun elämän jonkin osan aiheuttama läikkyminen (spillover) toiselle elämänalueelle. 
Läikkymisen kielteisiksi seurauksiksi on dokumentoitu työntekijän psyykkisen hyvin-
voinnin kyseenalaistuminen ja välillisesti perheen hyvinvointiin kohdistuva uhka (Allan 
et al. 2007). Työn ja perheen kohtaamista koskevassa tutkimuksessa on havaittu, että 
kaksi kolmesta työntekijästä kokee työstä kotiin suuntautuvan kuormitusta, kun vain reilu 
kymmenesosa raportoi toisensuuntaisia ongelmia, joskin viidennes lapsiperheiden van-
hemmista. Työstä palautumisen näkökulmasta on havaittu lisäksi sukupuoliero: naiset 
kantavat yhä miehiä useammin työn ja hoivan kaksoiskuormaa. Hyväksi koettu parisuhde 
kuitenkin toimii naisilla eräänlaisena puskurina työstressiseurauksia vastaan. (Mauno et 
al. 2009, 67–73.) Mikäli huomioidaan ansio- ja kotityöstä laskettava kokonaistyöaika, erot 
naisten ja miesten välillä tasoittuvat isien pitkien työpäivien vuoksi (Salmi & Lammi-
Taskula 2011; Pääkkönen 2010).   

Ei ole selvää, että työ kotona parantaisi elämänlaatua. Stressi ei vähene kotona työs-
kentelevillä (ehkä koska he venyttävät työpäiviään iltaan), naiset eivät saa riittävästi tukea 
lastenhoidolle vaan saattavat perinteisissä ammateissa hoitaa lapsiaan kotona työnteon 
yhteydessä. Lisäksi persoonalliset erot ovat huomattavia. (Moore 2006.) Palautumisen ja 
perheen hyvinvoinnin kannalta työpsykologit eivät pidäkään töiden kantamista kotiin 
järkevänä. (Mauno et al. 2009, 82.) 

Ansiotyö kotona tuntuu ristiriitaiselta, sillä sekä työ- että kotirooleihin on yhtä aikaa 
vastattava (Hartig et al. 2007; Morganson et al. 2010; Kossek et al. 2006; Mann & Holds-
worth 2003; Mirchandani 2000; Marsh & Musson 2008; Nätti et al. 2011; Sullivan 2012; 
Sullivan & Lewis 2006). Roolien välisen kuormittumisen kielteisiksi seurauksiksi on do-
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kumentoitu työntekijän psyykkisen hyvinvoinnin kyseenalaistuminen ja välillisesti per-
heen hyvinvointiin kohdistuva uhka (Allan et al. 2007; Strazdins et al. 2011). Myös kotona 
työnteon intensiteetillä on hyvinvointiseurauksiin nähden merkitystä. Myönteisimmät 
työ–perhe-tulokset ilmenivät niillä, jotka työskentelivät eniten kotona, joilla oli siitä jo 
pitempiaikainen kokemus sekä niillä, joilla oli eniten perhevelvollisuuksia (Golden et al. 
2006; Gajendran & Harrison 2007; Shockley & Allen 2007).  

Kokonaisuutena työn ja perheen tasapainottelussa työn kotona on havaittu sekä pa-
rantavan että heikentävän tasapainon tunnetta. Itsenäisyys ja joustavuus työkäytännöissä 
tuntuisi lisäävän työntekijöiden tasapainon tunnetta ja helpottavan perheen aikataulujen 
yhteen sovittelussa. (Wilson & Greenhill 2004; Sullivan 2012; Felstead et al. 2002; Sulli-
van & Lewis 2001, 2006; Tammelin 2009a.) Meta-analyysissa kotona työnteon hyvin-
vointiyhteyksistä myönteiset tutkimustulokset osoittautuivat enemmistöksi (Gajendran 
& Harrison 2007).  

Lienee mahdollista tehdä johtopäätös kotona työnteon ja hyvinvoinnin kannalta vain 
tilanteisesta, yksilökohtaisesta, työoloihin ja työhön itseensä peräytyvästä moninaisesta 
vaihtelusta. Voi olla, ettei lopullisia johtopäätöksiä kotona työskentelyn hyvinvointiseu-
rauksista ole tehtävissä (myös Peters et al. 2009). Jatkossa työn ja elämän suhteita koske-
vassa tutkimuksessa onkin suositeltu keskityttävän siihen, miten ehkäistä mahdolliset elä-
mänalueiden yhteentörmäykset sekä miten edistää luontevaa elämänalueiden vuorovai-
kutusta, sujuvaa ”dynamiikkaa” (esim. Salmi & Lammi-Taskula 2011). Psykologiassa ny-
kykeskustelu koskeekin eri elämänalueiden voimavarojen tasapainoista suhdetta. Mikäli 
jokin elämänalue kuormittaa enemmän, keskeistä olisi että muut elämänalueet tukisivat 
ja ehkäisisivät kuormituksen karttumista ongelmaksi pitemmällä ajalla (Kinnunen & 
Mauno toim. 2009). 

2.7. Hyvä paha uusi järjestys? 
Edellä olen kuvannut työnteon muutosta kohti ajan ja paikan suhteen joustavia käytän-
töjä ja tietotyötä. Rinnakkain edellä kuvattujen muutosten kanssa ovat vahvistuneet myös 
kriittiset näkemykset siitä, kenen intressejä joustava autonomia lopulta palvelee. Runsas 
aikalaisanalyyttinen keskustelu kritisoi etenkin tulos- ja tehtävävastuullisuutta työn uu-
delleenorganisoimisessa. Kun organisaatioissa on tarkoituksena päästä eroon ylimääräi-
sestä hallinnosta ja siirtää vastuuta suoraan työntekijöille, samalla työntekijöiltä vaaditaan 
aiempaa enemmän.  

Pessimistisimmissä arvioissa työntekijän ajatellaan pyörivän alistettuna tietotalouden 
näkymättömissä rattaissa. Kuvaan tässä luvussa lyhyesti näitä pessimistisiä näkemyksiä ja 
erittelen niitä Suomea koskevan työelämätiedon perusteella. Tätä väitöstutkimusta ja 
etenkin ylemmillä toimihenkilöillä yleistynyttä ylityötä kotona koskettavat kysymykset 
tietotyön autonomian kääntöpuolena olevasta valvonnasta ja kontrollista, joiden arvioi-
daan ikään kuin tulleen verhotuiksi luottamuksen retoriikalla. 

Angloamerikkalaisessa aikalaisanalyysissa esiintyy erityisen kriittisiä puheenvuoroja 
kapitalismin ja työntekijän nykyisestä suhteesta. Mistä syntyy räikeä ero esimerkiksi 
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Richard Sennettin, Barbara Ehrenreichin ja Zygmund Baumanin kaltaisten kirjoittajien 
kritiikin ja empiirisen työelämätiedon välille? Yhden skeptisimmistä näkökulmista ”työn 
uuteen järjestykseen” on ottanut Richard Sennett (2002, 23) ihmettelemällä nopeatem-
poisen yhteiskunnan lyhytjännitteisyyttä samalla, kun pyritään pitkäjänteisiin päämääriin. 
Nimenomaan tietoon panostamisen tulisi olla pitkäjänteistä. Sennettin mukaan (2002, 
46–55) nykyorganisaatioiden toimintatapoja kuvaavat ensinnäkin itseisarvoinen muutok-
senhaku ja rakenteiden pirstominen, mistä on seurauksena vain organisaatioiden raken-
teiden hajoaminen, mikä taas ruokkii tarvetta lisäuudistuksiin. Uudistukset organisoidaan 
kaoottisesti ja ne pikemminkin lamaannuttavat instituutioiden toimintaa. Niitä tehdään, 
koska ne parantavat hetkellisesti osakkeiden hintaa: markkinoille suunnattavat perfor-
manssit johtavat jopa siihen, että ammattitaitoisia työntekijöitä päästetään pois vaikka 
heitä tulisi palkita. Seurauksena tuotannon lyhytjänteisyys kuluttaa työntekijöitä rapaut-
tamalla työhön sitoutumisen mahdollisuuksia ja sitä kautta oman elämän rakentamista ja 
itsellisyyttä (Sennett 2002, 23). 

Myös Jakke Holvas ja Jussi Vähämäki kritisoivat työnantajia ja samalla koko yhteis-
kuntaa siitä, että työtä ja sen tekijää ei enää arvosteta muista kuin taloudellisista lähtö-
kohdista: puhutaan vain työvoimakustannuksista. Työ ei ole enää tuotantoprosessin pe-
rusta, vaan yksi tekijä muiden joukossa. Myös tiedon työläistä voi vaihtaa kuten konetta. 
Työ ei ole yhteiskunnan ja sosiaalisuuden perusta kuten ennen, mikä vaikeuttaa ammat-
tiyhdistysliikkeen toimintaa ja mahdollisuuksia pyrkiä koherenssiin yhteiskunnassa ja työ-
markkinoilla. (Holvas & Vähämäki 2005, 167–168.)  

Empiirisesti voisi arvioida, että uudistuviin tuotantorakenteisiin liittyy väistämättä ko-
kemusta epävarmuudesta työntekijöillä, mutta rakennemuutoksessa ei ole mitään uutta 
(Pyöriä & Ojala 2012). Työsuhteen turvallisuuden näkökulmasta tietotyössä olevilla on 
muita palkansaajia vahvempi asema: he ovat paremmin palkattuja, työsuhteet ovat use-
ammin vakinaisia ja heillä on vähemmän työttömyyttä taustallaan – joskin suhteellinen 
etumatka muihin työntekijäryhmiin näytti hiljalleen kuroutuneen pienemmäksi 2000-lu-
vun loppua kohden, jo ennen vuoden 2008 syksyllä alkanutta finanssikriisiä (Ojala & 
Hautaniemi 2012). Työntekijät eivät edes viimeisimmän talouskriisin oloissa ole erityisen 
usein raportoineet irtisanomisen uhkaa (Lyly-Yrjänäinen 2013, 22). Sen sijaan Sennettiin 
korostamat rakennemuutokset ovat Suomessa kansainvälisesti verraten erittäin yleisiä 
sekä työorganisaatioiden rakenteissa, työntekotavoissa että tietojärjestelmissä (Euro-
found 2012, 31). On huomattavasti vaikeampaa arvioida, onko työmarkkinoilla toden-
nettavissa suoranaisia merkkejä sellaisesta lyhytjänteisyydestä, joka näkyisi esimerkiksi 
työnantajan ja työntekijän välisen psykologisen sopimuksen heikkenemisenä tai työnan-
tajan irtisanoutumisena pitkäjänteisyyteen pyrkivästä henkilöstöpolitiikasta. Tuoreissa 
tutkimuksissa (Saari 2014; Järvensivu 2010) arvioidaan, että työnantajat tarjoavat työnte-
kijöille jatkuvuuslupausten sijaan aiempaa enemmän taitoja, joilla pärjätä työelämässä mi-
käli työ ei jatkukaan. Työntekijöiden odotukset työnantajilta ovat edelleen kohtuulliset: 
työuralla kehittymisen ja etenemisen lisäksi odotetaan kohtuullisia työaikoja. Työnanta-
jan tarjoamia mahdollisuuksia kehittyä työssä arvostetaan. (Saari 2014.)  
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Toinen (pessimistinen) keskustelu koskee työn mittaamista, valvontaa ja kontrollia 
uudelleenorganisoidussa työssä ja se osuu suoraan tietotyön immateriaaliseen luontee-
seen. Tietotyön uuden autonomian ei nähdä poistavan tai edes vähentävän valvontaa. 
Kontrolli mukautuu uusiin tehtäviin. Lähtökohtainen työnantajan ja työntekijän välinen 
ristiriita syntyy työn tuotteen laadullisesta luonteesta. Aileen O’Carrollin (2008) mukaan 
tietotyö on laadullinen prosessi, mutta silti aika, jolla sitä mitataan, pitäisi kvantifioida. 
Työhön kohdistuu määrällisen mittaamisen ja arvioimisen tavoitteita. Tieto tulisi pystyä 
ennakoimaan ajassa ja rahassa. Näin tietotyö tuottaa uusia valta-asetelmia (Fisk 2005). 

Monissa aikalaisanalyyseissa työntekijöille luovutettu autonomia nähdäänkin vain yh-
tenä kontrollin ja riskien delegoimisen muotona. Sennettin (2002, 93–99) mukaan vas-
tuun antaminen työntekijälle tarkoittaa myös välttämätöntä riskinottoa, jotta syntyy mie-
likuva dynaamisesta työnteosta. Myös Catherine Fiskin (2005) näkemyksessä tietotyön-
tekijöillä on riski muuttua ”taitojen kaupustelijoiksi”. Työntekijöille annetaan näennäi-
sesti valtaa päättää omasta ja tiiminsä työstä, vaikka heitä samalla kontrolloidaan tieto-
verkkojen kautta. Yritysjohto jakaa vastuuta tarkoituksenaan jopa ylikuormittaa henki-
löstöä ja osoittaa, että kiire on työntekijän itsensä aiheuttama oman työn organisoimisen 
ongelma. (Sennett 2002, 55–57.) 

Myös Julia Brannen (2005) pohtii, mikä rooli organisaatioilla lopulta on yksilöllistetyn 
kiireen ja vastuun muotoutumiseen. Brannen arvioi työorganisaatioiden tarjoavan ”tun-
teen autonomiasta ja sen illuusiosta”, mutta hän pitää tällaista todellisuuden venyttämistä 
salakavalana. Työtuntien pitkittyminen johtuu yleensä yhtä aikaa motivaatiosta ja työn 
vaatimuksista. Kuitenkin tehtävien määrä ja vaatimukset niiden tehokkaasta suorittami-
sesta asetetaan muualla kuin työntekijän pöydällä. Brannen kirjoittaa autonomian para-
doksista: mitä enemmän työntekijöillä on autonomiaa, sitä enemmän he käyttävät aikaa 
työntekoon. Työntekijät saavat lähinnä tunteen siitä, ettei heidän työtään kontrolloida. 
Autonomia on näin ollen vain valheiden verho. Kirjoittajan mukaan ei ole viisasta olet-
taa, että parantamalla työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työnsä järjestämiseen saa-
vutettaisiin parannusta heidän elämänlaadussaan. Vaikka autonomiaa onkin lisätty, kor-
keimmissa asemissa työskentelevät ovat edelleen tyytymättömiä työaikoihinsa samalla ta-
valla kuin työntekijäasemissa olevat. (Brannen 2005.)  

Samoja vastuunjaon kysymyksiä on eritelty keskustelussa työn henkilökohtaistumi-
sesta. Voi olla, että kyseessä on yksinkertaisemmin tietotyön lisääntyminen sekä koulu-
tustason nousua seuraava ammattirakenteen muutos (ks. Ojala & Hautaniemi 2012) ja 
niitä seuraava työn luonteen muutos. On kuitenkin argumentoitu, että kun työsuoritukset 
yksilöllistyvät sisällöiltään, työntekijöiden on vastuullistettava itseään työsuorituksesta, 
johdettava itseään, eikä arviointikaan kohdistu enää vain työsuoritukseen vaan lopulta 
suoraan työntekijään itseensä ja hänen persoonallisuuteensa (Julkunen 2008, 122–123). 
Pelkästään ammattitaito ei riitä; lisäksi tulee olla vastuullinen, yhteistyökykyinen ja oma-
aloitteinen (Antila & Ylöstalo 2002, 156–157). Lisäristiriitaa syntyy siitä, että ”tuote” eli 
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uusi tieto täytyy ymmärtää työnantajan omaisuudeksi, vaikka se on työntekijän henkilö-
kohtaisesti luomaa. (O’Carroll 2008; Fisk 2005.) Myös empiirisemmissä arvioissa on esi-
tetty, että vastuu työprosessin hallinnasta on jo liian yksilöllistetty (esim. Allan et al. 2007).  

Ei ole kuitenkaan suoranaisia merkkejä siitä, että työnantajat manipuloisivat työnteki-
jöitä mielin määrin. Kuten Julkunen kirjoittaa (2008, 163), työntekijät suhtautuvat kont-
rolliin miten haluavat: tulkitsevat, kiistävät, vastustavat ja venyttävät käytäntöjä. Myös-
kään palkansaajien työolojen näkökulmasta ei ole selvää, että merkittävää kurjistumista 
olisi tapahtunut. Työn laadullisissa tekijöissä on ilmennyt paljon myönteistä kehitystä. 
Vaikutusmahdollisuudet työssä ovat monelta osin hyvät, joskin ylemmillä toimihenki-
löillä muita paremmat esimerkiksi työtehtävien sisällössä, työmenetelmissä ja työnjaossa 
(Lehto & Sutela 2008, 59). Francis Greenin (2006, 25) mukaan työntekijät ovat nyt use-
ammin mukana työn suunnittelussa, eikä vain sen toteuttamisessa. Yhä harvempi tieto-
työntekijä voi jättää työnsä toiselle työntekijälle; yhteis- ja tiimityössä jokainen on kor-
vaamaton. Työyhteisön ilmapiiriä koskevissa kysymyksissä työolotutkimus näytti merk-
kejä ilmapiirin lievästä heikkenemisestä 2000-luvun kuluessa (Lehto & Sutela 2008, 77–
86), mutta työ ja terveys 2012 -tutkimuksen aineistossa työilmapiiriä koskevat muutokset 
olivat pikemminkin myönteisiä tai neutraaleja (Perkiö-Mäkelä & Hirvonen 2012a). Työ-
tehtävien haastavuus parantaa työmotivaatiota (Saari & Ojala 2010). Merkkejä työnteki-
jöiden sitoutumisen tai sukupolvien välisen psykologisen sopimuksen heikentymisestä 
tai (nuorten) työntekijöiden työtä koskevien arvostusten heikkenemisestä ei juuri ole 
(Pyöriä et al. 2013). Monien työelämäindikaattorien valossa suomalaisessa työelämässä ja 
yhteiskunnassa luottamus on yhä institutionalisoitunut työn arjessa.  

Argumentaatio kriittisissä lähestymistavoissa kulkee siten, että työntekijät sidotaan 
työhön ja työelämään ikään kuin vaivihkaa eivätkä he aina itsekään ymmärrä, että heidän 
motivaationsa lähteenä on pikemminkin pakko kuin ilo. On kuitenkin kysyttävä, mistä 
moinen skeptisyys. Catherine Casey muistuttaa, että työn merkitys keskeisenä kansalai-
suutta, sosiaalisia suhteita ja ajankäyttöä määräävänä tekijänä ei muutu, vaikka työn mer-
kitykset ja käytännöt muotoutuisivat jälkiteollisessa yhteiskunnassa uudelleen. Työ tuo 
oikeuden ja mahdollisuuden kehittää itseään ja tehdä asioita, jotka lisäävät tunnetta it-
sensä toteuttamisesta. (Casey 1995, 25, 27.) Onhan juuri suomalaisessa kulttuurissa työ 
ollut kautta aikain erityisen tärkeä henkilökohtaisen identiteetin muodostaja, jopa mah-
dollistaja. Vielä viitisenkymmentä vuotta sitten työtä vailla olevat työkykyiset saatettiin 
määrätä holhouksen alaisiksi ja heidän itsemääräämisoikeuksiaan rajoitettiin. Työtä vailla 
oleminen on ollut valtava henkilökohtainen häpeä ja työntekijä kuluneen sadan vuoden 
ajanjakson käynnistyessä huomattavasti nykyistä haavoittuvammassa asemassa. (Vrt. 
Kortteinen 1992; Siltala 1994; Taira 2006.) Tätä taustaa vasten keskustelun työn henki-
lökohtaistumisesta voi ajatella reflektoivan enemmänkin lyhyen aikavälin muutosta tur-
vatusta (1980-luvun) palkkatyömallista poispäin. 

Joiltain osin täytyy olla samaa mieltä kriitikkojen kanssa. Työn laatu ja tuloksellisuus 
todellakin kontrolloidaan (Antila & Ylöstalo 2002, 146–150), lukemattomin tavoin. Raija 
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Julkunen (2008, 165, 169) pitää keskiluokkaisen ja professionaalisen työn osittamista las-
kennan kehyksiin eräänlaisena työn ”uustaylorisointina”. Tietotyötä kontrolloidaan sekä 
tiukentamalla rekrytointiprosessia, lisäämällä työn teettämistä kilpailun perusteella eli ul-
kopuolisella rahoituksella sekä valvomalla jo työtä saaneiden arviointia mittaristoin, työn 
arvioinnein sekä edellyttämällä raportointia. Raimo Blomin työryhmän mukaan odotuk-
set koulutuksen ja korkeahkon aseman mukanaan tuomista eduista eivät aina päde tie-
dollisissa tehtävissä – korkeaa koulutusta ja tietoa soveltavaa ja tuottavaa työtä tekee jo 
niin moni, että erikoisosaamisella voi olla vaikea profiloitua. Tietotyöläisen autonomian 
hintana on aikapaine ja stressi, ja heitä myös kontrolloidaan yllättävän paljon. (Blom et 
al. 2002.) Kotona työtä tekevien palkansaajien näkökulmasta kysynkin, missä määrin 
etenkin ylityö iltaisin kotona on vastuutetun työntekijän kokemaa pakkoa antaa palasia 
vapaa-ajastaan työlle, jotta työ- ja urakehitys ja sitä kautta toimeentulo varmistuisivat (vrt. 
Song 2009). 

Edelleen, nykyisissä globaaleissa pyörteissä aiemmin vahvatkaan toimialat eivät voi 
olettaa menestyvänsä tulevaisuudessa. Edes tehtaanjohto ei välttämättä tiedä, että seu-
raavassa hetkessä hyvää tulosta tekevä tehdas lakkautetaan (Häikiö et al. 2007). Kotimai-
sillakin markkinoilla kilpailu on kiristynyt ja esimerkiksi media-ala on joutunut internetin 
ja kilpailun paineessa uudistumaan. Samassa yhteydessä on haluttu painokkaasti lisätä 
uusia työvoiman määrällisesti joustavan käytön muotoja. Keskustelu on kiihtynyt siitä, 
siirtävätkö työnantajat palkkatyösuhteista työtä tarkoituksella ostopalveluna tehtäväksi 
työksi. Ilmeisimmissä tapauksissa työntekijöistä on tullut kunnallisen työnantajan ulkois-
tamia yksityisiä perhepäivähoitajia tai sanomalehden toimittajista yksinyrittäviä freelan-
cer-toimittajia. Kilpailu siirretään tällöin työntekijöille itselleen, kun aiemmin riskin kan-
toi työnantaja. Samalla työnantaja välttää työsuhteeseen liittyvät kulut ja kustannukset.  

Itsensä työllistämistä koskevat tilastot kertovat, että Holvaksen ja Vähämäen (2005) 
määrittelemä uusi työ vähitellen yleistyy. On vaikea vielä sanoa, mikä on 2000-luvun lo-
pulla alkaneen talouskriisin yhteys yrittäjyyslukemiin ja miten nämä luvut asettuvat, mi-
käli suhdanteet palautuvat normaaleiksi ja työmarkkinoille syntyy jälleen työpaikkoja. It-
sensä työllistäjistä niin kutsuttuja pakkoyrittäjiä on varmasti jonkin verran, mutta mitta-
reita pakon todentamiseksi ei ole. Anna Pärnäsen ja Hanna Sutelan (2011) tarkastelussa 
työvoimatutkimuksen luvut osoittavat itsensä työllistäjien määrällistä lisääntymistä. Yk-
sinyrittäjien lukumäärä on vuosien 2000 ja 2010 välillä kasvanut 12 000 työntekijällä 
112 000:een (4,7 prosenttiin työllisistä), ja ammatinharjoittajien ja freelancereiden määrä 
on kasvanut jopa yli 50 prosentilla 31 000:een (silti vain 1,3 % työllisistä). Etenkin free-
lancereiden suhteellinen osuus työllisistä on siis yhä pieni.  

Pärnäsen arviossa keväällä 2014 ammatinharjoittajia, apurahansaajia ja freelancereita 
on yhä tullut lukumäärällisesti suhteellisesti eniten lisää. Silti tyypillisin yksinyrittäjä on 
rakennusalalla työskentelevä mies tai kampaajan työtä tekevä nainen. Ammateista eniten 
lisäystä on rakennustyöntekijöiden ja kampaajien ohella toimittajissa, taiteilijoissa, kou-
luttajissa sekä pienyritysten johtajissa. Nämä ovat tietotalouden ammatteja. Freelance-
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riksi työllistyminen on lisäksi yleisempää nuorilla alle 35-vuotiailla, ja freelancerit ja apu-
rahansaajat ovat muita itsensä työllistäviä korkeammin koulutettuja. Apurahansaajat ja 
freelancerit myös kärsivät eniten alityöllisyydestä. (Pärnänen 2014.)  

Mikäli työsuhteetta teetettävä työ yleistyy, työikäisten ura- ja elämänsuunnitelmat vai-
keutuvat ja siten työn ja omaa elämää koskevien valintojen suhde tiivistyy ja haavoittuu 
(Gherardi 2013). Työntekijöiden oletetaan flexicurity-politiikan ajatuksen mukaan osal-
listuvan osaamisensa kehittämiseen sekä hyväksyvän ”elinikäisen oppimisen imperatii-
vin”, kuten Francis Green (2006, 25) muotoilee. Keskeistä olisi nimenomaan henkilö-
kohtaisen osaamisen ja sitä myötä oman työmarkkina-aseman vahvistaminen. Pärnänen 
(2014) arvelee, että tämän päivän nuoret freelancerit tulevat todennäköisesti aiempaa 
useammin työllistämään itsensä yrittäjinä myös tulevaisuudessa. Tähänhän maassamme 
on poliittisella ohjauksella pyrittykin. Koostaen, palkansaajan asema on kyseenalaistunut, 
mutta ei kuitenkaan niin kokonaisvaltaisesti ja läpeensä, kuin monissa aikalaiskeskuste-
luissa oletetaan. 
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3. Tutkimusasetelma 

3.1. Tutkimustehtävä ja -kysymykset 
Väitöskirjan osatutkimusten tehtävänä on vastata, ensinnäkin, kysymyksiin kotona teh-
tävän ja eri tavoin liikkuvan työn käsitteellistämisestä sekä yleisyydestä erilaisten tausta-
tekijöiden sekä ajoituksen suhteen. Näiltä osin tutkimus täydentää edeltävää tutkimusta, 
jonka ongelmana on ollut hajanaisuus paitsi erilaisten ajan ja paikan suhteen uudistuvien 
työn muotojen käsitteellistämisessä, myös niiden mittaamisessa. Tavoitteena on myös 
raamittaa kriteerejä, joita tulevassa tutkimuksessa kannattaisi soveltaa kun eri tavoin ha-
jautuvan työn muotoja pyritään ymmärtämään ja operationalisoimaan. 

Toiseksi tutkimuksen tehtävänä on syventyä kotona työskentelyyn ja sen kaksijakoi-
sen luonteen syihin ja seurauksiin. Miten suuria toiveita herättäneen etätyön pinnan alta 
paljastuikin työpäivien jatkamista omalla ajalla ja korvauksetonta ylityötä? Vaikka laadul-
lisissa tutkimuksissa on toistuvasti tunnistettu etätyön ajan suhteen rajautumaton luonne, 
ylityön suuri osuus kotona työskentelystä on kuitenkin jäänyt usein tunnistamatta. Mää-
rällisen tutkimuksen näkökulmasta tunnistamattomuus on ongelma, sillä mitä ei tunnis-
teta, sitä ei mitata.  

Kotimainen työolotutkimus tarjoaa mahdollisuuden eritellä kotona tehtävä etä- ja yli-
työ toisistaan. Näin ei ole missään kansainvälisen vertailun mahdollistavassa työolo ai-
neistossa. Sen vuoksi ylityöluonteisesta kotona työskentelystä käytävä kansainvälinen 
keskustelu on niukkaa ja paikantuu tiettyihin maihin, joissa asiaa on hoksattu kyselylo-
makkeissa tiedustella. Tunnistamattomuudella lienee vankat yhteytensä etätyön hyvin-
vointiyhteyksiä koskevista tutkimuksista löytyviin ristiriitaisiin tuloksiin. 

Kolmanneksi tutkimukseni keskeisenä teemana on tarkastella kotona työskentelyn 
yhteyksiä työntekijän ja hänen perheensä hyvinvointiin. Työn ja hyvinvoinnin tutkimus 
on ollut yksi kantavimpia työelämäntutkimuksen kohteita. Tutkimustietoa aihealueelta 
on olemassa yleisesti ottaen huomattavan paljon. Oma näkökulmani on tarkastella, onko 
tietyllä työnteon tavalla, kotona työskentelyllä ja etenkin ylityöllä, erityisiä liittymäkohtia 
työntekijän ja hänen perheensä elämään, arkeen ja hyvinvointiin. Tehtävänä on myös 
tutkia kotona työskentelevien työntekijöiden arvostuksia elämänalueistaan, työstä osana 
elämäntyyliä ja elämänkokonaisuutta. 

Lisäksi sivuan osatutkimuksissa keskusteluja työn joustoista työpaikkatasolla ja työ-
yhteisön sosiaalisina kysymyksinä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa paitsi työ-
poliittista kehitystyötä varten, myös työorganisaatioille sekä työntekijöille. Pohdin lo-
puksi luvussa kuusi, miten työlainsäädännön, työorganisaatioiden ja yhteiskuntapolitiikan 
työkaluilla voitaisiin auttaa etsimään turvallista työnteon tasapainoa silloin, kun työllä ei 
ole pysyviä ajallisia tai tilallisia ympäristöjä.  
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Tutkimuskysymykset ovat: 
 

(1) Miten monipaikkaista työtä on luontevaa määritellä? Millaisia kriteerejä tällöin 
kannattaa soveltaa? Millainen käsitekartta kattaisi eri tavoin liikkuvan työn muodot 
tarkoituksenmukaisesti? (I artikkeli) 

(2) Miten yleistä liikkuva työnteko on ajan ja paikan suhteen vuorokauden eri aikoina? 
Miten työn ajoitus ja paikat eroavat palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien vä-
lillä? (II artikkeli) 

(3) Miten yleistä liikkuva työ ja kotona työskentely ovat palkansaajilla sosioekonomi-
sen aseman, sukupuolen, iän sekä asuinalueen mukaan? (III artikkeli) 

(4) Mitkä taustatekijät ovat yhteydessä etätyöhön ja ylityöluonteiseen kotona työsken-
telyyn? Mitkä työn, työntekijän taustan sekä työyhteisön piirteet liittyvät työpäivien 
jatkamiseen omalla ajalla? (IV artikkeli) 

(5) Miten kotona työskentelevät tulkitsevat työtä elämänalueena suhteessa muihin elä-
mänalueisiin kuten perheeseen ja vapaa-aikaan? (V artikkeli) 

(6) Miten etätyö ja ylityö kotona ovat yhteydessä työn ja perheen väliseen vuorovai-
kutukseen, sen myönteisiin ja kielteisiin hyvinvointiyhteyksiin? (VI artikkeli) 

(7) Mitä työn hajautuvat muodot kertovat työn luonteen muutoksesta ja millaisia työ-
poliittisia kysymyksiä ne osoittavat reagoitavaksi työlainsäädännölle, työmarkkinaosa-
puolille ja organisaatioiden toiminnalle? (kaikki artikkelit sekä yhteenvedon kuudes 
luku) 

Tutkimus osallistuu tutkimusaiheen teoreettisen ja empiirisen sosiaalitutkimuksen kes-
kusteluihin ja sen tehtävänä on auttaa viemään eteenpäin sovellusalansa tutkimusteoriaa. 
Tutkimus asettuu osaksi perinteistä, soveltavaa perustutkimusta. Sosiaalipolitiikan alan 
väitöskirjana tehtävänä ja tavoitteena on kuitenkin myös tuottaa uutta tietoa yhteiskun-
nan, työorganisaatioiden ja työntekijän suhteista, työntekijöiden hyvinvoinnista sekä 
osoittaa mahdollisia parantamisehdotuksia työntekoa ohjaaville institutionaalisille järjes-
telmille ja toimijoille. Tässä mielessä myös perustutkimuksella on ja tulee olla varsinaista 
tutkimuskohdettaan laajempia tavoitteita.  

Suomi 
Tutkimukseni rajautuu Suomeen, joka edustaa pohjoismaista hyvinvointivaltio- ja työ-
markkinajärjestelmää. Pohjoismaisessa kontekstissa joustavat ratkaisut ovat lähes yhtä-
läisesti naisten ja miesten saavutettavissa. Suomessa ainakin ylempien toimihenkilönais-
ten asema työmarkkinoilla on parissa kymmenessä vuodessa parantunut koettujen työl-
listymis- ja etenemismahdollisuutensa osalta niin avoimilla työmarkkinoilla kuin omassa 
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työorganisaatiossa, joskin naisten palkkaus laahaa jäljessä (Ojala & Hautaniemi 2011; 
2012). 

Euroopan Unionin yksi keskeinen tavoite on vahvistaa likipitäen sellaista työmarkki-
namallia, joka Pohjoismaissa on jo toteutunut: kaikkien väestöryhmien tulisi yhtäläisesti 
osallistua työhön, ja etenkin naisten työllisyysastetta halutaan kohentaa. Kotona työsken-
tely rakentuu kuitenkin erilaisten lastenhoitomahdollisuuksien vuoksi Suomessa toisin 
kuin useimmissa eurooppalaisissa maissa. Esimerkiksi Iso-Britanniassa naiset saattavat 
yhä ryhtyä lastenhoidon kalleuden vuoksi pienyrittäjiksi ja työskennellä kotona hoitaen 
samalla lapsiaan (Crosbie & Moore 2004; Ojala & Pyöriä 2013a). Suomessa tämä ilmiö 
koskee yhä pienipalkkaisia, perhepäivähoitajan työtä kotona tekeviä naisia (vrt. Salmi 
1991), mutta tällöinkin omien lasten hoito voi olla yhteiskunnan tukemaa.  

Työn ja perheen yhteensovittamisen näkökulmasta suomalaista työmarkkina- ja hy-
vinvointivaltiota voi luonnehtia seuraavin, eurooppalaisittain erityisin piirtein (Sipilä & 
Kröger 2005, 3): 

 
1. naisten kokoaikatyöhön osallistumisen aste on korkea 
2. naisten osa-aikatyöhön osallistuminen on verrattain erittäin vähäistä 
3. alle kouluikäisten lasten hoito on järjestetty universaalina palveluna 
4. kouluikäisille lapsille hoitopalvelua on kuitenkin rajoitetusti tarjolla 
5. isät todennäköisimmin osallistuvat lasten hoitoon 
6. vanhusten hoivapalveluita on tarjolla rajatusti ja ne ovat tarveharkintaisia 
7. perheen vastuu hoivan järjestämisestä on verrattain rajallinen. 

 
Vahva suomalainen erikoisuus on juuri naisten kokoaikatyö. Samoin suomalainen 

normatiivinen perhemalli on edelleen kahden ansaitsijan ja uran perhe. OECD:n vuoden 
2008 tilastojen perusteella suomalaisista kahden vanhemman perheistä, joissa oli 3–5-
vuotiaita lapsia, 63 prosenttia oli kahden kokoaikatyötä tekevän vanhemman perheitä, 
kun EU25-keskiarvo oli 44 prosenttia. Joka kymmenennessä näistä perheistä toinen van-
hempi oli kokoaika- ja toinen osa-aikatyössä, kun EU25-keskiarvo osoitti viidennestä 
perheistä. Kahden huoltajan perheissä, joissa oli 6–14-vuotiaita lapsia, 73 prosentissa 
molemmat vanhemmat tekivät kokoaikatyötä (EU25: 50 %). (OECD 2012.) Suomalais-
naisilla viikkotyöaika oli vuonna 2010 71 prosentilla 30–40 tuntia (miehillä 75 %), kun 
Euroopassa naisten työaika on keskimäärin merkittävästi miesten työaikaa lyhyempi (Työ 
ja terveys 2012, 74). 

Nämä piirteet lisäävät naisten aikapaineita (Tammelin 2009a). Naiset tekevät yhä 
enemmän kotitöitä kuin miehet (Oinas 2010), joskin miehet tekevät vastaavasti enem-
män ansiotyötä (Salmi & Lammi-Taskula 2011). Tämän seurauksena naisten ja miesten 
kokonaistyöajat ansiotyössä ja kotitöissä eivät merkittävästi eroa toisistaan (Pääkkönen 
2010, 54–58). 

Sipilä ja Kröger (2005, 3) arvioivat myös eri maiden työnantajien joustavuutta ja ar-
vioivat Suomen keskitasolle. Tässä suhteessa suomalaisen työelämän voisi ajatella kehit-
tyneen myönteiseen suuntaan. Eurofoundationin vuoden 2010 työoloaineiston perus-
teella Suomessa työajan pituus on lähellä eurooppalaista keskiarvoa, mutta keskihajonta 
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on verrattain hyvin pieni. Se tarkoittaa, että suurin osa työllisistä työskentelee juuri 37–
38 tuntia viikossa. Suomalaisista noin kolmannes tahtoisi lyhentää työaikaansa, mikä jo-
takuinkin vastaa EU-maiden keskiarvoa, vaikka suomalaiset tekevätkin muita enemmän 
kokoaikaisia töitä. Suomalaisten työaika-autonomia on kuitenkin eurooppalaisittain erit-
täin korkea, mikä ilmenee myös siinä, että työtä voi ajan ja paikan suhteen organisoida 
kaikkein vapaimmin muiden pohjoismaalaisten kera. (Eurofound 2012, 34, 38, 71, 95.) 
OECD:n (2010) arvion mukaan Suomen työnantajista kaikkein suurin osa tarjoaa työn-
tekijöilleen mahdollisuutta hyödyntää työaikapankkien kaltaisia joustavia käytäntöjä, esi-
merkiksi mahdollisuuksia pitää päivä vapaata, mikäli tehtyjä työtunteja on kertynyt sovit-
tua enemmän. Kyseinen OECD:n raportti perustuu eurooppalaiseen vuoden 2009 yri-
tysaineistoon (Company Survey, Eurofound). 

3.2. Aineistot ja menetelmät 
Tutkimuksessa on hyödynnetty neljää eri aineistoa. Käsitetutkimuksessa aineistona on 
työelämän ajan ja paikan käytäntöjen käsitteisiin perehtynyt edeltävä tutkimus (I artik-
keli). Toiseksi, yleisyys- ja ajoitustarkastelut liikkuvasta työstä ja kotona työskentelystä 
edellyttävät kahta erilaista määrällistä aineistoa. II artikkelissa tarkastelen eri tavoin liik-
kuvien työn muotojen yleisyyttä ja ajoitusta Tilastokeskuksen ajankäyttöaineistolla. Toi-
nen määrällinen aineisto on Tilastokeskuksen kaikkia Suomessa työskenteleviä palkan-
saajia koskeva työoloaineisto, jota sovellan liikkuvan työn ja kotona työskentelyn ylei-
syyttä koskevassa III artikkelissa, kotona työskentelyn luonnetta koskevassa analyysissa 
(IV artikkeli) sekä työn ja perheen vuorovaikutusta koskevassa tarkastelussa (VI artik-
keli). Neljäntenä aineistona tarkastelen kotiylityön syitä ja motiiveja laadullisella teema-
haastatteluaineistolla. Kuvaan eri aineistoille soveltamani menetelmät seuraavien aineis-
tokuvausten yhteydessä. 

Käsitetutkimuksen aineisto 
Ensimmäisen artikkelin aineisto on kerätty hakusanoilla kansainvälisistä, vertaisarvioituja 
tutkimuksia jakavista tieteellisistä tietokannoista. Koska kotimainen keskustelu työn eri 
muodoista on vilkasta, täydensin hakua kotimaisella yliopistokirjastojen yhteistietokan-
nalla. Tarkoitus oli etsiä hajautetun työn alueella käsitteellistä keskustelua käyneitä tutki-
muksia. Hakusanoina käytin seuraavia: hajautettu työ (distributed work), e-työ (e-work), 
etätyö (telework), mobiili työ (mobile work), virtuaalinen työ (virtual work) sekä kotian-
siotyö (working at home / homeworking / home-based work). Haut rajasin vuosille 
2002–2008, koska pidin tärkeänä tutkia käsitteiden uusinta käyttöä. Hakutuloksia rajasin 
sillä perusteella, että tutkimukset olivat yhteiskuntatieteellisesti relevantteja sekä käsitteel-
lisesti analyyttisia tutkimuksia. Toisin sanoen niissä tuli olla laajempaa käsitteellistä kes-
kustelua eikä sovellettua käsitettä pelkästään ollut kopioitu aiemmasta tutkimuksesta. Kä-
sitehauilla avautui eri tieteenaloilla ja eri intensiteeteillä käytäviä keskusteluita. Priorisoin 
käsitteellisesti analyyttisia tutkimuksia, joissa määritelmät olivat tekijöiden omia. Valitsin 
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kahdesta viiteen tutkimusta jokaisen käsitteen alalta, yhteensä 21 tutkimusta. Valitut tut-
kimukset on lueteltu tämän johdannon liitteenä olevan, ensimmäisen tutkimusartikkelin 
kirjallisuusluettelossa erillään muusta tutkimuskirjallisuudesta.  

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa määritän kriteerit, joihin eri käsitteiden määritel-
mät nojaavat. Toisessa vaiheessa jäsennän käsitteiden kenttää ensi vaiheessa keskeisiksi 
osoittautuneiden kriteerien mukaisesti. Muodostan niin sanotun käsitekartan, jossa kun-
kin käsitteen kriteerit on eritelty ja jossa käsitteet rajautuvat toisiinsa. Tavoitteena on, että 
yhdelle tavalle organisoida työ löytyy yksi käsite, eikä useita vaihtoehtoja kuten monessa 
tähänastisessa tutkimuksessa. 

Metodina ensimmäisessä vaiheessa on aineistolähtöinen ja toisessa vaiheessa teo-
rialähtöinen sisällönanalyysi. Teoriana toimii tällöin ensimmäisessä vaiheessa muodos-
tettu ”käyttöteoria” eli kriteeristö, joka ohjaa toisessa vaiheessa käsitekartan muodos-
tusta. Tärkeimmät työvälineeni analyysissa ovat siis käsitteenmuodostuksessa käytetyt 
kriteerit, eivät aineistossa esitetyt määritelmät. Määritelmät tietysti vaikuttavat esittä-
määni käsitekarttaan: uusien määritelmien saati käsitteiden luominen ei ole itsetarkoituk-
sellista. Operoin lähinnä olemassa olevilla käsitteillä ja esitän tarkennuksia niiden nimiin 
ja kriteereihin.  

Ajankäyttötutkimus, Tilastokeskus 
Ajankäyttöaineisto on Tilastokeskuksen keräämä aineisto, jossa perinteinen haastatte-
luun perustuva kyselyosio yhdistyy poikkeukselliseen aineistonkeruutapaan: ajankäyttö-
päiväkirjaan. Väitöstutkimukseni toisessa osa-artikkelissa sovellan päiväkirja-aineistoa 
(sekä tämän yhteenvetoluvun osassa 4.2. myös kyselyaineistoa). 

Nykyisin kotimaiset ajankäyttöaineistot kerätään EuroStatin koordinoimana, EU- 
maiden osalta harmonisoituna tiedonkeruuna. Sen seurauksena otos on kotitalouspoh-
jainen. Tutkimukseen osallistuvat pitävät kahden vuorokauden ajan päiväkirjaa toimin-
noistaan kymmenen minuutin jaksoina. Toiminnot kirjataan omin sanoin päiväkirjan ri-
veille, ja ne koodataan 146-luokkaisen toimintoluokituksen mukaisesti. Päiväkirjassa eri-
tellään, mitä tehdään kunakin kymmenen minuutin ajanjaksona ensisijaisesti ja tarvitta-
essa toissijaisesti mutta yhtäaikaisesti, sekä kenen kanssa ollaan. Lisäksi aineiston koo-
dausvaiheessa päätellään, missä vastaaja on vastaushetkellä ollut, ja tallennetaan aineis-
toon myös paikkatieto päiväkirjakontekstin perusteella. Aineisto on Suomessa kerätty 
neljä kertaa: 1979, 1987–1988, 1999–2000 sekä 2009–2010. (SVT 2009.) 

Artikkelissani (II) sovellan viimeisimmän, 2009–2010 kerätyn aineiston ajankäyttö-
päiväkirjoja. Ajankäyttötutkimuksen otokseen kuului 4 401 kotitaloutta, joista vastaukset 
saatiin 2 614 kotitaloudesta. Vastausprosentti oli näin ollen 59. Vastanneissa kotitalouk-
sissa oli reilut 5 500 henkilöä. Kaikki kotona asuvat vähintään 10-vuotiaat on haastateltu 
ja heiltä on pyritty saamaan myös ajankäyttöpäiväkirja. Päiväkirjojen täyttöpäivät on ar-
vottu 12 kuukauden kululle siten, että koko vuodenkulku saadaan katettua aineistolla. 
Toinen kahdesta päivästä oli arki- ja toinen viikonlopun päivä. Haastattelutiedon lisäksi 
molemmat päiväkirjat saatiin 38 prosentilta vastaajista. Työttömät palauttivat päiväkirjaa 
hieman harvemmin kuin työssä käyvät. Aineistoa on korjattu vastaamaan väestötietoa 
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painottamalla sitä iän ja sukupuolen, asuinalueen, kuntatyypin, koulutuksen, verotettavan 
tulon, työttömänä olon, vastausviikonpäivän ja -kuukauden mukaan. (SVT 2009.) 

Aineiston suoman, työelämäntutkimuksen näkökulmasta erityisen mahdollisuuden 
vuoksi tutkimukseni analyysissa oli mahdollista verrata palkansaajien, yrittäjien ja maata-
lousyrittäjien työtä eri paikoissa. Työssä liikkumista koskevaa tietoa yrittäjien ja maata-
lousyrittäjien osalta ei ole ollut saatavilla, eikä vastaavaa tarkastelua ole tehty myöskään 
palkansaajilla.  

Analyysi koski päiväkirja-aineiston tietoja niiltä päiviltä, joina vastaaja oli tehnyt vä-
hintään kymmenen minuuttia ansiotyötä. Tällaisia päiviä aineistossa on 2 009. Ensinnä 
olen tarkastellut työssä liikkumisen yleisyyttä ja kestoa aineiston tarjoaman paikkaluoki-
tuksen perusteella. Olen yhdistänyt tiedot työnteosta sekä vastaajan sen hetkisestä sijain-
nista kunkin kymmenminuuttisen osalta erikseen. Toiseksi olen luokitellut työn teon pai-
kat laajemmiksi tilakategorioiksi ja kuvaan työssä liikkumista ja sen ajoitusta vuorokau-
den ympäri. Yleisyystieto kutakin kymmenminuuttista kohti kuvaa siis sitä, miten suuri 
osuus suomalaisista palkansaajista, yrittäjistä tai maatalousyrittäjistä on työssä tuona het-
kenä, sekä missä työtä tuolloin tehdään. Palkansaajien osalta kuvioista on poistettu työn-
teko työpaikoilla, koska se on niin yleistä. Yrittäjillä ja maatalousyrittäjillä myös työpai-
kaksi koodattu paikkatieto on yhdistetty tuloksiin. 

Työolotutkimus, Tilastokeskus 
Tilastokeskuksen Työolotutkimukset kohdistuvat suomen- ja ruotsinkieliseen palkansaa-
javäestöön ja niitä on toteutettu vuosina 1977, 1984, 1990, 1997, 2003 sekä 2008. Vii-
meisin aineistonkeruu vuonna 2013 ei harmillisesti ennätä tämän tutkimuksen aineis-
toksi. Työoloaineistot ovat kansainvälisestikin tarkasteltuna paitsi vuosikymmenten mit-
taiseen kokemukseen ja kansainväliseen tutkimukseen perustuvina sisällöltään erittäin 
laadukkaita myös otoskooltaan laajoja: otokset ovat olleet 3 800–7 000 hengen laajuisia. 
Otokseen valitaan 15–64-vuotiaita, vähintään kymmenen tuntia viikossa työtä tekeviä 
palkansaajia, otos poimitaan työvoimatutkimuksen perusteella, ja tutkimus suoritetaan 
pääasiassa käyntihaastatteluina. Aineisto sisältää tietoja fyysisestä työympäristöstä, psyyk-
kisistä ja sosiaalisista työympäristötekijöistä, terveydestä, stressioireista, asemasta työ-
markkinoilla, työhistoriasta, perheestä ja vastaajan taustasta. (SVT 2008; Lehto & Sutela 
2008.)  

Kotona työskentelyä koskevat mittarit ovat olleet työolotutkimuksessa mukana vuo-
desta 1990 ja niissä on alusta pitäen kysytty tietoa tämän työnteon muodon luonteesta: 
onko työ kotona normaalia työaikaa korvaavaa (etä)työtä, korvauksetonta ylityötä vai 
näitä molempia. Liikkuvaa työtä koskevat kysymykset otettiin mukaan vuonna 2008. 

Työolotutkimusta sovellan tai sovellamme (1) kotona työnteon ja liikkuvan työn ylei-
syyttä tarkastelevassa tutkimuksessa (III artikkeli), (2) kotiylityön taustatekijöitä kartoit-
tavassa neljännessä artikkelissa, sekä (3) kotona työnteon ja perheen hyvinvoinnin yh-
teyttä analysoivassa kuudennessa artikkelissa. Aineistona on vuoden 2008 työolotutki-
mus, jota kuudennessa artikkelissa täydennettiin lisäämällä vuoden 2003 aineisto tutki-
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mukseen. Vuoden 2008 aineistossa on 4 392 vastaajaa ja vastausprosentti oli 68. Vastaa-
vat lukemat vuonna 2003 olivat 4 104 vastaajaa ja 78 prosenttia. Aineistot edustavat täs-
mällisesti palkansaajaväestön ikä-, sukupuoli-, koulutus-, ammatti- ja toimialaryhmiä. 
(Lehto & Sutela 2008.) 

Kaikissa näissä tutkimuksissa hyödynnämme kuvailevia menetelmiä: jakaumatietoja 
sekä ristiintaulukointeja saadaksemme selville eri työskentelytapojen yleisyyden sekä yh-
teydet perustaustatekijöihin kuten ikään, sukupuoleen tai asemaan työssä (työntekijä, 
alempi toimihenkilö, ylempi toimihenkilö). Kun kotona työnteon yhteyttä moniin eri 
taustatekijöihin halutaan selvittää, tarvitaan kuitenkin monimuuttuja-analyysia, joka mah-
dollistaa edellä mainittujen perustaustatietojen lisäksi työn ja työyhteisön piirteiden ana-
lysoimisen ja näiden tekijöiden keskinäisen painoarvon arvioinnin kotiansiotyötä selittä-
vinä tekijöinä. Neljännessä ja kuudennessa artikkelissa olen tai olemme soveltaneet lo-
gistista regressioanalyysia, joka on varsin tavanomainen poikkileikkausaineistoihin ja -
asetelmiin soveltuva perusmonimuuttujamenetelmä.  

Logistisessa regressioanalyysissa tutkitaan kaksiluokkaiseksi luokiteltua selitettävää il-
miötä (esimerkiksi: 0=ei tee työtä kotona, 1=tekee työtä kotona). Neljännessä artikkelissa 
tämän selitettävän muuttujan ”ennustettava” piirre on ylityönteko kotona, koska tavoit-
teena oli arvioida, mitkä vastaajan, työn ja työyhteisön piirteet yhdistyvät ylityöhön. Kuu-
dennessa artikkelissa tutkittavina ilmiöinä olivat työn ja perheen suhdetta kuvaavat hy-
vinvointi-indikaattorit, joista muodostimme kaksiluokkaisia tutkittavia muuttujia. Ko-
tona työskentely kontrolloitiin yhtensä ”selittävänä” muuttujana muiden joukossa, jotta 
voitiin eritellä, miten sen painoarvo vertautuu sellaisiin ylityölle tyypillisiin piirteisiin kuin 
työssä koettuun kiireeseen tai korkeaan sosioekonomiseen asemaan. 

Logistinen regressio on tilastotieteelliseltä perustaltaan ennustava menetelmä, jolla 
tarkastellaan vetosuhteita. Tämä edellyttää vertailuryhmän asettamista kunkin tarkastel-
tavan taustatekijän eri ryhmien sisältä: tutkitaan esimerkiksi, onko naisten ”veto” miehiä 
suurempi eli tekevätkö he todennäköisesti enemmän ylityötä kotona. Vertailuryhmäksi 
asetettavan ryhmän (ref., esim. miehet) vetosuhde on aina yksi, ja muiden ryhmien veto-
suhdetta verrataan tähän. Mikäli naisten vetosuhde ylittää yhden ja tilastollisen testin tu-
los on taustatekijän luokkien eroa osoittaen tilastollisesti merkitsevä (*** p ≤ 0,001, ** p 
≤ 0,01, * p ≤ 0,05), tekevät naiset miehiä useammin ylityötä. Vetosuhde ei ole todennä-
köisyys, vaan se tuottaa arvion eri taustatekijöiden selitysvoimasta (Rita et al. 2008). Usein 
tutkimuksissa nähdään väitettävän, että esimerkiksi vetosuhde 3 tarkoittaisi kolminker-
taista todennäköisyyttä tutkittavalle ilmiölle, mutta näin ei todellakaan ole. Vetosuhde 
kun voi vaihdella nollasta yli kolmensadan. 

Monimuuttujamalleissa käytetyt taustamuuttujat on valikoitu kuhunkin tutkimusase-
telmaan soveltuvasti edeltävän tutkimuskirjallisuuden perusteella. Aiemman tutkimuksen 
tunnistamat ilmiön taustatekijät tulee huomioida ja kontrolloida analyysissa, jotta uuden 
tutkittavan asian yhteys ei ikään kuin häiriinny minkään ulkopuolisen, tuntemattoman 
”z-tekijän” vaikutuksesta.  Selitysasteet sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa eivät kuiten-
kaan yleisesti, kuten eivät tämänkään tutkimuksen monimuuttujamalleissa, nouse yli 30 



48 

 

prosentin, mikä kielii siitä, minkä verran sosiaalisen todellisuuden moninaisuudesta on 
mahdollista tavoittaa staattisilla poikkileikkausasetelmilla. Aiemman tutkimuksen tunte-
misella on tärkeä tehtävänsä: vakioimatta ei jää mikään sellainen z-tekijä, joka itsenäisesti 
ja vahvasti ennustaisi tutkittavaa ilmiötä. Pikemminkin kattamattomassa, noin 70 pro-
sentissa ilmiön vaihtelusta on kyse lukuisien pienten ihmiseen itseensä, luonteenpiirtei-
siin, vastaamisen tapoihin, asenteisiin, sosiaaliseen elämään, työhön, työyhteisöihin, per-
heeseen ja elämään yleensä kuuluvien osasten yhteisvaikutuksesta, jota ei saada millään 
tutkimusasetelmilla katettua.  

Näistä syistä ei ole suositeltavaa kirjoittaa tutkimustuloksista ja vetosuhteista ”näen-
näistarkkuudella”, kymmenyksittäin, vaan yleisemmällä tasolla. Itse kirjoitan mieluum-
min vahvoista ja heikoista yhteyksistä, en esimerkiksi vetosuhteiden arvoista sinänsä. Ti-
lastolliset merkitsevyystestit auttavat tulkinnassa siitä, mitkä taustatekijät tai selittävät te-
kijät ovat selkeästi yhteydessä tutkittavaan ilmiöön, ja mitkä yhteydet taas osoittautuvat 
häilyvämmiksi. Kvantitatiivinen tutkimusprosessi sisältää aina mahdollisuuden myös 
muokata muuttujia ”malliin sopivaksi” uudelleenkoodaamalla niitä: kuitenkin, mikäli tu-
loksia pystyy tällä tavalla muotoilemaan, ei kyse yleensä ole vahvoista vaan heikoista yh-
teyksistä. Vahvat selittäjät ovat ja pysyvät teki niille mitä tahansa.  

Tutkimuksessa käytettävät taustamuuttujat eivät saa korreloida keskenään liian voi-
makkaasti, koska tämä niin kutsuttu multikollineaarisuus aiheuttaisi ongelmia mallin ti-
lastollisten tunnuslukujen muodostumisessa. Mikäli jotkin taustamuuttujat korreloivat 
vahvasti keskenään, yli 0.4–0.5 tasolla, toinen on syytä jättää pois. Ihmistieteissä jo 0.4–
0.5 on vahva korrelaatio, mutta mitään virallista raja-arvoa ei ole (Jokivuori & Hietala 
2007, 37). Olen testannut muuttujien välisen multikollineaarisuuden monimuuttujamal-
lien yhteydessä tavanomaisella korrelaatiokertoimella. Nämä taulukot löytyvät artikkelien 
liitteistä. 

Teemahaastatteluaineisto 
Haastatteluaineisto, jota analysoin neljännessä ja viidennessä artikkelissa, kerättiin 
vuonna 2006 osana Aikapula-tutkimushanketta. En ollut hankkeessa mukana, joten ai-
neisto on toisen käden aineisto. Teemahaastatteluissa keskusteltiin ajankäytöstä, koetusta 
aikapulasta, kiireestä ja ajan ja tasapainon hallinnasta eri elämänalueilla. Kotona työsken-
telyä tiedusteltiin ja sitä pyydettiin pohtimaan ajankäytön, perheenjäsenten ja työn hallin-
nan näkökulmista. Kodin ja työn sekä varsinaisen kotona työskentelyn asettumisesta 
osaksi haastateltavien arkea keskusteltiin jokaisessa haastattelussa. Kysymykset herättivät 
runsasta pohdintaa paitsi nykyiseen elämäntilanteeseen, myös edeltäviin elämänvaiheisiin 
peilautuen. Aineistossa on kaikkiaan 42 haastattelua hyvin erilaisissa työ- ja elämäntilan-
teissa olevilta, pääosin perheellisiltä työntekijöiltä sekä muutamalta yrittäjältä. (Ks. Nätti 
et al. 2007, 19–21.)  

Neljännessä artikkelissa analysoin sekä työolo- että haastatteluaineistoa. Haastattelu-
aineistoon valikoin Aikapula-haastatteluista 21 ylemmän toimihenkilön tehtävissä toimi-
nutta työntekijää, joiden työ luonteensa puolesta mahdollisti työskentelyn työpaikan ul-
kopuolella. Haastateltavat edustivat julkista sektoria tutkimuksen, koulutuksen, kirjaston 
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sekä valtion- ja paikallishallinnon tehtävissä ja osa heistä toimi esimiestehtävissä. Yksi-
tyisen sektorin työntekijät olivat toimittajia, projektitehtävissä työskenteleviä, insinöörejä 
ja yksi johtaja. Ikä-, perhe- ja työuran tilanteet vaihtelivat laajalti. Aineiston viisi miestä 
olivat iältään 32–54-vuotiaita ja 16 naista 26–55-vuotiaita. 

Aineistoa analysoin sisällönanalyyttisesti. Analyysissa sekä luin aineistoa kokonaisuu-
tena että hyödynsin sen Atlas.ti-ohjelmistolla luotua koodistoa. Analysoin syitä ja moti-
vaatiota jatkaa työpäiviä kotona omalla ajalla. Aiempaa laadullista tutkimusta etenkään 
kotiylityöstä ei juuri ollut käytettävissä, minkä vuoksi tavoittelin analyysissa aineistoläh-
töisyyttä; kuitenkin analysoimalla havaintoja myös edeltävää, tietotyön luonnetta ja eten-
kin sen ajankäytöllisiä paradokseja arvioivaa tutkimusta vasten. Näin analyysitapa sijoit-
tuu, kuten tavallista onkin, aineisto- ja teorialähtöisen otteen väliin (Tuomi & Sarajärvi 
2002, 98–99). Havaitsemiani pääkategorioita tarkastelin erittelemällä niitä edelleen sekä 
koettelemalla analyysin yksittäisten havaintojen soveltumista pääkategorioihin. 

Viidennen artikkelin aineistoksi valikoin 23 kotona työskentelevää palkansaajaa ja 
yrittäjää. En rajautunut ylempiin toimihenkilöihin, vaan halusin mukaan laajan kirjon eri-
laista työtä tekeviä haastateltuja. Kun useissa työelämäaiheisissa tutkimuksissa on rajau-
duttu yksittäisiin työntekijäryhmiin, tämä aineisto sisältää tarkoituksella palkansaajia ja 
yrittäjiä, myös maatalousyrittäjiä. Naisia on 13 ja miehiä kymmenen. Myös tämä aineisto 
kattaa kirjon eri-ikäisiä työntekijöitä ja eriytyviä elämäntilanteita: yksineläviä, pariskuntia, 
kahden ja yhden aikuisen lapsiperheitä ja aikuistuneiden lasten vanhempia. Tarkemmat 
tiedot aineiston vastaajien taustatiedoista on kerätty artikkelin yhteyteen.  

Viidennessä artikkelissa olen aluksi teemoitellut aineiston työn ja muun elämän suh-
teiden näkökulmasta kysyen, miten haastateltavat suhtautuvat työhön. Teemoittelu tuotti 
karkeita ”lokeroita” (Ruusuvuori et al. 2010, 19) lähtökohdaksi lukemiselle, jossa hyödyn-
sin tulkintarepertuaarin ajatusta. Tulkintarepertuaareilla tarkoitetaan kulttuurisia tapoja 
merkityksellistää ja jäsentää esimerkiksi arkisia käytäntöjä tiettyjen, kulttuurissa jaettujen 
merkityssysteemien kautta (Suoninen 1993, 111–112). Repertuaarien analyysi on diskurs-
sianalyyttinen lähestymistapa, jossa tutkitaan haastattelupuheessa muotoutuvaa sosiaa-
lista todellisuutta ja tulkintojen rakentumista suhteessa kilpaileviin tulkintoihin. Tulkin-
tarepertuaarien ajatellaan tuottavan todellisuudesta puhujalle soveltuvia tulkintoja ja tul-
kintojen kautta myös ohjaavan puhujan toimintaa ja valintoja. (Vrt. Suoninen 1997, 14, 
46–50.) 

Analyysiyksikkönä olivat työtä elämänalueena koskevat tulkinnat. Analyysin kohteena 
olivat ne puhetavat, joilla työ jäsentyi suhteessa muuhun elämään ja joilla työtä ja sen 
osuutta elämässä tehtiin ymmärrettäväksi (ja hallittavaksi). Tämän suhteen tarkastelu oh-
jasi analyysia. Analyysissa etsin työtä koskevista kuvauksista ja osasista samansuuntaisesti 
merkityksellistyviä kokonaisuuksia. Lisäksi analysoin, millaisia rajoja ja jännitteitä eri pu-
hetapojen välille muotoutui. Työ–elämä-suhteen ajattelin olevan tulkinnallinen ja kietou-
tuvan tilanteisesti arkeen. Tällöin myös tulkinnat työstä muotoutuivat diskursiivisesti täy-
dentäen tai haastaen toisiaan ja rajautuen toisiinsa usein juuri jännitteiden kautta. Työn 
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ja vapaa-ajan välille muotoutui erityinen jännite. Tuota jännitettä eriteltiin suhteessa työ-
hön (joka vaatii) sekä suhteessa vapaa-aikaan (joka on välttämätöntä, jotta työssä jaksaa). 
Ratkaisuksi puheessa muotoutui usein työn hallinta opituin ja opetelluin taidoin. Esimer-
kiksi kiven kääntäminen osoittautui toistuvaksi vertaukseksi, jolla varsinaisesta työn sisäl-
löstä riippumatta kuvattiin työtehtävän loppuun saattamista ja näin oikeutettua vapaa-
aikaa. Tulkintarepertuaarit saattavatkin peräytyä kulttuurisesti toistuviin vertauskuviin 
(Suoninen 1993, 112). Vapaa-ajan tarve taas osoittautui sellaiseksi Suonisen (1993, 127) 
mainitsemaksi ”voimakkaaksi repertuaariksi”, jota haastateltavat päätyivät perustelemaan 
silloinkin, kun tarvetta ei kyseenalaistettu. 

Jännitteet ilmenivät kiinnostavasti tilanteisina kokemuksina työstä: samakin puhuja 
saattoi esittää erisuuntaisia, ristiriitaisilta vaikuttavia tulkintoja työstä. Työn ja muun elä-
män rajaa käydessä arkeen kuuluu harmaita alueita, jolloin ristiriidat konkretisoituivat. 
Havaitsin analyysin perusteella kolme tulkintaa työstä. Nämä tulkinnat saattoivat myös 
päteä yhtäaikaisesti. Haastateltavat osoittivat näin aktiivista taitoa hallita ristiriitoja: risti-
riitoja ilmentävää merkityssysteemiä ikään kuin hallittiin toisen kautta. Juuri pyrkimys 
hallintaan on kulttuurisesti vahva piirre: Suoninen (1993, 143) kirjoittaa kokonaishallin-
nan olevan meille jopa velvoite.  
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4. Monipaikkainen työ: kuinka käsitteellistää ja mitata? 

4.1. Monet käsitteet 
Nykyisessä merkityksessään ajatus etätyöstä (telecommuting, telework) syntyi 1970-lu-
vulla. Silloisten hierarkkisten organisaatiorakenteiden näkökulmasta ehdotus oli luonteel-
taan radikaali. Työntekijöillä oli nykyistä niukemmat mahdollisuudet vaikuttaa työaikoi-
hin, -välineisiin tai -tiloihin. Työnantajan tuli voida valvoa työntekijää lähietäisyydeltä. 

Ajatus etätyöstä syntyi ennen kaikkea öljykriisin seurauksena. Työmatkat lisäsivät ym-
päristön kuormitusta ja työntekijöiden työmatkoihin käyttämä aika piteni. Etenkin Yh-
dysvalloissa yksityisautoilun aiheuttamat ruuhkat ja haitat kävivät ilmeisiksi. (Pyöriä 
2006a; Qvortrup 1998, 22–23). Miksei töitä voitaisi tehdä kotona? Myös uudet teknolo-
giset työvälineet siivittivät ajatusta.  

Yhdysvalloissa etätyötä koskeva keskustelu on 1970-luvulta tähän päivään liitetty 
usein työmatkaongelmien ratkaisemiseen. Keskustelu sai alkunsa isojen kaupunkien il-
manlaadun heikennettyä liikenteen vuoksi. Isommissa kaupungeissa perustettiin etätyötä 
varten lähiötoimistoja. Käsitteellisesti amerikanenglantilainen termi telecommuting liit-
tyy juuri työmatkojen välttämiseen etätyöllä. (Qvortrup 1998, 22–23.) Ilmanlaatuun on 
reagoitu etätyöaikein jopa Yhdysvaltain kongressin taholta: vuonna 1990 kongressi asetti 
erityistoimenpiteiden kohteiksi 11 osavaltioita, joissa ilmanlaatu oli heikoin. Yrityksille 
annettiin tavoitteeksi vähentää henkilöstön matkustamista viidenneksellä ja keinoiksi 
määriteltiin etätyö, kimppakyydit, erilaiset kannustimet sekä nelipäiväiset työviikot. (Siha 
& Monroe 2006.) Suomessakin vastaavia yhteiskuntapoliittisia tavoitteita on esiintynyt. 
Hallitusohjelmissa etätyöhön on liitetty etenkin aluepoliittisia tavoitteita. Harvaan asu-
tussa, mutta edelleen kaupungistuvassa Suomessa etätyön toivotaan tukevan syrjäseutu-
jen kehnompaa työllisyystilannetta ja maaseudulla asumista. (Leinamo 2009.) Viimeisim-
mässä, Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa (2011, 50) etätyöhön ja tietoteknologiaan 
liitetään päästövähennystavoitteita. 

Euroopassa kotona työskentelyllä oli vielä 1980-luvulla huono kaiku, koska sen aja-
teltiin viittaavan perinteisempään kotiansiotyöhön, etenkin naisten mekaaniseen puurta-
miseen pienellä palkalla yksityisissä tiloissa (Qvortrup 1998, 22; Salmi 1991, 8–11). Täl-
lainen naisten kotiansiotyön muoto on ollut yleinen etenkin Iso-Britanniassa, vaikka se 
ei Suomessa koskaan merkittävästi yleistynytkään (Salmi 1991, 8). Kielteisiä konnotaati-
oita yritettiin välttää Euroopassa 1990-luvulla käsitteellä ”flexiwork”, sillä etenkin ”elec-
tronic homeworkers” tuntui viittaavaan monotoniseen, pienipalkkaiseen työhön. Myös 
”distance workers”, ”mobile teleworkers”, ”satellite office workers” ja ”telecottage wor-
kers” ovat olleet englanninkielisen keskustelun käsitteitä. Etätyökeskustelu on vuosikym-
menten mittaan saanut myös varsin visionäärisiä muotoja. Uuden, innostavan tutkimus-
alueen saralla käsitetuotanto on ollut suorastaan innovatiivista.  Lars Qvortrupin 
keräämistä termeistä hurjimpia ovat ”teleguerrillas”, ”home-based nomads”, ”electronic 
moonlighters” sekä ”telecottage workers”. (Qvortrup 1998, 22–23.) Pyöriä (2006a, 129–
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130) selittää kiinnostusta etätyöhön eräänlaisena korostetun optimistisena visiona, jossa 
myyttinen, tietoteknologian voimauttama etätyöntekijä ratkaisee monet työelämän on-
gelmat, erityisesti ympäristön rasittumisen työmatkojen vuoksi.  

Käsitetuotanto ei vaikuta hidastuneen. Uudemmista käsitteistä esimerkkejä ovat ha-
jautettu työ (distributed work), mobiili työ (mobile work), monipaikkainen työ (multilo-
cational work), virtuaalinen työ (virtual work) sekä e-työ (eWork) (I artikkeli: Ojala 2009). 
Vastikään European Foundation käytti kuudennen eurooppalaisen työolotutkimuksen 
perusraportissaan liikkuvista työntekijöistä nimitystä ”e-nomadit” (Eurofound 2012, 95), 
jolla viitataan (jälleen) liikkuvien työn muotojen sekä tietoteknologisten välineiden käyt-
töä yhdistäviin työn muotoihin. Tällaista työtä tekee neljännes 44 maan aineiston työn-
tekijöistä, ja suomalaisten työn muodot osoittautuivat kaikkein nomadeimmiksi: 45 % 
työntekijöistämme luokittui tähän kategoriaan. Maiden väliset erot työssä liikkumisessa 
ovat merkittävät. Ymmärrettävästi suurin osa e-nomadeista on korkeasti koulutettuja. 
(Eurofound 2012, 95; Ojala & Pyöriä 2013b.)  

Työn tilaa koskevat käsitteet ovat rakentuneet vaihteleville kriteereille. Ne ovat kos-
keneet milloin työn teknologisia, maantieteellisiä, organisatorisia tai laillisia rakenteita 
(Qvortrup 1998, 23). Olen ensimmäisessä väitöskirja-artikkelissani (Ojala 2009) tarkas-
tellut käsitteiden suhteita toisiinsa ja todennut, että ne ovat osittain tai kokonaan tois-
tensa määritelmiin nähden päällekkäisiä. Useimmat monipaikkaista työtä koskevat käsit-
teet ovat hyvin laaja-alaisia. Etätyölle on tutkimuskohtaisesti haettu useampia tarkempia 
määritelmiä, mutta lopulta sitä koskeva keskustelu on vakiintunut kuvaamaan laajasti 
työtä, jota tehdään työnantajan tilojen ulkopuolella.  

Käsitteellisellä tarkastelulla on tutkimuksessa kaksi tehtävää: teoreettinen ilmiön ym-
märtäminen ja kokonaisuuden hahmottaminen sekä toisaalta sellaisten analyyttisten kä-
sitteiden luominen, jotka mahdollistavat soveltuvan operationaalistamisen empiiristä tut-
kimusta varten (Koistinen 2009). Lars Qvortrup (1998, 35) puuttui 1990-luvulla ajan ja 
paikan käsitteistön sekavuuteen sekä määritelmälliseen päällekkäisyyteen ja vertailukel-
vottomuuteen. Näiden tutkimuksellisten ongelmien hän arvioi johtuvan rakenteellisista 
työn ja organisaatioiden teknologioiden tukemasta muutoksesta sekä toisaalta siitä, että 
etätyön tutkimus oli keskittynyt liiaksi työntekijään ja hänen valintoihinsa ilman huomion 
kiinnittämistä organisaatioiden toimintaan. Qvortrup (1998, 30) on sitä mieltä, että kä-
sitteen pitäisi kuvata yksilön kautta sekä makrososiologisia organisatorisia muutoksia että 
yksilön henkilökohtaista elämäntilannetta. Monitilaisen työn käsitteillä tavoitellaan tämän 
suhteen eritasoisia kysymyksiä: osa työn muodoista on enemmän lähtöisin henkilöstön 
tarpeista ja osa organisaation ja työn tarpeista. Käsitteen tulisi olla Qvortrupin mukaan 
samalla riittävän spesifi ja soveltua tutkimusasetelmaa vastaaviin analyyttisiin tarkoituk-
siin; käsitteellä tulee myös olla selvä yhteys tiettyyn, riittävän yksilöityyn sosiaaliseen ase-
maan tai työntekijän rooliin yhteiskunnassa. Artikkelini (I: Ojala 2009) tehtävänä on ollut 
eritellä teorian ja empirian vuoropuhelua, ja pohtia missä määrin myös teoreettisessa kes-
kustelussa tulisi huomioida käytännön empiiristen tarpeiden lähtökohdat.  
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En väitä, etteikö erilaisilla käsitteellisillä lähtökohdilla ole omaa tehtäväänsä. Työhön 
ja työelämän kehittämiseen ylipäänsä liittyy poliittisia intressejä. Esimerkiksi käsite e-työ 
on syntynyt poliittisesta, työn tulevaisuusorientoituneesta innovaatiokielestä. Se on reak-
tio muuttuneeseen työn todellisuuteen, mutta myös hyvin vaikeasti hahmotettavissa tut-
kimuksen näkökulmasta. Poliittisella käsitteellistämisellä on tärkeä tehtävä uusien työn 
muotojen ja niiden mahdollisen sääntelyn tarpeen tunnistamisessa. Ammattiliittojen kes-
keinen tehtävä on osoittaa työelämän kentältä uusia ilmiöitä ja ongelmakohtia, joissa 
työntekijöiden etua tulee valvoa. Työnantajaliittojen etuna on varmistaa, että tehokkaat 
työtä koskevat innovaatiot otetaan käyttöön. 

Ongelmallista uusia työn muotoja koskevassa käsitekeskustelussa on, etteivät ne mah-
dollista analyyttista lähestymistapaa, saati että työntekijät ja työorganisaatiot ymmärtäisi-
vät mitä keskustelu konkreettisesti koskee ja mitä siitä tulisi ottaa opiksi. Joskus uuden 
käsitteen kohdalla joutuu pohtimaan, onko kyseessä käsite vai epäonnistunut operatio-
nalisointi (Koistinen 2009).  

Esimerkiksi e-työ käsitteenä on orientoitunut painokkaasti tulevaisuuden visiointiin. 
Se on käsitteellistetty työksi tietoverkkoympäristössä ja se nähdään etätyön laajentumana 
(E-työ toimeksi 2006). Kuitenkin käsitteen tarpeellisuutta olisi kannattanut arvioida tar-
koin, sillä etätyön käsite oli jo aiemmin laajentunut samaan suuntaan. Etätyö on myös 
vakiintunut ja tunnettu käsite sekä tutkimuksessa että julkisessa keskustelussa. E-työn 
lanseeraamisen tarkoitus näyttääkin liittyvän lähinnä etätyön statuksen kohottamiseen 
tietoyhteiskunnassa; onko etätyöllä jo vanhanaikaisuutta ilmentäviä konnotaatioita, tai 
ajatellaanko sen viittaavan liiaksi vain kodin tiloissa tehtävään työhön? Etätyön ja e-työn 
lisäksi myös mobiilin työn, liikkuvan työn, monipaikkaisen työn ja virtuaalisen työn kä-
sitteet ovat lähisukulaisia. Hajautetun työn käsitettä on esitetty yläkäsitteeksi erilaisille 
liikkuvan työn muodoille (esim. Vartiainen et al. 2007; Pyöriä 2006a; artikkeli I: Ojala 
2009) – mutta tutkimus tutkimukselta käsitteiden suhteet ja alat luodaan aina uudelleen.  

Tarpeelliset kriteerit 
Käsitemäärittelyssä on olennaista valita kriteerit, jotka soveltuvat tutkimuskohteeseen, 
mutta eivät ole liian yksityiskohtaisia ajatellen tutkimusten välistä vertailukelpoisuutta. 
Kriteerien määrä on tärkeä: mitä useampi kriteeri, sen yksityiskohtaisemmiksi ne käyvät 
ja sen vaikeammiksi soveltaa eri aineistoissa. Sopiva määrä kriteereitä mahdollistaa mää-
ritelmän riittävän yleisellä ja tutkimuksesta toiseen sovellettavalla tasolla. Kuitenkin yh-
den tai kahden kriteerin varaan rakentuva määrittely jättää käsitteen epämääräiseksi kuten 
poliittisiin tarkoituksiin luodussa e-työn käsitteessä. Etätyön nykyisin yleinen muotoilu 
kahden kriteerin perusteella (työnteko, muualla kuin työnantajan tiloissa) on jo liian laaja 
tehdäkseen eroa moniin lähikäsitteisiin kuten hajautettu työ tai mobiili työ.  

Ursula Huwsin työryhmän (1990, 10) mukaan käsitemääritelmän tulee sisältää vähin-
tään kolme ulottuvuutta. Tämä ryhmä esitti etätyön määritelmäksi reilut 20 vuotta sitten 
tiettyä sijaintia, elektronisten työvälineiden käyttöä sekä yhteydenpitovälineen olemassa-
oloa työnantajan ja työntekijän välillä. Näistä kriteereistä aikaa on kestänyt vain työnan-
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tajan tiloista riippumaton työnteon paikka. Tietoteknisten välineiden käyttöä ei ole itseis-
arvoisesti enää edellytetty. Samoin etätyön määritelmistä on kadonnut työpaikan ja työn-
tekijän välisen puhelin- tai sähköisen yhteyden kriteeri – etätyön tehtävä on muuttunut: 
nyt sillä tavoitellaan työrauhaa, eikä katkeamaton kommunikaatioyhteys työpaikalle ole 
enää oleellista. Englanninkielisessä keskustelussa yleisen ”telework”-käsitteen tele-etu-
liite kuitenkin säilynee. 

Käsiteanalyysissani (I artikkeli: Ojala 2009) päädyin esittämään tiukahkoa kriteeristöä 
liikkuvan työn muodoille työn tilan (missä tahansa, kotona, virtuaalisissa tiloissa), sisällön 
(tietointensiivinen vs. perinteinen), työsopimuksen (palkansaaja vs. yrittäjä), ajoituksen 
(osana työaikaa, ylityönä, vapaasti) sekä sen mukaan, onko työn tekemisestä työpaikan 
ulkopuolella sovittu työnantajan kanssa vai ei.  

Työn tilaa koskevat monipaikkaisen työn määritelmät ovat laajentuneet. Etätyön kä-
site on tästä hyvä esimerkki. Varhaisissa määritelmissä etätyö kiinnittyi kotiin, mutta sit-
temmin se on laajentunut käytännössä kaikkeen liikkuvaan työhön. Samalla se on menet-
tänyt analyyttiset rajansa. Useimmiten etätyö yhä implisiittisesti ja myös tutkimuksessa 
liitetään kotona työskentelyyn. Ehdotan (I artikkeli: Ojala 2009), ettei tutkimuskohteen 
selkeyden kannalta olisi haitaksi pohtia etätyötä edelleen kotona työskentelyn konteks-
tissa ja pitää mobiilia työtä muilla tavoin liikkuvaa työtä kuvaavana rinnakkaisilmiönä.  

Työn sisällön kannalta tutkimus on keskittynyt liiaksi tietotyöhön. Mobiilista, moni-
paikkaisesta tai hajautetusta työstä on alettu kiinnostua vasta tieto- ja viestintäteknologi-
oiden kehityttyä. Tästä seuraa kytkös tietointensiivisyyteen, vaikka moni työtehtävä on 
edelleen käsillä tekemistä esimerkiksi kotisairaanhoidossa, rakennuksilla tai tavarakulje-
tuksissa. Jos ajatellaan monipaikkaisesta työstä aiheutuvia hyvinvointiseurauksia, on työn 
sisällöllä niiden ilmenemiseen huomattava vaikutus. Liikkuminen tietotyössä on edelleen 
siistiä sisätyötä, jossa fyysisesti vaativan työn osuus on vähäinen. Myös sosiaaliset tekijät 
poikkeavat. Britannian kotona työtä tekevien ja lapsia hoitavien pienipalkkaäitien ja tie-
totyöntekijöiden sijoittaminen samaan analyysiin ei välttämättä ole järkevää. (Felstead et 
al. 2005a; Ojala & Pyöriä 2013b.) Suomessa kotona työskentelevä työvoima jakautui 
Minna Salmen (1990, 10) tutkimuksessa 1990-luvun alussa voimakkaasti kahtia: ”A-ryh-
män” luovaa ja itsenäistä työtä tekeviin professionaalimiehiin sekä ”B-ryhmän” rutiinin-
omaista työtä tekeviin, huonosti palkattuihin naisiin. Jako on työntekijän aseman kan-
nalta relevantti yhä, joskin naisten ja miesten väliset erot ovat tasoittuneet. 

Työsopimusta koskeva kriteeri on työn sisällön kanssa siltä osin ristiriitainen, että 
palkka- ja yrittäjäperustainen työ ovat sisällöllisesti lähenemässä toisiaan. Etenkin näin 
on tietointensiivisissä työtehtävissä, mutta myös moni palvelutehtävä hoiva- tai terveys-
alalla on saanut viime vuosina uusia muotoja, joissa liikkuvasti työskentelevä työntekijä 
työllistää itsensä (vrt. Hasanen 2013). Työsopimus on ollut traditionaalisesti etätyömää-
rittelyissä yhtenä osa-alueena mukana. Sen mukaan on eroteltu kotona pientoimistois-
saan yrittäjinä työskentelevät palkansaajista kuten ECATT-tutkimuksessa (2000, 8–11). 
Vaikka on tarpeen edelleen havainnoida, onko liikkuvassa työpisteessä töitä tekevällä 
työsopimus vai ei, Sullivan (2003) kehottaa kuitenkin välttämään etukäteistä tyypittelyä 
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työsuhteen perusteella ja pikemminkin tarkastelemaan, miten työsuhdestatus mahdolli-
sesti vaikuttaa kotona työskentelyyn. Näin tuleekin toimia, sillä Suomessa saatetaan ene-
nevästi alihankkia esimerkiksi sanomalehtien freelancer-työtä (ks. Pärnänen 2014) vaikka 
itse työn sisältö on sama. 

Yrittäjät vastaavat tietenkin itse työnsä tilallisista kysymyksistä. Heidänkin kohdallaan 
tutkimuksessa kannattaisi tarkastella työtä erikseen ”normaalityöaikana” 8 ja 17 välillä tai 
muutoin hyväksi koettuna työaikana, sekä muuna aikana. Pienyrittäjät ovat työssään mo-
nipaikkaisimpia ja maatalousyrittäjät tekevät työtä ajallisesti pitkään (II artikkeli: Ojala 
2012). Yrittäjillä myös toimeentulon niukkuus voi ajaa pitkittyvään työhön. Etenkin maa-
taloustyössä (ks. Katila 2000) on jo kyseenalaista, voiko työntekijä ansaita kohtuullisen 
toimeentulon normaalin työajan raameissa.  

Palkansaajilla tulisi tarkastella myös, onko monipaikkaisesta työstä sovittu työnantajan 
kanssa. Sopiminen tai sopimatta jättäminen ovat tärkeitä paitsi ajankäytön, myös palkan 
tai muun kompensaation näkökulmista. Keskustelussa 24/7-yhteiskunnasta ajatellaan, 
että työn ovet ovat aina auki ja työstä palautuminen ja perhe-elämän viettäminen vaikeu-
tuvat. Vaikka empiiristä näyttöä ylenpalttisesta työn tunkeutumisesta yksityiselämään ei 
ole, tai sellainen liittyy liialliseen työhön sitoutumiseen, työholismiin (Hakanen 2005), 
monipaikkaista työtä tehdään myös moniaikaisimmin (II artikkeli: Ojala 2012) pitkin 
vuorokautta verrattuna työpaikalla tehtävään työhön. Työ saa tällöin informaalin luon-
teen ja sitä tehdään myös ylityönä ilman erillistä korvausta. Ylityöksi (usein korvaukset-
tomaksi) luokiteltavan työn osuus kaikesta kotona työskentelystä on Suomessa yli puolet 
(Lehto & Sutela 2008, 139; IV artikkeli: Ojala 2011; Aho & Mäkiaho 2012, 108). Ylityöllä 
kotona on voimakkaan kielteisiä yhteyksiä työn ja perheen suhteisiin, kun etätyöllä vas-
taavia ei ole (VI artikkeli: Ojala et al. 2014).  

Sopimista monipaikkaisen työn ehdoista ja kompensaatiosta ei ole tutkimuksessa vielä 
yleisesti tarkasteltu. Olemme pitäneet sitä (Ojala et al. 2014) keskeisenä tekijänä, koska 
sillä saataisiin otettua tutkimuksellisesti haltuun monipaikkaisen työn informaaleja työn-
teon käytäntöjä sekä tarvittaessa suunnattua niitä työyhteisötasolla uudelleen. Työstä so-
piminen johtaisi myös korvaukseen työstä ja vahvistaisi näin pelisääntöjä. Korvatun ja 
korvauksettoman työn rajan määrittäminen on kuitenkin toisinaan vaikeaa, mihin palaan 
luvussa 4.4. 

Sopimisen soisi löytävän tiensä tutkimuksen käsitteisiin myös sen tähden, että etätyö 
ei ole pelkästään työn sisällöllinen kysymys vaan myös työorganisaation järjestämä työti-
lanne ja siten työehto-oikeudellinen kysymys (Qvortrup 1998, 30). Siksi etätyöstä onkin 
määritelty Euroopan Unionissa työmarkkinaosapuolten kesken vuonna 2002 puitesopi-
mus, jossa suositetaan työnantajan ja -tekijän välistä, varsin yksityiskohtaista sopimusta 
muualla kuin työpaikalla tehtävän työn sisällöistä työvälineisiin. Sopimuksella on haluttu 
vahvistaa informaatioyhteiskunnan kehitystä ja esimerkiksi lisätä etätyösopimuksin osa-
työkykyisten työhönosallistumista. Sopimuksella tähdätään sen varmistamiseen, että uu-
det työn muodot sijoittuvat formaaleihin kehyksiin, että ne perustuvat vapaaehtoisuuteen 
ja että monipaikkaisesti työskentelevät työntekijät saavat samat työsuhde-edut, laitteistot, 
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tarvittavan informaation sekä oikeudet kuin työpaikalla työskentelevät työntekijätkin 
(VVM 2005).  

Kyseinen, Suomessakin voimaan saatettu puitesopimus ei sinänsä velvoita työnantajia 
vaan se on työmarkkinaosapuolten hyväksymä suositus työpaikoille. Kuinka monella 
suomalaisella etätyöntekijällä on kyseinen sopimus työn tekemisestä työpaikan ulkopuo-
lella? Sopimus on tarkoitettu kattamaan myös muulla tavoin liikkuvan kuin kotiin vietä-
vän työn. Sopimista ei kuitenkaan liikkuvan työn osalta tiedustella missään kyselyaineis-
tossa. Etätyön sopimisesta kysyvät Tilastokeskuksen työolotutkimus ja Henkilöliikenne-
tutkimus (2012, 66). Työolotutkimuksessa vuonna 2008 vain kahdeksan prosenttia pal-
kansaajista ilmoitti tekevänsä tällaista etätyötä. (Ks. taulukko 2 luvussa 4.2.) Henkilölii-
kennetutkimuksessa saatiin arvioksi, että sopimus olisi 83.000 suomalaisella palkansaa-
jalla, mikä vastaa vajaata neljää prosenttia vuoden 2011 palkansaajista (verrattuna työvoi-
matutkimuksen palkansaajien vuosikeskiarvoon 2.143.000 vuonna 2011, Statfin-tieto-
kanta). Henkilöliikennetutkimuksen mukaan kirjallisesti etätyöstä sopineilla ansiotaso on 
selvästi korkeampi muihin palkansaajiin verrattuna ja samoin ilmeisesti ilman sopimusta 
kotona työtä tekeviin nähden. Tämä voi tarkoittaa, että kirjallista etätyösopimusta tarjo-
taan työpaikoilla vasta lähinnä korkeissa asemissa oleville työntekijöille, joita halutaan 
sitouttaa työnantajaan.  

Tarpeettomat kriteerit 
Vanhentuneiksi kriteereiksi sen sijaan katsoin tietoteknologisten välineiden käytön sekä 
edellytyksen kommunikoida niiden välityksellä. Välinekeskustelu on johtanut työn arjen 
kannalta vieraisiin käsiteongelmiin kuten siihen, onko kotona työskentely nimeltään ”ho-
mework” vai ”e-homework” (Qvortrup 1998, 23–24). Vastaava eronteko sisältyi vielä 
Eurofoundin vuoden 2005 neljännen työolotutkimuksen mittaristoon, jossa työnteki-
jöitä pyydettiin eriyttämään kotona tehtyä työtä tietotekniikan käytön perusteella. Suo-
men kontekstissa tietoteknologiakriteeri on tarpeeton: vuoden 2008 työoloaineistossa 84 
prosenttia palkansaajista käytti jo tietotekniikkaa työssään (Lehto & Sutela 2008, 169). 
Myös perinteisempää työtä kotona tekevät sekä yrittäjät hyödyntänevät laajalti tietotek-
nologioita, joskin on epäselvää, ovatko esimerkiksi sellaiset pienyritykset lisääntyneet, 
joissa kotona valmistettuja käsityötuotteita markkinoitaisiin internetitse. Tietyn työväli-
neen käyttöä olennaisempaa on työn sisältö.  

Ei voida myöskään edellyttää, että kotona tehtävä työ edellyttäisi yhteydenpitoa työ-
paikalle, vaikka vielä 1990-luvun etätyökeskustelussa kommunikaatioyhteyttä pidettiin 
keskeisenä. Tuolloin syntyi esimerkiksi seuraava, viisi kriteeriä kattava kriteeristö etä-
työlle (Standen et al. 1999): (1) tietoyhteys kodin ja työpaikan välillä, (2) ajankäyttö kodin 
ja työpaikan välillä, (3) osuus työstä, joka tarvitaan kommunikaatioon toisten työnteki-
jöiden kanssa, (4) yhteistyön edellyttämä aika: asiakkaat ja kolmannet osapuolet sekä (5) 
työn tietointensiivisyyden aste.  

Kriteereistä peräti kolme koskee kommunikaatiota. Kertooko se hierarkkisesta työ-
kulttuurista, jossa liikkuvaa työntekijää tuli voida herkeämättä seurata ja valvoa? Vai ker-
tooko se tutkimusasetelmasta, jossa tutkimuskohteena on liikkuva, tiimityömuotoinen 
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tietotyö? Sullivan (2003) kritisoi tämän kriteeristön perustuvan lopulta tietyn spesifin tut-
kimuksen omiin lähtökohtiin ja näkemyksiin etätyöstä, vaikka tekijät ajattelivatkin haa-
rukoivansa yleispätevää määritelmää. Mikäli viestintää ajatellaan, Pyöriän (2006, 128–
129) mukaan tietoteknologia ei koskaan korvaa lähiyhteistyötä, sillä tietotyön tulokselli-
suuden kannalta olennaista, vahvaa organisaatiokulttuuria tuskin voidaan perustaa ja yl-
läpitää täysin hajasijoitetussa tiimityössä. Kommunikaatiovälineiden käyttö saattaa liiaksi 
määrittää vuorovaikutuksen kulkua ja jopa ehkäistä luottamusta, yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja näitä reittejä hiljaisen ja arvokkaan tiedon kehkeytymistä (Blom et al. 2001, 
182–191). Tietoteknologisten välineiden avulla kommunikointi on jo lähtökohtaisesti va-
javaista: välineet toimivat parhaiten silloin, kun ne vähentävät työntekijöiden tarvetta 
tehdä itse työtä tai kommunikoida. Mikäli työn suorittaminen vaatii monipuolisia yhteyk-
siä erinäisiin verkostoihin, etätyö saattaa vaikeuttaa näiden yhteyksien ylläpitoa (Pyöriä 
2006a, 142; 2008).  

Edelleen työmatkakysymys on ollut etätyökeskustelussa liian keskeinen, mikä nojaa 
etenkin amerikkalaiseen traditioon. Sullivan (2003) ennusti työmatkan merkityksen häl-
venevän, eikä se kriteeriksi ole enää yltänytkään. Myös empiiriset havainnot tukevat sitä, 
ettei työmatkan välttämisestä etätyössä ainakaan määritelmälliseksi kriteeriksi ole. Koko-
päiväinen etätyönteko vähentää työpäivän aikaista kulkemista, mutta suurin osa etätyöstä 
on osapäiväistä eikä sillä ole päivän aikaisiin kuljettuihin kilometreihin vähentävää yh-
teyttä. Ylipäänsä etätyötä tekevät liikkuvat muuta väestöä keskimääräistä enemmän ja 
etätyö on näin yksi osa muutoinkin paljon liikkuvien työntekijöiden käytäntöjä. (Henki-
löliikennetutkimus 2012, 66–68.) 

Kolmanneksi etätyön määritelmissä tavattiin edellyttää tietyn tuntimäärän ylittämistä 
työviikkoa tai työpäivää kohti. Ajankäyttö on toki olennaista liikkuvissa työjärjestelyissä, 
mutta toisella tavalla kuin asia aiemmin ymmärrettiin. Sullivan (2003) huomauttaa, että 
koko- tai osa-aikaisuus ei ole olennaista, vaan se, että monien empiiristen havaintojen 
perusteella työ kotona on luonteeltaan tilapäistä pikemmin kuin päätoimista. Kun etä-
työlle määriteltiin raja-arvoja sen suhteen, kuinka monta tuntia päivässä on tehtävä työtä 
kotona, jotta voidaan puhua etätyöstä, rajattiin tällä määritelmällä oikeastaan suurin osa 
kotona työskentelystä ulos tutkimuksesta.  
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Täsmällisempi käsitteistö 
Edellä havainnoidun kriteeristön perusteella määrittelin (I artikkeli: Ojala 2009) seuraavat 
käsite-ehdotukset, joille kattokäsitteenä toimii hajautettu työ: 

1. mobiili työ, luonteeltaan perinteinen liikkuva työ ilman merkittävää tietointensiivistä sisäl-
töä, esimerkiksi liikkuva hoivatyö, poliisi, kuljetusala tai rakentaminen 
 

2. mobiili ja/tai virtuaalinen e-työ, tietotyöluonteinen liikkuva työ, jossa fyysistä liikettä (mo-
biili) ja/tai työntekoa tietoteknologisten välineiden avulla tietoverkoissa (virtuaalinen) 

 
3. kotona työskentely (omassa kodissa):  

i. perinteinen kotiansiotyö: pientuotanto kotona yrittäjäluonteisesti tai esimer-
kiksi parturi-kampaajan, lasten perhepäivähoitajan tai maatalousyrittäjän työ 

ii. moderni kotiansiotyö: pienyrittäjien tietotyöluonteinen kotona työskentely 
iii. etätyö: palkansaajien kotona työskentely osana sovittua työaikaa 
iv. täydentävä ansiotyö kotona: palkansaajilla sovitut ajan ja paikan kehykset ylit-

tävä työpäivien venyminen iltoihin, vapaapäiviin tai lomille. 
 
Mobiilin (myös: monipaikkaisen, liikkuvan) työn osalta tätä käsitemääritelmää sovellet-
taessa olisi hyvä eritellä, onko työ työsuhteista vai yrittäjäperustaista, mikäli tutkimus-
kohde ei rajaudu jompaankumpaan näistä. Vaikka työn sisältö eri työsuhteissa onkin sa-
mankaltaistunut, työsuhteen muoto on yhä keskeinen työoikeudellinen kysymys. Näin 
myös yhteiskunnallisesti, mikäli ilman työsuhdetta teetettävän työn muodot jatkavat 
yleistymistään (ks. Pärnänen & Sutela 2011; Pärnänen 2014). 

Cath Sullivan (2003) suhtautuu lopultakin skeptisesti yrityksiin luoda yleispätevää 
määritelmää työtä koskeville käsitteille, sellaista, jossa tutkimuksen tulisi ylipäänsä vaste-
des pysyttäytyä. Määritelmät ovat ja pysyvät tutkimuskohtaisina. On itsestään selvää, että 
tutkimuksissa omaksutaan käsitteitä, joilla parhaiten tavoitetaan tutkimuskohde ja huo-
mioidaan käytettävissä olevat aineistot. Sullivan pitää tutkimuskohtaisia määritelmiä 
myös hyödyllisinä, koska ne auttavat käsitetyössä ja esimerkiksi aineistonkeruiden suun-
nittelussa. Se tarkoittaa, että tuloksista tulee joiltain osin vertailukelvottomia, mikä ei kui-
tenkaan tee tiedosta sinänsä hyödytöntä. Tutkimuskohtaiset määritelmät auttavat aina 
pitkällä aikavälillä yleisempien ja siten kattavampien määritelmien luomisessa. 

Oma käsiteanalyysini on 2000-luvun kuva työssä liikkumista koskevista, nyt ajankoh-
taisista kriteereistä, jotka soveltuvat tämän päivän työelämään. Nyt kymmenen–viiden-
toista vuoden takaiset määritelmät ovat tavalla tai toisella aikansa tuotteita. Kuten Huw-
sin työryhmän (1990, 10) kriteeristö etätyölle, myös tämän päivän keskusteluja vastaava 
kriteeristö väistämättä korvautuu uudella sitä mukaa kun työn muodot jälleen uudistuvat. 
Juhani Pekkola (2002) on arvioinut työn muotojen edelleen lähenevän toisiaan.  

Työsuhteinen työssä liikkuminen saanee rinnalleen lukuisia persoonallisia pienyrittä-
jien työtapoja, joita tulisi tarkastella. Jo tutkimusta (I artikkeli: Ojala 2009) valmistelles-
sani näytti siltä, että hajautuvan työn kysymykset eivät rajaudu pelkästään työn ajassa ja 
tilassa saamiin muotoihin vaan niihin kytkeytyvät moninaisemmat työmarkkinoiden lii-
kahdukset. Palkkatyön ja yrittäjyyden dikotomiaa voisi avata ja pohtia yhteiskunnallisen 
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työn (Koistinen 2014) vahvempaa tutkimuksellista haltuunottoa esimerkiksi vapaaehtois-
työntekijöiden ja omaishoivaajien työolojen ja työn tilojen näkökulmista. Tämä olisi ko-
tona työskentelevien näkökulmasta tärkeää. Yrittäjäperustaisen työn teettämisen lisäksi 
palkansaajilla vahvistuvat todennäköisesti jo Sullivanin (2003) useista lähteistä havain-
noimat, informaalien työtilanteiden variaatiot.  

 

4.2. Kotona työskentelyn yleisyys ja taustatekijät 
Yleisyys kyselytutkimuksissa 
Kotona työskentelyä tai etätyötä on Suomessa mitattu monin, palkansaajia tai kaikkia 
työllisiä edustavin aineistoin: Tilastokeskuksen työvoima- ja työolotutkimuksilla, Työ- ja 
elinkeinoministeriön työolobarometreillä, Työterveyslaitoksen työ ja terveys  
-tutkimuksilla, Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksilla sekä Tilastokeskuksen 
ajankäyttötutkimuksen kysely- ja päiväkirja-aineistoilla. Myös Eurofoundin eurooppalai-
nen työoloaineisto tuottaa tietoa suomalaistyöntekijöiden työnteon paikoista. Aineistot 
ovat luonteeltaan poikkileikkauksenomaisia aikasarja-aineistoja, joissa työntekoa kotona 
on kysytty korkeintaan muutamalla mittarilla osana laajempaa, työtä ja työoloja koskevaa 
kyselyä. Tällöin arviot kotona työskentelystä perustuvat vastaajan antamaan tietoon työn-
teon paikoista sekä työnteon luonteen osalta subjektiiviseen, retrospektiiviseen arvioon 
siitä, onko hän tehnyt kysytynkaltaista työtä jonakin määriteltynä ajanjaksona. Erilaista 
tiedontuotantomuotoa edustaa ajankäyttötutkimuksen päiväkirja-aineisto, johon palaan 
tämän luvun lopuksi.  

Olen koonnut taulukkoon 2 edellä mainittujen aineistojen kotona työskentelyä kos-
kevat mittarit ja niiden viimeisimmän mittauskohdan tulokset. Lähes jokaisessa aineis-
tossa on erilainen mittari työnteolle kotona, ja tulosten vertailukelpoisuutta pitää arvioida 
mittareiden kriteerit huomioiden. Taulukon viimeiseen sarakkeeseen olen lisäksi etsinyt 
aiempien vertailuajankohtien lukemia. 

Taulukon vertailukelpoisimmat ja yleispätevimmät tulokset koskevat kotona työsken-
telyn mittareita. Työolotutkimuksen ja ajankäyttökyselyn mittarit vastaavat toisiaan, ja 
lisäksi työolobarometrissa olevan, vastausvaihtoehdoiltaan laveamman mittarin lukemat 
tuottavat saman tuloksen. Reilu kolmannes palkansaajista työskentelee kotona. Työ ja 
terveys -tutkimuksessa kotona työtä teki vain 28 prosenttia, jonkin verran vertailuaineis-
toja vähemmän. Mahdollisesti tulos selittyy tutkimuksen aikasarjassa vuosien 2009 ja 
2012 välillä havaittavalla, päivittäisen etätyönteon vähenemisellä (Perkiö-Mäkelä & Hir-
vonen 2013a, 31). 
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Aineisto Mittarit Vastausvaihtoehdot Ylei-
syys  

Aikavertailu 
(muutos %-yks.) Työolotutkimus 2008 

(Lehto & Sutela 2008, 
139–140; omat laskel-
mat) 

Teettekö joskus päätyöhönne liittyviä töitä kotona? 
N=4392 

Joskus tai osittain kotona 34 %  1990: 26 % (+8) 
Pelkästään kotona 2 % 1990: 1 % (+1) 
Yhteensä 36 % 1990: 27 % (+9) 

Ovatko kotona tehtävät työt lähinnä: 

N=1495 kotona työskentelevää 

Ylitöitä tai työtä ilman korvausta 54 % 1990: 50 % (+4) 
Osa norm. työajasta sovittu tehtäväksi kotona 34 % 1990: 36 % (-2) 
Molempia 12 % 1990: 14 (-2) 

Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinai-
sen työpaikan ulkopuolella niin, että siitä on sovittu työn-
antajan kanssa. Teettekö etätyötä tai olisitteko kiinnos-
tunut tällaisesta työskentelystä? N=4392 

Teen parhaillaan 

Olisin kiinnostunut 

8 % 

29 % 

1997: 4 % (+4) 

1997: 35 % (-6) 

Ajankäyttötutkimuk-
sen kyselyaineisto 
2009–2010  
(omat laskelmat) 

 

Teettekö töitä kotona? 

N=3230 

Joskus / osittain 34 %  
Pelkästään kotona 1 %  
Yhteensä 35 %  

Ovatko kotona tehdyt työtehtävät: 

N=1171 kotona työskentelevää 

Ylitöitä / työtä ilman korvausta 48 %  
Osa norm. työajasta sovittu tehtäväksi kotona 43 %  
Molempia 9 %  

Työ ja terveys 2012 
(Perkiö-Mäkelä &  
Hirvonen 2013a, 27; 
2013b, 134–151) 

 

Oletko viimeisen 12 kk aikana työskennellyt kotona? 

N=851 

Koti on varsinainen työpaikka 1 %  
Päivittäin 4 %  
Viikoittain 8 %  
Kuukausittain 4 %  
Satunnaisesti 11 %  
Yhteensä 28 %  

Oletko viimeisen 12 kk sisällä tehnyt etätöitä? Olen-
naista ajasta ja paikasta riippumattomat järjestelyt 
N=842 

Varsinainen etätyö 16 % 2003: 10 % (+6) 
Perinteinen kotityö 1 % 2003: 2 % (-1) 

Kuinka usein etätyötä tekevät palkansaajat työskentele-
vät kotona 

N=112 kotona työskentelevää 

Viikoittain 39 % 2003: 47 % (-8) 
Kuukausittain 20 % 2003: 24 % (-4) 
Harvemmin 13 % 2003: 8 % (+5) 
Epäsäännöllisesti 27 % 2003: 21 % (+6) 
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Aineisto Mittarit Vastausvaihtoehdot Yleisyys  Aikavertailu 
Työolobarometri 
2012  
(Lyly-Yrjänäinen 2013, 
47–49) 

 

Ansiotyö varsinaisen työpaikan ulkopuolella viimeisen 
12 kuukauden aikana 2012 (%): kotona  

N=1552 

Satunnaisesti 16 %  
Kuukausittain 5 %  
Viikoittain 9 %  
Päivittäin 5 %  
Yhteensä 35 %  

Etätyö viimeisen 12 kuukauden aikana niin että siitä on 
sovittu työnantajan kanssa N=1552 

Satunnaisesti 10 %  
Kuukausittain 4 %  
Viikoittain tai päivittäin 8 %  

Työolobarometri 
2011 (Aho & Mäkiaho 
2012, 107–109) 

Kotona työskentelyn syy  

N=1204 

Palkaton ylityö 57 %  
Etätyö tai vastaava 27 %  
Korvattu ylityö 15 %  

Työvoimatutkimus 
2008  
(laskelmat Jouko Nätti 
2009, ajanjaksolla 
1995–2008) 

Kotona työskentely edeltävän neljän viikon aikana 

N = 10 % otos palkansaajista 

Työskentelee pääsääntöisesti kotona (enemmän 
kuin puolet työajasta) 

6 % 1995: 8 % (-2) 

Työskentelee joskus kotona (vähintään tunnin – 
enintään puolet työajasta) 

10 % 1995: 5 % (+5) 

Yhteensä 16 % 1995: 13 % (-3) 
Eurooppalainen  
työolotutkimus 2010 
(omat laskelmat) 

Missä pääasiallisesti työskentelette? N=883 Omassa kodissani 1 %  
Oletteko työskennellyt viimeisten kolmen kuukauden ai-
kana jossain muussa paikassa? Omassa kodissani (jos 
ei pääasiallinen työnteon paikka) N=883 

Kyllä 23 %  
Yhteensä (pääasiallinen ja toissijainen yht.) 24 %  

Henkilöliikenne- 
tutkimus 2010–2011  
(Henkilöliikennetutki-
mus 2012, 66–68) 

Onko teillä työnantajanne kanssa kirjallinen sopimus 
etätyön tekemisestä?  

N=20.000 tutkimuspäivää (koko väestö, palkansaajien 
lukumäärää ei raportoida) 

On kirjallinen sopimus 4 % (arvio, raportissa esite-
tään vain lukumäärä 83.000 
kirjallista sopimusta) 

Tehnyt etätyötä ainakin joskus 19 %  
Edeltäneen viikon aikana 12 %  

Teittekö tutkimuspäivänä etätyötä?  Koko työpäivän 1 %  
Osan työpäivästä 3 %  

Taulukko 2. Kotona työskentelyn ja etätyön mittarit ja yleisyystieto suomalaisia palkansaajia edustavissa aineistoissa.  
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Edellä mainittujen neljän aineiston tulokset edustavat ajanjaksoa vuodesta 2008 vuo-
teen 2012, minä aikana kotona työskentely ei ole yleistynyt. Työ ja terveys  
-tutkimuksessa on havaittu, että kotona työskentely yleistyi aina 2000-luvun puoliväliin, 
mutta on sittemmin asettunut yhä uudelleen samoihin lukemiin (Työ ja terveys 2012, 75). 
Ajassa kauimmas näistä aineistoista kurkottaa työolotutkimuksen tieto kotona työsken-
telystä. Sen mukaan palkansaajista reilu neljännes työskenteli kotona vuonna 1990. Li-
säystä on parissa vuosikymmenessä yhdeksän prosenttiyksikön verran. Onko se paljon 
vai vähän? Ehkä voisi puhua maltillisesta muutoksesta korkeasti koulutettujen työvoima-
osuuden ja tietotyön yleistymisen myötä. Lukemat kertovat pysyvyydestä pikemminkin 
kuin radikaalista muutoksesta. 

Kotona työskentelevät palkansaajat eivät läheskään aina miellä itseään etätyönteki-
jöiksi. Työ ja terveys -kyselyissä sekä työolotutkimuksessa on mukana myös kotona työs-
kentelystä erillinen, etätyötä tiedusteleva mittari. Kun etätyö määriteltiin työ ja terveys -
kyselyssä ajasta ja paikasta riippumattomaksi työjärjestelyksi, 16 prosentin palkansaajista 
laskettiin tekevän etätyötä vähintään satunnaisesti. Työolotutkimuksen etätyömittarissa 
rajaus edellytti sopimista etätyöstä työnantajan kanssa, ja vuonna 2008 vain 8 prosenttia 
palkansaajista ilmoitti tekevänsä tällaista etätyötä. Henkilöliikennetutkimuksessa (2012, 
66) etätyötä oli tehnyt 19 prosenttia ansiotyötä vähintään satunnaisesti tekevistä henki-
löistä (mukana on mahdollisesti yrittäjiä). Näiden kolmen etätyötä mittaavan tutkimuk-
sen tulokset poikkeavat toisistaan melko lailla. Erot johtunevat eri vastausvaihtoehdoista 
ja siitä, että työolotutkimus tiedustelee, onko etätyöstä sovittu työnantajan kanssa.  

Kotona työskentelyä kuvaavat lukemat ovat siis laveammat, mikäli työtä ei tarkenneta 
etätyöksi. Miten etätyö oikein mieltyy? Tuntuuko se vastaajille joltakin arkeen nähden 
liian viralliselta? Ilmiönä kotona työskentely ei helposti rajaudu muodollisiin, sopimuk-
senalaisiin käytäntöihin. Taulukon 2 työolotutkimuksen, työolobarometrin sekä työ ja 
terveys -tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että työnteko kotona on useammin luonteeltaan 
epäsäännöllistä tai ylityötä. Sellaista työtä leimaa informaali luonne eikä siitä sovita. So-
piminen työpaikan ulkopuolella työskentelystä ei ole vielä työpaikkojen henkilöstöläh-
töisten käytäntöjen arkea. Sopimiskysymys kannattaisi henkilöliikennetutkimuksen suun-
taisesti pitää erillisenä kyllä/ei-kysymyksenä, ja tutkia, onko sillä yhteyttä työnteon tilojen 
muodollisempaan käyttöön, kuten olisi tarkoitus. Aika ajoin tarvittaisiin myös tutkimus-
tietoa siitä, miten vastaajat mieltävät tutkijoille tutuiksi käyneet, työelämäntutkimuksen 
käsitteistä muodostetut mittarit ja niiden vastausvaihtoehdot. (Vrt. Siponen 2014.)  

Informaali työ kotona on saattanut lisääntyä talouskriisin yhteydessä. Kun Työ ja ter-
veys -tutkimuksessa kysyttiin, onko etätyö viikoittaista, kuukausittaista, harvemmin tai 
epäsäännöllisesti tehtävää, oli vuosien 2009–2012 välillä viikoittainen etätyö vähentynyt 
viidellä prosenttiyksiköllä ja vastaavasti epäsäännöllinen etätyö lisääntynyt kuudella pro-
senttiyksiköllä. (Perkiö-Mäkelä & Hirvonen 2012a, 27.) Tässäkään ei ole selvää, miten 
epäsäännöllisyys mieltyy osana vastausvaihtoehtoja. 
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Työvoimatutkimuksen ja eurooppalaisen työoloaineiston tulokset poikkeavat kotona 
työskentelyn osalta edellä mainituista. On vaikeampi arvioida, miksi työvoimatutkimuk-
seen varsin laveasti kotona työskentelyä tiedusteleva mittari tuottaa kotona työskentelyn 
lukemaksi palkansaajiin rajattuna vain 16 prosenttia, kun samana vuonna työolotutki-
muksen tulos oli 36 prosenttia. Työvoimatutkimus on kuitenkin kattavuudeltaan ylivoi-
mainen kaikkiin muihin aineistoihin nähden. Edelleen on vaikea arvioida, miksi myös 
eurooppalaisen työoloaineiston suomalaispalkansaajista kotona työskentelee vain 24 pro-
senttia, vaikka tämän tutkimuksen mittari on myös erittäin laaja ja kysyy pääasiallisen 
työnteon lisäksi kotona työskentelyä edeltävän kolmen kuukauden aikana. 

Poikkeavista mittareista ja tuloksista voi lopulta todeta vain, että jokin mittareissa 
eroaa niin, että vastaajat mieltävät kotona työskentelyn kovin toisin. Samankaltaisimpia 
tuloksia ovat tuottaneet työolo- ja ajankäyttöaineistoissa käytetyt kotona työskentelyn 
mittarit, ja myös työolobarometrin mittaustapa ajan suhteen tarkemmilla vastausvaihto-
ehdoilla tuottaa yhtäläisiä lukemia. On suositeltavaa suosia näitä, hyviksi osoittautuneita 
mittareita. 

Ehkäpä kesämökillä työskentely sopii parhaiten tähän kodin kontekstiin mökin yksi-
tyisen tilan vuoksi. Viimeisimmässä kesämökkibarometrissa mökiltä työskentely oli li-
sääntynyt vuoden 2003 aineistosta vuoden 2009 aineistoon, mutta vasta noin kahteen 
prosenttiin. Kun tarkastelu rajattiin niihin, joiden työ periaatteessa mahdollisti etätyön, 
osuus suureni viiteen prosenttiin. Ajankäyttötutkimuksessa kesämökillä työskenteli yhtä 
päivää kohden vain 0,3 prosenttia palkansaajista, ja yhtä moni yrittäjä oli kirjannut päi-
väkirjaan työntekoa samaan aikaan kun oli mökillä (II artikkeli: Ojala 2012). Tulosta voisi 
lähestyä kahdesta suunnasta: kesämökeissä on vielä paljon etätyöpotentiaalia – tai työ 
halutaan pitää tietoisesti pois yksityisimmiltä alueilta. Haastatteluaineistoon perustuvan 
tutkimukseni (V artikkeli: Ojala 2013b) mukaan mökkejä tarvitaan palautumiseen työstä, 
etenkin silloin kun työ on arjessa muutoin jatkuvasti läsnä. Analyysia tulisi tietysti rajata 
myös koskemaan pelkästään sitä ryhmää, jolla ylipäänsä on kesämökki! 

Tiivistäen, mittaamisen näkökulmasta on luontevampaa kysyä kotona työskentelyä 
itsenäisenä ilmiönä, työolotutkimuksen tai työolobarometrin tapaan, ei etätyön kautta. 
Lisäksi tulisi tiedustella erikseen, onko tästä työn muodosta työpaikalla sovittu vai onko 
kyseessä epämuodollinen järjestely. Analyysissa kannattaa tarkastaa kotona työntekoa so-
pimisen, työsuhdetiedon ja ammattiaseman kanssa taustatekijöinä. On myös hyvä mitata 
kotona työskentelyn aikaa työolobarometrin tapaan sekä pyytää vastaajaa arvioimaan ko-
tona työskenneltyjä tunteja keskimäärin viikossa. Yleisimmin etätyö tarkoittaa päivän – 
korkeintaan kahden työntekoa vastaavaa aikaa viikossa, ja epämuodollisempi kotona 
työskentely joitakin tunteja viikossa (Nätti et al. 2011).  

Yleisyys päivää kohden 
Henkilöliikennetutkimuksen mittari (Taulukko 2), jossa vastaajilta tiedustellaan, ovatko 
he tehneet etätöitä tutkimuspäivän aikana, antaa lukemaksi yhden prosentin kokopäiväi-
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selle ja kolme prosenttia osapäiväiselle etätyölle. Tätä tietoa voinee suhteuttaa ajankäyt-
tötutkimuksen päiväkirja-aineistoon, joka tarjoaa erityisen mahdollisuuden työpäiväkoh-
taiseen työnteon paikkojen yleisyystarkasteluun. Toisessa tutkimusartikkelissani (Ojala 
2012) kuvaan vuoden 2010 ajankäytön päiväkirjojen perusteella työntekoa sellaisina päi-
vinä, joina päiväkirjan täyttäjä on tehnyt vähintään kymmenen minuuttia ansiotyötä. Tie-
tomuotona tämä poikkeaa huomattavasti kaikista edellä kuvatuista aineistoista, koska 
päiväkirja perustuu tutkittavaan päivään, eikä mihinkään retrospektiiviseen arvioon yön-
teosta. Tämän aineiston mukaan 12 prosenttia palkansaajista oli tehnyt työtä kotona vä-
hintään kymmenen minuuttia tutkimusvuorokauden aikana (II artikkeli: Ojala 2012, ylei-
syystieto taulukosta). Lukema ei siis osu yksiin henkilöliikennetutkimuksen kanssa, mikäli 
ei ajatella, että numeroista voitaisiin laskea informaalin kotona työnteon yleisyys erotuk-
sena. Tällöin etätyötä tekisi päivittäin neljä ja informaalia (ilta)työtä kahdeksan prosenttia 
palkansaajista. 

Kuviossa 2 kuvaan ajankäyttöpäiväkirjaan perustuen ylempien toimihenkilöiden 
työntekoa muissa kuin työnantajan toimitiloissa. Aina kutakin kymmenen minuutin jak-
soa kohti kotona teki töitä 0,5–4 prosenttia vastaajista. Kotona työskentely yleistyy aa-
mukahdeksalta ja vähenee kuten ansiotyö aina, neljän jälkeen. Kuitenkin jälleen kuuden 
jälkeen illalla kotona työskentely lisääntyy ja erityinen piikki syntyy iltauutisten jälkeen 
illalla yhdeksän ja puoli yhdentoista välillä: tänä aikana kotona työskentely saavuttaa ylei-
syyshuippunsa koko vuorokauden kaarella. Piikki kuvaa tietenkin työpäivien täydentä-
mistä: lapset saatellaan unille, ja rästiin jääneet työt hoidetaan alta pois. Prosenttiosuus 
ylemmistä toimihenkilöistä ei vaikuta paljolta, mutta tiedon muotona ajankäyttöaineisto 
viittaa aina yhteen työpäivään kerrallaan ja siten jo viikon mittaan tähän työnmuotoon 
osallistuvien osuus saattaa kohota merkittäväksi. Samaisen ajankäyttötutkimuksen kyse-
lyosiossa (Taulukko 2) kotona oli tehnyt työtä joka kolmas palkansaaja vähintään joskus. 
 

 
Kuvio 2. Ylempien toimihenkilöiden työnteko työnantajan tilojen ulkopuolella, yhtä sellaista 
vuorokautta kohti, jona on tehty vähintään kymmenen minuuttia ansiotyötä. Prosenttia ylemmistä 
toimihenkilöistä kunakin kymmenen minuutin jaksona. Ajankäyttötutkimuksen päiväkirja-aineisto 
2010. (II artikkeli: Ojala 2012.) 
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Taustatekijät palkansaajilla 
Kotona työskentely on palkansaajilla useimmiten ylempien toimihenkilöiden työtä. Työ 
ja terveys 2012 -tutkimuksessa kaksi kolmesta ylemmästä toimihenkilöstä, mutta vain 
joka viides alempi toimihenkilö ja joka kymmenes työntekijäasemassa oleva palkansaaja 
työskentelee kotona (Perkiö-Mäkelä & Hirvonen 2013b, 150). Laskelmamme kolman-
nessa väitöskirja-artikkelissani (Nätti et al. 2010) työoloaineistolla osoittavat, että 72 pro-
senttia ylemmistä toimihenkilöistä teki kotona joko etä- tai ylitöitä vuonna 2008 ja alem-
mista toimihenkilöistä 31 prosenttia. Onkohan talouskriisi heijastunut alempien toimi-
henkilöiden heikentyneisiin etätyön mahdollisuuksiin, kun työ ja terveys -tutkimuksessa 
vain joka viides alempi toimihenkilö työskenteli kotona? Työntekijäasemassa olevilla lu-
kemat näissä kahdessa kyselyssä vastasivat toisiaan.  

Työ ja terveys -tutkimuksessa vuonna 2012 ylemmillä toimihenkilöillä ja erityisasian-
tuntijoilla etätyö oli yleistynyt merkittävästi vuodesta 2005, vaikka kokonaisuutena etätyö 
olikin vähentynyt, viitaten nähtävästi alempiin toimihenkilöihin. Ylipäänsä korkeakoulu-
tuksen saaneet, ylemmät toimihenkilöt, erityisasiantuntijat sekä johtajat ja ylimmät virka-
miehet tekivät useimmin etätöitä. (Työ ja terveys 2012, 75.) Oman tutkimukseni mukaan 
(IV artikkeli: Ojala 2011) kotona työskentelyä lisäsivät toimihenkilöaseman ohella esi-
miestehtävät sekä kova työtahti ja työn suuri määrä. Samat taustatekijät toistuvat tutki-
muksesta toiseen Suomessa ja kansainvälisesti (esim. Julkunen et al. 2004; Song 2009; 
Felstead et al. 2005b): ilmeisesti ylempien toimihenkilöiden työ on piirteiltään yhdenmu-
kaistunut, ja työpaine kohdistuu usein kotiin työpäivän jälkeen. 

Kiire ja työpaine yhdistyneenä kotiylityöhön viittaavat siihen, että työpäivien jatkami-
nen kotona olisi yhteydessä ennemminkin työnantajalähtöiseen joustoon ja työn vaati-
muksiin kuin henkilöstön joustoon. On mahdollista, että joko vastuunjako työpaikalla 
on tällöin epäonnistunut tai vastuuta siirretään työntekijälle enemmän kuin hän voi tur-
vallisesti kantaa. Työnantajalähtöisen jouston vaatimusten kovenemisen on todettu ole-
van selvässä yhteydessä heikkenevään työhyvinvointiin, kun taas henkilöstölähtöiset 
joustot ennakoivat lisääntyvää hyvinvointia (Nätti & Anttila 2012, 170). Tässä tutkimuk-
sessa ei ole suoraan tarkennettu työnantaja- ja henkilöstölähtöisten joustojen ja kotona 
työnteon muotojen välisiin yhteyksiin. Koska ylityö kotona on vahvasti yhteydessä kii-
reeseen ja paineisuuteen työssä, sen voinee tulkita etätyötä työnantajalähtöisemmäksi 
jouston muodoksi. Tätä todennäköistä yhteyttä tulisi kuitenkin tarkentaa lisätutkimuk-
sella. 

Toimialoittaisessa tarkastelussa (Taulukko 3) työnteko kotona on yleisintä koulutus-
sektorilla, jolla työskentelevistä kolme neljästä tekee työtä osittain kotona. Heidän kotona 
tekemästään työstä suurin on myös työaikaa korvaavaa etätyötä ja vähemmistö ylityötä. 
Kaikilla muilla toimialoilla ylityö on yleisempää. Julkisen hallinnon työntekijöillä kolme 
neljännestä kotona työskentelystä oli ylityötä.  
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 Tekee päätyöhön liittyviä töitä  

kotona 
Kotona tehtävien töiden laatu 

 
Osit-
tain  
kotona 

Pelkästään 
kotona 

Ei lain-
kaan 
kotona 

Yhteensä 
Yli-
töitä 

Työstä 
sovittu 

Molem-
pia Yhteensä 

Maa- ja metsätalous 25 % 2 % 73 % 100 % 
(N=60) 

53 % 27 % 20 % 100 % 
(N=15) 

Teollisuus 25 % 1 % 74 % 100 % 
(N=861) 

53 % 33 % 14 % 100 % 
(N=214) 

Infrastruktuuri ja  
rakentaminen 

22 % 1 % 77 % 100 % 
(N=248) 

54 % 34 % 13 % 101 % 
(N=56) 

Tukku- ja vähittäis-
kauppa, hotellit ja ravin-
tolat 

29 % 1 % 70 % 
100 % 
(N=652) 60 % 32 % 8 % 

100 % 
(N=190) 

Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne 

24 % 0 % 75 % 99 % 
(N=279) 

57 % 32 % 10 % 99 % 
(N=68) 

Rahoitus, kiinteistö- ja 
liike-elämän palvelut 

41 % 1 % 58 % 100 % 
(N=627) 

48 % 38 % 13 % 99 % 
(N=255) 

Julkishallinto ja maan-
puolustus 

37 % 0 % 63 % 100 % 
(N=269) 

76 % 17 % 7 % 100 % 
(N=99) 

Koulutus ja tutkimus 75 % 1 % 24 % 100 % 
(N=354) 

38 % 45 % 17 % 100 % 
(N=267) 

Sosiaali- ja terveysalat 27 % 5 % 68 % 100 % 
(N=809) 

66 % 25 % 9 % 100 % 
(N=221) 

Muut julkiset palvelut ja 
järjestöt 

50 % 1 % 49 % 100 % 
(N=210) 

49 % 38 % 13 % 100 % 
(N=105) 

Yhteensä 34 % 2 % 64 % 100 % 
(N=4369) 

54 % 34 % 12 % 100 % 
(N=1490) 

Taulukko 3. Kotona tehtävä työ ja sen luonne toimialoittain. Työolotutkimus 2008. (Omat 
laskelmat.) 

Sektorikohtainen tieto työolotutkimuksista vuosilta 1990–2008 (Taulukko 4) kertoo 
julkisen sektorin ylemmillä toimihenkilöillä vähentyneestä etätyöstä mutta yleistyneestä 
ylityöstä (Ojala 2013a). On huomionarvoista, että samalla kun yksityisen sektorin etätyö 
on lisääntynyt ja ylityönteko vähentynyt, julkisen sektorin työntekijöillä kotona työsken-
telyn luonne on keikahtanut täsmälleen päinvastaiseen suuntaan. Ylityö kotona on yleis-
tynyt julkisen sektorin ylemmillä toimihenkilöillä 33:sta 38 prosenttiin vuosien 1990 ja 
2008 välillä ja etätyö vähentynyt 36:sta 26 prosenttiin. Kaikkiaan kotona työnteko on 
yleistynyt molemmilla sektoreilla, joskin julkisen sektorin palkansaajat tekevät ylipäänsä 
selvästi enemmän työtä kotona. Yksityisellä puolella kotona työskentely painottuu vah-
vemmin ylemmille toimihenkilöille, joilla ero on pienempi.  
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  1990 1997 2003 2008 
Yksityisen sektorin ylemmistä toimihenkilöistä 

 

Etätyötä 17 % 23 % 20 % 28 % 
Ylityötä 42 % 38 % 38 % 31 % 
Molempia 9 % 10 % 7 % 11 % 
Yhteensä 68 % (N=329) 71 % (N=326) 65 % (N=570) 70 % (N=697) 

Yhteensä kaikista yksityisen sektorin palkansaajista 
 23 % (N=2222) 28 % (N=1804) 27 % (N=2545) 32 % (N=2733) 
Julkisen sektorin ylemmistä toimihenkilöistä 

 

Etätyötä 36 % 40 % 34 % 26 % 
Ylityötä 33 % 26 % 33 % 38 % 
Molempia 8 % 12 % 8 % 10 % 
Yhteensä 77 % (N=286) 78 % (N=329) 75 % (N=516) 74 % (N=574) 

Yhteensä kaikista julkisen sektorin työntekijöistä 
 33 % (N=1232) 37 % (N=1157) 41 % (N=1552) 42 % (N=1637) 

Taulukko 4. Kotona työskentelyn yleisyys ja luonne ylemmillä toimihenkilöillä 
työnantajasektoreittain. Työolotutkimus 1990–2008 (Ojala 2013a). 

Muut aineistot vahvistavat havainnon julkisen sektorin ylityöstä, ja lisäksi työoloba-
rometri vuodelta 2012 paikantaa ylityön osuuden lisääntymisen valtion työntekijöihin. 
Valtion työntekijöistä jopa neljä viidestä luonnehti kotona työskentelynsä syyksi nimen-
omaan palkattoman ylityön (Aho & Mäkiaho 2012, 108). Työ ja terveys -aineistossa ei 
varsinaisesti ole kysytty ylityöntekoa kotona, mutta siinä valtiolla työskentelevien etätyö 
oli lisääntynyt vuosien 2009 ja 2012 välillä kymmenellä prosenttiyksiköllä 21:stä 31 pro-
senttiin, kun etätyö oli muutoin vähentynyt (Työ ja terveys 2012, 75). Todennäköisesti 
muutos johtuu ylityöstä kotona, ei etätyöstä. Työolobarometrissa samana vuonna etätyö 
oli nimittäin kaikkein vähäisintä valtion työntekijöillä, kun työn luonne huomioitiin ja 
ylityö erotettiin siitä.  

Sukupuolen mukaan tarkasteltuna miesten ja naisten väliset erot joustavissa työkäy-
tännöissä saattavat olla vähenemässä. Autonomisessa, korkeasti koulutetussa tietotyössä 
naisten ja miesten väliset erot hälvenevät ainakin kotona työnteon yleisyyttä koskevissa 
tarkasteluissa. Työkäytännöt, aikataulutus ja kotitalouden koko ratkaisevat enemmän 
(Golden et al. 2006). Kotona työskentelyssä ei ole työolotutkimuksessa ollut sukupuo-
lenmukaista eroa yhtenäkään mittausajankohtana vuodesta 1990 alkaen (III artikkeli: 
Nätti et al. 2010). Kuitenkaan kaikki aineistot eivät tuota yhdenmukaista tulosta. Työolo-
barometrissä miehet ovat enemmistönä sekä satunnaisempien että jatkuvammin kotona 
työskentelevien kohdalla (Lyly-Yrjänäinen 2013, 49); samoin työ ja terveys -tutkimuk-
sessa miehet tekevät yhä enemmän etätyötä (Työ ja terveys 2012, 75). Ajankäyttöaineis-
ton päiväkirjoissa syntyi myös sellainen ero, jonka mukaan miehet tekevät enemmän in-
formaalia ylityötä ja naiset muodollisempaa etätyötä kotoa käsin. Ainakin suomalaisnai-
sille tyypillinen toimiala on koulutus, jossa vanhastaan on perinteenä työn valmistelu ko-
tona. (Nätti et al. 2011.) Iso-Britanniassa tehdyssä, kotona työskentelyn yleistymistä 1980-
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luvulta tarkastelleessa tutkimuksessa havaittiin, että kotona työtä tekevien naisten määrä 
oli yleistynyt nopeammin kuin miesten. Mahdollisesti on käynnissä hidas muutos, jossa 
ainakin ylempien toimihenkilöiden työnteon tavat yhtenäistyvät naisilla ja miehillä. 
(Felstead et al. 2005a, 419–423.)  

Sen sijaan kun Minna Salmi vuonna 1991 julkaisi tutkimuksen kotiansiotyötä teke-
vistä, tuolloin naisia ei vielä merkittävästi ollut kotona tietotyöluonteisissa tehtävissä. Sal-
men tutkimus ei koskenut varsinaisesti palkansaajia, vaan kohdistui sellaiseen kotiansio-
työhön, jota tehtiin kotona vähintään puolet työajasta. Näin ollen kohderyhmässä suurin 
osa työskenteli kotona itsenäisinä yrittäjinä, ja naiset olivat useimmiten pienipalkkaisia 
perhepäivähoitajia. Tarkastin työoloaineistolla, millainen ryhmä ovat sen pelkästään ko-
tona työskentelevät palkansaajat (n=72; 1 %) vuonna 2008. Heistä suurempi oli naisia. 
43 eli 60 prosenttia oli alemmissa toimihenkilötehtävissä työskenteleviä naisia. Näiden 
naisten kuukausiansiot olivat reilut 1500 euroa vuonna 2008, kun kaikkien alempien toi-
mihenkilönaisten keskiansiot samassa aineistossa olivat noin 2000 euroa ja pelkästään 
kotona työskentelevien miesten keskiansiot jopa 2700 euroa. Kotityössä olevista miehistä 
suurin osa työskenteli ylempinä toimihenkilöinä. (Omat laskelmat aineistolla.) Havainto 
on sinänsä kiinnostava, että Suomessa ei ole ainakaan enää ajateltu olevan pienipalkkaisia 
naisia rutiiniluonteisissa tehtävissä hajasijoitettuina koteihinsa (vrt. Salmi 1991). Nämä 
laskelmat osoittavat kuitenkin samankaltaisen A-ryhmän tietotyömiesten ja B-ryhmän 
pienipalkkaisten naisten olemassaolon kuin mistä Salmi (1991, 10) tutkimuksessaan ra-
portoi. Koko palkansaajaväestön näkökulmasta nämä ryhmät ovat lukumääräisesti pie-
niä. Ilmiön kehitystä tulee kuitenkin seurata ja tarkentaa työvoimatutkimuksen aineis-
tolla, joka tavoittaa kaikki kotona työtä tekevät. 

Kotona työskentely on yleisintä yrittäjillä 
Arvioin vielä lyhyesti yrittäjien kotona työskentelyä taulukon 5 nojalla. Taulukko perus-
tuu työ ja terveys -tutkimuksen, ajankäyttötutkimuksen kyselyaineiston sekä eurooppa-
laisen työolotutkimuksen tietoihin. eniten kotona työskentelevät maatalousyrittäjät. 
Heistä ainoastaan kotona työskentelee kaksi viidestä ajankäyttökyselyssä ja selvästi yli 
puolet työ ja terveys -tutkimuksessa. Lisäksi osittain kotona työskentelee heistä kolman-
nes.  

Muilla yrittäjillä koti on harvemmin varsinainen päätoimipaikka: vajaa viidennes tekee 
työtä lähinnä kotona sekä ajankäyttö- että työ- ja terveystutkimuksissa, eurooppalaisessa 
työolotutkimuksessa hiukan harvempi. Kaikki yrittäjät työskentelevät erittäin usein ko-
tona toissijaisena työnteon paikkana.  

Kuten artikkelissani (II: Ojala 2012) havaitsin, yrittäjät ovat työssään kaikkein liikku-
vimpia työntekijöitä ja yhdistävät arjessaan lukuisia työn sijainteja. Saman tutkimuksen 
tulosten mukaan maatalousyrittäjien työtä kuvaavat hyvin pitkät työpäivät: heistä kolme 
viidestä on työssä jo aamukuuden jälkeen ja yhtä moni heistä lopettelee vasta iltakuuden 
jälkeen.  

 



 

69 

 

Aineisto Kohde-
ryhmä 

Mittari Vastausvaihtoehdot Yleisyys 

Ajankäyttö- 
tutkimuksen  
kyselyaineisto 
2010 
(omat  
laskelmat) 

Maatalous-
yrittäjät 
N=156 

Teettekö töitä kotona? Joskus / osittain 31 % 

Pelkästään kotona 41 % 

Yrittäjät 
N=417 

Teettekö töitä kotona? Joskus / osittain 58 % 

Pelkästään kotona 18 % 

Työ ja terveys -
tutkimus 2012  
(Perkiö-Mäkelä 
& Hirvonen 
2013b, 150)  

Maatalous-
yrittäjät 
N=45 

Oletko viimeisen 12 kuukauden ai-
kana työskennellyt kotona? 

Päivittäin 31 % 

Viikoittain 4 % 

Kuukausittain 0 % 

Satunnaisesti 2 % 

Koti on varsinainen työpaikka 56 % 
Yrittäjät 
N=108 

Oletko viimeisen 12 kuukauden ai-
kana työskennellyt kotona? 

Päivittäin 

Viikoittain 

Kuukausittain 

Satunnaisesti 

Koti on varsinainen työpaikka 

9 % 

11 % 

4 % 

9 % 

19 % 

Eurooppalai-
nen työolo- 
tutkimus 2010 
(omat  
laskelmat) 

Yrittäjät / 
vain Suomi 

N (itsensä 
työllistä-
vät)=84 

N (työnan-
tajat)=29 

Missä pääasiallisesti työskente-
lette? 

Omassa kodissani / itsensä 
työllistävät  

Omassa kodissani / työnanta-
jayrittäjät  

16 % 

 

14 % 

Oletteko työskennellyt viimeisten 3 
kk aikana jossain muussa pai-
kassa? Omassa kodissani (mikäli 
ei pääasiallinen työn paikka) 

Kyllä / itsensä työllistävät  50 % 

Kyllä / työnantajayrittäjät 66 % 

Taulukko 5. Yrittäjien kotona työskentely ajankäyttö-, työ ja terveys -tutkimuksissa sekä 
eurooppalaisessa työolotutkimuksessa. 

 

4.3. Miksi etätyötä? 
Tarkastelen seuraavaksi etätyötä työn organisoimisen ilmiönä sekä toisaalta työntekijöi-
den motiiveja tehdä etätyötä. Kuten luvussa 4.1. mainitsin, etätyö on käsitteellisesti, lu-
kuisista määritelmäyrityksistä huolimatta, lopulta täsmentymisen sijaan pikemminkin la-
ventunut. Sen ero lähikäsitteisiin kuten virtuaaliseen työhön tai e-työhön on epäselvä. 
Etätyö tarkoittaa työtä, jota tehdään etäällä työnantajan tiloista. Laaja määritelmä sovel-
tuu toki jokaiseen tutkimukseen. Esimerkiksi Sullivan ja Smithson (2007) soveltavat sa-
maa määritelmää, mutta käytännössä he rajaavat tutkimuskohteekseen kotona työsken-
telyn. Omissa tutkimuksissamme (III, IV ja VI artikkeli) olemme samoin pitäytyneet 
työssä kotona sekä lisäksi rajanneet etätyön erilleen kotona tehtävästä ylityöstä. 
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Vasta 2000-luvulla on ymmärretty, ettei etätyö ole teknologioiden varassa leviävä il-
miö vaan sosiaalinen ilmiö. Blom, Melin ja Pyöriä (2001, 195–196) arvioivat etätyötä 
koskevien epärealististen odotusten ja todellisuuden välisen kuilun peräytyvän uusien 
työjärjestelyiden rakentumiseen kerroksittain ”vanhan sosiaalisen infrastruktuurin 
päälle”. Etätyö on heidän mukaansa ennemmin kulttuurinen kuin teknologinen kysymys. 
Hierarkkisten organisaatiomuotojen keskeisenä sosiaalisena piirteenä oli työntekijän val-
vonta. Myös etätyön määritelmissä lähdettiin liikkeelle implisiittisestä ajatuksesta, että 
etäällä tehtävää työtä olisi jatkuvasti kyettävä valvomaan. Ehkä tämän vuoksi etätyön 
määritelmissä niin keskeistä roolia kantoivat työpaikan ja työntekijän välisen yhteydenpi-
don mahdollistavat välineet. 

Etätyö edellyttää periaatteessa vain, että työ on siirrettävissä teknologian avulla tilasta 
toiseen. Tarvitaan kuitenkin vahva organisaatiokulttuuri, joka todellisuudessa luo mah-
dollisuuden etätyölle. Tänä päivänä etätyö lisääntyy yrityksissä osana muutoinkin liikku-
vaa ja monipaikkaista työtä. Kun yritysten piirteiden ja etätyön leviämisen yhteyttä tar-
kasteltiin Italiassa, havaittiin että etätyötä lisäsi ennen kaikkea mobiili työ ylipäänsä. Se 
tarkoittaa työn sisältöä pikemmin kuin työntekijälähtöisiä joustoja, uusien tietojärjestel-
mien tuomista yritykseen, työn tekemistä laajalla maantieteellisellä alueella sekä työn si-
doksia inhimilliseen pääomaan (Neirotti et al. 2013). Toisin sanoen etätyötä lisää moni-
ulotteinen, ajan ja paikan suhteen vapautunut tietotyö. Yleisintä etätyö on laajalti tekno-
logistuneissa firmoissa, joissa internet ja jaetut tietoalustat ovat jo käytössä. Toisaalta 
tarve investoida teknologiaan, tietoturvaongelmat sekä vaikeus tarkkailla työntekijää ovat 
etätyön suurimmat esteet. Myös siitä on päästävä yhteisymmärrykseen, miten työn tulok-
set mitataan, mitä autonomialla halutaan saavuttaa ja miten vastuu jaetaan työntekijöiden 
kesken. Näin ollen teknologian ja organisatoristen tekijöiden välillä on voimakas yhteys: 
ei riitä että työ on siirrettävissä teknologian avulla, sillä organisaatiokulttuuri ja käytännön 
mahdollisuudet etätyöhön sanelevat toimintaa (Clear & Dickson 2005). 

Etätyö on vähitellen virallistunut institutionaaliseksi käytännöksi. Jo mainitun kan-
sainvälisen puitesopimuksen (VVM 2005) ja Suomen hallituksen hallitusohjelmien (Lei-
namo 2009; Hallitusohjelma 2011) ohella työorganisaatioissa alkavat yleistyä yhtenäiset, 
viralliset ohjeet ja toimintatavat siitä, miten niissä suhtaudutaan etätyöhön ja miten etä-
työn kaltaiset joustavat käytännöt tuodaan kaikkien työntekijöiden ulottuville. Esimer-
kiksi joissakin julkisen sektorin organisaatioissa on tehty pitkäjänteistä työtä yhtenäisten 
etätyökäytäntöjen kehittämiseksi (Saari & Pyöriä 2014).  

Tänä päivänä etätyön keskeisenä motivoivana tekijänä on vetäytyä työn kiireiltä ja 
kommunikaation ja informaation tulvalta. Etäällä tehtävän työn taustalla on tarve etsiä 
keskeytyksetöntä työrauhaa. Etenkin näin on avokonttorin tapaisissa työympäristöissä, 
joissa tilakustannuksia on saatettu pyrkiä leikkaamaan ajatuksena tehdä työpaikoista tii-
mityölle soveltuvia tiloja. Avokonttoriorganisaatioissa on kuitenkin lisätty henkilöstöläh-
töistä joustoa, jotta keskittymistä vaativaa työtä voi tehdä missä työntekijä parhaaksi nä-
kee – usein kotona. (Ruohomäki & Koivisto 2007; Vartiainen & Hyrkkänen 2010.) Myös 
Alan Felsteadin työryhmä (2005b) on kuvannut, kuinka työympäristöt ovat muuttuneet 
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aiempaa useammin avoimiksi toimistotiloiksi, joissa henkilökohtaisia työpisteitä ei enää 
välttämättä ole – järjestely tunnetaan englanninkielessä nimellä ”hotdesking”. Avotoi-
mistoilla on tavoiteltu myös tilakustannuksiin liittyviä säästöjä. Vastaavia muutoksia on 
tapahtunut sitä enemmän, mitä verkottuneemmasta ja tietokoneistuneemmasta työstä on 
kysymys. (Felstead et al. 2005b.) 

Oman tutkimukseni haastatteluaineistossa (IV ja V artikkeli: Ojala 2011 ja 2013b) 
varsinainen etätyö osoittautui vähäiseksi. Kotona työskentely oli tyypillisimmin ylityötä 
kotona. Kuitenkin niille harvoille, jotka tekivät työtä kotona ylitöiden ohella myös työ-
päivien aikana, kotona työskentely oli täysin luonteva ja keskeinen, merkityksellinen osa 
elämää. Tällöin työnteon varsinainen paikka menetti merkitystään ja työtehtävät sinänsä 
innostavina ja kiinnostavina asettuivat keskustelun kohteeksi. Myös monissa määrälli-
sissä tutkimuksissa (esim. Song 2009; Wight & Raley 2009) on osoittautunut, että kotona 
työskentelyn yleisimpien motiivien joukkoon lukeutuu ”työn luonne” ylipäänsä.  

Artikkelissamme (VI: Ojala et al. 2014) havaitsimme lisäksi, että kotona työskentele-
villä palkansaajilla oli muita useammin lapsia. Kaikkein eniten etätyötä tehtiin kahden 
aikuisen lapsiperheissä. Yhden aikuisen lapsiperheissä sekä lapsettomien pariskuntien 
perheissä työskenneltiin kotona jonkin verran vähemmän, mutta kuitenkin selvästi use-
ammin kuin yksin asuvien aikuisten kotitalouksissa. Jeanne Mooren (2006) tutkimuk-
sessa sekä korkeasti että matalasti koulutetut naiset mainitsivat miehiä useammin perheen 
syyksi tehdä työtä kotona. 

Näistä lukemista huolimatta työn ja perheen taustatekijöiden yhtäaikainen tarkastelu 
monimuuttuja-analyysilla IV artikkelissa (Ojala 2011) osoitti, että perhetekijät eivät enää 
juuri lisää kotona työskentelyä, kun työn piirteet kontrolloidaan. Etätyötä ennustivat so-
sioekonominen asema (ylemmät toimihenkilöt) sekä toisaalta sellaiset työn luovat tekijät 
kuin mahdollisuus soveltaa työhön omia ideoita sekä mahdollisuus osallistua työn suun-
nitteluun työpaikalla. Samoin kansainvälisessä tutkimuksessa on havaittu, että työ ja eten-
kin sen tilapäinen tai ylityöluonne selittävät työntekoa kotona paljon perhesyitä vahvem-
min (Sullivan 2003; Wight & Raley 2009; Song 2009). 

Yllättäen työyhteisön ilmapiiritekijät tai esimiehen tuki eivät osoittautuneet sen puo-
leen etätyötä edistäviksi kuin vähentäviksikään tekijöiksi, vaikka kyse on kuitenkin koko 
suomalaista palkansaajaväestöä edustavasta työoloaineistosta. Voisi tulkita, että etätyö-
hön ei ainakaan kielteisessä mielessä liity mitään sellaista, joka sitä työyhteisöissä ehkäi-
sisi, joskaan etätyö ei ole sen yleisempää erityisen hyviä työilmapiirituloksia saavuttavissa 
työyhteisöissä.  

Etätyöstä keskusteltaessa ei voi olla ottamatta kantaa siihen, liittyykö etätyöhön tämän 
päivän työelämässä motiivina työmatkojen välttäminen. Omat aineistoni eivät mahdol-
listaneet analysoida tätä kysymystä kuin yleisellä tasolla. On kuitenkin tiedossa, että etä-
työllä on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia matkustamiseen. Suomessa näitä ovat 
mitanneet Ville Helminen ja Mika Ristimäki (2007) sekä Liikenneviraston henkilöliiken-
netutkimus. Suorilla vaikutuksilla tarkoitetaan yksiselitteisesti vähentyviä työmatkasuo-
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ritteita; epäsuorilla yhteyttä kokonaismatkustamiseen, ja pitemmällä aikavälillä myös yh-
teyksiä kotitalouksien sijoittumiseen ja maankäyttöön (Helminen & Ristimäki 2007). 
Työmatkojen välttäminen ei selitä suurtakaan osaa etätyöntekijöiden motiiveista. Helmi-
sen ja Ristimäen tutkimuksen mukaan vain joka kymmenes etätyöntekijä mainitsee työ-
matkat valintansa syyksi. Vain niillä, jotka asuvat kauempana työpaikastaan, työmatka-
motiivin merkitys lisääntyy. Myös omassa tutkimuksessamme (III artikkeli: Nätti et al. 
2010) havaitsimme, ettei kaupunkien ulkopuolella asuminen lisää etätyöntekoa. Näin on 
todennäköisesti siksi, että etätyö on osoittautunut useimmiten osapäiväiseksi ja yleisim-
mäksi kaupungeissa tai kaupunkien liepeillä. Etätyön työmatkoja vähentävä vaikutus ko-
konaismatkustamiseen on arvioitu alle prosentin suuruiseksi. (Henkilöliikennetutkimus 
2012; Helminen & Ristimäki 2007.)  

Tämän päivän tyypillisin etätyöntekijä on suuren tai suurehkon, monitahoista yhteis-
työtä tekevän yrityksen asiantuntija-tietotyöntekijä jonkin ison kaupungin lähiössä, jossa 
hän tekee aamupäivän kotonaan etätöitä ja lähtee iltapäiväksi toimistonsa avokonttoriti-
loihin tapaamaan työryhmäänsä tai asiakkaita. Tutkimusartikkeleiden (IV ja V: Ojala 
2011 ja 2013b) perusteella koti näyttäytyy hänelle toissijaisena kysymyksenä, pikemmin-
kin yhtenä kontekstina lukuisille työnteon paikoille. Motiivit tehdä töitä paikasta ja joskus 
myös ajasta riippumatta syntyvät työn luonteesta ja mielekkäästä sisällöstä.  

Etätyö on kuitenkin yhä merkittävä statuskysymys: se on vahvasti sidoksissa ylem-
pään toimihenkilöasemaan, mikä läpäisee oman tutkimusaineistoni ja kaikki tulokseni. 
Kaikesta myönteisestä työn sisällön kehityksestä huolimatta on yhä vahvojakin viitteitä 
(Pyöriä 2006a, 144; Lyly-Yrjänäinen 2013, 48), joiden mukaan etätyö on edelleen luok-
kakohtainen etuoikeus eikä näitä mahdollisuuksia uloteta kaikissa asemissa tai työtehtä-
vissä työskenteleville työntekijöille. Kun nyt tarkastelen etätyön ”eliittileimaa” lyhyesti 
työoloaineiston ansiotiedoilla, vuonna 2008 kotona joskus tai osittain työskentelevien 
palkansaajien keskiansiot kuukausittain ovat korkeammat kuin muiden palkansaajien. 
Tämä koskee naisia ja miehiä niin toimihenkilö- kuin työntekijäasemissakin. Osittain ko-
tona työskentelevien ylempien ja alempien toimihenkilöiden kuukausiansiot ovat noin 
350 euroa korkeammat kuin niiden ylempien ja alempien toimihenkilöiden, jotka eivät 
lainkaan työskentele kotona. Työntekijöillä ero on noin sata euroa kotona työskentele-
vien hyväksi.1 Erot kertovat todennäköisesti kotona työskentelevien vastuullisesta ja au-
tonomisesta asemasta työpaikalla. 

Miksi kuitenkin alemmista toimihenkilöistä, joiden työ todennäköisimmin on jo tie-
tokoneistunutta mitä suurimmassa määrin, selvästi pienempi osa tekee etätyötä? Lukuun 
ottamatta itsenäisintä tietotyöntekijöiden ryhmää, vanha organisaatiokulttuuri elää edel-
leen vahvana ja sitä ilmentävät perinteiset työaika- ja paikkakäytännöt työpaikalla sovel-

                                           

1 Työoloaineisto 2008, varianssianalyysi, selitettävänä muuttujana kuukausitulot päätyöstä veroja vähentämättä. 
Mallissa kontrolloitu sukupuoli, sosioekonominen asema sekä kotona työskentely joskus/osittain; pelkästään; 
tai ei lainkaan. 
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lettaviin kellokortteihin saakka. Jostakin syystä sellaisissa alempien toimihenkilöiden teh-
tävissä, jotka olisivat luonteensa puolesta tehtävissä työpaikasta riippumatta, ei vieläkään 
ehkä luoteta työntekijöihin niin paljon, että työn henkilöstölähtöisiä käytäntöjä olisi laa-
jamittaisesti mahdollistettu. Etätyö on kaikkiaan vahva sosiaalinen, kulttuurinen ja poliit-
tinen kysymys. (Clear & Dickson 2005; Pyöriä 2006a.)  

4.4. Miksi työ jatkuu illalla kotona?  
Kun työolotutkimuksessa vuonna 1990 tiedusteltiin työntekoa kotona ja samoin sen 
luonnetta, osoittautui, että puolet kotona työskentelevistä ilmoitti tekevänsä kotona yli-
töitä tai työtä ilman korvausta. 36 prosenttia oli sopinut työnteosta kotona ja oli näin 
ollen etätyöntekijöitä, ja 14 prosenttia teki sekä etä- että ylityötä kotona. (Nätti et al. 
2009b.) Pahimmillaan ylityön osuus on ollut työolotutkimuksessa vuonna 2003 58 pro-
senttia. Vuonna 2008 osuus oli pudonnut neljä prosenttiyksikköä. Työolobarometrin 
vuoden 2011 tietojen mukaan ylityön osuus oli kaikilla palkansaajilla kuitenkin kohonnut 
57 prosenttiin ja valtion työntekijöillä jopa 81 prosenttiin (Aho & Mäkiaho 2012, 108), 
mikä on huolestuttavaa. Tyypitelläkseni myös kotona iltatöitä tekevän työntekijän 2000-
luvun työelämässä, hän näyttäisi olevan autonominen, asiantuntijatehtävissä työskente-
levä valtion työntekijä, jolla työn aikapaineet saavat työpäivät jatkumaan kotioloissa, tai 
hän on toisaalta kuka tahansa tietotyöntekijä, joka odottaa itseltään hyvää työsuoritusta 
ja täydentää työpäiväänsä saadakseen tunteen hyvin tehdystä työstä. 

Käsitetarkastelussa kotona työskentelyä tavanomaisen työajan ulkopuolella ei suora-
linjaisesti nimitetä ylityöksi, koska ajan rajoja on tämän kaltaisessa työssä lähes mahdoton 
määritellä. Cath Sullivan (2003) siteeraa käsitetutkimuksessaan tutkimusta Venkateshilta 
ja Vitalarilta (1992), jotka todennäköisesti ensimmäisen kerran käsitteellistivät tätä ajan 
ja paikan rajoista lipeävää työn muotoa 1990-luvun alussa. Heidän määritelmänsä kuului 
Sullivanin siteeraamana: ”hajautettu työjärjestely, jossa koti on ansiotyöhön liittyvän 
työnteon ympäristönä, ja jossa kokoaikaisesti muualla työskentelevät työntekijät tekevät 
ensisijaisen työnantajansa puolesta työtä normaalien työtuntien jälkeen tai loma-aikoina”. 
Käsitteen englanninkielinen termi on ollut ”supplemental work at home”, mikä tarkoit-
taa päivien täydentämistä kotona. Myös tämän määritelmän kehityksessä teknologialla 
on merkityksensä. Osa täydentävän työn tutkimuksista edellyttää teknologia-avusteista 
työtä kotona (Fenner & Renn 2004; Duxbury et al. 2001), mitä Sullivan (2003) ei käsite-
analyysissaan kannata. Younghwan Song (2009) puhuu yksinkertaisesti korvauksetta ja 
ilman sopimusta tehtävästä ylityöstä kotona. 

Omissa tutkimuksissamme (I, III, IV ja VI artikkeli: Ojala 2009, Nätti et al. 2011, 
Ojala 2011, Ojala et al. 2014) olemme määritelleet tämän työn täydentäväksi työksi tai 
ylityöksi. Täydentävä työ tarkoittaa työtä työntekijän omana aikana, aamuisin, iltaisin, 
öisin, viikonloppuisin tai lomisin, usein yksityisissä tiloissa, ilman että tästä työstä on 
sovittu työnantajan kanssa. Täydentämistä kuvaa informaalisuus ja osin piiloisuus: on 
tilanteita, joissa työntekijä ei välttämättä tahdo edes kertoa, miten paljon vaikea työteh-
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tävä on vaatinut aikaa. Käsitteenä täydentävä työ on tutkimusartikkeleideni referee-arvi-
oissa kuitenkin osoittautunut vaikeasti mieltyväksi sekä suomen- että englanninkielisenä. 
Viimeisessä artikkelissamme (Ojala et al. 2014) päädyimme käyttämään jaottelua kotona 
tehtävään etätyöhön ”telework” ja toisaalta ylityöhön ”overtime at home”. Ylityö on kui-
tenkin siinä mielessä vaikea käsite, että se määrätään työlainsäädännössä aina tavalla tai 
toisella työnantajan korvattavaksi työksi. Informaali työpäivien hilaaminen kotioloihin 
on ylityöstä poikkeava ilmiö. 

Iain Campbell (2002, 25–26) määritteli kolme ulottuvuutta, jotka tulee ottaa huomi-
oon, kun tutkitaan informaalia ylityötä: (1) ylityön suhde korvauksiin, (2) työaikasäänte-
lyyn sekä (3) tehtävän työn suhde aikaan ja paikkaan. Campbell huomauttaa, että infor-
maalisuus liittyy näihin kaikkiin yhtä aikaa. Ensinnäkin kotona yliajalla tehdystä, hyvästä 
työsuorituksesta voidaan maksaa suoritusperusteista palkkaa, bonuksia, sekä myöhem-
min korkeampaa palkkaa tai työntekijä voi saada ylennyksiä. Normaalin työajan ylittä-
västä työstä saatetaan sopia osana korkeampaa kokonaispalkkaa tai työsuhde-etuja. 
Työntekijä saattaa ottaa lisää vastuuta parempaa korvausta vastaan ymmärtäen, että vas-
tuu tarkoittaa lisääntyvää työmäärää. Informaali sopiminen on tietenkin hyvin taito- ja 
asemasidonnaista. Sovitut edut toteutuvat hyvin selektiivisesti, minkä vuoksi niitä on vai-
kea myöskään mitata ja todentaa. Yleisimpiä tällaiset käytännöt ovat johtotehtävissä, 
joissa työntekijän saatetaan odottaa ilman sopimuksiakin työskentelevän tilapäisesti tar-
peen mukaan kotona. (Campbell 2002, 30–31.)  

Korvatun ja korvauksettoman työn suhde ei siis täydentävän työn kohdalla ole selvä. 
Kun kotimaisen työolotutkimuksen ylityökorvauksia koskevat kysymykset ristiintaulukoi 
kotona työnteon luonteen kanssa (Taulukko 6), lähes kaksi kolmesta kotiylityöntekijästä 
mieltää tekevänsä korvauksetonta ylityötä. Niistä, joiden kotona työskentelystä on työ-
paikalla sovittu, ylityötä korvauksetta arvioi tekevänsä vain reilu kolmannes. Toisaalta 
samaan aikaan samassa kotiylityötä tekevien joukossa on kaikkein eniten niitä, jotka ko-
kevat saavansa ylityöstään korvauksen vapaana. 

Näin ollen kotiylityö on todennäköisimmin kytköksissä juuri sellaisiin Campbellin 
(2002, 30–31) kuvailemiin työaikasopimuksiin, joissa ajankäyttö määritellään kokonais-
työajan ja tehtävien mukaan. Tällöin työ- ja vapaa-ajan suhde on itse määriteltävissä, 
mutta samanaikaisesti vastuuta ja työtehtäviä saattaa olla huomattavan paljon, mikä joh-
taa pidentyviin työpäiviin ja kokemukseen myös ylityön tekemisestä korvauksetta. Suo-
messa on Uhmavaaran ja Jokivuoren (2003) tutkimuksen mukaan käytetty ”itsenäisessä 
asemassa olevien toimihenkilöiden” työsopimuksissa palkankorotusta, joka sisältää yli-
työt määrätyltä ajalta. Tällainen yksilöllisesti määräytyvä, tarve- tai tavoiteohjautuva työn 
aika toimii tai ei toimi tilanteisesti, henkilöittäin sekä vaikutusmahdollisuuksien mukaan. 
Osa näillä sopimuksilla työskentelevistä ei osaa suojella vapaa-aikaansa, ja osa organisaa-
tioista teettää sopimusten nojalla liikaa työtä. (Uhmavaara & Jokivuori 2003, 130–133.) 
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 Ei tee kotona 

työtä 
Täydentä-
vää 
(yli)työtä 

Osa työajasta 
sovittu (etätyö) 

Molempia Yhteensä 

Ylitöitä ilman korvausta 
Kyllä 16 % 61 % 37 % 68 % 29 % 
Ei   84 % 39 % 63 % 32 % 71 % 
Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100%  
N=4382, p=0.000      
Ylitöiden tekeminen korvauksella 
Rahana 27 % 12 % 20 % 10 % 22 % 
Tai vapaana 22 % 36 % 29 % 35 % 26 % 
Molempia 24 % 22 % 13 % 23 % 23 % 
Ei kumpaakaan 27 % 30 % 38 % 32 % 29 % 
Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 
N=4384, p=0.000      

Taulukko 6. Korvatun ja korvauksettoman ylityön tekeminen kotona työskentelyn luonteen mukaan. 
Työolotutkimus 2008, omat laskelmat. 

Campbell (2002, 30–31) epäilee, että työsuhde-edut voivat täydentävään työhön liit-
tyen kohdentua jopa niin, että toisten työsuhteet jatkuvat ja toisten eivät. Kansainvälinen 
näyttö kertoo kuitenkin, että kotona ei ”tarvitse” työskennellä työpaikkansa säilyttääk-
seen, eli työttömyys ei ole yleisempää niillä, jotka eivät lähde palkattomien ylitöiden kier-
teeseen. Päivien jatkaminen oli yhteydessä uraorientoituneiden innokkaiden työntekijöi-
den käytäntöihin, joilla he vahvistivat työsuhde-etujaan ja -asemiaan entisestään. (Song 
2009.) Vuoden 2008 työoloaineistoon perustuvassa tutkimuksessani työpäiviä jatkoivat 
kotona muita todennäköisemmin sellaiset miehet, jotka kokivat mahdollisuutensa työl-
listyä avoimille työmarkkinoille hyviksi (IV artikkeli: Ojala 2011). Ylityötä kotona tekevät 
kokevat muita palkansaajia useammin ylenemismahdollisuuksien parantavan työviihty-
vyyttään, samoin he arvioivat useammin työsuhteen varmuuden lisäävän viihtymistään. 
Edelleen, iltaisin kotona työskentelevät raportoivat muita palkansaajia useammin myös 
työn haasteellisuuden lisäävään heidän viihtymistään työssä (68 % ylityötä tekevistä, 65 
% etätyötä tekevistä, 48 % muista palkansaajista; työoloaineisto 2008, omat laskelmat). 

Kotona tehdään kaikenlaisia työtehtäviä. Tavanomaista on tarkastaa sähköposti tai 
lukea ammattikirjallisuutta ja seurata työtä sivuavaa ajankohtaista keskustelua, mitä voi 
ajatella harmaana alueena sen suhteen, kokeeko työntekijä tekevänsä tällöin työtään vai 
viettävänsä vapaa-aikaa. Yleensä tällaiseen kotona työskentelyyn ei suhtauduta pahalla, 
kuten ei myöskään työssä esiin nousseiden ajatusten ja ideoinnin jatkamiseen iltaisin, jopa 
öisin, jolloin jotkut nousevat vaikka kesken unien kirjaamaan ylös mieleen juolahtaneen 
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ratkaisun visaiseen työtehtävään. Kotona työskentelevien työ näyttäytyy harrastuksenkal-
taisena, keskeisenä elämänsisältönä. Työn mielekkyys ylipäänsä luonnehtii kotona työs-
kentelevien työtä (ks. IV ja V artikkeli: Ojala 2011 ja 2013b).  

Työn paikkaan ja ajoitukseen liittyy kuitenkin työntekijän hyödynnettävissä olevaa 
aika-autonomiaa. Lähes puolet miehistä ja reilu kolmasosa naispalkansaajista voi nykyisin 
käyttää riittävästi työaikaa omien asioiden hoitoon (Lehto & Sutela 2008, 133–134), ja 
vastavuoroisesti moni joustaa työn ehdoilla tarvittaessa. Tällainen vastavuoroisuus ei ole 
kielteistä, etenkään jos siihen ei liity jatkuvaa työpainetta. Ei ole suoranaista tutkimustie-
toa siitä, kuinka paljon vapaata työaikaa noudattavat jo hyödyntävät työpäiviä henkilö-
kohtaisiin asioihinsa: illalla tehdyt tunnit eivät välttämättä olekaan ylimääräistä vaan osa 
tavanomaista, vain eri ajankohdassa tehtävää työtä. Minna Salmi (1991, 157) huomautti 
jo parikymmentä vuotta sitten kotona työskenteleviä tutkiessaan, että oletukset normaa-
lityöajasta elävät yhteiskunnassa sitkeästi. Hänen mukaansa aikaa tulisikin ajatella ”pro-
sessiaikana” eikä kellon aikana. Normaalityöaikaan 8–16 sijoittuvat työtunnit tarkoittavat 
kotityövuoroa iltaisin, etenkin naisille. Kotona työskentelevät voivat limittää kotityötä 
ansiotyöhön ja päivän kulkuun toisella tapaa kuin muualla ansiotyötä tekevät. 

Joustavaa limittämistä tukee myös se, että täydentävä työ ei ole säännöllistä vaan 
useimmiten tilapäistä sen mukaan, mitä työtehtävä ja sen aikataulut edellyttävät. (Song 
2009; Clear & Dickson 2005.) Tuntimäärät kotona työpäiviä täydennettäessä eivät keski-
määrin ole kuin tunnista muutamaan viikossa. Vain nelisen prosenttia työskentelee yli 
kymmenen tuntia työviikkoa kohti eli tekee työtä huomattavan paljon ilman muodollista 
korvausta työnantajansa eduksi. (IV artikkeli: Ojala 2011.) Töiden jatkaminen kotona 
iltaisin on myös keskiluokkaisten etuoikeus: työntekijäasemissa ylityöt on useammin teh-
tävä työpaikalla, ja lisäksi niiden motiiviksi on havaittu useammin raha, toisin kuin ylem-
millä toimihenkilöillä, joilla motiivina on mielekäs työ (Roberts 2007). Työolobarometrin 
mukaan (Lyly-Yrjänäinen 2013, 54–55) ylemmät toimihenkilöt tekevät kuitenkin useam-
min ylitöitä ilman erillistä korvausta. 

Kuitenkin – samaan aikaan – monet kotiin kuljetettavat tehtävät näyttävät liittyvän 
työrauhan hakemiseen työpaikan hektiseltä ja keskeytyksiä täynnä olevalta ympäristöltä 
(Ruohomäki & Koivisto 2007; Fenner & Renn 2004; Hyrkkänen et al. 2013, 61). Korkea 
sosioekonominen asema, johtotehtävät, töiden luonne ylipäänsä sekä työtehtävien vii-
meistely tai aikatauluista myöhässä oleminen lisäävät ylityötä iltaisin, samoin kuin suuri 
työn määrä sekä vastuulliset tehtävät tai esimiesasema (IV artikkeli: Ojala 2011, myös 
Song 2009; Wight & Raley 2009). Kävi ilmeiseksi, että myös ristiriitaiset tuntemukset 
olivat läsnä. Ylityöluonteiseen kotona työskentelyyn oli yhteydessä työntekijän kokemus 
siitä, että ylitöitä on tehtävä enemmän kuin itse tahtoisi. Usein ylityönteko kotona kärjis-
tyi kielteisiksi arvioiksi työstä tilanteissa, joissa työ uhkasi perheen ja etenkin lasten aikaa 
tai omaa lepoa ja palautumista. (IV ja V artikkeli: Ojala 2011 ja 2013b.) Työ voi olla 
mielekästä, mutta tästä huolimatta pisimpiä työviikkoja työskentelevät lyhentäisivät mie-
luusti työaikaansa (Väisänen & Nätti 2002). Samalla tavalla Joustaako työ? -projektissa 
havaittiin, että työtä kotiin ”työntävät”, työnantajalähtöiset syyt kuten työmäärä ja tiukat 
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aikataulut olivat painoarvoltaan selvästi voimakkaampia kuin työn ja yksityiselämän pa-
rempaan yhteensovittamiseen tähtäävät, henkilöstölähtöiset ”vetävät” tekijät (Uhma-
vaara et al. 2005, 154). 

Kuitenkaan koko totuus tietotyön käytännöistä ei ole todennettavissa objektiivisin, 
työaikaa koskevin mittarein. Haastatteluaineistoihin perustuvissa tutkimuksissa (IV ja V 
artikkeli: Ojala 2011 ja 2013b) työntekijöiden sisäistämä henkilökohtainen kontrolli sekä 
toisaalta taitamattomuus – tai jaksamattomuus – hallita työtä ajan suhteen osoittautuivat 
osaksi ylityötä tekevien kokemusta. 

Työhön kotona liittyvät suoraan uudet työn kontrollin keinot. Ensimmäinen ja eh-
käpä keskeisin niistä liittyy työntekijän itsensä henkilökohtaiseen ja sisäistettyyn kontrol-
liin: iltaisin on viimeisteltävä tehtävä tai vaikka käännettävä kivi pellolta, jotta keskeneräi-
syys ei mietityttäisi tai työn sisällöllinen laatu tulisi varmistettua itseä tyydyttäväksi (IV ja 
V artikkeli: Ojala 2011 ja 2013b). Anu Järvensivun (2010, 156) mukaan työntekijän oma 
tunnustus itselleen saattaa olla jopa tärkeämpi kuin esimiehiltä, asiakkailta tai työtove-
reilta ansaittu kiitos: tärkeintä on työssä pärjäämisen tunne.  

Samaan aikaan työn henkilökohtaisen kontrollin tarvetta voivat lisäävät organisaation 
ja työn taholta tulevat kontrollikeinot kuten laaduntarkastukset, määritellyt standardit, 
säännöt tai budjettiohjaus (Clear & Dickson 2005). Tietotyötehtävien tuottavuutta val-
votaan tänä päivänä monin mittarein, esimerkiksi sen suhteen, miten tekstit vaikuttavat, 
miten niitä ja kirjoittajia siteerataan, millaisiin julkaisuihin ne päätyvät, tai kenen suunnit-
telema sovellus valitaan. Epäsuorempia kontrollikeinoja organisaatioissa ovat suorituk-
seen perustuvat palkkiot, urakehitys, erilaiset työsuhde-edut, koulutusmahdollisuuksien 
tarjoaminen tai myös joustavien työjärjestelyiden tarjoaminen vain tietyille työntekijöille 
(Clear & Dickson 2005).  

Toiseksi, työtehtävien aika oli haastatteluissa subjektiivinen kokemus ja siihen liittyi 
puhe työn hallinnasta ja aktiivisesta työstä hallinnan tunteen saavuttamiseksi. Patricia van 
Echteltin työryhmä (2006) on pohtinut toivottujen ja todellisten työtuntien välistä kuilua, 
joka näyttää jonkinlaiselta paradoksilta: työtunteja tehdään järjestäen enemmän kuin niitä 
oikeastaan haluttaisiin tehdä, eikä työntekijöitä tässä prosessissa voida ajatella vain olo-
suhteiden uhreiksi. He pikemminkin orientoituvat työtehtävien viimeistelyyn sekä sitou-
tuvat työhönsä laskematta aikaa. Kyseisessä tutkimuksessa suurimmalla osalla vastaajista 
olisi ollut mahdollisuus myös vähentää työtuntejaan. Työorganisaatiot eivät rajoittaneet 
työntekijöitä siirtymästä vaikka osa-aikatyöhön. Ongelma liittyi itse työhön ja ennakoi-
mattomiin tehtäviin. Työn autonomia näytti olevan merkittävä tekijä, joka lisäsi työteh-
tävien tekemistä ajan ja paikan suhteen vapaasti – ylitöinä. Amerikkalaisessa seurantatut-
kimuksessa on lisäksi havaittu, että useimmiten ne, jotka kokivat tekevänsä työtä toivei-
taan enemmän, jatkoivat tätä käytäntöä vielä viiden vuoden kuluttua ja kokivat edelleen 
työtuntinsa liiallisiksi (Reynolds & Aletraris 2010). 

Työn laadulliset prosessit eivät näin ollen aina käyttäydy ennakoitavalla tavalla tai 
suunnitelmien mukaan. Työntekijöiden voi olla vaikea arvioida, paljonko työtehtävä vaa-
tii aikaa. Vielä vaikeampi voi olla ottaa asiaa esille työyhteisössä, mikäli tehtävälle varattu 
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aika ei riitä. Työ yritetään viimeistellä aikataulun mukaisesti vaikka ylitöinä. Kotona työs-
kentelevien kokema kiire näyttäisi etenkin nuoremmilla työntekijöillä peittävän alleen 
myös taitopuutteita, vaikeaksi koettuja työtehtäviä ja näitä seuraavia riittämättömyyden 
ja tehottomuuden tunteita (IV ja V artikkeli: Ojala 2011 ja 2013b). 

Myös persoonallisuus on psykologisessa tutkimuksessa osoittautunut keskeiseksi te-
kijäksi siinä, tuoko työntekijä työtään kotiin vai ei. Ellen Kossek työryhmineen (2006) on 
esittänyt, että yksilöllinen suhde joustoihin ja työn hallintaan olisi jopa kaikkein merkit-
tävin tekijä työajankäytön autonomisten muotojen hakiessa paikkaansa. Työn psykologi-
sella kontrollilla sekä työntekijän tavoilla ja strategioilla, joilla hän pyrkii hallitsemaan 
työn ja muiden elämänalueiden välistä rajaa, on suora yhteys myös ylityöntekoon työajan 
jälkeen. Ann Westenholz (2006) löysi tutkimuksessaan merkittäviä eroja IT-
työntekijöiden väliltä sen suhteen, orientoituvatko he tehtävän vai työajan mukaisesti, vai 
sallivatko he näiden limittyä toisiinsa (myös Eikhof et al. 2007). Myös työnteon tavat 
vaikuttavat, esimerkiksi onko työntekijällä tapana pilkkoa tehtäviä vai keskittyä yhteen 
kokonaisuuteen kerrallaan, sekä miten työntekijä reagoi keskeytyksiin: heti vai myöhem-
min. Osa työntekijöistä eriyttää työn aina täydellisesti muusta elämästä eikä ota työtä mu-
kaan työpaikan ulkopuolella, kun toisessa ääressä elämänalueet integroidaan. (Ks. Ran-
tanen 2008; Kaufman-Scarborough 2006.) Tämän tutkimuksen aineistoissa kotona työs-
kentelevien palkansaajien joukossa oli joitakin ”työholisteja”, jotka eivät kokeneet tar-
vetta rajata työtä ja sen aikaa (vrt. Hakanen 2005). 

Työpäivien venyminen – tai venyttäminen – iltoihin on kaikkiaan vaikeasti lähestyt-
tävä ilmiö. Samaan aikaan, kun työ on mieluista, työpäiviä iltaisin täydentävien kerto-
muksesta piirtyy haastatteluaineistolla vastuu ja kova työkuorma (V artikkeli: Ojala 
2013b) sekä määrällisellä aineistolla kiire (IV artikkeli: Ojala 2011). Onko kotona työs-
kentelyn syy tällöin työmotivaatio vai työpaine, vai näiden molempien yhdistelmä? Onko 
työntekijä orientoitunut etenemään urallaan, pyrkinyt vastuullisiin tehtäviin, ja päätynyt 
tilanteeseen jossa työtä on enemmän kuin työajalla ehtii tehdä; vai ovatko työtehtävät 
yksinkertaisesti luonteeltaan sellaisia, ettei niiden aikaa voi ennakoida eikä rajata tarkoin; 
vai ovatko päiviä täydentävät työntekijät työorientaatioltaan joko luontaisesti työtä ja 
muuta elämää integroivia tai työpäivän aikana tehottomuutta tuntevia tai potevia, jotka 
jatkavat työtä iltaisin tyydyttääkseen sisäiset arviointikriteerinsä; vai ovatko työelämän 
rakenteet johtaneet työkiireen ja ylityönteon välttämättömyyteen paineen lisääntymisen 
seurauksena? Vaikuttaa siltä, että nämä kaikki todentuvat yhtä aikaa – vain painotuseroja 
syntyy työstä ja työntekijöistä johtuvista syistä. 
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4.5. Liikkuvan työn yleisyys ja taustatekijät 
Yleisyys 
Arvioin liikkuvaa työtä työnantajan tilojen ja kodin ulkopuolella työolotutkimuksen (III 
artikkeli: Nätti et al. 2011), työolobarometrin, työ ja terveys -tutkimuksen sekä euroop-
palaisen työolotutkimuksen tuloksilla. Lisäksi ajankäyttöaineisto soveltuu monipaikkai-
sen työn arvioimiseen (II artikkeli: Ojala 2012). Taulukkoon 7 kokoamani, liikkuvaa työtä 
kuvaavat mittarit ovat tutkimuksissa erilaisia samoin kuin niiden tuottamat yleisyysluke-
mat. Sellaisia mittareita, jotka pyrkivät tavoittamaan kaiken palkansaajien liikkumisen 
työssä työnantajan tilojen ja kodin ulkopuolella, on kotimaisessa ja eurooppalaisessa työ-
olotutkimuksessa sekä työ ja terveys -tutkimuksessa. Yleisyyslukemat jäävät työ ja terveys 
-aineistolla kauas työoloaineistojen tuottamista arvioista. Kun työ ja terveys -aineisto eh-
dottaa alle viidenneksen palkansaajista liikkuneen työssään, kotimaisen työoloaineiston 
mittari arvioi noin kahden kolmesta palkansaajista liikkuneen. Ero johtunee siitä, että 
työoloaineisto ei rajaa kotona työskentelyä tämän mittarin ulkopuolelle toisin kuin työ ja 
terveys -tutkimus. Alle viidenneksen keskiarvoon päästäneen työoloaineistollakin, mikäli 
lasketaan keskiarvot työnteosta työpaikkakunnalla (23 % palkansaajista) sekä koti- (14 
%) ja ulkomaassa (5 %). 

Työolobarometrissa tiedustellaan vain rajattuja, ennalta annettuja toissijaisia työpis-
teitä (asiakkaan tiloja, työnantajan toista toimipistettä sekä kulkuneuvoa), mikä tekee tu-
losten vertaamisen edellisiin tuloksiin vaikeaksi. Eurooppalainen työoloaineisto taas 
edellyttää tulosten arvioimista lukuisien mittareiden tiedoin, koska mittaristossa kysytään 
erikseen päätyöpaikkaa sekä erillisin kyllä/ei-kysymyksin kuutta toissijaista työn paikkaa. 
Kaikkien kyselyiden vastausvaihtoehdot suhtautuvatkin aikaan toisistaan toisistaan poik-
keavalla tavalla. Lisäksi ainoastaan työolotutkimuksessa tiedustellaan liikkuvan työnteon 
maantieteellistä sijaintia (työpaikkakunta, kotimaa, naapurimaat, Eurooppa, muut maan-
osat); työ ja terveys -tutkimus tiedustelee myös työmatkojen määrää, mutta rajautuu 
niissä ainoastaan ulkomaan työmatkoihin (12 % palkansaajista ja 16 % yrittäjistä oli teh-
nyt vähintään yhden ulkomaan työmatkan edellisen vuoden kuluessa). (Taulukko 7.) 
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Aineisto Rajaus Mittarit Vastausvaihtoehdot Yleisyys  
Työolotutkimus 
2008 

(Lehto & Sutela 
2008, 142; III artik-
keli: Nätti et al. 
2010) 

Palkan- 
saajat 

N=4392 

Liikkuminen työn vuoksi päätyöpaikan ulkopuolella Lähes koko ajan 9 % 
Puolet – ¾ ajasta 9 % 
Noin neljäsosan 11 % 
Vähemmän 36 % 
Yhteensä 65 % 

Työajasta vähintään 25 % liikkuvien osuus, eri sijainnit 

 

Työpaikkakunnalla liikkuvat 23 % 
Suomessa liikkuvat 14 % 
Ulkomailla liikkuvat 5 % 

Työolobarometri 
2012 

(Lyly-Yrjänäinen 
2013, 47) 

 

Palkan- 
saajat 

N=1552 

Ansiotyö varsinaisen työpaikan ulkopuolella viimeisen 
12 kuukauden aikana: - toisessa toimipisteessä tai asi-
akkaan luona 

Satunnaisesti 18 % 
Kuukausittain 7 % 
Viikoittain 7 % 
Päivittäin 5 % 

Ansiotyö varsinaisen työpaikan ulkopuolella viimeisen 
12 kuukauden aikana: - kulkuneuvossa 

Satunnaisesti 14 % 
Kuukausittain 5 % 
Viikoittain 4 % 
Päivittäin  3 % 

Työ ja terveys 
2012 

(Perkiö-Mäkelä & 
Hirvonen 2012a, 
21, 29–31; 2012b, 
140–148) 

Palkan- 
saajat 

N=869 

Oletko viimeisten 12 kk aikana työskennellyt työpaikkasi toimitilojen ja kodin ulkopuolella? väh. satunnaisesti  17 % 
Työ työnantajan toisessa toimipisteessä, asiakkaan tai yhteistyökumppanin luona, väh. satunnaisesti 27 %  
Työ matkustaessa junassa, autossa, laivassa, lentokoneessa tai muussa kulkuneuvossa, väh. satunnaisesti 15 %  
Työ työpaikan toimitilojen ja kodin ulkopuolella esimerkiksi hotellissa, kahvilassa, kongressitiloissa, puistoissa 8 % 
Kuinka monta ulkomaan työmatkaa olet tehnyt viimeisen 12 kuukauden aikana? 1–3: 9 %,4+:3 % 

Yrittäjät ja 
maatalous-
yrittäjät 
N=156 

Oletko viimeisten 12 kk aikana työskennellyt työpaikkasi toimitilojen ja kodin ulkopuolella? väh. satunnaisesti 17 % 
Työ toisessa toimipisteessä, asiakkaan tai yhteistyökumppanin luona, väh. satunnaisesti 37 % 
Työ matkustaessa junassa, autossa, laivassa, lentokoneessa tai muussa kulkuneuvossa, väh. satunnaisesti 16 % 
Kuinka monta ulkomaan työmatkaa olet tehnyt viimeisen 12 kk aikana? 1–3: 9 %;4+:7 % 
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Aineisto Rajaus Mittarit Vastausvaihtoehdot Yleisyys  
Eurooppalainen  
työolotutkimus 

(omat laskelmat  
Suomen aineistolla; 
yleisyystietoja 28  
Euroopan maassa 
Ojala & Pyöriä 2013b) 

Palkansaajat 

2010 

N=883 

Missä pääasiallisesti työskente-
lette? 

 

Työnantajan tiloissa 82 % 
Asiakkaan tiloissa 10 % 
Autossa tai muussa kulkuvälineessä 3 % 
Ulkotiloissa (esim. rakennustyömaa, kaupungin kadut) 3 % 

Oletteko työskennellyt viimeisten 
kolmen kuukauden aikana jossain 
muussa paikassa?  

 

Työnantajan tiloissa (mikäli ei pääasiallinen työnteon paikka) 7 % 
Asiakkaan tiloissa 19 % 
Autossa tai muussa kulkuvälineessä 18 % 
Ulkotiloissa 25 % 

Itsensä  
työllistävät 

2010 

N=83 

Missä pääasiallisesti työskente-
lette? 

Omissa toimitiloissa 46 % 
Asiakkaan tiloissa 29 % 
Autossa tai muussa kulkuvälineessä 5 % 
Ulkotiloissa 2 % 

Oletteko työskennellyt viimeisten 
kolmen kuukauden aikana jossain 
muussa paikassa? 

Omissa toimitiloissa (mikäli ei pääasiallinen työnteon paikka) 27 % 
Asiakkaan tiloissa 18 % 
Autossa tai muussa kulkuvälineessä 14 % 
Ulkotiloissa 26 % 

Työnantaja-
yrittäjät 

2010 

N=29 

Missä pääasiallisesti työskente-
lette? 

Omissa toimitiloissa 41 % 
Asiakkaan tiloissa 21 % 
Autossa tai muussa kulkuvälineessä 17 % 
Ulkotiloissa 7 % 

Oletteko työskennellyt viimeisten 
kolmen kuukauden aikana jossain 
muussa paikassa? 

Omissa toimitiloissa (mikäli ei pääasiallinen työnteon paikka) 24 % 
Asiakkaan tiloissa 14 % 
Autossa tai muussa kulkuvälineessä 28 % 
Ulkotiloissa 28 % 

Taulukko 7. Liikkuvan työn yleisyys työoloaineistoissa, työolobarometrissa sekä työ ja terveys -tutkimuksessa.
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Perusteellista mittaamista ajatellen edellä kuvattujen mittareiden hyvät puolet kannat-
taisi yhdistää: kysyä eurooppalaisen työolotutkimuksen tavoin lukuisia sijainteja erikseen 
niputtamatta niitä yhteen, sekä tiedustella toisella kysymyksellä työnteon maantieteellisiä 
ulottuvuuksia kuten kotimaisessa työolotutkimuksessa. Ajallisen ulottuvuuden yhdistä-
minen mittareihin kyllä/ei-kysymysten sijaan on suositeltavaa. Nyt eurooppalaisen työ-
olotutkimuksen kyllä/ei-kysymykset yhdistettynä laveaan kolmen kuukauden aikarajaan 
ovat vaikeita hyödynnettäviä, mikäli esimerkiksi paljon matkustavien työoloja haluttaisiin 
erikseen tarkastella. Samalla työskentelyksi ”kolmen kuukauden aikana” tietyssä tilassa 
voi luokittua yksittäinen lyhyt työnteon hetkikin. Mikäli tilanpuute vaivaa kyselyloma-
ketta koostettaessa, työ ja terveys -tutkimuksen jaottelu liikkuvan työn kolmeen lajiin 
voisi soveltua: (1) työnteko toisissa pysyväisluontoisemmissa toimitiloissa kuten asiak-
kaan luona, (2) työ kulkuneuvoissa, sekä (3) selvästi tilapäisemmissä tiloissa kuten kahvi-
loissa tai kongressihotelleissa.  

Huomautan vielä, että päivittäisten työmatkojen aikaista työntekoa ei tiedustella suo-
raan missään käsillä olevassa aineistossa, vaan osana monipaikkaisen työn mittaristoja. 
Näin ollen ei tarkoin saada selvitettyä, kuinka paljon työtä tehdään kulkuvälineissä osana 
päivittäisiä edestakaisia työmatkoja kodin ja toimitilan välillä. Kun laskin ajankäyttöpäi-
väkirjojen perusteella työntekoa kulkuvälineissä, ei oletetuille aamun tai myöhäisiltapäi-
vän edestakaisille työmatka-ajankohdille osunut sen enempää kulkuvälineissä työskente-
lyä kuin muinakaan päivän ajankohtina. Tämä voi kuitenkin johtua aineiston toiminto-
luokituksista. 

Työmatkustaminen koti- ja ulkomailla on todennäköisesti yleistyvä liikkuvan työn 
muoto. Siitä on palkansaajaväestöön yleistettävää tutkimustietoa varsin niukasti saata-
villa. Kyselyaineistoista ainoastaan työolotutkimus tiedustelee erikseen koti- ja ulkomailla 
matkustamista, mutta ei tarkenna esimerkiksi matkan pituutta. Ajankäyttöaineistossa sil-
loin, kun työskenneltiin jossakin kulkuvälineessä, työtä tehtiin huomattavan pitkään: len-
tokoneessa työn keskimääräinen pituus läheni neljää tuntia vuorokautta kohti; samoin 
henkilöautoilevilla työ kesti lähes kaksi tuntia; edelleen, junassa työskenneltiin keskimää-
rin tunti ja kymmenen minuuttia (II artikkeli: Ojala 2012). Ajankäyttöaineiston alhainen 
vastaajamäärä näiden yhtä työpäivää kohden keskimäärin harvinaisten työnteon muoto-
jen kohdalta täytyy kuitenkin huomioida. Jos tulosten perusteella uskaltaa arvata, toden-
näköisimmin työtä tehdään merkittäviä määriä pitemmillä työmatkoilla. Toisaalta Matti 
Vartiaisen ja Ursula Hyrkkäsen (2010) tutkimuksessa mobiilit työntekijät pyrkivät eten-
kin pitkillä matkoilla myös lepäämään kulkuvälineissä. 

Taustatekijät 
Työssä liikkuminen on taustatekijöiden osalta jakautunut yhä selvästi perinteisten tehtä-
vien kuten rakennus-, liikenne-, maatalous- ja palvelutyöntekijöiden liikkumiseen enim-
mäkseen työpaikkakunnalla, sekä toisaalta tietotyötehtävissä liikkumiseen laajemmalla 
maantieteellisellä alueella, myös ulkomailla. Työn paikan kiinnittyminen työtehtäviin on 
edelleen ilmeistä työntekijäammateissa. (Lehto & Sutela 2008, 142–143; II artikkeli: Nätti 
et al. 2010.) Seuraavassa taulukossa 8 olen ryhmitellyt palkansaajien työssä liikkumisen 
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ammattiaseman perusteella kolmeen luokkaan sen mukaisesti, miten liikkuvia nämä am-
mattiryhmät eurooppalaisessa vuoden 2010 työoloaineistossa EU-maita koskevassa ana-
lyysissamme (Ojala & Pyöriä 2013b) olivat.  
 

 Liikkuvat perinteiset 
työntekijät 

Liikkuvat tietotyöntekijät Vähemmän liikkuvat 
työntekijät 

ei yhtään toissijaista paik-
kaa 

40 % 33 % 64 % 

1 toissijainen sijainti 29 % 28 % 18 % 

2–6 toissijaista sijaintia 3 
kk aikana 

31 % 39 % 18 % 

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 
Taulukko 8. On työskennellyt päätyöpaikan lisäksi 0–6:ssa seuraavista työnteon paikoista edeltävän 
kolmen kuukauden aikana: päätyöpaikka (mikäli jokin muu on ensisijainen työn sijainti), asiakkaan 
tilat, kulkuväline, ulkotilat, koti, muu. Ammattiaseman mukaan. Eurooppalainen työoloaineisto 
2010, palkansaajat, 27 EU-maata sekä Norja, N=36.457, tulokset väestökertoimilla painotettuja. 
(Omat laskelmat.) 

Jaoin palkansaajat kolmeen ryhmään (Taulukko 8): perinteisen työn mobiileihin työn-
tekijöihin, tietotyöntekijöiksi luokiteltaviin ylempiin toimihenkilöihin, sekä paikallaan py-
syviin toimisto-, kaupan myynti-, ja tehdastyöntekijöihin, joista kaksi kolmesta työsken-
teli vain päätoimipaikallaan. Tietotyöntekijöstä ainoastaan kolmannes pysyttäytyy päätoi-
mipaikalla, 28 prosenttia yhdistää työssään päätyöpaikan lisäksi jonkin toissijaisen työn-
teon paikan (yleisimmin kodin), mutta jopa 39 prosenttia tekee töitä vähintään kolmessa 
eri paikassa. Perinteisemmän mobiilin työn tekijöistä yhtä moni liikkuu kahdessa eri si-
jainnissa, mutta vain vajaa kolmannes työskentelee kolmessa tai useammassa paikassa. 
Mitään suurta eroa ei perinteisissä ja tietoammateissa työssä liikkumisessa ole pelkän ylei-
syystiedon perusteella, vaikka työ sen tehtävien puolesta ei ole verrattavissa. Suomessa 
tehdään kaikkea liikkuvaa työtä muiden Pohjoismaiden ohella kaikkein eniten Euroo-
passa, mikä koskee myös toimisto-, myynti- ja tehdastyöntekijöiden ryhmää, joista heis-
täkin reilu kolmannes liikkuu työssään vähintään kahdessa kohteessa (myös Ojala & Pyö-
riä 2013b).  

Yrittäjät liikkuvat työssään palkansaajia enemmän. Valitettavasti näissä kaikissa aineis-
toissa yrittäjävastaajien osuus on sen verran pieni, että taustatietovertailuja ei juuri voi 
tehdä. Mielenkiintoinen Alan Felsteadin työryhmän (2005a, 419–423) havainto Iso-Bri-
tanniasta kertoo sellaisen työnteon yleistyneen, jossa kotia käytetään eräänlaisena ”tuki-
kohtana” monitilaiselle työnteolle. Samansuuntaisia päätelmiä voi tehdä edeltävässä tau-
lukossa 7 työnantajayrittäjien osalta eurooppalaisen työoloaineiston perusteella, koska he 
raportoivat työnteosta yhtälailla kotona, omissa toimitiloissa ja lisäksi muissakin työn-
teon sijainneissa muita useammin. Myös ajankäyttöaineisto (II artikkeli: Ojala 2012) 
osoitti yrittäjien olevan kaikkein monipaikkaisimpia työpäivänsä kuluessa. 
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Selkein taustatietoero liikkuvassa työssä on asemakohtaisten erojen lisäksi ero naisten 
ja miesten välillä. Kaikessa liikkuvassa työssä miehet ovat selvänä enemmistönä, mikä 
etenkin perinteisissä tehtävissä selittynee yksinkertaisesti sukupuolten välisellä segregaa-
tiolla. Myös liikkuvasti työtä tekevistä ylemmistä toimihenkilöistä miehet tekivät naisia 
useammin ulkomaanmatkoja (III artikkeli: Nätti et al. 2010; Gustafson 2006), mikä osoit-
taa, että työpaikkakäytännöissä voi olla yhä sukupuolenmukaisia eroja työnteon käytän-
nöissä.  

Ruotsalaisessa laajassa kyselytutkimuksessa (Gustafson 2006) yön yli matkustamisen 
yhteyksistä väestötietoihin ja perhetilanteeseen paljastui Suomen tavoin, että miehet mat-
kustavat huomattavasti naisia enemmän. Myös korkeasti koulutetuilla jako oli sama. 
Edeltävän kahden kuukauden kuluessa yliopistokoulutetuista naisista 13 prosenttia oli 
tehnyt matkan, joka kesti yön yli, kun miehillä vastaava lukema oli 27 prosenttia. Huo-
mionarvoista on, että perheellistyminen lisäsi miesten, mutta vähensi naisten työmatkus-
tamista. 0–6-vuotiaiden lasten isistä 15 prosenttia oli ollut työmatkalla, mutta äideistä 
vain 5 prosenttia. Naisten ja miesten matkustamista tasoitti merkittävästi vain korkea 
tulotaso. Tällöin jo viidennes myös naisista oli tehnyt työmatkan, kun miehistä neljännes 
oli matkustanut. (Gustafson 2006.)  

Ajankäyttöaineisto ja ajan ja paikan konventiot 
Tämän luvun lopuksi on syytä palata yhden tavallisen työpäivän näkökulmaan. Vaikka 
eurooppalaisen työoloaineiston työryhmä on raportissaan laskenut, että monipaikkaista 
työtä ja tietotekniikkaa työssään yhdistäviä olisi eurooppalaisista työntekijöistä jo neljän-
nes ja suomalaisista peräti 45 prosenttia (Eurofound 2012, 95), ja vaikka myös muihin 
kyselyihin perustuvat tiedot osoittavat huomionarvoisen osan työntekijöistä liikkuvan 
työssään, suhtaudutaan näissä kyselyissä aikaan kuitenkin huomattavan laveasti. Esimer-
kiksi eurooppalainen työoloaineiston perusteella työ on tulkittava liikkuvaksi, vaikka asi-
akkaan tiloissa tai kulkuvälineessä olisi työskennelty vain tunti edeltävän kolmen kuukau-
den aikana. Kotimaiset aineistot pyrkivät samoin kattamaan satunnaisesti tehtävän työn-
teon, mutta kysyvät onneksi myös tiiviimpää työntekoa eri paikoissa. Satunnainen työn-
teko onkin yleisintä. (Taulukko 7.) On selvää, että näin mitattuna liikkuva työ vaikuttaa 
yleiseltä.  

Yhteen työpäivään keskittyvä ajankäyttöaineisto paljasti (II artikkeli: Ojala 2012), että 
työn ajan ja paikan käytännöt ovat myös tietotyöntekijöillä edelleen keskimäärin erittäin 
konventionaalisia ja noudattavat perinteisiä yhteiskunnan käytäntöjä. Työpäivät ajoittu-
vat kaikilla palkansaajilla samoin kuin yrittäjillä useimmiten aamukahdeksan ja iltapäivän 
neljän–viiden välille, ja lisäksi ylivoimaisesti suurin osa tästä työstä tehdään edelleen työn-
antajan toimitiloissa. Tästä näkökulmasta puhe työn hajautumisen kaiken kattavuudesta 
on liioiteltua. Mikäli halutaan etsiä todella liikkuvaa työntekijää, hän on todennäköisim-
min yrittäjä; mikäli taas ajan suhteen kaikkein poikkeavinta työaikaa tekevää työntekijää, 
hän on todennäköisimmin maatalousyrittäjä. 
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4.6. Yhteenveto 
Tämän luvun tarkoituksena oli vastata neljään ensimmäiseen tutkimuskysymykseen en-
sinnäkin työn uusien ajan ja paikan käytäntöjen käsitteellistämisestä, tällöin sovelletta-
vasta kriteeristöstä sekä mittaamisesta, ja toiseksi työnteon yleisyydestä ja ajoituksesta 
kotona ja liikkuvissa sijainneissa, näiden työn muotojen eriytymisestä taustatekijöittäin, 
sekä etenkin etätyön ja kotiylityön luonteesta. Käsiteanalyysissa hyödynsin edeltävää tut-
kimuskirjallisuutta sekä aineistona sellaista edeltävää empiiristä tutkimusta, jossa oli pe-
rehdytty käsitteisiin ja niiden muotoilemiseen. Empiirisissä yleisyystarkasteluissa olen so-
veltanut määrällisiä aineistoja sekä perehtynyt kotimaisten työoloja kartoittavien aineis-
tojen tuottamiin arvioihin eri työnteon muotojen yleisyydestä. Kotona tehtävän työn 
luonteen tarkastelu osoittautui tärkeäksi, koska työoloaineisto on jo vuodesta 1990 ker-
tonut ylityön tai ilman korvausta tehtävän työn olevan etätyötä yleisempää. Tätä työn 
luonteen kysymystä olen eritellyt myös haastatteluaineistoa koskevalla analyysilla. 

Käsitetarkastelu osoitti, että työn ajan ja paikan tutkimuksessa on vielä paljon vakiin-
tumattomuutta paitsi sovellettavan kriteeristön myös käytännön mittaamisen tasoilla. On 
selvää, että empiirisessä tutkimuksessa käsitteet on muotoiltava paitsi aineistoon, myös 
omaan tutkimusasetelmaan soveltuvaksi. Varmasti näin tulee ollakin silloin, kun on kyse 
spesifeistä tutkimuskysymyksistä (vrt. Sullivan 2003). Silti on harmillista, että yleistettä-
vyyteen koko palkansaajaväestön tasolla pyrkivissä aineistoissa mittarit ovat niin hetero-
geenisiä, että tulosten vertaileminen ja sitä myötä niiden arvioiminen on vaikeaa. Vanha 
termi ”etätyö” tuntuu edelleen sotkevan vastaajien ajatuksia siinä määrin, että myönteistä 
vastausta emmitään verrattuna mittareihin, joissa tiedustellaan työntekoa kotona. Ehkäpä 
suoraan kotona työskentelyyn ja sen luonteeseen tarkentavat mittarit riittäisivät. Ylityö-
luonteinen kotona työskentely tulee ehdottomasti erottaa työpäivien aikaisesta työsken-
telystä; samoin voisi harkita erotettavaksi nykyistä tarkemmin sen, tekeekö vastaaja työtä 
korvattavana vai korvauksettomana ylityönä. 

Liikkuvan työn mittarit ovat vielä kotona työnteon mittareitakin vakiintumattomam-
pia. Monien työn sijaintien kattaminen on toki vaikeaa, mutta toimivalta tavalta kysyä 
vaikuttaisi yksinkertaisesti tiedustella esimerkiksi, ”missä seuraavista tiloista olet työsken-
nellyt”, sekä antaa riittävän tarkat aikarajat vastausvaihtoehtoihin: päivittäin, viikoittain, 
kuukausittain, harvemmin, ei koskaan. Aikarajauksien määrittäminen jo kysymyksessä, 
esimerkiksi ”edeltävän kolmen kuukauden aikana”, tekee vastaamisesta ja siten tuloksista 
liian epätarkkoja. 

Taustatekijätarkastelu osoitti, että kotona työskentely on pitkälti ylempien toimihen-
kilöiden työtä. Vaikka alempien toimihenkilöiden työ olisi varmasti jo liikuteltavissa, he 
tekevät huomattavasti vähemmän työtä työpaikan ulkopuolella. Havainto osoittaa 
luokka-asetelmien jatkuvuuteen suomalaisessa työelämässä: autonomiset, luottamukseen 
perustuvat joustavan työnteon käytännöt ulottuvat edelleen parhaiten muutoinkin vah-
vimmassa työmarkkina-asemassa oleville ylemmille toimihenkilöille.  

Myös liikkuvan työn taustatekijätarkastelut osoittivat konventioita ja ennustetta-
vuutta. Yhtäällä liikkuvaa työtä tekevät ylemmät toimihenkilöt, joista pieni osa matkustaa 
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säännöllisesti ulkomaita myöten. Hajautetun työn moninaisiin visioihin nähden puheet 
e-nomadiudesta (vrt. Eurofound 2012) ovat liioiteltuja, kun huomioidaan että ehdotto-
masti suurin osa työstä tehdään työpaikoilla perinteisinä kellonaikoina (Ojala 2012). Toi-
saalla työ on edelleen vahvasti monipaikkaista tietyillä perinteisillä toimialoilla: logistiikan 
ja rakentamisen aloilla tehtävä työ edustaa täsmälleen perinnettä eikä kaiken mullistavia 
uusia työnteon muotoja. Edelleen, työ on tilallisesti liikkuvaisinta yrittäjillä, ja ajan suh-
teen se on moninaisinta maatalousyrittäjillä. Nämä havainnot muistuttavat, ettei hajaute-
tun työn keskusteluissa ja tutkimuksessa tule rajautua palkkatyöhön. 

Kotona työnteon motiivien ja luonteen näkökulmasta on korostettava havaintoa, että 
työ itse määrittää työkäytännöistä suurimman osan, eikä esimerkiksi perhe. Näin on, 
vaikka puhutaan henkilöstölähtöisistä työnteon joustoista, jollainen kotona työskentely-
kin on. Etenkin ylityö kotona osoitti jopa kyseenalaisia kehityskulkuja suomalaisessa työ-
elämässä. Valtion työntekijöiden informaalit ylityökäytännöt ovat yleistyneet huolestut-
tavasti. Aikapaineet sekä vastuullinen asema lisäävät iltaisin tehtävää työtä. Tällaisen yli-
työnteon taustalta paljastuvat monet työn organisoimisen muutokset, ensinnä myöntei-
set kuten autonomian lisääntyminen, mutta toiseksi myös kyseenalaiset kuten työtehtä-
vien vastuuttaminen liiaksi yksittäisten työntekijöiden harteille. Joillakin työn määrä on 
yksinkertaisesti liian kova. Useimpien työntekijöiden kohdalla näin ei kuitenkaan ole vaan 
iltaisin työtä tehdään kotona tilanteittain, silloin tällöin, eikä kovin pitkään – ainakaan 
keskimäärin.  

Samalla painotan, että työn rajoihin liittyy sellaista yksilöllistettyä vastuuta, joka johtaa 
työntekijöitä arvioimaan omaa työtehoaan sekä moittimaan itseään huonosta organisoin-
nista, mikäli itse laadituissa aikatauluissa ei ole onnistuttu pysymään. Toiset tarttuvat täl-
löin työhön omalla ajallaankin. Juuri tällaisissa puntarointitilanteissa työntekijät mahdol-
lisesti nojaavat työyhteisöjen ja esimiesten tuottaman työaikakulttuurin normeihin rat-
kaistessaan, luopuako työnteosta siltä päivältä vai jatkaako vielä hetken. Tältä osin työ-
yhteisöillä ja esimiehillä on vastuuta vahvistaa turvallista työaikakulttuuria. 
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5. Kotona työskentely ja hyvinvointi 

5.1. Työntekijän hyvinvointi 
Olen tarkastellut tutkimuksessani kotona työskentelyn hyvinvointikytkentöjä kahdesta 
näkökulmasta: yhtäältä työhyvinvoinnin sekä toisaalta työstä palautumisen ja työn hallin-
nan näkökulmasta. Työstä palautumisen näkökulmasta on puntaroitu, miten työntekijä 
hallitsee kodin ja muun elämän välistä rajaa ja tasapainottelee elämänalueiden kanssa. 

Neljännessä artikkelissani (Ojala 2011) olen analysoinut kotona työskentelyn yhteyk-
siä sellaisiin työhyvinvoinnin piirteisiin, jotka liittyvät työaikaan, sen paineisuuteen sekä 
työyhteisön sosiaalisiin suhteisiin. Samaan aikaan, kun suomalaisessa työelämässä työn 
itsenäisyys on eurooppalaisittain korkealla tasolla, kääntöpuolena sijoitumme korkealle 
myös työn kiireiseksi ja paineiseksi kokemisessa sekä vaativaksi koetussa työn määrässä 
(Vartia et al. 2012, 17–20).  

Korkean työautonomian ohella ylityötä kotona ennustavat voimakkaasti sellaiset työn 
piirteet kuin korkeaksi koettu työkuorma, tehtävien lisääntyminen ja niissä tapahtuneet 
kognitiivisesti vaativat muutokset kuten tarve opetella aiempaa enemmän uusia asioita 
tai tehtävien vaikeutuminen. Näiden tekijöiden yhteys työpäivien jatkamiseen kotona 
osoittautui erittäin vahvaksi taustatekijöiden kontrolloimisen jälkeenkin. Samalla myön-
teisenä tuloksena etätyö ei ollut työpainetekijöihin lainkaan yhteydessä. Etätyöntekijät 
eivät siis kärsi samalla tavalla työpaineesta. (IV artikkeli: Ojala 2011.) Samansuuntaisia 
havaintoja on saanut Pascale Petersin työryhmä (2009) Hollannista: etätyö ei heikennä 
jos ei juuri vahvistakaan työn ja muun elämän tasapainottamista, mutta silloin, kun työ 
on vaativaa ja paineista, aika–tila-autonomia kääntyy herkästi ylityöksi ja alkaa kuormittaa 
hyvinvointia työn ulkopuolella. Työ kotona osoittautuu tyypillisimmillään (ylityönä) juuri 
sellaiseksi paradoksiksi kuin mistä autonomisten työntekijöiden kohdalla on kirjoitettu 
(van Echtelt et al. 2006; Julkunen 2008; Green 2006; Brannen 2005). Tarkastelen vielä 
erikseen kotona työskentelyn muotoutumista työyhteisön sosiaalisena kysymyksenä lu-
vussa 5.3.  

Olen perehtynyt kotona työtä tekevien kokemukseen myös laadullisella analyysilla. 
Tarkastelin työn tulkintoja osana elämän kokonaisuutta kotona ansiotyötä tekevillä yrit-
täjillä ja palkansaajilla (V artikkeli: Ojala 2013b). Tätä haastatteluaineistoon perustuvaa 
tutkimusta motivoi keskustelu siitä, kuinka työn ja muiden elämänalueiden erilleen rajaa-
minen olisi käynyt likipitäen mahdottomaksi. Yhteiskunnallinen ja myös tutkimuksen 
puhe työn ja muun elämän yhteensovittamisesta sisältää vahvoja implisiittisiä oletuksia 
siitä, että työn ja muun elämän rajaaminen erilleen olisi ensinnäkin tarpeen ja toiseksi 
vähintään vaikeaa.  

Tutkimuksessani en tarkastellut lähtökohtaisesti työn myönteisiä enkä kielteisiä seu-
rauksia, kuten työn ja hyvinvoinnin tutkimuksessa usein. Tarkastelin työlle elämänalu-
eena annettavia tulkintoja: millaisia merkityksiä itse työ oikeastaan saa kotona työskente-
levillä työntekijöillä? Tutkittava ryhmä koostui hyvin vaihtelevalla intensiteetillä kotona 
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työskentelevistä työntekijöistä, joiden asemat ja tehtävät vaihtelivat asiantuntijatyöstä 
tehdastyöhön sekä pien- ja maatalousyrittäjyyteen. Näin ollen ryhmässä oli hyvin eri ti-
lanteissa, osa jo ennen työuran alkua, kotona työskentelyä koskevia valintoja tehneitä 
työntekijöitä. Koti oli tutkimuksessa pikemminkin työnteon konteksti kuin tutkimuksen 
kohde: tutkittavana olivat työnteon merkitykset. 

Tulosten mukaan puhe työstä ja sen suhteesta muihin elämänalueisiin oli paitsi hen-
kilökohtaista myös tilannesidonnaista. Ensinnäkin puheesta erottuivat vahvat yksilölliset 
orientaatiot työnteon suhteen: kun toisessa ääripäässä puuskahdeltiin kiukkuisena ajatuk-
selle, että työtä ylipäänsä pitäisi ajatella jollakin tavalla erillisenä elämänalueena, tekivät 
työntekijät toisessa ääressä kotona työtä vain pitkin hampain ja työstä aiheutuvan tilan-
teisen pakon vuoksi. Kokoaikaisesti kotona työskentelevillä maatalousyrittäjillä oli tie-
tenkin rajatummat mahdollisuudet tarvittaessa orientoitua uudelleen työuran varrella, ku-
ten jotkut palkansaajat olivat tehneet. Palkansaajilla puhe kulki usein siihen suuntaan, että 
iän ja työkokemuksen kertymistä seurasi vähitellen myös tahto ja taito eriyttää työtä 
muusta elämästä. Toisaalta joukossa oli myös puhetta, joka ilmensi täsmälleen toisen-
suuntaista orientaatiota: työ- ja elämänalueiden integroimista elämänkokemuksen myötä 
ja erillisyysajatusten hautaamista tai tarpeettomana pitämistä. Maatalousyrittäjien koh-
dalla työuran alussa tehty valinta ryhtyä yrittäjäksi kotitilalla oli taas ollut itsessään mer-
kittävä työlle myönteinen orientaatio. Mikään itsestään selvyys tämä valinta ei nimittäin 
ollut: puhe työn suhteesta muuhun elämään kiertyi pohdinnaksi maataloustyön valin-
nasta ja sen asettamista reunaehdoista. 

Toiseksi artikkelin tulokset osoittivat, että puhe työstä elämänalueena on tilan-
nesidonnaista. Työn mielekkyyttä ei kukaan kiistänyt. Kuitenkin elämänalueiden sekoit-
tumisesta puhuttiin kielteiseen sävyyn, mikäli työ vaikeutti lepoa, palautumista tai unta, 
tai uhkasi lasten kanssa vietettävää tai omaa aikaa. Tämä koski myös niitä työntekijöitä, 
jotka eivät pitäneet lukua elämänalueiden erillisyydestä. Jotkut haastateltavat sitoutuivat 
työhönsä hyvin voimakkaasti. Mikäli siinä, mikä koetaan tärkeäksi, ponnistellaan liiaksi, 
seurauksena voi olla uupuminen. Erityisesti riski kohoaa, mikäli työntekijä on emotio-
naalisesti sitoutunut. (Allvin 2008, 20–21.)  

Samalla puhe elämäntilanteista, joissa työstä ulkopuolisessa elämässä oli ruuhkaista, 
liittyi haluun rajata työtä. Näin sekä myönteinen että kielteinen tulkinta työstä yhdistyivät 
samoilla puhujilla. Työ ja sen arkipäiväiset merkitykset muotoutuivat osana tilanteista 
kokemusta ja ympäröivää todellisuutta. Omassa aineistossani ei ollut globaalisti työsken-
televiä mobiileita työntekijöitä, joilla Matti Vartiaisen ja Ursula Hyrkkäsen (2010) tutki-
muksessa koti tarkoitti sekä mahdollisuutta työskennellä rauhassa että stressiä tarpeesta 
nousta virtuaaliseen työpalaveriin vaikka kesken yöunien. Tällöinkin työ on tilanteisesti 
kielteinen, ei kokonaisuutena. 

Kolmas havainto oli, että työ on hallittavissa. Puheessaan työntekijät eivät jääneet 
innostavan ja samalla vaativan työn aiheuttamiin ristiriitoihin kiinni. Kyseessä oli toki 
ryhmä ”aktiivista” työtä tekeviä työntekijöitä, jotka kokevat nykytyöelämän paradoksin 
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(Green 2006) nahoissaan: itseohjautuva ja autonominen työ on myös psyykkisesti vaati-
vaa ja se vaatii aktiivista hallintaa. Kotona työskentelyn edellyttämästä aktiivisesta tar-
peesta hallita työtä kertoivat lukuisat konkreettiset keinot, joita työntekijät kuvasivat so-
veltavansa ottaakseen työn haltuun. Lähes jokaisessa puheessa toistui ajatus siitä, että 
työltä vapaata aikaa on opeteltava raivaamaan. Jokainen myös löysi henkilökohtaiset kei-
nonsa rajata työ ajatuksista. Työtä hallittiin paitsi käytännöllisin ratkaisuin, kuten opette-
lemalla sulkemaan viestimet, myös psyykkisin keinoin, kuten tekemällä työtehtävät lop-
puun ja huolellisesti. Fyysisellä toiminnalla kuten liikunnalla tai muilla harrastuksilla oli 
työstä irtautumisessa keskeinen tehtävä. Moni myös yksinkertaisesti matkusti pois arjesta 
ja kodista, josta oli tullut työn tila. 

Nimesin tämän V artikkelini ”Työn ja kodin kaltevilla pinnoilla”, koska tulosten pe-
rusteella on selvää, että etenkin tutkimuskohteena olevilla kotona työskentelevillä työn-
tekijöillä työ ja muu elämä asettuivat yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi erillisten elä-
mänalueiden sijaan. Näin oli sitä varmemmin, mitä enemmän työ tehtävineen oli läsnä 
kotona. Lähtökohtaisesti näin oli etenkin maatalousyrittäjillä, muilla yrittäjillä sekä muu-
tamalla kotona jatkuvasti työtä tekevällä, vastuullisessa tehtävässä olevalla ylemmällä toi-
mihenkilöllä. Jäin pohtimaan kotona työskentelevien painokkaita kuvauksia ”irtiotoista”, 
tarpeesta ottaa sänky selkään ja lähteä vaeltamaan, tarpeesta poistua ”tästä mäeltä joks-
kuks aikaa”, tarpeesta lentää kahdeksi viikoksi ulkomaille irtautumaan työstä ja arjesta. 
Onko se työelämän kuva ylipäänsä, vai lisääkö kotona työskentely tunnetta siitä, ettei 
kotona pysty työstä samalla tavalla irtautumaan ja palautumaan? Huolestuttavaa työnte-
kijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta on myös se aikaisempien tutkimusten havainto, että 
kotiylityötä tehdään joskus oman ajan (vapaa-ajan, levon) kustannuksella (Duxbury et al. 
2001; Nätti et al. 2011). Tämä lisää työkuormitusta pitkällä aikavälillä. Pitenevät tunnit 
kotiylityönä lisäävät työntekijöiden psyykkistä oireilua myös työoloaineistossa, mutta vä-
häiset (alle viisi tuntia viikossa) eivät. Tietotekniikan käyttö työssä näyttäisi vahvistavan 
psyykkistä oireilua paljon kotiylityötä tekevillä. (Omat laskelmat, työoloaineistot 1990–
2008.) 

Kuitenkaan en rohkenisi väittää, että työn ja muun elämän sopiminen yhteen olisi 
lähtökohtaisesti ongelmallista. Kotona työskentely vapaa-ajalla on rajankäymistä sen suh-
teen, missä määrin työnteko on esimerkiksi toimeentulon kattamiseksi välttämätöntä, 
sekä missä määrin työntekijä hallitsee työnsä ja osaa luoda itselleen turvalliset rajat työn 
ja muun elämän välillä. Jatkotutkimuskysymyksenä hyvinvointiseurauksia tulisi tarkas-
tella erikseen vapaaehtoisesti ja vastentahtoisesti kotona ylityötä tekevillä.  

5.2. Perheen hyvinvointi 
Aiemmassa meta-analyysissa kotona työnteon, pääsääntöisesti etätyön, hyvinvointiyhtey-
det on havaittu voittopuolisesti myönteisiksi: etätyö vähentää työn ja perheen ristiriitojen 
kokemista ja vahvistaa tuntemusta myönteisestä työautonomiasta (Gajendran & Harri-
son 2007). Timothy Goldenin työryhmä (2006) on teoretisoinut, että etätyö ensisijaisesti 
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heikentäisi työstä perheeseen suuntautuvaa mahdollista ristiriitaa eli tasapainottaisi elä-
mänkokonaisuutta. Kuitenkin, mitä enemmän etätyötä tehdään, sen enemmän perheasiat 
ikään kuin kytkeytyvät työhön ja lisäävät perheestä työhön suuntautuvaa ristiriitaa. Työn 
ja perheen hyvä tasapaino ei näin ollen olisi Goldenin ryhmän arviona todennäköinen 
vaan kyse olisi pikemmin ”nollasummapelistä”.  

Etätyötä koskeva tutkimus on kaikkiaan tuottanut ristiriitaisia havaintoja sen suhteen, 
ovatko etätyön hyvinvointiseuraukset perheelle myönteisiä vai kielteisiä (esim. Hartig et 
al. 2007; Morganson et al. 2010; Kossek et al. 2006; Mann & Holdsworth 2003; Mirchan-
dani 2000; Marsh & Musson 2008; Nätti et al. 2011; Sullivan 2012; Sullivan & Lewis 
2006). Yhtäältä ristiriitaisuus johtunee heterogeenisista työ- ja perhetilanteista. Toisaalta 
ristiriidat seurannevat sitä, ettei kotona työskentelyä koskevia tuloksia ole useinkaan eri-
telty etä- ja ylityötä tekevillä. Kielteiset työ–perhe-yhteydet vahvistuvat kun työ kotona 
on ylityötä (Duxbury et al. 2001; Troup & Rose 2012; VI artikkeli: Ojala et al. 2014). Juuri 
tässä oli tutkimuksemme keskipiste: työ–perhe-yhteyksien tarkastelussa, kun kotona 
työskentelyssä erotetaan toisistaan muodollisempi etätyö sekä epävirallinen työpäivien 
jatkaminen omalla ajalla. 

Kysyimme (VI artikkeli: Ojala et al. 2014), miten etätyö ja kotiylityö liittyvät neljään 
työ–perhe-mittariin: liittyykö työhön tuntemuksia kotiasioiden laiminlyömisestä, miten 
työhön liittyvät aikaneuvottelut pariskunnilla sujuvat, parantaako työssäkäynti jaksamista 
lasten kanssa sekä arvioiko puoliso vastaajan tekevän liiaksi työtä. Mittarit kuvaavat pi-
kemminkin työstä perheeseen suuntautuvaa ristiriitaa kuin toisin päin, mikä on tutkimuk-
sen rajoite. Samoin työn ja perheen myönteisiä yhteyksiä on vuosien 2003 ja 2008 työ-
oloaineistoilla mahdollista arvioida vain niukasti. Toisaalta mittarit tuovat mukaan mo-
nenlaisten perhetilanteiden näkökulmat. 

Havaintojemme perusteella etätyö ei vaurioittanut työn ja perheen suhdetta eikä se 
ollut kielteisessä yhteydessä perheen hyvinvointiin samalla tavalla kuin työpäivien jatka-
minen vapaa-ajalla. Se ei kuitenkaan lisännyt myönteistä tasapainoa. Etätyö ei helpotta-
nut pariskuntien kokemusta siitä, miten perheessä sovitaan arjen ja työn ajankäytöstä, 
eikä se ollut yhteydessä tunteeseen siitä, että työssäkäynti parantaisi jaksamista lasten 
kanssa. Näin ollen etätyön yhteyksiä työn ja perheen kulkuun voisi Suomen osalta kuvata 
termillä neutraali, joskin useammilla mittareilla tulos voisi tarkentua. Neutraalia vaikutel-
maa voi vahvistaa se, että myös etätyö liittyy suomalaispalkansaajilla työkiireeseen ja -
paineeseen kuten ylityöntekokin, joskaan ei yhtä vahvasti (IV artikkeli: Ojala 2011). Tut-
kimusta voisikin jatkaa erittelemällä vastaajista ne, joiden etätyöhön ei liity erityistä työ-
kiirettä.  

Saavuttamiemme tulosten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että etätyö on suomalai-
sessa työelämässä useammin saavutettavissa jo muutoinkin vahvassa asemassa oleville, 
itsenäisille asiantuntijoille. Heillä työnteko kotona voi toimia puskuritekijänä työkuormi-
tusta vastaan, mutta ei ikään kuin riitä kumoamaan työn rasitusta tai kääntämään tasapai-
notuntemusta myönteiseksi. Näin Goldenin työryhmän (2006) arvio ”nollasummape-
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listä” kuvaisi suomalaispalkansaajien tilannetta parhaiten. Etätyötä tekee kuitenkin tiu-
kimpien määritelmien mukaan vasta noin viitisentoista prosenttia suomalaispalkansaa-
jista, vaikka korkeasti koulutettuja, itsenäistä työtä tekeviä on huomattavasti enemmän. 
Etätyötä ei toisin sanoen mahdollisesti käytetä vielä kovinkaan usein sellaisena puhtaasti 
henkilöstölähtöisenä joustona, joka toisi mahdollisuuden työ–perhe-tasapainon parantu-
miseen. 

Juha Antilan työn ”läikkymistä” käsitelleessä tutkimuksessa perheelliset, etenkin yk-
sinhuoltajat, kokivat jonkin verran muita palkansaajia vaikeammaksi irtautua työstä. 
Niistä, joilla oli hoivavastuuta kotona, suurin osa (72 %) koki enemmän tai vähemmän 
riittämättömyyden tunteita kotona. Kaikkein hankalimpana työn ja yksityiselämän koh-
taamisen kokivat perheelliset, korkeasti koulutetut naiset sekä naisjohtajat. Mitä useam-
min työasiat seurasivat kotiin, sen enemmän podettiin huonoa omaatuntoa sekä koti- 
että työasioista. Antilan tulkinnan mukaan ongelma on työ sekä työtä koskevista valin-
noista aiheutuvat seuraukset perhe-elämälle. (Antila 2005, 97–105.)  

Silloin kun omassa tutkimuksessamme (VI artikkeli: Ojala et al. 2014) kotiansiotyö oli 
selkeästi ylityötä, lisääntyivät kielteiset työhön ja arkeen liittyvät tilanteet sekä tunteet ko-
tiasioiden laiminlyönnistä. Tällöin työ myös rasitti perheenjäsenten välejä: puolisot nal-
kuttivat liiasta työnteosta ja aikaneuvottelut kärjistyivät riidoiksi. Tutkimuksen aiemmissa 
vaiheissa perehdyimme myös siihen, millaisiksi nämä tilanteet muotoutuvat eri perhevai-
heissa pienten ja isompien lasten kanssa ja erosivatko kokemukset sukupuolittain. Tu-
lokset eivät juuri muuttuneet. Työ ja työpaine selittivät kotiylityötä ja lisäsivät kielteisiä 
hyvinvointituntemuksia. Vapaa-aikana tehtävään työhön liittyvä autonomia ja korkea 
työmotivaatio eivät pelastaneet kielteisiltä hyvinvointiseurauksilta. 

Perhemotiiveista on käyty paljon keskustelua kotona työskentelyyn liittyen: uraorien-
toituneiden äitien odotetaan pyrkivän yhdistämään kotona työskentelyllä työtä ja äitiyttä 
(esim. Kossek et al. 2006). Kotimaisen ajankäyttöaineiston perusteella näyttää, että naiset 
tekevätkin enemmän etätöitä kotona. Miesten kotona työskentelystä ylivoimainen osa on 
ylityötä. (Nätti et al. 2011.) Myös Mia Tammelin (2009a, 2009b) on havainnut, että kah-
den ansaitsijan suomalaisperheissä naiset tekevät usein säännöllisempää ja lyhyempää 
joskin kiireisempää työaikaa, mutta miehillä päivät venyvät ja raja työn ja muun elämän 
välillä kyseenalaistuu useammin. Samoin Atkinsonin ja Hallin (2009) suppeaan haastat-
teluaineistoon perustuvat tulokset vihjasivat, että miehet suosivat perheen ja oman va-
paa-aikansa tarpeisiin informaalimpia käytäntöjä, sillä usein korkea asema työssä ja/tai 
perheen elättäjäasema heikensivät mahdollisuuksia muodollisiin joustaviin käytäntöihin 
ilman riskiä työuran tai tulokehityksen vaarantumisesta. Naisilla taas muodolliset joustot 
olivat sovelletumpia.  

Työn sirpaloitumista ja jatkumista palasina iltaan asti voi olla perheissä vaikea hallita. 
Perhemotiiveihin peräytyvä kotona työskentely saattaa tehdä äitien etätyöstä epämää-
räistä työn tekemisen silppua arkipäivän muiden vaatimusten sekaan, vaikka kertyneet 
työtunnit eivät olisikaan ylittyneet siinä määrin, että iltaisin tehtyä työtä olisi voinut ku-
vata ylityöksi. Läsnäolo lasten arjessa lisää katkoja työpäivän kulkuun ja lopulta pidentää 
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työpäiviä. Kotona työskentelyä koskevat lisäksi sukupuolittuneet tavat työskennellä. 
Naisten ajankäyttöä säätelevät useammin monet kotitalouden tehtävät, kun miesten ko-
tona työskentely muistuttaa enemmän varsinaista työpäivää työpaikalla. (Hilbrecht et al. 
2013). Toisessa brittitutkimuksessa arvioitiin miesten arvostavan enemmän pakoa työ-
paikan auktoriteeteista ja parantavan työtehoaan kotona työskentelemällä, kun naisilla 
syy on pikemminkin taistelu työn ja lastenhoidon yhdistämiseksi (Felstead et al. 2002).  

Laadullisessa analyysissa elämäntilanteet sanelivat mahdollisuuksia hallita ja ohjata 
työn ja elämän kokonaisuutta. Ne myös lisäsivät tilannekohtaisia kielteisiä työtuntemuk-
sia (V artikkeli: Ojala 2013b). Ehkä kielteisten kokemusten tilanteisuudesta johtuen ko-
konaiskuva kotona työnteosta ja hyvinvoinnista ei erityisesti muutu tilastollisessa tarkas-
telussa minkään eri elämänvaiheen mukaisissa ryhmissä (naiset/miehet, eri ikäryhmät, 
lapsiperheet/muut). Työlle annetut merkitykset osana elämänkokonaisuutta kun ovat 
lähtökohtaisesti aina suopeat ja kokemus työn hallinnasta ajoittaisista vaikeuksistakin 
huolimatta myönteinen.  

Parhaat edellytykset henkilökohtaiseen työn säätelyyn ja hallintaan oli työntekijöillä, 
joiden työn määrä oli kohtuullinen ja joilla ei ollut pieniä lapsia. Heillä oli mahdollisuus 
tehdä useammin arkisia valintoja. Valinnat eriytyvät tällöin työ- ja kotiorientaatioiksi (vrt. 
Westenholz 2006). Useimmiten kodin ja vapaa-aika arvotettiin työtä tärkeämmäksi ja 
työtä rajattiin tavanomaisen työajan kehyksiin (vrt. Tammelin 2009a, 2009b), mitä myös 
perusteltiin työkyvyn ylläpitämisellä. Toisaalta osa lapsiperhevaiheen ylittäneistä työnte-
kijöistä oli tehnyt erityisen tiukan henkilökohtaisen päätöksen itselleen sopivista työn ra-
joista. Nämä yksilölliset valinnat korostuivat työuran vakiinnuttua, työ- ja elämänkoke-
muksen kartuttua ja lasten aikuistuttua. Perhe oli puheessa se seikka elämässä, joka puolsi 
työn rajaamista omaksi elämänalueekseen. Eniten elämänalueiden suhteita joutuivat ar-
kisena kysymyksenä puntaroimaan kiireestä kärsivät (asiantuntija)työntekijät, vuorotyötä 
tekevät pariskunnat sekä lapsiperheet. Etenkin yksin- tai yhteishuoltajuustilanteessa elä-
vät kävivät jatkuvaa keskustelua itsensä kanssa siitä, miten järjestää riittävästi aikaa lap-
sille. 

Uupumisriski kosketti haastateltuja työntekijöitä silloin, kun elämässä oli kriisivaiheita 
kuten avioero. Hakanen (2005) huomauttaa, ettei työn ja perheen vuorovaikutuksen tut-
kimuksessa ole juuri tunnistettu yksityiselämän kriisivaiheita. Sama koskee organisaatioi-
den joustamista tarvittaessa. Käytännössä kriisivaiheet käsiteltäneen tarpeen mukaan (tai 
ei ollenkaan) työterveyshuollossa ja ne näkynevät sairauspoissaoloina. Eri vaihtoehtoja 
kuten osa-aikaista työntekoa vaikean jakson yli tulisi edistää. Haastatteluaineistossani (V 
artikkeli: Ojala 2013b) vaativissa perhetilanteissa elävillä työntekijöillä työn kuormittavat 
hetket tuottivat hyvin kielteisiä tuntemuksia, joissa myös oma terveys ja jaksaminen olivat 
vaakalaudalla. Eräs aviokriisiä samanaikaisesti kovan työpaineen kanssa läpikäynyt oli tä-
män kokemuksen jälkeen rajannut työn mahdollisimman tiukasti erilleen muusta elä-
mästä.  

Tiukimmatkaan työntekijät eivät Ellen Kossekin työryhmän (2006, 2012) mukaan ky-
kene täydellisesti eriyttämään nykyisenkaltaista työtä ja muuta elämää. Elämänalueiden 
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eriyttäminen on pikemminkin kuvitelma, jota halutaan toteuttaa, vaikka se ei enää ole 
täysin mahdollista (vrt. Jokinen 2009). Kossek ryhmineen kysyykin, onko etätyön mah-
dollistaminen todella työntekijöitä hyödyttävä käytäntö vai ei. Niin työn vaatimukset, 
työntekijän toiveet ja taidot rajata työtä kuin työnantajan käytännötkin työn ja perheen 
joustojoen suhteen eriävät huomattavasti, eikä myönteinen lopputulos ole itsestään selvä.  

Kieltäminen ei ole oikea valinta. Työn ja perheen arkea neuvotellaan joka tapauksessa 
työpaikoilla ja kodeissa uudelleen. Toivottavaa olisi, että elämän arki nähtäisiin avautu-
neen neuvottelun myötä mahdollisten valintojen eikä vain oletetun kielteisen ja väistä-
mättömän pirstoutumisen näkökulmasta. Susanne Tietze ja Gill Musson (2004) löysivät 
kotona työskentelevien työn tulkinnoista pieniä vihjeitä työn emansipaatiosta. Etätyö yh-
tenä ratkaisuna mahdollisti tietynlaisen ”erilailla olemisen tavan” – sallivamman elämän 
ja työn asennon, päivien luovan rytmittämisen omien ja perheen toiveiden ja käytäntöjen 
mukaan. 

Elämänalueiden hallinta ja tasapaino on nyt vain opeteltava järkevällä tavalla. Jeanne 
Mooren (2006) tulosten perusteella onnistuneessa tasapainottamisessa keskeistä on, että 
lastenhoito järjestyy asiallisesti, että sosiaaliset tukiverkot kannattelevat kotona työtä te-
kevää, että työntekijöiden innostus ei vuoda yli eivätkä stressitasot kohoa, eikä sosiaali-
nen eristyneisyys tuota vaikeuksia. Kotona työskentelijä tarvitsee myös psykologista tu-
kea kyetäkseen eriyttämään työn muusta elämästä riittävästi, ja lisäksi työn tarvitseman 
tilan kotona olisi hyvä olla erillinen tai vähintään muiden perheenjäsenten kanssa neuvo-
teltu siten, ettei työn tarvitsema fyysinen tila aiheuta närästystä perheenjäsenten väleihin.  

Professionaalisissa tehtävissä työskenteleville (ura)äideille kotiansiotyön ja perheen 
yhdistäminen on helpompaa kuin työntekijäasemissa toimiville naisille (Crosbie & Moore 
2004; Kossek et al. 2006; Wight & Raley 2009). Vaikein tilanne näyttäisi olevan huonosti 
palkattua monotonista työtä kotona tekevillä äideillä, jotka hoitavat samanaikaisesti lap-
siaan. Usein niissä maissa, joissa julkiset perhepalvelut eivät vastaa lasten päivähoidosta, 
naiset saattavat etenkin matalasti palkatuissa tehtävissä pyrkiä yhdistämään työn ja hoi-
van. Yksi vaihtoehto on yrittäjyys. Marylyn Carrigan ja Joanne Duberley (2013) tutkivat 
kotona työskenteleviä äitejä, jotka käynnistivät pienen yrityksen kotonaan hoitaakseen 
samalla lapsiaan. Mahdollisuus yhdistää vanhemmuus yrittäjän autonomiaan oli haasta-
teltavilla tärkein motivaatio yrityksen perustamiselle. Kuitenkin kävi selväksi, että riittä-
vän toimeentulon järjestäminen kahta yhtäaikaista roolia ylläpitämällä oli ollut haastavaa, 
ja naisia tukivat heidän työssä käyvät puolisonsa. Naiset kamppailivat roolien välillä. 
”Mompreneurs”-ilmiö näytti tässä tutkimuksessa motivoivalta, mutta haasteelliselta per-
heen ja työn aikojen yhdistelmältä.  

Vaikka kotimaisissa palkansaaja-aineistoissani ei ollut havaittavissa merkkejä lasten 
kotihoivan yhdistämisestä palkkatyöhön, paitsi lapsen tilapäisesti sairastaessa, meillä on-
gelmana ovat perheiden ajankäytöllisesti haastavat elämäntilanteet: molempien vanhem-
pien työskentely – palkansaajilla ”dual-careers” tai yrittäjillä ehkäpä ”family-preneurs”. 
Suomessa isille kertyy ylityötä ja ansiotyöaikaa kaikkein eniten (Salmi & Lammi-Taskula 
2011; Pääkkönen 2010). Sinänsä sekä etätöitä että kotiyritysten perustamista motivoidaan 
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samoista lähtökohdista: perheen näkökulmasta. Kuitenkin sekä oman tutkimukseni tu-
losten että esimerkiksi Carriganin ja Duberleyn (2013) tulosten mukaan työ valtaa yrittä-
jätilanteissa ensisijaisen roolin perheen aikakuvioista ja perheen aikaa säädellään työn eh-
doilla. 

Kun työolotutkimuksen yleisyysvertailuissa naisten ja miesten välisiä eroja ei kotona 
työskentelyn suhteen löytynyt, voisi arvioida, että sukupuolen mukaiset jaot näkyvät jous-
tavien työn muotojen osalta etenkin motiiveissa ja mahdollisissa hyvinvointiseurauksissa, 
joita työntekijät ja perheet kohtaavat. Naiset ja miehet, isät ja äidit näyttäisivät saaneen 
etenkin Suomen kontekstissa liki pitäen yhtäläiset mahdollisuudet tehdä (yli)töitä kotona, 
mutta syyt tähän johtaneiden valintojen taustalla ovat varmasti jonkin verran sukupuo-
littuneita. Työoloaineistossa kotona työskentelyn motiiveja ei työn luonteen lisäksi ky-
sytä, ja haastatteluaineisto ei taasen mahdollistanut sellaista tutkimusasetelmaa, jossa olisi 
voinut yleistettävällä tasolla analysoida miesten ja naisten välisiä eroja kotona työnteon 
syistä ja seurauksista. Vanhemmuus ja ajankäyttö vaikuttivat kotona työnteon yhteydessä 
merkittävämmiltä kysymyksiltä kuin sukupuoli.  

Naiset kantavat yhä raskaampaa työn ja hoivan kaksoiskuormaa kuin miehet, joskin 
hyväksi koettu parisuhde naisilla toimii eräänlaisena puskurina työstressiseurauksia vas-
taan. (Mauno et al. 2009, 67–73.) Käsitys erityisesti naisiin kohdistuvasta kaksoiskuor-
masta on myös osoittautunut liioitelluksi, sillä miesten ja naisten kokonaistyöaika, joka 
yhdistää ansiotyön ja kotityön, ei eroa erityisen paljon (Pääkkönen 2010, 102). Koulutus-
tason kohoaminen näyttäisi hitaasti tasoittavan joitakin sukupuolten välisiä eroja työssä, 
ja lisäksi vaikuttavan koteihin. Vuoden 2010 Tilastokeskuksen ajankäyttöaineistosta on 
paikannettavissa hidas erojen tasoittuminen kotitöiden jaossa miesten ja naisten välillä 
verrattuna kymmenen vuoden takaiseen aineistoon. Työntekijäpariskunnilla muutos ei 
ole yhtä ripeää. (Pääkkönen & Hanifi 2011.) Kotona työskentelyyn täsmäten Tomi Oinas 
(2010) havaitsi, että kahden työllisen perheissä miehen kotiansiotyö lisäsi naisen kotita-
loustyöhön käyttämää aikaa. Naisen kotona työskentelyllä ei havaittu vastaava yhteyttä 
miehen ajankäyttöön. Samoin yrittäjä- ja maanviljelijämiehet työskentelivät palkansaajia 
enemmän kotona (tai kodin ympäristöissä), mikä jälleen lisäsi heidän puolisoidensa koti-
työpanosta. Työn sijoittuminen kotiin ei ainakaan tämän perusteella lievennä sukupuo-
littunutta kotityönjakoa, pikemminkin päinvastoin. 

Koska kotona työskentely iltaisin tuotti vahvat kielteiset hyvinvointiyhteydet, koti 
asettuu työnteon paikkana erityisiin kehyksiin (myös Moore 2006). Työtä kotona tehtä-
essä perheenjäsenet ovat läsnä, mikä lisää perheestä työhön kohdistuvaa kuormitusta 
(Golden et al. 2006). Paitsi perheenjäsenten elintila, koti on myös työstä palautumisen, 
levon ja vapaa-ajan vieton tila. Kotona työnteko on työntekijän ja mahdollisten muiden 
perheenjäsenten emotionaalisen ja sosiaalisen tilan keskipisteessä. (Baines & Gelder 
2003; Jokinen 2009.) Kotona työnteko edellyttää Suzanne Tietzen ja Gill Mussonin 
(2005; 2010) mukaan myös erityistä emotionaalista työtä ja nostaa esiin kysymykset työn-
tekijän identiteetistä. 
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5.3. Työyhteisön hyvinvointi 
Sivuan neljännessä artikkelissani (Ojala 2011) myös työyhteisön sosiaalisten suhteiden 
yhteyksiä kotona työskentelyyn. Henkilöstölähtöisten käytäntöjen kuten etätyön odot-
taisi olevan yleisempää niissä työorganisaatioissa, joissa työyhteisö tukee jäseniään. Tä-
män vuoksi kontrolloin kotona työntekoon liittyen sosiaalisen tuen. Päivien jatkamisen 
vapaa-ajalla on taas arveltu liittyvän työyhteisön työaikakulttuurin ongelmiin. Kansainvä-
linen tutkimus on osoittanut, että uusiin työaikakäytäntöihin on liittynyt suoranaista pai-
netta pitkiin työpäiviin organisaatioiden ja esimiesten suunnalta (Towers et al. 2006). Työ-
yhteisön pitkittyvien päivien aikakulttuurista on viitteitä Suomestakin: 2000-luvun alussa 
tietotyöorganisaatioissa noin viidennes työntekijöistä arvioi, että työajan venyttäminen 
olisi suorastaan suotavaa. Työkeskeisessä, vaativaksi arvioidussa organisaatiokulttuurissa 
työajat venyivätkin tuntuvasti. (Julkunen et al. 2004, 107–112.) 

Neljännessä artikkelissani (Ojala 2011) osoittautui, että työyhteisön kysymykset liit-
tyivät kotona työntekoon muita mallissa huomioituja työn piirteitä heikommin. Vain 
naispalkansaajilla työyhteisöltä saatu tuki ja kokemus siitä, että on arvokas työyhteisön 
jäsen, vähensivät tarvetta tehdä ylityötä omalla ajalla ja omissa tiloissa. Tulos on sikäli 
myönteinen, että hyvän työyhteisön tulisikin pystyä ehkäisemään sellaisia työnteon ta-
poja, jotka saattavat riskeerata työntekijöiden hyvinvoinnin pitkällä aikavälillä. Miksi 
sama ilmiö ei päde miehillä? Ovatko he enemmän yksilöpelaajia? 

Haastatteluaineistosta (IV artikkeli: Ojala 2011) löytyi yksittäisiä viitteitä työyhteisön 
pitkän päivän kulttuuriin, mutta haastateltavat myös vastustivat näitä työyhteisön ”vih-
jeitä”, ja pitivät päänsä, ja vapaa-aikansa erillään työstä. Aikakulttuuria ei noin vain omak-
suttu, vaan sen suhteen tehtiin omia johtopäätöksiä. Jotkut työntekijät kuitenkin tuntui-
vat ottavan vastuulleen uusia työtehtäviä enemmän kuin pystyivät työaikana tosiasiassa 
kantamaan. Samoin muutamilla selkeästi liian suuri työn määrä oli syy päivien pitkittymi-
selle, mikä on mitä suurimmassa määrin myös työyhteisön ja etenkin työnjohdon asia. 
Etenkin yksittäisillä nuorilla työntekijöillä työn hallinta oli vielä vaillinaista, mutta saman-
aikaisesti into näyttää ja ottaa paljon työtä vastuulleen heikensi hyvinvointia ja aiheutti 
vakavia uniongelmiakin. 

Yleisemmin tarkasteltuna, korvauksetonta ylityötä teki vuonna 2012 12 prosenttia 
palkansaajista (Lyly-Yrjänäinen 2013, 54). Työajoissa joustamisen pakkoa kokee päivit-
täin kuutisen prosenttia palkansaajista, ja nelisen prosenttia palkansaajista tekee korvauk-
setonta ylityötä jopa päivittäin. Jälleen viitisen prosenttia palkansaajista vastaa ”pitää täy-
sin paikkansa”, kun kysytään, joutuuko ylityötä tekemään enemmän kuin haluaisi. (Omat 
laskelmat, työoloaineisto 2008, ks. myös luku 4.2.) Näistä lukemista osa selittynee työn 
liiallisella määrällä, mutta osa voi liittyä myös työyhteisön aikakäytäntöihin. Koska ei oi-
kein ole tutkimustietoa siitä, miten työyhteisön ilmapiiri ja välttämättömäksi koettu jous-
tontarve liittyvät työyhteisön piirteisiin ja ylityöhön kotona, tarkastelin näitä yhteyksiä 
vielä työoloaineistolla (taulukko 9) korrelaatioilla. 

Taulukon 9 mukaan kielteinen ilmapiiri työpaikalla korreloi kotona tehtävän ylityön 
kanssa vain vähän. Kilpailuhenki työpaikalla korreloi ylityöhön kotona reilun kymmenen 
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prosentin tasolla, ja vielä jonkin verran vahvemmin, mikäli työntekijä kokee työajoissa 
joustamisen pakkoa. Esimiehen ja alaisen väliset ristiriitaiset suhteet eivät ole suoraan 
yhteydessä kotiylityöhön, mutta tulevat ongelmallisiksi silloin, kun työntekijä joutuu 
joustamaan työn vuoksi. Kokemuksen työyhteisön epäoikeudenmukaisuudesta on to-
dettu lisäävän työstressiä ja olevan terveysriski (Kinnunen et al. 2009, 46). Kuitenkaan 
muut ristiriitoja, työn organisoimista työpaikalla tai työpaikan ilmapiirin avoimuutta kos-
kevat väittämät eivät korreloi kotiylityön kanssa enempää kuin noin viiden prosentin ta-
solla eli yhteydet ovat heikkoja. Kotona tehtävän etätyön osalta yhteydet työilmapiirite-
kijöihin ovat vielä tätäkin heikompia. 

Koska avoimeksi koettu ilmapiiri ja kannustaminen eivät korreloi korvauksettomien 
ylitöiden kanssa, ei niillä myöskään mahdollisesti pystytä vähentämään korvauksettomia 
ylitöitä – ”puskuroimaan” haittatekijöiden toteutumista. Työn kielteisiä seurauksia voi-
daan yleensä puskuroida, toisin sanoen vähentää, panostamalla työhyvinvointiin ja sen 
osa-alueista esimerkiksi esimiehen ja työyhteisön sosiaaliseen tukeen (esim. Saloniemi & 
Väisänen 2012; Allard et al. 2011). Toisaalta on todennäköistä, että kotona työntekoon 
liittyvä korkea autonomian taso ja mielekäs työn sisältö yhdessä (vrt. Karasek & Theorell 
1990) jo puskuroivat kielteisiä hyvinvointiyhteyksiä. 

Ylityönteko kotona linkittyy näin ollen todennäköisimmin työn luonteeseen, ei niin-
kään työyhteisön tapoihin tai asenteisiin. Kun IV artikkelissani (Ojala 2011) tutkin näiden 
työyhteisön sosiaalisten tekijöiden yhteyksiä kotona työntekoon sellaisella monimuuttu-
jamallilla, jossa työn vaativuus- ja hallintatekijät (vrt. Karasek & Theorell 1990) samoin 
kuin työntekijän asematiedot on kontrolloitu, ei työyhteisön piirteillä enää ole mainitta-
van arvoista ennustusvoimaa etätyön sen kummemmin kuin kotiylityönkään suhteen. 
Taulukon 9 korrelaatio kotiylityön ja työyhteisön kilpailuhenkisyyden kanssa säilyy, 
mutta yhteys heikkenee kotona työnteon taustatekijöiden kontrolloimisen jälkeen tilas-
tollisesti juuri ja juuri merkitseväksi. 

Näin suomalaispalkansaajia koskevat havainnot osoittaisivat siihen suuntaan, ettei yli-
työkulttuuri ole meillä mitenkään vallitseva työyhteisöjen käytäntö. Tiina Saaren ja Pasi 
Pyöriän (2014) tapaustutkimuksessa julkisen sektorin organisaatiossa sekä esimiehet että 
työntekijät noudattivat johdonmukaisesti tavanomaista virastotyöaikaa, ja etätyöstä oli 
tehty myönteinen, virallinen ja vähitellen kaikille avoin käytäntö. Suunta on myönteinen 
2000-luvun alkupuolella huolta herättäneisiin, ylityökulttuurista kertoviin havaintoihin 
(Julkunen et al. 2004, 11–16) nähden. Joustamisen täytyy kuitenkin olla molemminpuo-
lista ja vastavuoroista: pelkkä työnantajalähtöinen jousto hiertää työntekijöiden mieltä 
(Uhmavaara & Jokivuori 2003, 126–130). Myös Kandolinin ja Tuomivaaran (2012) tut-
kimuksessa vahvimmat työssäjatkamisaikeet liittyivät sekä työnantajan että työntekijän 
yhtäaikaiseen joustoon. 
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    Tekee  
kotona  
ylityötä  

Työajoissa joustamisen pakko  
1=ei koskaan … 5=päivittäin 

    0=ei, 
1=kyllä 

kaikki palkan-
saajat 

ylityötä kotona te-
kevät 

Ristiriidat 
työyhtei-
sössä 

Kilpailuhenkeä  1=ei 
lain-
kaan 
…4= 
paljon 

 0,118*** 0,123*** 0,135** 

N 4306 4297 791 

Esimiehen ja 
alaisten välisiä 
ristiriitoja 

 0,024 0,084*** 0,106** 

N 4342 4333 795 

Työntekijöiden 
välisiä ristiriitoja 

 0,056*** 0,077*** 0,080* 

N 4313 4304 792 

Henkilöstöryh-
mien välisiä risti-
riitoja 

 0,061*** 0,065*** 0,038 

N 4069 4061 759 

Juoruilua ja ka-
teutta 

1=täy-
sin eri 
mieltä 
… 
5=täy-
sin sa-
maa 
mieltä 

 0,021 0,034* 0,074* 

N 4336 4326 793 

Työn määrä Työt on organi-
soitu hyvin 

 -0,047** -0,08*** -0,086* 

N 4374 4363 799 

Liian vähän työn-
tekijöitä tehtäviin 
nähden 

 0,067*** 0,127*** 0,076* 

N 4353 4343 797 

Avoimuus Avoin ilmapiiri ja 
yhteishenki 

 -0,005 -0,019 -0,060 

N 4367 4357 798 

Ilmapiiri on kan-
nustava 

 0,006 -0,012 -0,082* 

N 4365 4356 799 

Keskustellaan riit-
tävästi työstä ja 
sen ongelmista 

 -0,046** -0,049*** -0,058 

N 4356 4346 795 

Taulukko 9. Työyhteisön piirteiden yhteydet kotiylitöiden tekemiseen sekä kokemukseen pakosta 
joustaa työajoissa. Työoloaineisto 2008, korrelaatiotarkastelu (Pearson), merkitsevyystestin tulokset 
ilmaistuna seuraavasti: * p≤0.05, ** p≤0.01, *** p≤0.001. (Omat laskelmat.) 

Ilmapiirin sijaan olisikin ollut tutkittava työyhteisöjä uhkaavia työn tehostamisen ja 
organisoimisen muutoksia: 77 prosenttia ylityötä kotona tekevistä arvioi työtehtävien li-
sääntyneen (64 % kotona työtä tekemättömistä), 82 prosenttia arvioi työtehtävien alueen 
laajentuneen (vs. 64 %), 65 prosenttia kertoo tulostavoitteiden tiukentuneen (vs. 57 %), 
tulosseurannan tehostuneen (65 % vs. 59 %), säästötavoitteiden tiukentavan työtahtia 
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(53 % vs. 48 %), tiedon omaksumisvaatimusten kasvaneen (69 % vs. 54 %), kilpailun 
asiakkaista ja töistä lisäävän painetta (44 % vs. 32 %), ettei sijaisia palkata tilapäisten 
poissaolojen vuoksi (79 % vs. 69 %) ja että henkilöstöä on aiempaa vähemmän (56 % 
vs. 51 %). (Työoloaineisto 2008, omat laskelmat.) Todennäköisesti julkisen hallinnon 
säästö- ja tehostamispaineet näkyvät näissä lukemissa, kun etenkin valtion työntekijöistä 
neljä viidestä raportoi kotona tehtävän työn olevan vain ylityötä (Aho & Mäkiaho 2012, 
108). On vieläpä huomattava, että tilanne perustuu työoloaineistoon, joka kerättiin ke-
väällä 2008 ennen talouskriisiin suistumista. Nämä havainnot edellyttävät lisää tutki-
musta. Ennen kaikkea ne osoittavat tarvetta rauhoittaa suomalaista työelämää, joka alkaa 
rasittaa työpaikkansa säilyttäneitä työntekijöitä jo liiaksi. 

Työn tehostaminen näkyy työntekijöiden omalla ajalla tehtävänä työnä. Siksi on esi-
tettävä työorganisaatioille, että seuraavat kysymykset huomioitaisiin: (1) ylityönteko ko-
tona viittaa aina vahvasti työkiireeseen ja -paineeseen (IV artikkeli: Ojala 2011), (2) yli-
työtä kotona tekevistä palkansaajista useampi kuin joka kymmenes täydensi päiviään vä-
hintään kuusi tuntia viikossa ja neljä prosenttia yli kymmenen tuntia viikossa (IV artikkeli: 
Ojala 2011), (3) työaika-autonomian on usein todettu pidentävän päiviä ja johtavan pa-
radoksaalisesti kokemukseen oman ajan niukkenemisesta (esim. van Echtelt et al. 2006; 
Brannen 2005), (4) työajan käytännöt ovat etenkin ylemmillä toimihenkilöillä kovin yk-
silöllistettyjä (Allan et al. 2007), vaikka niistä olisi hyvä työyhteisöissä keskustella. Yksit-
täisissä organisaatioissa työyhteisötason ongelmat, liiallinen kilpailuhenki ja työn(tekijöi-
den) tehostaminen väsymykseen asti saattavat johtaa liialliseen tarpeeseen tehdä työtä 
jaksamisen rajoilla. 

5.4. Yrittäjät ja palkansaajat: työllä yhtäläinen asema elämässä 
Työnteko kotona on palkansaajilla hahmotettavissa työsopimuksen alaisuudessa tehtä-
väksi työksi ja sitä kautta käsitteellistettäväksi ilmiöksi. Kotona työskentely yrittäjillä on 
monimuotoisempi ja vaikeammin rajattava oleva ilmiö (esim. Pearson 2004; Felstead et 
al. 2005a). Tutkimuksistani kahdessa (II artikkeli: Ojala 2012 sekä V artikkeli: Ojala 
2013b) aineistot ovat mahdollistaneet kotona työtä tekevien palkansaajien ja yrittäjien 
käytäntöjen ja kokemuksen vertaamisen toisiinsa. Työelämäntutkimuksessa on ehkä pa-
rin vuosikymmenen ajan ollut tapana tutkia näitä ryhmiä ikään kuin ne olisivat niin toi-
sistaan eriäviä ryhmiä, ettei niitä kannata asettaa samoihin tutkimusasetelmiin. Näin toki 
onkin mikäli esimerkiksi työyhteisön, johtamisen tai palkkauksen kysymyksiä tarkastel-
laan. Kuitenkin työn sisällöt jälleen lähenevät toisiaan palkansaajilla ja yrittäjillä. Tätä ke-
hitystä ohjaavat osaltaan uudistukset yhteiskunnan tuotannollisissa suhteissa. Julkisen 
sektorin tehtävistä vastaavat yhä useammin myös yksityiset yrittäjät (esim. Hasanen 
2013), ja joillakin toimialoilla kuten sanomalehtityössä perinteisen palkkatyön sijaan saa-
tetaan pyrkiä työllistämään yksinyrittäjiä tai freelancereita (Pärnänen & Sutela 2011; Pär-
nänen 2014). 
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Ajankäyttöaineistoon perustuvassa tutkimuksessani (II artikkeli: Ojala 2012) tutki-
muskohteena olivat työnteon moninaiset paikat, mutta kiinnostavimmat havainnot syn-
tyivät oikeastaan ajankäytön suhteista palkansaajilla, yrittäjillä ja maatalousyrittäjillä. Kai-
kesta työn ajan ja paikan rajojen katoamisesta huolehtivasta puheesta huolimatta palkan-
saajien työaikakäytännöt näyttivät yrittäjiin verrattuna erittäin konventionaalisilta. Työn-
tekijöistä kolme neljästä – ja ylemmistä toimihenkilöistä vielä useampi: neljä viidestä – 
teki työtä työpäivänä työpaikallaan sekä aamupäivällä kymmenen että iltapäivällä kahden 
aikoihin. Puolet aloitti työpäivän aamukahdeksan aikoihin, ja puolet lopetti sen vastaa-
vasti neljään mennessä. 91 prosenttia palkansaajista työskenteli työpäivän aikana nimen-
omaan työpaikalla, ja työpaikalla käytettiin aikaa keskimäärin vajaat seitsemän ja puoli 
tuntia. Toissijaisten tilojen integrointi työn arkeen oli yleistä, joskin yhtä päivää kohden 
monipaikkaisesti työskenteli varsin rajallinen määrä palkansaajia. 

Yrittäjistä reilut kaksi kolmesta työskenteli työpäivän aikana työpaikallaan, keskimää-
rin yhtä pitkään kuin palkansaajat. He yhdistivät runsaimmin päiviinsä työtä myös muissa 
paikoissa, useimmiten pitkillä työmatkoilla sekä muissa tiloissa, todennäköisesti asiakkai-
den tiloissa. Yrittäjät siis liikkuivat työssään eniten. Maatalousyrittäjien työpäivän kuva 
oli paikkojen suhteen staattisin, mutta ajankäytön suhteen moninaisin. Pitkää päivää teh-
tiin joko työpaikaksi määritetyssä paikassa (29 %, 357 minuuttia), kotona (84 %, 382 
minuuttia) tai muussa paikassa, todennäköisesti maatilaa ympäröivällä alueella esimer-
kiksi metsänhoidossa (15 %, 216 minuuttia).  

Työ ja terveys -tutkimuksen mukaan maatalousyrittäjien työ on jatkanut monialaistu-
mistaan, ja tilakoot ovat kasvaneet (Seurantatietoa maatalousalalta 2009), minkä tulkitsen 
näkyvän tässä ajankäyttötutkimuksessa pitkinä työpäivinä. Päivien rytmityksen kannalta 
maatalousyrittäjät tekivät selvästi pisintä päivää: lähes puolet oli työssä jo aamukuudelta, 
ja 50 prosentin ”työssäoloaste” alittui vasta iltakuuden jälkeen. (II artikkeli, Ojala 2012.) 
Tutkimuksessa ei ollut vastaajamäärän rajallisuuden vuoksi mahdollista erottaa maanvil-
jelyä eläintenhoitotyöstä, mikä tekisi ryhmien välille ajankäytöllisiä eroja. Toisaalta maan-
viljely on kausityötä, jossa työpäivät venyvät kevään ja syksyn välillä pahimmillaan lähes 
ympärivuorokautisiksi, ja vuoden kulkuun tasoitetut ajankäytön keskiarvot saattavat osua 
lähellekin karjatilallisten työaikoja. 

Haastatteluaineistoon perustuvassa tutkimuksessa (V artikkeli: Ojala 2013b) mukana 
oli palkansaajien ja yrittäjien vertailuasetelman juuri ja juuri mahdollistava määrä kotona 
työskenteleviä yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä. Havainnot ja päätelmät elämäntilanteesta ja 
työsuhteesta juontavista eroista ovat kuitenkin siinä mielessä rajallisia, että erityisten elä-
mäntilanteiden kirjo oli laaja, ja samalla niitä edustavien haastateltavien määrä kerrallaan 
vähäinen. Yleistettävyyden sijaan onkin puhuttava avauksista jatkotutkimusta ajatellen.  

Kun tarkastelin haastatteluaineistolla kotona työtä tekevien kokemusta työstä osana 
elämänkokonaisuutta ja suhteessa muihin elämänalueisiin, yrittäjien ja palkansaajien puhe 
osoittautui yllättävän samankaltaiseksi. Tavat puhua työstä elämänalueena eivät merkit-
tävästi riippuneet itse työn sisällöstä. Pohdinnat rinnastuivat toisiinsa, oli työnä sitten 
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konkreettinen maataloustyö tai hyvin abstrakti tietotyö. Kun työ oli kaikilla tutkimuk-
sessa mukana olleilla jo enemmän tai vähemmän läsnä kodin arjessa, pohdinnat koskivat 
yhtä lailla työn keskeistä merkitystä elämässä mutta samalla työn ja muiden elämänaluei-
den arkisia rajanvetoja, etenkin perheen aikaa ja palautumiselle varattavaa aikaa. Työstä 
puhuminen ikään kuin ”sujui” kotona työtä tekevillä: näitä kysymyksiä oli selvästi poh-
dittu paljon. 

Puhe kotona työntekoa koskevasta valinnasta eriytyi sikäli, että yrittäjillä valinta koski 
koko elämäntavan, yrittäjyyden ja kodin valintaa työnteon paikaksi. Sen jälkeen jo tehty 
valinta määräsi ja myös rajasi arkea ja elämänkulkua. Maatalousyrittäjillä valinta oli ollut 
siinä mielessä ehdoton, että koko kodin ympäristö oli sidottu työhön ja koti ympäristöi-
neen tuotti elannon. Itse tehty valinta kuitenkin motivoi siinä määrin, ettei työnteon ve-
nymisestä aiheutuvia haittapuolia koettu kielteisinä. Palkansaajilla taas oli mahdollisuus 
työn arjessa määritellä, miten paljon he sallivat työn kulkeutua kotiin. Henkilökohtaisella 
työorientaatiolla oli enemmän merkitystä (vrt. Rantanen 2008; Westenholz 2006; Kossek 
et al. 2006). Monet, varsinaisen tutkimusaineiston ulkopuolelle rajautuneet palkansaajat 
olivat päättäneet pitää työn työpaikallaan. Myös ylemmillä toimihenkilöillä oli tähän to-
dellinen mahdollisuus (Antila 2005). He, jotka säännöllisesti tekivät työtä kotona myös 
omalla ajallaan, olivat erittäin motivoituneita, sitoutuneita ja työhönsä uppoutuneita 
työntekijöitä, joille työ oli samalla harrastus, suorastaan elämäntapa. Osa palkansaajista 
oli kuitenkin elämänkokemuksen myötä valinnut toisin ja tehnyt tiukan eron työn ja 
muun ajan välille. 

Yllättäen haastatteluaineistossa edes puhe perheestä ei merkittävästi eriytynyt palkan-
saajilla ja yrittäjillä. Enemmän tarjoiltiin arkisia tilannekuvia: mikäli työssä oli kiire, lapsen 
kanssa vietetty aika koettiin rajalliseksi. Tällöin työtä vastaan puhuttiin usein ikään kuin 
lasten kautta (vrt. Repo 2009). Lasten kanssa vietetystä ajasta tingittiin vain äärimmäisissä 
tapauksissa. Myös yhteiskunnan palvelut kuten päivähoito asettivat ajallisia kehyksiä 
työlle. Puolisoiden kanssa vietettävästä ajasta tingittiin helpommin kuin lasten ajasta. 
Suorat viittaukset tilanteisiin, joissa työpäivät jatkuivat yli puolisoiden jo sopiman ajan-
vieton, osuivat tässä aineistossa palkansaajille. Näitä tilannekuvia ei ollut mahdollista ana-
lysoida aineistolla järjestelmällisesti: vaikutelman tasolle jäi myös se, että maatalousyrit-
täjillä työn suhde perhe-elämään ja etenkin lapsiin ei problematisoitunut samalla tavalla 
kielteiseksi koettujen tilanteiden kautta. Heillä kielteiset näkökulmat työhön syntyivät 
useammin ajallisesti ja ruumiillisesti rasittavan työn vaatimuksista, etenkin mikäli työstä 
palautumiseen ja irtautumiseen liittyi vaikeuksia. 

5.5. Yhteenveto 
Tämän luvun tehtävänä oli tiivistää vastauksia tutkimuskysymyksiin kotona työskentele-
vien työlle antamista tulkinnoista, elämänalueiden suhteista, työn ja perheen välisestä 
vuorovaikutuksesta, sekä näiden yhteyksistä työntekijöiden ja heidän perheidensä hyvin-
vointiin. Keskustelin myös työyhteisöjen hyvinvoinnin yhteyksistä kotona työntekoon, 
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sekä mahdollisista eroavaisuuksista yrittäjä- ja palkansaaja-asemassa olevien työntekijöi-
den välillä. Olen soveltanut sekä laadullista haastattelu- että määrällistä työoloaineistoa.  

Työ kotona ei saa työntekijöitä kaipaamaan selkeitä elämänaluerajoja vaan työ on 
luonteva osa elämää niin palkansaajilla kuin yrittäjilläkin. Työ ja työnteon tavat on valittu 
itse, ja tyytyväisyys elämään on kotona työskentelevillä useimmiten kohdallaan. Työhön, 
kuten arkeen yleensä, liittyy kuitenkin tilanteita, joissa työ vaikeuttaa liiaksi palautumista 
tai lepoa tai vie aikaa perheeltä. Tällöin työtä arvioidaan kriittisestä näkökulmasta. Yksit-
täisten työntekijöiden kohdalla työtä ja vastuuta on kertynyt yksinkertaisesti liikaa, niin 
paljon, että työntekijän hyvinvointiin ja jaksamiseen kohdistuu jo liikaa kuormittavia te-
kijöitä. Kun työpapereita kannetaan mukana jatkuvasti ja ne otetaan esiin jokaisena viisi-
minuuttisena, joka arjessa jää täyttämättä, alkaa tasapainoilu työn ja palautumisen välillä 
näyttää jo liialliselta nuoralla tanssimiselta. 

Nuoret työntekijät törmäävät valmistuttuaan tilanteeseen, jossa työajan hallinta on 
konkreettisesti opeteltava. Vapaa-aika on raivattava: joskus myös taisteltava. Puhelimen 
ja sähköpostin sulkeminen edellyttää luonteenlujuutta, kykyä sulkea työ ulos mielestä ja 
keskittyä muihin elämän osa-alueisiin. Työ on taitolaji, ja taidon hallintaa joutuu erikseen 
opettelemaan. Useimmat kehittävät itselle soveltuvia aktiivisia keinoja, joilla irtautua 
työstä. Harrastukset tai matkailu ovat yleisiä. Lisäksi yksilölliset erot esimerkiksi persoo-
nallisuudessa ohjaavat sitä, miten paljon työtä integroidaan tai eriytetään muusta elä-
mästä. Tilanne on yllättävän samankaltainen palkansaajilla ja yrittäjillä: molemmat puhu-
vat yhtä lailla valinnoista, valintojen seurauksista, seurausten hallinnasta sekä hallinnan 
opettelemisesta. 

Työyhteisöt eivät ole päävastuullisia syyllisiä pitkittyviin työpäiviin. Työyhteisöissä, 
joissa ylityö kotona on muita yleisempää, myös jotkin ristiriitoja ilmentävät piirteet näyt-
tävät muita työyhteisöjä yleisemmiltä. Työntekijän asema ja työn luonne osoittautuivat 
vahvemmiksi ylityön ennustajiksi. Työyhteisöillä on sittenkin normatiivista valtaa vaikut-
taa yksilön työkäytäntöihin, ja sanotaan työn hallinnan tulleen liian yksilöllistetyksi. Työn-
tekijöiden puheesta ei liiaksi kaiu työyhteisöltä saadun erityistä tukea työaikakäytänteissä: 
tässä suomalaisilla työorganisaatioilla onkin selvä kehittymisen paikka. 
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6. Työn tehtäväorientaatio työpolitiikan ongelmana 

Käsittelen tässä jaksossa ensinnä kysymystä siitä, mistä näkökulmista tarkasteltuna liialli-
nen työnteko kotona on ongelmallista. Toiseksi erittelen työlainsäädännön tilaa etenkin 
työaikaa koskevien muutosten ja työnantajan huolehtimisvelvollisuuden näkökulmasta. 
Kolmanneksi pohdin johtamisen ja työyhteisöjen sosiaalista vastuuta ja mahdollisuuksia 
suojata työntekijää liialliselta työnteolta. Nämä kolme näkökulmaa perustuvat tutkimus-
tuloksiini ja niiden taustalla on pohdinta siitä, millaisen kysymyksen uudet, tehtäväperus-
teisesti organisoitavat työt asettavat työpoliittisille toimijoille, sekä miten työaikaan no-
jaavaa työlainsäädäntöä tulisi nyt tulkita. Moninaistuneissa työn ajan ja paikan käytän-
teissä keskeisin yhdistävä tekijä näyttäisi olevan tehtäväorientoitunut, tai niin kutsuttu 
”tarveohjautuva” työn aika (Uhmavaara & Jokivuori 2003, 131). Töitä tehdään, kun työn 
luonne tai tehtävät niin edellyttävät. Ovatko käytettävissä olevat ohjauskeinot riittävät 
työnteon arjen näkökulmasta?  

6.1. Kotona työpäiviä venyttävä ei palaudu riittävästi 
Lähes puolet palkansaajista kärsii niskan ja hartian alueen toistuvista vaivoista (Lehto & 
Sutela 2008, 173; Perkiö-Mäkelä & Hirvonen 2012a, 60). Ylityötä kotona tekevillä, kor-
keasti koulutetuilla työntekijöillä (alin korkea-aste sekä alempi ja ylempi korkeakouluaste) 
42 prosentilla on toistuvia niska-hartia-oireita, kun muista korkeasti koulutetuista pal-
kansaajista näin ilmoittaa 37 prosenttia. Ylityötä tekevistä lähes neljännes arvioi jatkuvan 
uuden omaksumisen pakon heikentävän työssä viihtymistä, kun muilla palkansaajilla lu-
kema on 15 prosenttia. He tuntevat muita useammin haluttomuutta tai tarmottomuutta 
töihin lähtiessä (37 % vähintään kerran viikossa; kotona työskentelemättömistä 32 %), 
hieman muita useammin univaikeuksia, masennusoireita sekä tunnetta siitä että kaikki 
käy yli voimien, sekä selvästi muita useammin ylirasittuneisuutta (vähintään kerran vii-
kossa: 16 % ylityötä tekevistä, 10 % kotona työtä tekemättömistä) samoin kuin jännitty-
neisyyttä, hermostuneisuutta tai ärtyisyyttä (vähintään kerran viikossa: 24 % mikäli yli-
työtä kotona, 16 % mikäli ei kotona). Ylirasittuneisuus, jännittyneisyys tai hermostunei-
suus sekä univaikeudet lisääntyvät lisäksi lineaarisesti sitä mukaa, kun kotiylityötunteja 
tehdään viikossa enemmän, samoin kuin tunne siitä, että kaikki käy yli voimien. 44 pro-
senttia ylityötä kotona vähintään seitsemän tuntia viikossa tekevistä arvioi, että työllä on 
osuutta oireisiin, kun niistä, jotka eivät tee työtä kotona, neljännes arvioi näin. Etätyötä 
kotona tekevillä oireilu ei ole palkansaajien keskiarvoja yleisempää. (Työoloaineisto 2008, 
omat laskelmat.)  

Matti Vartiaisen työryhmän tunnistama työpäivien pirstoutuminen, keskittymiselle ti-
laa jättävien rakenteiden väheneminen sekä informaatiotulva (Vartiainen et al. 2007; Ruo-
homäki & Koivisto 2007) ovat jo muotoutuneet suoranaisiksi fyysisiksi esteiksi rauhalli-
selle työnteolle. Kiti Müllerin (2013, 191–193) mukaan ihmisaivot eivät sovellu työtehtä-
vien ”moniajoon” eli hoitamaan yhtäaikaisesti useaa asiaa: aivojen aineenvaihdunta sekä 
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sähkökemiallinen toiminta kiihtyvät, eikä ihminen koe enää samalla tavalla väsymystä tai 
nälkää. ”Multi-taskingin” todellisuus on jäsentymätöntä hyppimistä asiasta toiseen. 

Tietotyön fyysinen työsuojelukin on tärkeää, sillä istuminen lisää elimistön kuormi-
tusta ja lihavuutta (Vuori & Laukkanen 2010). Pyöriän (2008) koostamana tietotyössä 
fyysisesti vaivaavat niska-, hartia- sekä hiirikäden ongelmat mutta myös näkökyvyn rasit-
tuminen ja väsyminen. Myös uniongelmat, mikäli ne seuraavat pitkiä työpäiviä tai työ-
stressiä, ovat haitallisia keskittymistä edellyttävässä luovassa työssä. 

Vakavaa työuupumusta oireilee kolmisen prosenttia työikäisistä (Tuunainen et al. 2011 
sit. Müller 2013, 189), mikä kielii liiallisista määristä stressiä – stressi voi perustua moneen 
työhön ja muuhun elämään liittyvään seikkaan, esimerkiksi liialliseen tunnollisuuteen 
(Müller 2013, 188–190). Tarvitaan jatkotutkimusta siitä, millä tavoin myönteiset työn 
piirteet puskuroivat ylityötä tekevillä edellä kuvattuja kielteisiä työn vaativuustekijöitä. 
On mahdollista, että ylityötä kotona tekevillä nämä oiretasot ovat yhteydessä pitkällä ai-
kavälillä työperäisiin ongelmiin. Lyhyitä tai pitkiä sairauspoissaoloja ei ylityötä kotona 
tekevillä ole enempää kuin kotona työtä tekemättömillä, ei myöskään paljon, yli seitse-
män tuntia viikossa kotona ylityötä tekevillä (työoloaineisto 2008, omat laskelmat). Tämä 
kertoo joko siitä, ettei työstä voi olla kiireen tai työntekijöiden vähäisen määrän vuoksi 
pois, tai siitä, että työn mielekkäät piirteet tukevat ja estävät pitkän aikavälin mahdollisia 
kielteisiä seurauksia (vrt. Karasek & Theorell 1990); mahdollisesti myös siitä, ettei koko-
naistyöaikasopimusten aikana ole tarpeen ilmoittaa poissaoloista. 

Työssä jaksamisessa on keskeistä, että työn vaatimukset ja voimavarat ovat tasapai-
nossa. Mikäli työssä on enemmän vaatimuksia kuin voimavaroja, työntekijät kokevat use-
ammin palautumisen tarvetta. Määrällisesti kova työkuorma vaikeuttaa palautumista. 
Keskeneräiseksi jääneet työtehtävät vaikeuttavat psykologista irrottautumista työstä. 
Työpäivän aikaiset aikapaineet lisäävät huolestuneisuutta ja rentoutumattomuutta illalla, 
mikäli sama on seuraavana päivänä edessä. Ulla Kinnusen työryhmä kuitenkin havaitsi 
kiinnostavasti, että tällainen epäsuhta riskeeraa pikemminkin terveyden kuin työmotivaa-
tion. (Kinnunen et al. 2009, 43–48.) Myös kotiylityössä työtä jatketaan joskus motivaation 
voimin, vaikka terveysoireita alkaisi jo kasautua. 

Haastatteluaineistoa koskevassa tutkimuksessani (V artikkeli: Ojala 2013b) havaitsin, 
että kotona paljon työtä tekevät puhuvat usein unensaannin ongelmista tai palautumisen 
ja levon rasittumisesta. Tärkeäksi osoittautuivat taidot irrottautua työstä ja aktiiviset kei-
not irtautumisen onnistumiseksi. Irtautuminen edellytti huomattavia ponnisteluja – jos-
kin on mahdoton sanoa, ovatko ne kaikkiin työntekijöihin nähden huomattavia. Siksi 
painokkaasti ulkomaanmatkailun, kovan liikunnan, vaeltamisen ja ylipäänsä kotoa pois-
tumisen välttämättömyydestä kuitenkin puhuttiin, että uskoisin kotona työnteon lisäävän 
tarvetta erityisen aktiiviselle työstä irtautumiselle. Työpsykologisessa tutkimuksessa juuri 
silloin, kun työstä on vaikea irrottautua tai työntekijällä ei ole taitoa rentoutua, palautu-
misen tarvetta koetaan enemmän. (Kinnunen et al. 2009, 50.)  
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Työntekijöiden taidolliset valmiudet turvata omaa palautumistaan vaikuttavat erityi-
sen paljon työkykyyn pitkällä aikavälillä. Näitä taitoja tulisi vahvistaa. Kotona työtä teke-
villä on lähtökohtaisesti erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä, mikä puskuroi 
huomattavasti työstä kieltämättä samaan aikaan aiheutuvia moninaisia vaatimuksia, ja es-
tää niitä muuntumasta kielteisiksi stressitekijöiksi (vrt. Kinnunen et al. 2009, 51). Kun 
Johanna Rantasen (2008, 70–73) tutkimuksessa noin neljännes työntekijöistä koki vai-
keutta hallita työtä suhteessa muihin elämänalueisiin, on heitä kotona työskentelevissä 
mahdollisesti tätä useampi. Osa heistä voi tarvita työyhteisön ja työterveyshuollon tukea.  

6.2. Miten työlainsäädäntö taipuu ajattomaan työntekoon? 
Ylityö on paitsi työsuojelullinen myös taloudellinen kysymys, niin kansantalouden kuin 
työntekijän tilipussinkin näkökulmista. Aika ajoin ammattiliitot laskevat, paljonko työn-
antajat hyötyvät korvauksetta tehtävistä töistä: Akava arvioi vuoden 2010 tietoihin pe-
rustuen, että heidän jäsenistöstään kahdeksan prosenttia tekisi palkatonta ylityötä joka 
viikko yhden työpäivän verran. Näin ollen ”akavalaisten palkattomat ylityöt vastaavat 
16.500 henkilötyövuotta. Palkkoja jää maksamatta arviolta 230 miljoonaa euroa ja tulo-
veroja saamatta noin 115 miljoonaa. Työnantajamaksut tulevat tämän päälle” (Akava 
2010). Laskelmat ovat jonkin verran provokatiivisia, eivätkä huomioi seuraavia havain-
toja, mutta ne osoittavat, että palkaton ylityö on kansantaloudellinen ongelma ja määri-
teltävissä harmaan talouden piiriin. 

Työtä säädellään keskeisimmiltä osin työlainsäädännöllä (keskeisimpiä työsopimus-, 
työaika- ja vuosilomalait), tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeilla sekä työsuojelulainsäädän-
nöllä (työturvallisuuslaki, työsuojelun valvontalaki, työterveyshuoltolaki). Liikkuvaa ja 
kotona tehtävää työtä ajatellen keskeisimpiä lakeja ovat työaikalaki (9.8.1996/605) sekä 
työturvallisuuslaki (23.8.2002/738). Lisäksi työnantajan on noudatettava alakohtaisia, 
yleissitovia työehtosopimuksia. (TEM Työelämälainsäädäntö.)  

Työsuojelun historiallinen perusta on työntekijän fyysisten työolojen turvaamisessa: 
työntekijää eivät saaneet työssä uhata tapaturmat eikä hän saanut altistua ammatti-
taudeille. Työsuojelun tehtäväalue on vuosien kuluessa laajentunut: Pasi Pyöriän (2008) 
tiivistämänä työtapaturmien estämisestä on edetty työstä aiheutuvien riskien ehkäisemi-
seen ennalta sekä lopulta ajatukseen, jonka mukaan työn tulisi edistää työntekijän fyysistä 
ja henkistä hyvinvointia. Näin työn tulee myös luoda entistä suotuisammat olosuhteet 
työntekijän hyvinvoinnille muilla elämänalueilla kuin itse työssä. Hyvinvointia on samalla 
alettu katsoa laajemmasta, työyhteisön näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön työ-
suojelumateriaaleissa vuodelta 2010 korostetaan nyt paitsi perinteisiä fyysiseen työturval-
lisuuteen liittyviä tekijöitä, myös henkistä hyvinvointia työssä, työssä jaksamista sekä työn 
hallintaa (STM 2010). 

Yrittäjien asema 
Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna nämä kysymykset on otettu paremmin haltuun palkan-
saajilla, joiden työtä on turvattu ja ongelmakohtia vahvistettu vahvalla kolmikantaneu-
vottelulla. Palkansaajan asema on katsottu yrittäjää heikommaksi työnantajan direktio-
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oikeuden vuoksi, mutta vähitellen tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö on 2000-luvulla pyrkinyt vahvistamaan paitsi yrittäjän työturvallisuutta ja 
työterveyshuoltoa, myös sosiaaliturvaa (esim. STM 2009). Yrittäjä saattaa katsoa omaa 
työturvallisuuttaan koskevaa vapautta rajoittavien säädösten heikentävän jopa perusoi-
keutta vapaaseen elinkeinonharjoittamiseen; sen sijaan tukea yrittäjien työterveyshuollon 
piiriin hakeutumiseksi on kannatettu (Suomen Yrittäjät 2003).  

Nyt etenkin itsensä työllistävien määrät ovat lisääntyneet (Pärnänen 2014). Yhteis-
kunnallisena kysymyksenä ei ole tarkasteltu sitä, millä työehdoilla yrittäjät muutosten seu-
rauksena saavuttavat kohtuullisen toimeentulon. Tulotason turvaamiseksi suomalaisista 
yrittäjistä kolmannes tekee säännöllisesti työtä yli 50 tuntia viikossa (Larja 2012), mikä 
on jo itsessään työsuojelullinen kysymys. Tässä tutkimuksessa olen pohtinut, mahtavatko 
etenkin maatalousyrittäjät ansaita tehtyä työtuntia kohti jo kovin niukasti, koska heidän 
työaikansa ovat pitkät. Maatalousyrittäjillä ansioita ohjaavat merkittävästi erilaiset tuet ja 
yleiset hankintahinnat, joihin tuottajat eivät merkittävästi voi vaikuttaa. Nykytilanteessa 
ammatissa jatkamisen hintana on sellainen määrä työtunteja, mitä edes ensimmäinen 
Suomessa voimaan tullut työaikalaki vuonna 1917 ei olisi hyväksynyt. Siinä säädettiin 
enimmäisviikkotyöajaksi 48 tuntia. (Työaikalaki 1917.) 

Jokinen (2009) tulkitsee, että silloin kun toimeentulo pirstaloituu niin pieniksi pu-
roiksi, ettei se mahdollista hyvää arkea, työ saa liian määräysvallan kodin arjessa ja elä-
mässä. Näin saattaa jo olla yrittäjillä, omaista kotona hoivaavilla, työttömillä ja apurahoilla 
työskentelevillä (Koistinen 2014). Yrittäjien pienituloisuusaste on palkansaajia korke-
ampi: palkansaajista 2,3 prosenttia määriteltiin vuonna 2011 pienituloisiksi, mutta maa-
talousyrittäjistä 15,9 prosenttia ja yksinäisyrittäjistä peräti 18,5 prosenttia, mikä on työ-
voimaan kuuluvista sosioekonomisista ryhmistä korkein lukema työttömiä lukuun otta-
matta (SVT 2011a). Maatalousyrittäjien tulot asettuvat kotitalouden jäsenten lukumää-
rästä ja asemasta lasketulla vertailulla ”kulutusyksikköä” kohti hivenen korkeammalle 
kuin alempien toimihenkilöperheiden tulot (SVT 2011b), mutta alemmista toimihenki-
löistä vain murto-osa joutuu yrittäjiin verrattuna tekemään pitkää työaikaa näiden ansioi-
den saavuttamiseksi (SVT 2010). 

Yrittäjien työaikaa tulisi tutkia yhteiskunnallisesti toimeentulon kannalta ja pyrkiä pit-
källä aikavälillä varmistamaan toimeentulon suhteen heikommassa asemassa olevien ryh-
mien työturvallisuuteen ja kuormitukseen liittyviä kysymyksiä. Yrittäminen on kuitenkin 
keskeinen osa Suomen tulevaisuuden strategisia pyrkimyksiä ja valtioneuvoston kanslian 
tulevaisuusselonteossa visioidaan työn, oppimisen ja yrittämisen ”uudesta liitosta”, jossa 
siirtymät näiden eri asemien välillä olisivat nykyistä turvatumpia ja helpompia (VNK 
2013). Sellainen uusi yhteiskuntasopimus, jossa yrittäjien toimeentulon aukkoja on pai-
kattu, onkin ollut agendalla ja esimerkiksi apurahansaajien tai maatalousyrittäjäperheen-
jäsenten osalta sosiaalisten riskien kohtaamisiin liittyviä ongelmia on pyritty tilkitsemään. 
Kuitenkin on rajoitetummin huomioitu se, millaiset työolot yrittäjillä ja tietyillä toi-
mialoilla vallitsevat etenkin työtuntikohtaisen ansion näkökulmasta, sekä millaisia yh-
teyksiä pitkällä työajalla on yrittäjien jaksamiseen ja suoraan työuran pituuteen. Yrittäjien 
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asemaa tulisi edelleen laajalti tarkastella yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisena kysymyk-
senä. Heidän työaikaansa voisi hahmottaa eräänlaisena yhteiskunnallisena työehtokysy-
myksenä, jossa yhteiskunta on työnantajan roolissa. Fysiologiset tarpeet levon ja palau-
tumisen suhteen ovat yrittäjillä samat kuin palkansaajilla.  

Sosiaalipoliittisesti voisi myös pohtia, olisiko yhteiskunnallisesti tavoiteltavaa pyrkiä 
jollakin tavalla tasaamaan aikaköyhyyttä eri väestöryhmillä, tällä kohtaa maatalousyrittä-
jillä. Työn ajalliset ja tilalliset haasteet tässä tutkimuksessa kohdistuivat painokkaimmin 
yrittäjille ja maatalousyrittäjille, vaikka työ–perhe-keskustelu on politiikassa ja myös tut-
kimuksessa painottunut palkansaajiin. Perinteinen keino tukea maatalousyrittäjyyttä ovat 
olleet suorat tuotantotuet, mutta markkinatalouden kilpailu samoin kuin hyvinvointival-
tion suunnan muutos tukia karsivaan suuntaan eivät saa pitämään rahallista tukemista 
realistisena vaihtoehtona. Voisiko sen sijaan olla mahdollista pyrkiä yhteiskunnallisesti 
tasaamaan aikaa – vähentämään mahdollista aikaköyhyyttä ja vahvistamaan mahdolli-
suuksia vapaa-aikaan sekä ajankäytön autonomiaan ja ennakoitavuuteen (vrt. Tammelin 
2009a; Ylikännö 2011, 27)?  

Sosiaalipoliittisia, yhdyskuntapoliittisia ja institutionaalisia keinoja, joilla voi ohjata 
ajankäyttöä ja ajan resursseja eri väestöryhmillä, kutsutaan aikapolitiikaksi (Ylikännö 
2011, 68). Käytännössä tulisi tarkistaa, ovatko maatalousyrittäjien perheen ja työn tuki-
palvelut, esimerkiksi lomitusjärjestelmät tai myös lastenhoitopalvelut ajan tasalla, koska 
myös maatalousyrittäjien tulisi jaksaa tänä päivänä pidentää työuriaan. Esimerkiksi ulko-
puolisen työvoiman käytön tukeminen maataloustiloilla saattaisi vahvistaa omalta osal-
taan syrjäisempien seutujen työllisyyttä ja vähentää siten työttömyydestä aiheutuvia kus-
tannuksia.  

Laajemmin tarkasteltuna kannattaa huomioida, että kotona näkyvät myös ensimmäi-
senä aivan uudet työn tekemisen tavat. Tuore ja läpeensä globaali, tosin vielä marginaa-
linen ääri-ilmiö on niin kutsutun mikrotyön teettäminen internetin työnvälityspalstojen 
välityksellä. Näihin pieniin toimeksiantoihin voi ryhtyä kuka tahansa käyttäjätunnuksen 
hankkinut internetin käyttäjä. Työ tehdään itsenäisesti ja se palautetaan työnvälitysalustan 
kautta pientä palkkiota vastaan. Toisinaan korvaus maksetaan työstä heti, kuten mekaa-
nisemmissa työtehtävissä, mutta vaativammissa, esimerkiksi graafista suunnittelua edel-
lyttävissä toimeksiannoissa, saatetaan maksaa vain esimerkiksi parhaan kirjan kannen 
suunnitelleelle designerille. Uusia virtuaalisia työnvälitysalustoja tarjoaa esimerkiksi Ama-
zonin palvelu Mechanical Turk. (Lehdonvirta 2013.) Vaikkakin kyseessä on orastava työ-
markkinailmiö, sen kehitystä tulee seurata. Internet-toimeksiantoihin nojaava itsensä 
työllistäminen ilmeisimmin tapahtuu verotuksen ja muun formaalin talouden rakentei-
den ulkopuolella ja jättää samalla työntekijän vaille toimeentulo- työsuhde-, työterveys- 
tai eläketurvaa. 

Suomen sosiaaliturva on merkittäviltä osin sidottu (palkansaajan) ansiosidonnaiseen 
turvaan. Moninaistuneet toimeentulon lähteet ovat johtaneet yhteiskuntapolitiikkoja ky-
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symään, voidaanko sosiaalisissa oikeuksissa edelleen nojata ansiotyöhön, vai tulisiko pyr-
kiä universaaleihin, koko väestöä koskeviin uudistuksiin (Koistinen 2014, 15). Ilmeinen 
ratkaisuvaihtoehto on perustulo (Perkiö & Suopanki 2012). 

Palkansaajan työaika työlainsäädännössä 
Työajan ja -tilan käytäntöjä voi ohjata työlainsäädännöllä, työmarkkinaosapuolten neu-
votteluissa ja niiden muotoilemissa työehtosopimuksissa, työorganisaatioissa ja niiden 
paikallisessa sopimisessa (Uhmavaara & Jokivuori 2003) sekä työorganisaatioiden arki-
päivän työsuojelutyössä: henkilöstön ja työterveyshuollon neuvotteluissa. Palkansaajien 
kotona tehtävä ylityö olisi työpaikkatasolla ja työyhteisöissä otettava työnantajan ja työ-
terveyshuollon erityistarkasteluun osana nykyistä työsuojeluorganisaatiota (vrt. Hyrkkä-
nen et al. 2013).  

Tilallisesti vapautunut työ tuottaa uusia kysymyksiä vastuusta: mikäli työntekijä saa 
burnoutin, miten todentaa työolosuhteiden yhteys tapahtuneeseen, entä osoittaa vas-
tuussa oleva taho? Kuka ja miten voi huolehtia siitä, että muille työntekijöille ei tapahdu 
vastaavaa?  Mikäli työn sääntelyä yhä puretaan, miten vastaavat ongelmat saadaan sään-
telyn piiriin lakeina, yleissopimuksina tai käytännöllisempinä kysymyksinä? On huomioi-
tava myös, ettei mahdollisia työntekijän kohtaamia työperäisiä ongelmia voida enää to-
tutun tavoin ajatella ainoastaan työympäristöstä aiheutuvina, sellaisina, joita työntekijät 
eivät voi hallita. Ongelmien lähteet moninaistuvat. (Allvin 2008, 21, 42–43.) 

Alain Supiot’n työryhmä (2001) tunnusteli työn organisoimisen muutoksia ja kuvasi 
raportissaan sekä taloudellisia, sosiaalisia, institutionaalisia että lainsäädännöllisiä muu-
toksia ja niiden asettamia tarpeita uudistaa työlainsäädäntöä. Ryhmä esitti ensimmäisten 
joukossa, että työaikaa koskeva lainsäädäntö tulee päivittää vastaamaan uudistuneita työn 
käytäntöjä. Kuitenkin lainsäätäjän perusohjeisiin lukeutuu, ettei sellaista lakia voi säätää, 
jota ei kyetä valvomaan. Tätä ohjetta on noudatettu silloin, kun työaikalakiin on kirjattu, 
ettei lakia sovelleta ”työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, 
ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä” (Työai-
kalaki 2 § 3 mom.). Lakiin ei siis vaikean valvonnan vuoksi ole kirjattu työnantajan vel-
vollisuutta valvoa esimerkiksi etätyössä toteutuvaa ajankäyttöä.  

Kotona työskentelyn näkökulmasta työaikalaki on ollut ristiriidassa työturvallisuus-
lain kanssa. Työturvallisuuslain toisen luvun 8 § mukaan työnantajalla on yleinen huo-
lehtimisvelvoite työntekijöistään: 

 
Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turval-
lisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon 
työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökoh-
taisiin edellytyksiin liittyvät seikat. (Työturvallisuuslaki, 8 §.) 
 

Sama kohta edellyttää, että työnantaja estää tai poistaa vaara- ja haittatekijät sekä tarkkai-
lee työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Ei liene epäselvyyttä, etteikö ylityö ko-
tona sen fyysistä oireilua lisäävien seurausten vuoksi olisi oma erityinen haittatekijänsä, 
joka liittyy samalla työyhteisön tilaan sekä työtapojen turvallisuuteen.  
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Työaikajoustoista on lainsäädännön rajoissa mahdollista sopia työehtosopimuksilla ja 
paikallisesti yksittäisillä työpaikoilla. Paikalliseen sopimiseen työaikajoustot sopivat ilmei-
sen hyvin, sillä tuotannon ja henkilöstön tarpeet on tässä yhteydessä helppo huomioida. 
(Uhmavaara & Jokivuori 2003, 34–38, 138–141.) Tehtäväkohtaista tarve- tai tavoiteoh-
jautuvaa työaikaa silloinkin, kun on sovittu korkeammasta palkasta ylityön eteen, on kui-
tenkin työnantajan seurattava. Tarvittaessa työnantajan on myös tasoitettava ylityökerty-
mää joko korvauksella tai rahalla. Tämä ei ole aina toteutunut vaan plussaldot ovat saat-
taneet olla täynnä tauotta. (Uhmavaara & Jokivuori 2003, 133–135.)  

Myös Iain Campbell (2002, 25–26) pohdiskeli työaikasääntelyä ja uusia työsopimus-
muotoja. Hänen arvioi, että mikäli epäviralliset sopimukset eivät noudata työaikalakia, ne 
eivät edusta hyvää työmarkkinakäytäntöä. Työnantaja ei voi suullisesti sovittuihin käy-
täntöihin tai kompensaatioon vedotenkaan tehdä sellaisia sopimuksia, jotka ovat lähtö-
kohtaisesti ristiriidassa työaikalain kanssa. Edelleen työajankäytön tehostaminen on vai-
kea lähtökohta tehtävämäärän lisäämiselle. 

Työturvallisuuslaki onkin vastikään täsmentynyt nimenomaan työaikojen suhteen. 
1.6.2013 alkaen työnantajan velvollisuudeksi osoitettiin työturvallisuuslain 10 §:n perus-
teella selvittää ja arvioida työaikaa samankaltaisena vaara- ja haittatekijänä kuin työtä, 
työtilaa, muuta työympäristöä ja työolosuhteita. Lakimuutoksen taustalla olevan hallituk-
sen esityksen perusteella työaika tulee ymmärtää laajasti siten, että se koskee kaikkea työ-
hön sidottuna olevaa aikaa, myös työmatkoilla kuluvaa tai sellaista aikaa, jolloin työnte-
kijän oletetaan varsinaisen työajan ulkopuolella vastaavan puhelimeen tai sähköposteihin. 
Työnantajan selvitettäväksi tulevat asiat koskevat esityksen mukaan seuraavia seikkoja:  

 
työpäivien pituus, työntekijän mahdollisuus itse säätää työpäivän pituutta, kokonaistyö-
aika, peräkkäisten työvuorojen toistuvuus, työvuorojen kiertosuunta, ylityöt ja niiden 
määrä, työn suorittamisajankohta, työaikojen ennakoitavuus, työhön sidonnaisuuden ai-
heuttama kokonaiskuormitus sekä työntekijöiden mahdollisuus riittävään palautumiseen 
työpäivän aikana ja niiden välillä (HE 201 / 2012). 

 
Kotona tehtävää ylityötä voi näillä suuntaviivoilla tarkastella työn suorittamisajankohdan, 
ylityön sekä etenkin työhön sidonnaisuuden näkökulmista. Jäljelle jää kuitenkin sellaisia 
kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, ettei informaalilla, itseohjautuvalla ylityöllä ole työnan-
tajan määräämän ylityön tavoin selkeää statusta työlainsäädännössä. Iain Campbellin 
(2002, 32–35) mukaan määritelmällisiä, työyhteisöllisiä ja lainsäädännöllisiä ongelmaryh-
miä (kaiken) korvauksettoman ylityön suhteen ovat: 
 

1. työntekijät, jotka ovat periaatteessa oikeutettuja ylityökorvauksiin, mutta epäröivät ker-
toa ylityöstä esimerkiksi työn menettämisen pelosta, esimerkiksi sairaanhoitajat tai siivo-
ajat työajan ylittyessä 

2. työntekijät, jotka eivät periaatteessa saa ylittää tiettyä työsopimukseen kirjattua aikaa, 
mutta joille käytännössä maksetaan ylityöstä informaalimmin erilaisilla työsuhde-eduilla 
kuten joustavien käytäntöjen mahdollistamisella, korkeammalla palkalla, paremmalla 
urakehityksellä, esimerkiksi johtajat ja asiantuntijat 

3. kokonaistyöaikasopimuksella työskentelevät kuten opettajat, akateemiset työntekijät  
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4. sekä toisinaan työntekijät, joille ylityö korvataan vapaana ”joskus tulevaisuudessa”, mikä 
koskee työaikapankkien kaltaisia järjestelmiä. 

 
Campbellin mukaan Australiassa edellä mainituista kolmen ensimmäiseksi kuvatun ryh-
män tapaiset työaikasopimukset ovat lisääntyneet. Etenkin korkea sitoutuminen työhön 
on työaikakäytäntöjen näkökulmasta ongelmallista: ylityö saattaa näyttää erittäin vapaa-
ehtoiselta. Tietenkin myös sosiaalisten normien seuraaminen on ongelmallista: joskus 
työntekijät ovat paikalla tekemättä sen kummemmin mitään (”presenteismi”) tai he ”esit-
tävät ylityötä”. Sekä rakenteet että valinnaisuus vaihtelevat. 

Työn orientaatio tai edes kompensaatio tehtävän, ei ajan mukaan, ei kumoa työtur-
vallisuuslain 25 §:n velvoitetta, jonka mukaan työnantajan on osoitettava, mitkä tekijät 
kuormittavat työntekijää. Ne eivät myöskään voi ohittaa edellä kuvattua, työturvallisuus-
lain työaikaa koskevaa täsmennystä. Yleisohjeeksi annettiin Uhmavaaran ja Jokivuoren 
(2003, 134–135) tutkimuksessa varmistaa, että säännöllinen työaika riittää joustavissa jär-
jestelyissäkin töiden tekemiseen; jos työaika säännöllisesti ylittyy, olisi selvitettävä töiden 
kasautumisen syyt ja korjattava tilannetta ”työnjakoa muuttamalla, työtehtäviä priorisoi-
malla taikka lisäresursseja hankkimalla”. Myös työntekijän on rohjettava ehdottaa vastaa-
via uudelleenjärjestelyjä, mikäli hän kokee, ettei tehtävistä voi suoriutua työajalla. 

6.3. Työaika ei ole vain työntekijän asia 
Tutkimuksessa on suhtauduttu ristiriitaisesti kysymykseen siitä, onko ajan hallinnan an-
taminen työntekijöille lopulta vain keino valjastaa heidän työpanoksensa työnantajan 
käyttöön kellon ympäri. Alan Felsteadin työryhmä (2002) on kritisoinut työ–perhe-tasa-
painon ”myymistä” työntekijöille win–win-tilanteena, mahdollisuutena yhdistää työn ja 
ei-työn maailmoja aiempaa paremmin. Tutkijat arvioivat työnantajan todellisuudessa toi-
vovan, että työntekijät jatkaisivat työtä kotona välttämättömien kotitöiden jälkeen, tai 
työskentelisivät huolehtiessaan samalla sairaasta lapsesta. Työ–perhe-tasapainon ”myy-
misellä” työntekijöille ikään kuin oikeutettaisiin organisaation tarve lisätä ylityön tekoa 
(Hylmö 2006).  

Ylityötä on käytetty yrityksissä suorastaan resurssina: on helpompi pyytää vakituisten 
ja kokeneiden työntekijöiden lisäpanosta tuotannon tarpeisiin kuin palkata uutta työvoi-
maa. Tämä ylityön keskeinen rooli syntyi työaikalainsäädännön myötä 1900-luvun alku-
puoliskolla ja se on edelleen yksi keskeisimmistä työnantajalähtöisen joustavuuden kei-
noista. (Supiot et al. 2001, 62.) Sittemmin ylityötä on alettu teettää työn henkilökohtais-
tamisen nimissä tai yhteydessä. Kun työ ensin standardoitiin ja työntekijästä tehtiin kor-
vattava, nyt työ on jälleen ”re-personoitu” ja työntekijältä saatetaan odottaa piilotyötä, 
esimerkiksi olemista käytettävissä työajan jälkeen. (Supiot et al. 2001, 72–73.)  

Mikäli työ on kodissa aina läsnä, sen hallinta on lähtökohtaisesti henkilökohtaista, 
mutta palkansaajilla tähän liittyy myös työorganisaation vastuu. Työaikakysymykset voi-
vat ilmetä tänä päivänä informaalina, julkilausumattomana, itsestään selvänä pidettynä 
”asiain järjestyksenä” (Allvin 2008, 22). Michael Allvinin (2008, 27) mukaan työntekijää 
ohjaavat (1) ensinnäkin aikaan liittyvät käytännöt ja säännöt: mihin aikaan työ tehdään 
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työpäivän ja työviikon, vuoden tai koko elämän kaarella, (2) tilaa koskevat käytännöt: 
miten eri tehtävät tulee hoitaa ja missä laajuudessa, (3) tekniset ja hallinnolliset ohjeet 
työn suorittamisesta, (4) työsopimuksen sisältö: noudattaako se tiettyjä ehtoja, lakeja ja 
sopimuksia. Lisäksi työhön vaikuttavat sosiaalisen ympäristön tekijät kuten työn organi-
sointi, osallistumisen käytännöt, työilmapiiri, arvot ja normit, esimies–alais-suhteet, hie-
rarkiat, työntekijöiden väliset suhteet, ihmissuhteet sekä johtamistavan piirteet, työnteki-
jöiden tasaveroinen kohtelu ja kaikesta tästä koostuva työ- ja toimintakulttuuri (Riikonen 
et al. 2006). 

Työpsykologisessa tutkimuksessa on arvioitu, että työnantajan tulee pyrkiä rakenta-
maan sellaista työaikakulttuuria, joka tukee työstä irrottautumista eikä kannusta työajan 
venyttämiseen tai töiden kantamiseen kotiin. Ulla Kinnusen työryhmän (2009, 52) näke-
myksenä on, että työkyvyn pitkän aikavälin turvan kannalta paras olisi, mikäli työ ja va-
paa-aika pikemminkin eriytetään toisistaan. Myös Ellen Kossekin työryhmä (2012) suo-
sittelee noudattamaan perinteisiä työajan ja -paikan käytäntöjä.  

On kuitenkin epärealistista odottaa työn ja muun elämän enää etsiytyvän erilleen (vrt. 
Halford 2006). Palkansaajat tuskin itsekään luopuvat saavutetusta työn aika- ja paikka-
autonomista. Työyhteisöissä ajankäytön muutokset on kuitenkin huomioitava. Kun työ 
muuttuu joustavammaksi, heikentyvät mahdollisuudet vapaa-ajan rajaamiseen ja turvaa-
miseen siten, että palautuminen työstä on riittävää. Mikäli työ vielä siirtyy kotiin, on ky-
seessä ympäristö, johon on perinteisessä työlainsäädännössä ajateltu lukeutuvan työstä 
palautumista sekä perheen yhteistä ja vapaa-aikaa, ei työtä.  

Suomen työelämästä ei ole löydettävissä järjestelmällistä kotiylityön teettämistä työn-
antajan tarpeisiin. Yleisesti ottaen organisaatiot pyrkinevät vaikuttamaan työprosessiin 
työhyvinvointia tukien, ei työpahoinvointia aiheuttaen. Yrityksen turvallisten, hyvinvoin-
tia tukevien käytäntöjen ja tuloksellisuuden pitkän aikavälin yhteys on sisäistetty (Pyöriä 
toim. 2012). Uusissa aikakehyksissä työyhteisöjen tulisi kuitenkin huolehtia siitä, ettei 
työntekijä tee yhteisön tietämättä suuria määriä työtä vaan löytää itselleen soveltuvat työn 
rajat. Työpaikoilla työntekijän suojelun mahdollisia ulottuvuuksia ovat työorganisaatioi-
den työaikakulttuurista ponnistava sosiaalinen työsuojelu sekä työterveyshuollon tiukka 
integroiminen työorganisaatioiden ja työntekijöiden tueksi (Janhonen et al. 2005; Hyrk-
känen et al. 2013.)  

Henkisestä kuormituksesta ja sen kohdentumisesta tarvitaan myös lisää tutkimustie-
toa. On vähemmän tietoa siitä, mitä organisaatiot ja työyhteisöt voivat tehdä työperäiselle 
henkiselle kuormitukselle (etenkin stressille), ja miten toimenpiteet todellisuudessa vai-
kuttavat. Kevin Kellowayn tutkijaryhmän (2008) mukaan toimenpiteitä voi jakaa kol-
meen tasoon: työn ja työyhteisön psykososiaaliseen tasoon (ennaltaehkäiseminen), 
toiseksi yksilöihin kohdistuviin toissijaisiin interventioihin, sekä lopulta traumaattisten 
tilanteiden jälkihoitoon.  

Kun tutkimusinterventiot ovat koskeneet työyhteisöä ja pyrkineet vähentämään stres-
siä ja parantamaan työtyytyväisyyttä työn psykososiaaliseen ympäristöön vaikuttamalla, 
tulokset eivät ole olleet yksiselitteisiä tai niitä on ollut vaikea todentaa: lyhyellä aikavälillä 
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muutokset työn tekemisen tavoissa tai työyhteisössä saattavat lisätä henkilöstön kokemaa 
stressiä, eikä pitkän aikavälin mittauksia ole juuri pystytty tekemään. Sen sijaan henkilös-
tölähtöisten joustavien käytäntöjen kuten etätyön lisäämistä työpaikoilla koskeneet inter-
ventiot ovat tuottaneet myönteisiä tuloksia ja onnistuneet vähentämään stressituntemuk-
sia. (Kelloway et al. 2008, 419–427.) Tällöin on kyse normaalia työaikaa korvaavasta 
työstä. 

Yleisemmin interventiot työyhteisöissä kohdistuvat kuitenkin yksilöön eivätkä yhtei-
sön käytäntöihin. Tavanomaisia ovat stressinhallintakeinojen koulutukset tai terveyteen 
liittyvä ohjaaminen. Työpaikkatason hyvinvointiohjelmilla tavoitellaan terveystietoisuu-
den lisäämistä ja sitä kautta terveyden parantamista ja terveellisen elämäntyylin luomista. 
Näiden ohjelmien vaikuttavuus on niiden suosiosta huolimatta yleensä lyhytaikaista. 
Henkilökohtaisempi stressinhallinnanohjaus kuten yksilöterapiat ovat hieman tulokselli-
sempia, ja kiistatta tuloksellista on myös fyysinen liikunta yhteisesti sekä liikuntaoptioi-
den tarjoaminen työntekijöille. Näiden lisäksi työyhteisöissä tarjotaan yksilöllistä tai työ-
yhteisökohtaista apua traumaattisten tilanteiden kohdatessa, mikä on yleensä tuloksellista 
– mutta apu tulee tällöin auttamattoman myöhäisessä vaiheessa.  

Kellowayn ryhmä kritisoikin työperäisten ongelmien yksilöllistettyä hoitoa, sillä mo-
nissa tapauksissa työn tai työyhteisön tilannetta ei tarkastella riittävästi. Uusia, vielä tut-
kimattomia avauksia ovat pyrkimykset vähentää stressiä tuomalla työyhteisöihin myön-
teisyyttä ja huumoria. Kelloway ryhmineen korostaa juuri näiden uusien, työyhteisön 
myönteistä ilmapiiriä vahvistavien ja tukevien interventioiden merkitystä. Myönteiset ko-
kemukset, hyvä mielenterveys ja työn tuloksellisuus ovat yhteydessä luottamukseen, 
myönteisiin johtamismalleihin ja työyhteisön positiivisuuteen. (Kelloway et al. 2008, 427–
434.) Hyvät suhteet esimieheen ja työtovereihin voivat myös suorastaan parantaa ter-
veyttä (Janhonen et al. 2005), ja itse asiassa suomalaistyöntekijät ilmoittavat kaikkein 
useimmin eurooppalaisista, että työ parantaa heidän terveyttään (Eurofound 2012, 120). 

On selvää, että muutoksia on vaikein tehdä juuri työkulttuurin tapaisiin normatiivisiin 
ja informaaleihin rakenteisiin. On samalla luontevaa, että katse kohdistetaan yksilöön. 
Näin ei kuitenkaan tulisi olla (vrt. Kelloway et al. 2008, Allan et al. 2007). Anu Järvensivu 
(2010, 280) pohtiikin, että työyhteisöissä tarvitaan avointa keskustelukulttuuria sen suh-
teen, mitä on ”kunnialla selviytyminen”. Milloin velvollisuudet on suoritettu riittävän 
hyvin? Tietovaltaista työtä voi aina tehdä paremmin ja paremmin – mikä riittää?  

Koska kotona työnteko katsotaan joustavaksi etuoikeudeksi, sen kohdalla tulisi pyrkiä 
turvaamaan tavanomaisen työajan riittävyys. Etätyö työpäivää korvaamassa ei ylityön ta-
voin heikennä työntekijän tai perheen hyvinvointia (VI artikkeli: Ojala et al. 2014). Huo-
miota on kiinnitettävä työtehtävien luonteeseen, toisin sanoen niiden epämääräisyyteen 
ajankäytön suhteen. Tiedolliset prosessit eivät aina katso aikaa. Työpäivien venyminen 
on lisäksi yhteydessä liialliseen työtehtävien määrään ja aikapaineisiin. Sopivaa työtehtä-
vien määrää on yhä vaikeammin mitattavien, abstraktien työsisältöjen vuoksi entistä vai-
keampi ennakoida, ja työn vaatima aika arvioidaan herkästi alakanttiin. (IV artikkeli: 
Ojala 2011.) Tämä aliarviointi tulee palkkatyötäkin vaikeammaksi kysymykseksi yrittäjillä, 
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mikäli tietotyöstä maksetaan ikään kuin urakkapalkkaa, mikä todennäköisesti on tyypilli-
sintä muun muassa freelancereilla. 

Annika Hylmö (2006) keskustelutti tutkimuksessaan työyhteisöjä joustavien käytän-
teiden työn arvioinnista sekä työyhteisön jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista. Kes-
kusteluita käytiin säännöllisesti pienissä ryhmissä. Tulosten mukaan työntekijät odottivat 
esimiehiltä käytännöllistä tukea monipaikkaisessa arjessa samoin kuin esimerkkiä ja omaa 
toimintaa sen eteen, että työtä sai todella tehdä vapaasti valitulla tavalla. Työntekijöiden 
taas odotettiin kertovan, mitä he tekevät eri paikoissa, jotta tasaveroisuus työtehtävien 
jaossa oli mahdollista säilyttää. Hylmö muistuttaa lopuksi, että kaikki työsuhde-edut tulisi 
varmistaa tasapuolisesti eri tiloissa työskenteleville, ja että mahdolliset yhteiset tapahtu-
mat olisi syytä järjestää työ- eikä vapaa-ajalla. 

Kuten mobiileilla työntekijöillä, myös kotona työtä tekevillä saattaa olla ongelmana, 
että näihin työoloihin liittyvät kysymykset ikään kuin ”katoavat” esimerkiksi työterveys-
huollon kanssa keskusteltaessa (vrt. Koroma et al. 2011). Näin on lähestulkoon varmasti 
etenkin informaalin ylityön kohdalla. Myöskään esimiehille ei ole itsestään selvää, miten 
tukea työntekijöitä monipaikkaisessa työssä, miten tunnistaa uusiin työaikoihin liittyviä 
kuormitustekijöitä tai auttaa luomaan työaikapelisäännöistä keskustelukulttuuria. Työyh-
teisöissä voitaisiin tarkastella etenkin työntekijöiden viikkotyöaikoja, niiden raportointia, 
mahdollisuuksia ja taitoja vaikuttaa ja rajata työaikaansa sekä kykyä hallita teknologisia 
välineitä siten, etteivät ne pidennä työaikaa tai pirsto työpäivän rytmitystä. Olisi hyvä 
myös keskustella tai sopia työterveyshuollon kanssa, että työntekijöiden unensaantia 
tarkkaillaan: riittäväksi koettu uni kertoo riittävästä palautumisesta, univaikeudet taas 
mahdollisesti liiallisesta työstressistä tai liian vähästä mahdollisuudesta lepoon. (Koroma 
2011.) Johanna Koroman tutkimusryhmä (Koroma et al. 2011) suosittaakin taulukon 10 
mukaisesti työntekijöille, esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle sekä työterveyshenkilös-
tölle toimenpiteitä mobiilin työn työaikojen ja hyvinvointiyhteyksien tunnistamiseksi. 
Suositukset soveltuvat myös kotona työtä tekevien tilanteen tarkasteluun työyhteisössä. 

Lisäksi Työsuojeluhallinto esittää seuraavia tehtäviä työyhteisöille, jotta henkisen 
kuormituksen tasoa saataisiin seurattua ja tarvittaessa ehkäistyä sen kielteisiä seurauksia: 

 
· Esimiestyön parantaminen, kehityskeskustelujen käyminen 
· Työyhteisön pelisäännöistä sopiminen, tiedonkulun parantaminen 
· Työnohjaus 
· Työmäärään puuttuminen 
· Työtehtävien muuttaminen 
· Työtapoihin vaikuttaminen 
· Töiden priorisointi 
· Työnjaosta sopiminen 
· Säännöllisten työpaikkapalavereiden pitäminen 
· Koulutuksen järjestäminen (Työsuojeluhallinto 2013). 
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Työntekijä Pitää esimiehen ajan tasalla omista, eri paikkoihin liittyvistä työskentelyolosuhteistaan ja 

niiden haasteista. 
Tutustuu yrityksen ergonomia- ja muihin työhön liittyviin ohjeisiin. 
Pyytää ohjausta ergonomiaohjeiden toteuttamiseen. 
Arvioi eri tilanteita ja välttää työskentelyä olosuhteissa, jotka eivät ole sopivia tai turvallisia. 
Suunnittelee työpäivänsä etukäteen ja järjestää siihen jaksoja, jolloin on mahdollista työs-
kennellä hyvissä ja tehtävän vaatimusten mukaisissa olosuhteissa. 

Esimies Luo yhdessä työntekijöiden kanssa selkeät toimintaohjeet siitä, miten on hyvä toimia eri-
laisissa paikoissa työskenneltäessä. 
Antaa työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, missä tiloissa hän työskentelee. 
On mukana laatimassa monipaikkaisen työn ohjeistusta työsuojelu- ja työterveyshenkilös-
tön kanssa. 
Toimii esimerkkinä toimintaperiaatteiden noudattamisessa. 

Työsuojeluhenkilöstö On mukana luomassa ja kehittämässä työntekijöille helposti saatavilla olevat ohjeet suo-
siteltavista toimintatavoista ja työ- ja apuvälineistä erilaisissa ympäristöissä. 
Tekee yhteistyötä työterveyshuollon, esimiesten ja työyhteisöjen kanssa antamalla neu-
voja ja kehittämällä yhteisiä toimintatapoja. 

Työterveyshuolto Selvittää työntekijöiden käyttämien tilojen työolosuhteita myös päätyöpaikan ulkopuolella. 
Tiedottaa, ohjaa ja neuvoo terveystarkastusten ja työpaikkaselvitysten yhteydessä. 
Laatii helposti saavutettavat ohjeet ergonomian parantamiseksi vaihtelevissa olosuh-
teissa. 
Tekee yhteistyötä työsuojeluorganisaation, esimiesten ja työyhteisöjen kanssa antaen 
neuvontaa ja ohjausta vaihtuvien työolojen terveydellisestä merkityksestä. 
On mukana uusien toimistotilojen suunnittelussa. 

Taulukko 10. Eri toimijoiden tehtävät työhyvinvoinnin edistämisessä monipaikkaisessa työssä. 
(Koroma et al. 2011, tiivistänyt S.O.). 

Ursula Hyrkkäsen työryhmä (esim. Hyrkkänen et al. 2013) on laajalti perehtynyt mo-
biilin työn kuormitustekijöihin ja valmistanut työpaikkatason käytännöllisen tieto- ja oh-
jepaketin mobiilin työnteon kielteisten hyvinvointiseurausten tunnistamiseksi ja ehkäise-
miseksi. Työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön käyttöön voi suositella myös Työ-
terveyslaitoksen ”Työn integroidun kokonaiskuormituksen arviointimenetelmää” 
(TIKKA, Lindström et al. 2003), jossa arvioidaan työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset 
kuormittavat piirteet ja eritellään myös työajan kuormitusta.  

Kaikkiaan monipaikkainen ja -aikainen työ vaatii siis säännöllistä arviointia useamman 
toimijan kesken. On vaikea arvioida, miten yleistä tai harvinaista työyhteisöissä on neu-
votella liikkuvasta työstä tai työajasta ylipäänsä. Todennäköisimmin järjestelmällinen toi-
mintamalli löytyy vain harvoista organisaatioista. Etätyöhön liittyen työehtojen yhtei-
sökohtaisten kirjallisten sopimusten tekeminen on mahdollisesti yleistynyt (Saari & Pyö-
riä 2014), mikä parantaa työn monipaikkaisuutta koskevien käytäntöjen yhdenmukaistu-
mista ja vähentää niiden statussidonnaisuutta.  

Autonomisessa työympäristössä täytyy kuitenkin yhä myös ”tunnustella” ilmapiiriä ja 
mielialoja. Ei ole välttämättä tarpeen sitoa kaikkien liikkuvien työntekijöiden työtä ja työ-
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aikaa moniportaiseen säännönmukaiseen neuvottelukulttuuriin, jos ilmapiiri on luotta-
muksellinen. Työntekijää ei voi kohdata standardimaisen valistuksen kohteena, kuten 
Michael Allvin (2008, 42–43) muistuttaa: mikäli uutta työprosessia halutaan formaalin 
sääntelyn purkamisen jälkeen ohjata, on kyettävä tunnistamaan ja huomioimaan työnte-
kijän asenteita, ajattelutapoja sekä odotuksia työuralta. 

Kiinnitän lopuksi huomiota myös työorganisaatioihin ja niiden välisiin eroihin. Joten-
kin tulisi myös huomioida, että työorganisaatiot ovat paitsi äärimmäisen heterogeenisiä, 
myös reaktiivisia monenlaisille ulkoa tuleville tekijöille. Edellä kuvattu soveltuu oikeas-
taan sellaiseen ideaalitilanteeseen, jossa organisaatiot saavat rauhassa kasvaa ja kehittää 
toimintaansa. Tiedetään, että suuremmat yritykset ovat sensitiivisempiä toimintansa legi-
timaatiolle ja valmiita panostamaan työhyvinvointiin, mikä johtaisi myös pienyrityksiä 
laajempaan työ–perhe-politiikkaan käytännössä. Samoin suuret organisaatiot ovat her-
kempiä institutionaalisille paineille ja toimivat pieniä tarmokkaammin yhteiskunnallisen 
ohjauksen tavoitteiden mukaisesti. Samalla ne kuitenkin reagoivat herkästi myös talou-
dellisiin paineisiin. (Den Dulk et al. 2013.)  

Näyttääkin siltä, että joustavan työn kysymykset siinä missä kaikki työhyvinvointia 
koskevat kysymykset saattavat väistyä ”suurempien murheiden” tieltä esimerkiksi talous-
kriisin kohdatessa. Kotona työnteon osalta on kyseenalaista, miksi työ ja terveys -tutki-
muksessa etätyö oli hieman vähentynyt talousongelmaisten vuosien 2009 ja 2012 välillä: 
lukuja tarkemmin katsoen viikoittainen etätyönteko oli vähentynyt, mutta epäsäännölli-
nen kotona työskentely taas lisääntynyt (Perkiö-Mäkelä & Hirvonen 2012a, 27). Kun työ 
ja terveys -tutkimuksessa kysyttiin tarvetta joustaa esimiesten tai työtehtävien vaatimuk-
sesta, oli päivittäin tai viikoittain joustavien osuus lisääntynyt vuosien 2009 ja 2012 välillä 
jopa yhdeksän prosenttiyksikköä (Perkiö-Mäkelä & Hirvonen 2012a, 26). Samansuuntai-
nen tulos koskee ylityötä ylipäänsä: työolobarometrin 2012-aineistossa ylityöt olivat li-
sääntyneet (Lyly-Yrjänäinen 2013, 54). Kotona ylityötä tekevät arvioivat monet työn te-
hostamista koskevat piirteet palkansaajien keskiarvoa korostuneemmiksi työpaikoillaan 
(luku 5.3.)  

Saavatko pehmeämmät, henkilöstölähtöiset käytännöt väistää talouskriisin oloissa? 
Eikö olisi päinvastoin entistä tärkeämpää huolehtia työntekijöiden jaksamisesta? Tämän 
perusteella organisaatioissa olisi hyvä paitsi kehittää pitkäjänteistä toimintaa uusien työ-
hyvinvointikysymysten kuten työn ajan ja paikan käytäntöjen ohjaamiseksi, myös valmis-
tautua mahdollisiin taloudellisiin ongelmiin sopimalla ja keskustelemalla hyvän sään ai-
kana työntekijöiden kanssa, miten mahdollisissa kriisioloissa toimitaan. 
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7.  Tutkimuksen, aineistojen ja menetelmien arviointi 

Arvioin tutkimustani (1) työelämäntutkimuksen tradition, (2) (suomalaisten) tietotyönte-
kijöiden aseman, sekä (3) tutkimusasetelmien (aineistojen, tutkimuskysymysten ja mene-
telmien) rajojen ja moninaisuuden näkökulmista. 

Osa työelämäntutkimuksen traditioita 
Suurin osa työelämäntutkimuksesta rajautuu edelleen joko työnantajan tai työntekijän 
näkökulmaan. Tässä väitöksessä korostuu työntekijän näkökulma: aineistot ovat työnte-
kijäaineistoja. Näkökulmia sanelevat aineistot, mutta aineistoja myös kerätään tietystä nä-
kökulmasta. Ei olisi pahitteeksi, mikäli työnantajan näkökulmaa integroitaisiin sosiaali-
tieteelliseen työelämäntutkimukseen, ja mikäli johtamisen alueen työelämäntutkimuk-
sessa kerättäisiin aineistoja yhtä lailla eri osapuolilta. Vähintäänkin, eri näkökulmista saa-
dut tutkimustulokset ja -tieto tulisi asettaa nykyistä tiiviimpään vuoropuheluun.  

Työmarkkinoiden kokonaisuuden kannalta työnantajien ja työntekijöiden näkökul-
mat tulisi tuoda sekä tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa keskustelussa että lainsäädän-
nössä yhteiseen tarkasteluun. Samalla tulisi keskustella etenkin sosiaaliturvasta. Paitsi työ-
ajan muutokset ja siihen liittyvät työsuhdemuutokset, myös yhteiskunnallinen moninai-
nen sosiaalinen ja etenkin taloudellinen muutos, ovat johtaneet siihen, että liian moni 
elämän- tai työn tilanne jää vaille tasavertaista kohtelua (Koistinen 2014). 

Toinen samantyyppinen, tutkimustraditioon peräytyvä omankin tutkimukseni rajaus 
on painotus palkansaaja-aineistoihin. On selvää, että tutkimusasetelmallisesti ja tulkin-
nallisesti on perusteltua tehdä rajauksia, mutta nykyisin työelämän piirteet ja työn sisällöt 
kaihtavat työsuhdeperustaista erottelua (ks. Hasanen 2013). Silloin kun mahdollista, ai-
neistoja kannattaisi kerätä yhtä lailla palkansaajilta ja yrittäjiltä. Peruste on jälleen sama: 
etenkin yhteiskuntapoliittisen sääntelyn ja sosiaaliturvan kannalta erilaisissa asemissa ole-
vat palkansaajat ja yrittäjät saavat tällä hetkellä osakseen liian eriarvoistavan kohtelun. 
Sosiaaliturva on rakentunut palkkatyö- ja ansiosidonnaiseksi (Supiot et al. 2001).  

Tässä tutkimuksessa ajankäyttö- ja haastatteluaineistoissa oli sekä palkansaajia että 
yrittäjiä. Yrittäjiä on ollut mahdollista tarkastella käsitteellisessä sekä eri työn muotojen 
yleisyyttä koskevissa osatutkimuksissa. Kuitenkin yrittäjien ja maatalousyrittäjien työn 
erityiskysymyksiä ja hyvinvointia työhön liittyen on ollut vaikea analysoida. Kuva yrittä-
jistä jää rajoittuneeksi, paitsi haastatteluaineiston pienen koon, myös sen vuoksi, että yrit-
täjät käsittäviä ajankäyttö- ja eurooppalaisen työolotutkimuksen aineistoja ei ole tässä 
hyödynnetty erityisen laajasti. 

Rajoituksista huolimatta oli havainnollista asettaa tähän kontekstiin sellaisia keskus-
teluita kuin työn ja perheen yhteensovittaminen tai työn moninaistuvat ajat ja paikat. 
Molempien näiden keskusteluiden osalta yrittäjät ovat kohdanneet nämä tutkimuksessa 
esitetyt haasteet työn käytäntöjen ja elämänalueiden dynamiikan näkökulmista katkoitta 
yli teollisen palkkatyöajanjakson ainakin ajankäytöllisesti laajempina kuin palkansaajat 
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koskaan. Kuten ajankäyttötutkimuksen työn aikaa ja paikkaa koskeva analyysi (Ojala 
2012) osoitti, palkansaajat noudattavat yllättävänkin konventionaalista työpäivän kulkua, 
kun samaan aikaan yrittäjät tekevät monipaikkaisinta ja maatalousyrittäjät moniaikaisinta 
työtä. On mahdollista, että heillä työn ja muiden elämänalueiden kysymykset kietoutuvat 
arkeen tiukemmin, etenkin mikäli he samaan aikaan ansaitsevat tulonsa pienistä puroista. 
Yrittäjillä on tietenkin vastapainoksi enemmän vapautta, mikä lieventää eroa ja tuo toi-
saalla omat haasteensa etenkin niille palkansaajille, joille työelämän henkilöstölähtöiset 
joustot eivät yllä. Palkansaajilla myös työajan intensiteetti ja työpaine on lisääntynyt, mikä 
heijastuu vapaa-aikaan (esim. Green 2006; Tammelin 2009a). 

Aineistokysymysten lisäksi tulisi työelämäntutkimuksen suuntaamisessa huomioida 
myös tutkimuskysymykset. Nyt sosiaalitieteilijät tekevät sosiaalitieteellistä työelämäntut-
kimusta, terveystieteilijät terveystieteellistä ja psykologit psykologisesta perinteestä ja teo-
rioista ponnistavaa tutkimusta. Rajoja ylittäviä tutkimusryhmiä on toki syntynyt. Käytän-
nössä omat – jälleen aineistoni – rajoittivat mahdollisuuksia tavoittaa ja ymmärtää esi-
merkiksi persoonallisuuden kaltaisten tekijöiden yhteyttä tutkittaviin ilmiöihin. Psykolo-
gisessa työelämäntutkimuksessa on kuitenkin havaittu, miten vahvasti persoonallisuus-
tekijät ohjaavat ja muuntavat paitsi yksilön omaksumia käytäntöjä myös sitä millaiset hy-
vinvointiseuraukset niillä on (Kinnunen & Mauno toim. 2009). Näin on etenkin nykyi-
sessä kontekstissa, jossa työajat ja työnteon tavat entisestään yksilöllistyvät.  

Tällaisia orientaatioeroja ja niitä seuraavia erilaisia valintoja on käytännössä hyvin vai-
kea huomioida, kun tutkitaan määrällisillä, palkansaajaväestöön yleistettävillä aineistoilla 
työnteon tilallista muutosta ja sen yhteyksiä hyvinvointiin. Taloudelliset ja itse työstä ai-
heutuvat tekijät on helpompi tunnistaa yleisellä tasolla ja perinteisin tutkimusasetelmin. 
Yhteiskuntatieteellinen työelämäntutkimus ei ole erityisesti kunnostautunut juuri persoo-
nallisuuden, orientaatioiden tai vaikkapa elämänhallinnan näkökulmien huomioimisessa 
työn ja hyvinvoinnin tutkimuksessa (ks. Sihto 2010). Etenkin nyt, kun työ on sisällöiltään 
tietoistunut ja henkilökohtaistunut, persoonallisuutta koskevat havainnot tulisi integ-
roida tiukemmin hyvinvointitutkimuksiin. Psykologisessa työelämäntutkimuksessa per-
soonallisuuden yhteydet siihen, salliiko työntekijä työn ja muun elämän integroitua vai 
eriyttääkö hän niitä aktiivisesti, on kuitenkin todettu keskeiseksi hyvinvointikokemusta 
muotoilevaksi tekijäksi (Kossek et al. 2006; Westenholz 2006; Rantanen 2008). Persoo-
nallisuuden lisäksi myös tunteet ovat yhteydessä työn ja muun elämän suhteiden koke-
miseen: Matjaskon ja Feldmanin (2006) tutkimuksessa havaittiin jonkin verran siirräntää 
työssä kohdattujen tunteiden sekä perhe-elämän välillä. Erityisesti vahvaa työmotivaa-
tiota tuntevien miesten oli vaikeaa irtautua työstä ja ”puhdistaa päänsä” kotia varten. 

Psykologisesta tutkimuksesta tulisi etsiä esimerkiksi työolotutkimusten uudeksi ele-
mentiksi jokin tai useampi validoitu, persoonallisuutta käsittelevä mittaristo. Sama kos-
kee periaatteessa terveyttä: myös terveystieteellistä tutkimusta tehdään nykytiedon näkö-
kulmasta turhan kapeasti sen omalla sektorilla ja erillään yhteiskuntatieteellisestä, sosiaa-
lisiin kysymyksiin painottavasta työelämäntutkimuksesta. Työelämäntutkimus voisi 
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aiempaa paremmin käytännössä huolehtia siitä vanhasta tiedosta, jonka mukaan ihminen 
on psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus. 

Pohdin myös, olisiko kvantitatiivisilla työelämäntutkimuksilla aiheellista mitata työn-
tekijöiden ajan hallintaa, esimerkiksi tavoitteiden asettamista, ajankäytön suunnittelua ja 
aikatauluttamista. Nämä ovat tärkeitä työtaitoja nykytyöelämässä ja niiden tilasta olisi 
myös työorganisaatioiden hyvä saada tietoa.  

Hyväosaiset tutkimuskohteena? 
Alan Felstead työryhmineen (2002) muistuttaa, että keskustelua työn ja muun elämän 
kuten vapaa-ajan ja perheen kohtaamisesta on käyty oikeastaan pelkästään länsimaisessa 
kontekstissa. Toisin sanoen kyse on maista, joissa palkkatyö on yhteiskunnallinen lähtö-
kohta ja työhön osallistuminen korkeaa. Edelleen tarkastelut rajautuvat samalla kunkin 
maan työmarkkinoiden sisällä vielä rahatalouden muodollisissa rakenteissa toimiville 
työntekijöille. Ulkopuolelle jäävät jälleen kerran monet yrittäjinä työskentelevät sekä 
muita yhteiskunnallisesti tärkeitä työtehtäviä tekevät kuten omaishoitajat tai vapaaehtois-
työssä mukana olevat. Näin myös tämä tutkimus asettuu aineistojensa puolesta pääosin 
länsimaisen tradition ”vangiksi”: tutkimus edustaa sellaisia väestöryhmiä, joiden ase-
masta keskustellaan paljon, joiden ongelmat tuodaan esille ja joihin pyritään yhteiskun-
nan monien eri toimijoiden taholta vaikuttamaan. (Vrt. Koistinen 2014; Eräranta 2013.) 

Tietotyöntekijöillä työnkuva on itsenäinen, etätyömahdollisuus perustuu useimmiten 
vastavuoroiseen luottamukseen esimiesten, työyhteisön ja työntekijän kesken, sekä työ 
muodostaa sisällöllisesti kiinnostavana merkittävän osan identiteettiä. Kuitenkin juuri tä-
män työntekijäryhmän koko kasvaa ja heille asetetaan kansantalouden tuottavuuden ko-
hentamista koskevia rooleja. Samaan aikaan heille kasautuu monia muita yhteiskuntaelä-
män kannalta keskeisiä rooleja vanhempina ja (vastuullisina) kuluttajina. 

Vähättelyyn ei siis pidä sortua: työelämän piirteiden kohentaminen myös valtaväes-
töllä koskee suoraan sellaisten yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumisen mahdolli-
suuksia kuin vaikkapa työurien pidentyminen. Myös uusiin, havaittuihin ongelmakohtiin 
tulee tarttua. Tässä tutkimuksessa erittelin keskeisenä uutena piirteenä iltaisin, viikonlop-
puisin ja muuna vapaa-aikana tehtävää työtä. Se yleistyy tällä hetkellä huolestuttavasti 
etenkin valtion työntekijöillä (Aho & Mäkiaho 2011). Valtion tuottavuusohjelma ja siihen 
liittyen todennäköisesti etenkään henkilöstömäärän vähentäminen ei saisi tuottaa työn-
tekijöille sellaisia hyvinvointiin kohdistuvia uhkia, jotka mahdollisesti riskeeraavat palau-
tumisen työstä ja pitemmällä aikavälillä voivat aiheuttaa sairauspoissaoloja työstä. Mikäli 
tuottavuusohjelma on korvauksetta tehtävän ylityön taustalla, sen kohdalla tarvitaan suo-
rastaan täyskäännöstä. Ei ole kestävää valtion työnantajapolitiikkaa väsyttää omia työn-
tekijöitä ja työntää heitä sairauslomille.  

Suomen työmarkkinoiden erityispiirteet – ja samalla EU:n työpoliittisten linjausten 
tavoitesuunta – osoittaa lapsiperheissä tehtävän hyvin paljon ansiotyötä. Lisäksi isät te-
kevät huomattavan paljon ylityötä. Sekä isien että äitien työllisyysasteet ovat muuta väes-
töä korkeammat. Palkansaajaperheiden ”normina” on edelleen kaksi kokoaikaisesti 
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työssä käyvää vanhempaa. (Salmi & Lammi-Taskula 2011; Tammelin 2009a, 2009b.) Näi-
den perheiden hyvinvointi ei ole irrelevantti kysymys, sillä heidän tulisi jaksaa hyvinvoi-
vina työntekijöinä perhevaiheen jälkeen vielä kymmeniä vuosia.  

Arlie Hochschild (2001, 246) on kuitenkin kritisoinut sitä, kuinka organisaatioiden 
työ–perhe-ohjelmat kohdistuvat oikeastaan vain keskiluokkaisiin naisiin – eivät edes kes-
kiluokkaisiin miehiin, saati työnväenluokkaan tai köyhempiin. Hochschild muistuttaa, 
että miehillä on yhtä paljon ”voitettavaa”. Henkilöstölähtöisistä joustoista tulisi keskus-
tella nykyistä enemmän myös niiden ryhmien kohdalla, jotka eivät vielä niitä tavoita. Li-
säksi kaikessa aiemmassa tutkimuksessa eniten on kannettu huolta juuri naisista. Suo-
messa voisi kuitenkin analysoida nykyistä perusteellisemmin paljon ylityötä tekevien 
miesten asemaa ja jaksamista. 

Millaista tietoa valitut tutkimusasetelmat tuovat? 
On ehkä totta – ehkä ei – että työelämä olisi nyt erityisessä muutoksessa. Nykyisen työn 
maailman kentällä jo pelkästään itse työ käsitteenä pakenee määritelmiä. Kun haluan tut-
kia työajan jakoa sovittuihin ja ylityötunteihin, tekevät uudet työsopimukset sopimus-
palkkoineen ja rajoittamattomine tuntimäärineen kysymyksen häilyväksi. Kun haluan tut-
kia kotia erityisenä työnteon paikkana, havaitsen, että koti asettuukin ikään kuin konteks-
tiksi moninaiselle nykypäivän työelämälle, sivuseikaksi siinä mielessä, että koti tuottaisi 
mitään vahvoja rajoja työnteolle. Paradoksaalisesti juuri rajojen häilymisen vuoksi kotia 
ja sen turvaa nyt kaivattaisiin (Jokinen 2009). 

Myöskään työajalla ei ole sellaisenaan enää aiempaa merkitystään. Kun haluan tutkia 
työn ja hyvinvoinnin kytköksiä, työn yksilöllistyminen vaikeuttaa tulosten kytkemistä 
työperäisiin syihin (vrt. Allvin 2008). Lisäksi työ itse kaihtaa määritelmän yrityksiä: työstä 
on kuin varkain tullut jotakin muuta kuin mihin työ- ja sosiaaliturvajärjestelmämme pu-
reutuu (ks. Koistinen 2014). Määritelmäongelmat johtavat pahimmillaan siihen, että tut-
kimuskentällä tunnistettavat ongelmat jäävät työpoliittisen sääntelyn ja pahimmillaan yh-
teiskuntapoliittisen tunnistamisenkin tavoittamattomiin. Tässä keskeinen ongelma on 
työaikaan perustuva työlainsäädäntö, jota seuraavat sosiaaliturvan laajat kytkökset ansio-
työhön ja työsuhteiseen työhön. Täytyy kuitenkin muistaa, että määritelmäongelmat seu-
raavat sosiaalitutkimusta: ne osoittavat yhteiskuntaa koskevan tutkimuksen ja tiedon tar-
peellisuuden. 

Tietoa sanotaan olevan kahdenlaista: yksiselitteistä (explicit) ja epäsuoraa tai hiljaista 
(tacit, Nonaka et al. 2001, 14). Tällaiseen jakoon liitetään ajatus faktuaalisemman ja suh-
teellisemman tiedon eriävyydestä. Usein numerotietoa ajatellaan faktuaalisena tietona, 
vaikka etenkin yhteiskunnasta kertova tieto on lopulta aina valintojen ja päättelyketjujen 
tulos. Niin tässäkin tutkimuksessa. Jokainen numero on käsitteellisen tiedon ja monivai-
heisen operationaalistamisen valintojen prosessin tulos. Mittarit ovat olennainen osa 
kvantitatiivista tutkimusta. Mittaaminen on kuitenkin monivaiheinen prosessi, joka sane-
lee lopulta osan myös itse tuloksista. Mittarit tavoittavat sosiaalisen todellisuuden aina 
puutteellisesti. Määrällinen tieto ei kuitenkaan ole millään tavalla lähtökohtaisesti vailli-
naista, ”pinnallista” (vrt. Töttö 2004). Se on tietoa, jolla on mahdollisuutensa ja rajansa, 
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samoin kuin millä tahansa tiedolla. Tärkeää on, että tiedon rajat eli sen luomisen ehdot 
kuvataan jokaisessa tutkimuksessa erikseen. Näin olen tutkimuksen perinteitä kunnioit-
taen pyrkinyt tekemään.  

Kun itse olen käyttänyt pääasiassa toisen käden lähteitä kuten Tilastokeskuksen ai-
neistoja, mittaamisen kysymykset on määritelty tutkimuskohteestani riippumatta. Sekun-
dääriaineistoja käytettäessä keskeistä on yhdistää teoreettinen tieto ja olemassa olevat 
mittarit ja operationaalistaa ne tyydyttävällä tavalla. Tutkimuskohde muotoutuu osin ole-
massa olevien aineistojen perusteella eikä omaehtoisesti. Varsinainen operationaalistami-
nen ei ole pelkkä mittarin valintaa ja sen teoreettista nimeämistä koskeva prosessi, vaan 
myös lukuisa joukko pieniä valintoja, kun mittareiden osajoukkoja luokitellaan uudelleen 
varsinaisessa analyysissa käytettäväksi. Esimerkiksi kotona työskentelyn luonnetta kos-
keva, keskeinen tutkimukseni mittari työolotutkimuksessa sisältää ylityönä ja etätyönä 
kotona tehtävän työn lisäksi vaihtoehdon ”tekee molempia”, johon on vastannut myön-
tävästi viimeisimmässä vuoden 2008 12 prosenttia kotona työskentelevistä palkansaa-
jista. Tämän ryhmän olen pääasiassa yhdistänyt ylityötä tekeviin palkansaajiin. Mittarei-
hin liittyy myös aina riski siitä, etteivät vastausvaihtoehdot olekaan ideaalioletuksen mu-
kaisesti toisensa poissulkevia (ks. Siponen 2014). Miten itsekään vastaisin kysymykseen 
”Ovatko kotona tehtävät työt lähinnä”: ”ylitöitä tai työtä ilman korvausta” (ei, koska 
minulla on kokonaistyöaika), vai ”onko osa normaalista työajasta sovittu tehtäväksi ko-
tona” (näin voisi sanoa mutta ei tästä kirjallista sopimusta ole), vai ”molempia” (näin 
varmaankin, mutta ei kumpaakaan edeltävistä suoranaisesti). Tilastokeskus ja Eurofoun-
dation ovatkin kansallisina ja kansainvälisinä tilastoviranomaisina tehneet myös vastaus-
vaihtoehtoja koskevaa reseptioanalyysia ja kehittäneet mittareita tulosten perusteella. 
Tällaista tutkimusta tulisi tehdä Suomessa enemmänkin. 

Yksi konkreettinen puute työoloaineistossa koski perheestä työhön suuntautuvan 
vuorovaikutuksen ja elämänalueiden kohtaamisen mittareiden puutetta. Tutkimukses-
samme (VI artikkeli: Ojala et al. 2014) työn ja perheen kohtaamisen mittarit ilmentävät 
työstä perheeseen suuntautuvaa vuorovaikutusta ja vieläpä niin, että tämän vuorovaiku-
tuksen myönteisiä piirteitä ei ollut mitattu lähes lainkaan. Näin jo pelkkien mittareiden 
valinta saattaa vahvistaa mielikuvaa siitä, että työ olisi se ongelma. Vuoden 2013 työolo-
tutkimukseen onkin lisätty myönteisiä työn ja muun elämän kohtaamista kuvaavia mitta-
reita. Seuraavaksi tulisi tutkia, millaisia hyvinvointiyhteyksiä kodin piirteillä tai vapaa-ajan 
kuormituksella on monitilaisen työn kanssa. 

Kun mittarivalintoja kertyy jokaiseen määrälliseen analyysiin useita, on lopputulos to-
dellakin valistunein arvaus – kuten lopulta ehkäpä kaikki eksplisiittisimmältäkin näyttävä 
tieto ylipäänsä on. Tutkimusasetelmaluvussa kuitenkin kirjoitin, että vahvoja yhteyksiä 
tutkittavien asioiden välillä ei pysty muuttujien luokitteluilla manipuloimaan. Heikoista 
yhteyksistä sosiaalitieteilijän taas tulisi vetää johtopäätöksiä vain varoen.  

Sekundääriaineistojen puolustukseksi tulee toisaalta lukea niiden yleistettävyys. Työ-
elämäntutkimuksen kuten kaiken kyselytutkimuksen aineistonkeruissa ongelmallisiksi 
ovat osoittautuneet alenevat vastausprosentit. Yksittäisiin organisaatioihin kohdistuvat, 
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tutkimushankekohtaiset aineistonkeruut jäävät aina monilta osin rajoittuneiksi, mitä vas-
taamishalukkuuden aleneminen entisestään vaikeuttaa. On ollut erinomainen tilaisuus 
soveltaa tutkimuksessa koko palkansaajaväestöön kohdistuvaa työolotutkimusta, jonka 
tiedonkeruusta on kerätty kokemusta jo vuosikymmenten ajan: yksittäinen tutkija tai edes 
tutkimusryhmä ei vastaavia aineistoja tietenkään pysty keräämään. 

Tutkimuksessa olen soveltanut varsin erilaisia aineistoja: päiväkirja-aineistoa, haastat-
teluaineistoa sekä perinteistä survey-tutkimuksen keinoin rakennettua ja kerättyä kysely-
aineistoa. Mixed methods -lähestymistavan mukaisesti olen tuottanut tietoa paitsi eri ai-
neistoihin, myös eri menetelmiin perustuen. Käytännössä mixed methods ei kuitenkaan 
luo mitään taianomaista uutta lisää aiemmin sovellettuihin tutkimusasetelmiin nähden 
(vrt. Kortteinen & Töttö 2010). Useimmiten kyse on tavanomaisen laadullisen ja mää-
rällisen tutkimuksen menetelmistä, joita sovelletaan samassa tutkimuksessa mutta kui-
tenkin erillisiin aineistoihin. Tässä tutkimuksessa neljäs artikkelini (Ojala 2011) sisälsi 
sekä määrällisen että laadullisen tutkimusotteen, mutta analysoin aineistoja erillisin me-
netelmin. Myönteinen piirre tässä tutkimuksessa oli sekä neljännen artikkelin että tämän 
johdantoartikkelin perusteella mahdollisuus keskustella eri aineistojen tuottamista tutki-
mustuloksista. Ne täydensivät toisiaan tiedon lähteinä huomattavasti etenkin kotona 
työskentelyn luonteen ja hyvinvointiyhteyksin näkökulmista.  

Käytännössä mixed methods tarkoitti siis tutkimuksessa normaalia triangulaatiota, 
jossa tuloksia koetellaan eri aineistoin ja menetelmin. Tilanteessa, jossa kaikki tutkimuk-
sen erilliset aineistot ovat kuitenkin luonteeltaan poikkileikkauksenomaisia, triangulaatio 
lisää mahdollisuuksia tehdä parempia ”arvauksia” asioiden yhteyksien välisestä suun-
nasta. Kausaalipäätelmiä on silti mahdoton tehdä, mutta aiemman tutkimustiedon yhdis-
täminen monilla aineistoilla syntyneiden tulosten pohdintaan tuo lisäpontta teoreettisten 
päätelmien teolle. Tietenkin täytyy muistaa, että aineistojen tiedon muodot ovat ja niiden 
on tarkoituskin olla hyvin erilaisia. Ajankäyttöaineistoa esimerkkinään käyttänyt Katja 
Repo (2013) pohti määrälliseen aineistoon liittyen käsitteiden operationalisointia: kun 
laadullisessa tutkimuksessa tunnistetaan vaikkapa ”hyvän vanhemmuuden” diskurssi, 
miten rakentaa siitä (valmiiksi kerätyn) ja tietyllä tavalla strukturoidun aineiston ulottu-
vuudet huomioiden luotettava mittari? Tietenkin tutkimuskysymykset, joita määrälliselle 
aineistolle asetetaan, muotoutuvat erinäköisiksi. Repo korostaa sensitiivisyyttä aineisto-
jen kesken: tutkimusasetelmallista sopusointua sekä aineiston rajat tunnistavaa tulkintaa 
siten että taso, jolla tuloksista argumentoidaan, on kulloinkin linjassa tutkimuskysymyk-
sen ja aineiston osalta. 

Tämäkin tutkimus jättää monia kysymyksiä avoimeksi ja jatkotutkimuksen varaan. 
Olen koonnut niitä taulukkoon 11 erikseen työntekijän, työorganisaation, yhteiskunnan 
sekä tutkimuksen haasteiksi. Tutkimuksessa tarvittaisiin etenkin käsitteellistä ja mittaa-
miseen liittyvää koordinaatiota sekä toisaalta pitkittäistutkimusasetelmia vastamaan ky-
symyksiin työn monitilaisten muotojen ja työntekijöiden elämäntilanteiden pitkän aika-
välin hyvinvointiyhteyksistä. Työntekijöiden työolot monitilaisissa työn muodoissa kai-
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paavat yhtä tutkimusta etenkin erilaisten elämäntilanteiden ja yksilöllisten työorientaati-
oiden suhteen. Työorganisaatioissa olisi hyvä huolehtia nykyistä paremmasta työajan hal-
linnan edellytyksistä työntekijöillä ja keskustella monitilaisesta työstä työyhteisössä. Yh-
teiskunnan tasolla olisi tärkeää tutkia ja luoda uutta politiikkaa ja sosiaaliturvaa palkan-
saajia turvattomammassa työmarkkina-asemassa oleville pienyrittäjille, omaisiaan kotona 
hoivaaville tai apurahalla kotona työskenteleville työntekijöille (Koistinen 2014).  

 
Työntekijä Työntekijöiden elämäntilanne-erot ja työaikajoustojen toimivuus 

Yksilölliset erot työn ja muun elämän integraation taidoissa ja eri työaikajoustojen sopivuus 
Monipaikkaisen työn ajan hallinta sekä ylityö työpaikan ja kodin ulkopuolella, esimerkiksi työmatkoilla  
Korvatun ja korvauksettoman ylityön yhteydet kotona työntekoon ja työntekijän hyvinvointiin,samoin 
kuin vapaaehtoisen ja vastentahtoisen kotona työnteon eriyttäminen hyvinvointianalyysissa 
Vastavuoroisuus vapaa-ajalta työn suuntaan: kuinka paljon hoidetaan myös kotiasioita työajalla; mil-
laisia hyvinvointiyhteyksiä kodin piirteillä tai vapaa-ajalla on monitilaisen työn kanssa 
Paljon ylityötä tekevien miesten, etenkin perheenisien, asema ja jaksaminen 

Työorgani-
saatiot ja 
työyhteisöt 

Henkilöstö- ja työnantajalähtöisen jouston sekä työkiireen ja -paineen linkittyminen etätyöhön ja yli-
työhön kotona, pitkän aikavälin hyvinvointiyhteydet  
Miten henkilöstölähtöisistä joustoista tulisi nykyistä vahvemmin työntekijän ja perheen, eikä työn eh-
doilla joustavia käytäntöjä? 
Myönteistä hyvinvointia lisäävän joustavuuden ehdot: esimerkiksi hyvinvoivien etätyöntekijöiden työn 
piirteiden tutkiminen  
Joustavan työskentelyn pelisäännöt työyhteisöissä samoin kuin toimivat käytännöt havaittujen ongel-
mien hallitsemiseksi 
Työntekijöiden työn hallinnan taitojen vahvistaminen 
Liikkumisen tuomat erityishaasteet perinteisissä ammateissa kuten kotipalvelutyöntekijöiden hoiva-
työssä tai poliisin tehtävissä 

Yhteiskunta Kotona työskentelevien, yhteiskunnallista työtä tekevien (omaishoiva, vapaaehtoistyö) työolojen tut-
kimus 
Millaisia itsensä työllistämisen muotoja yhteiskunnassa kehittyy, syntyykö uusia kotona työtä tekeviä 
ryhmiä ja millaiset työolot heillä on 
Itsensä työllistävien asema silloin, jos kotona teetetään työtä "alihankittuna" freelancerina?  
Kotona kokoaikaisesti työskentelevien asema tietoyhteiskunnassa, niin palkansaajien kuin yrittäjien; 
perhepäivähoitaja-instituution kehitys(vrt. Salmi 1991) 
Tulos- ja tehostamispaineiden yhteys etenkin valtion työntekijöiden ylityöhön, valtion tuottavuusohjel-
man pitkän aikavälin hyvinvointiuhkat 
Maatalousyrittäjien ajankäytön ja toimeentulon suhde, mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnallisella 
aikapolitiikalla 

Tutkimus Monitilaisen työn pitkän aikavälin hyvinvointiseuraukset; puskuroivat tekijät kielteisten seurausten 
ehkäisemiseksi, pitkittäisaineistot 
Käsitteiden ja mittareiden hallitumpi käyttö ja koordinaatio tilastoaineistoja kerättäessä 
Laadullisen ja määrällisen tutkimustiedon keskustelu tilastomittareita ja aineistonkeruita suunnitelta-
essa 
Miten vastaajat mieltävät työelämäntutkimuksen käsitteistä muodostetut kyselyaineistojen mittarit? 
Monitilaisesta työstä tehtävän, työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen yhteydet työn tekemi-
sen käytäntöihin (formaali/informaali) 
Päivittäisten työmatkojen aikainen työnteko eri kulkuvälineissä 
Informaalien palkkatyön työkäytäntöjen variaatiot: informaalin työn käsiteanalyysi ja työn muotojen 
tunnistaminen 

 
Taulukko 11. Jatkotutkimustarpeet. 
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8. Lopuksi: Tuhansia töitä, valvottuja öitä? 

Työ on menettänyt rajansa – näin tavataan sanoa. Vaikka palkansaajilla työn käytännöt 
muistattavat yhä enimmäkseen konventioita ajan ja paikan suhteen (Ojala 2012), on niiltä 
osin kuin väite realisoituu, kysyttävä: entä sitten? Kuten monessa muussa yhteiskunnal-
lisessa muutoksessa, työajan ja työtilan uudistuneissa käytännöissä ei ole paluuta entiseen. 
Susan Halford (2006) on jopa sanonut, että tutkijoiden tulisi jo luopua ”ortodoksiois-
taan” ja lakata vaatimasta työlle rajoja. Emme voi ajatella elävämme edes pelkän välttä-
mättömän sopeutumisen aikaa, vaan uudistuneet käytännöt ovat tosiasiassa myös myön-
teisiä mahdollisuuksia. Työntekijät iloitsevat työn tilallisen vapauden yhteydessä lisään-
tyneestä itsenäisyydestä. Työ tuo myös oikeuden kehittää itseään (Casey 1995, 25, 27). 
Vaikka kohtaamme kielteisiä havaintoja, kuten missä tahansa muutoksessa, tätä itsenäi-
syyttä ei tule pyrkiä poistamaan vaan ongelmakohdat tulee huomioida työelämän kehi-
tystarpeina. 

Koti, yhtenä työnteon tilana, toimi tutkimusta rajaavana tekijänä. Tutkimuksen kulu-
essa kävi kuitenkin selväksi, että aika on tilaa suurempi kysymys (vrt. Kaufman-Scarbo-
rough 2006). Aika tarvitsee hallintaa, ajankäyttöä tulee opetella, ajankäytön ongelmat 
tuottavat ongelmallisia hyvinvointiseurauksia, liiallinen ajankäyttö estää palautumista 
työstä. Koti on eräänlainen ikkuna siihen, mitä työn kentillä tapahtuu. Monet aikaan liit-
tyvät kamppailut käydään juuri kodeissa, kodin aikana ja kodin tilassa. Sen vuoksi kodin 
merkityksen palautumisen, vapaa-ajan ja kodin perheenjäsenten yhteisenä ympäristönä 
voidaan katsoa kohdanneen uusia riskejä.  

Kotona työskentelyn sopimista yhteen perhe-elämän kanssa on verrattu kaksiteräi-
seen miekkaan. Jeanne Moore (2006) kirjoittaa, että jokaista myönteistä piirrettä kotona 
työskentelyssä seuraa aina jokin kielteinen vastinpari. Työn aika on vapaa – mutta se 
jatkuu iltaan. Työ on innostavaa – mutta se myös uuvuttaa. Työn tilan saa valita vapaasti 
– mutta perheenjäsenet häiritsevät tai kärsivät tilan tai läsnäolon puutteesta. Kun työ 
venyy iltaan, parisuhderistiriidat ja tunteet perheen laiminlyönnistä lisääntyvät (Ojala et 
al. 2014). Kotona työskentely tuo väistämättä yhteen ja joskus sekoittaa hallitsematto-
masti työn, perheen ja vapaa-ajan. Uusissa tehtävään tai tavoitteeseen sitouttavissa työ-
aikasopimuksissa on tietysti merkittävä työajan venymisen riski, mutta samalla työpäivien 
jatkaminen korvauksetta kotona iltaisin on yhteydessä vakaampaan työuraan ja korke-
ampiin työtuloihin tulevaisuudessa (Song 2009). Kotona työnteko on ylipäänsä sekä 
mahdollisuus (joustaminen palkkatyöntekijöille, vapaaehtoinen yrittäminen) että on-
gelma (palkkatyön ulkoistaminen itsensä työllistävien koteihin). 

Tietotyö muotoutunee tänä päivänä aiempaa useammin epävirallisen työaikakulttuu-
rin seurauksena: työaikaa säätelevät käytännöt menettävät merkitystään. Ajasta tulisi neu-
votella ja sitä tulisi aktiivisesti hallita työyhteisöissä. Ajankäyttöä ei tulisi täysin yksilöllis-
tää työntekijöille. Etenkin tietoteknologian roolia tulisi punnita työorganisaatioissa tark-
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kaan. Teknologian tulisi helpottaa, ei vaikeuttaa työprosessia (Pyöriä 2008). Nyt se pirs-
too työpäiviä. Täytyy kuitenkin muistaa, että tietotyö on huokoista teknologioiden ja ver-
kostomaisen organisoimisen lisäksi myös sen vuoksi, ettei ole luontevaa odottaa kykyä 
keskittyä ja olla tehokas kahdeksaa tuntia yhtämittaisesti. 

Työpäivien venyttäminen yleistyy kotona työskentelyn luonteena nopeammin kuin 
etätyö. Etätyö ei ole vielä 2000-luvullakaan niin yleistä kuin mihin visiot vuosikymmeniä 
sitten tähtäsivät, eikä se ole ratkaissut yhtäkään niistä ongelmista, joiden helpotukseksi 
sitä kaavailtiin, alkaen ympäristörasituksesta ja päätyen työn ja perheen parempaan tasa-
painoon, joskin etätyö on onnistuessaan yksi monista myönteisistä henkilöstölähtöisen 
jouston keinoista. 

Työntekijät eivät kuitenkaan odota työn ja muun elämän pysyvän täysin erillään, eten-
kään kotona työtä tekevät. Työ kytkeytyy kotiin helposti ja luontevasti: kuitenkin kotona 
tehtävään työhön liittyy aikaneuvotteluja ja perheenjäsenten elintilasta ja yhteisestä ajasta 
käytäviä neuvotteluita, myös kamppailuita. Koti ja siellä asuvat perheenjäsenet eivät aina 
ole neuvottelun osapuolina, kun työ rytmittyy uudelleen. Silti ylityö on kenties liian pai-
nokas ilmaisu päivien täydentämiselle: teknologiat ja uudet viestinnän tavat sekä globaalit 
verkostot johtavat rytmittämään työn arkea uudelleen. Ylityön tarve kertoo aina liialli-
sesta työkuormasta, joka on työorganisaatioiden hallittavissa oleva ongelma, tehtiin työ 
missä tahansa.  

Työpäivien venyminen kodin ajalle kertoo eniten työn luonteen muutoksesta; se ei 
ole laajamittaisesti osoitus suomalaisten työorganisaatioiden harjoittamasta mielivallasta. 
Empiirisen työolotutkimuksen valossa suomalaisia tietotyöorganisaatioita kuvaavat uu-
siutuneesta työnkuvasta huolimatta useammin vastavuoroinen luottamus ja työntekijöi-
den sitoutuminen mielenkiintoiseen työhön kuin kärjistyneet eturistiriidat. Työnteko il-
taisin kertoo yhtä lailla työn tietotyöluonteesta ja muutoksista ajan rajojen suhteen, työn 
mielekkäästä sisällöstä kuin aikapaineistakin. Se on eräänlainen tiivistelmä kaikesta työ-
elämän muutoksesta, tämän päivän työelämä ”pienoiskoossa”. Se on myös ilmentymä 
työn henkilöitymisestä ja työntekijöiden innostuksesta ja halusta tehdä paljon työtä oman 
uran, työn ja työorganisaatioiden menestyksen eteen. 
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Ojala Satu

Yöllä kello kolmetoista
Monipaikkainen ja moniaikainen työ on arkea ylemmille toimihenkilöille sekä 
yrittäjille. Heillä työ myös venyy iltaan ja vapaapäiviin. Haasteellisinta työn 
ja vapaa-ajan rajaaminen on kuitenkin maatalousyrittäjille, joiden työ alkaa 
aamuvarhain ja päättyy myöhään. Näistä piirteistä huolimatta suurin osa 
työstä tehdään edelleen työpaikalla perinteisinä aikoina.

KIRSI KUNNAKSEN runossa Yöllä kello kol-
metoista kummitukset käyskelevät ympäriin-
sä öisin, mu tta yli puolen yön ajoittuvat työt 
eivät ole tuntemattomia nykyajan tietotyön-
tekijällekään. Tarkastelen artikkelissani ansio-
työn yleisyyttä ja ajoitusta erilaisissa työnte-
on paikoissa. Tietoyhteiskunnassa työ on pit-
kälti vapautunut fyysisistä rajoista ja sen seu-
rauksena on syntynyt uusia työnteon muoto-
ja. Niitä on tavoiteltu esimerkiksi käsittein 
etätyö, mobiili työ, virtuaalinen työ ja e-työ 
sekä yleiskäsitteellä hajautettu työ. Kaikkia 
niitä yhdistää ajatus tietoteknisten välineiden 
mahdollistamasta monipaikkaisesta työstä. 
Liikkuvaa työtä tehdään kuitenkin edelleen 
myös muissa kuin tietotyötehtävissä.

Suomessa liikkuva työ on tunnetusti hy-
vin yleistä. Vuoden 2010 eurooppalaisessa 
työolotutkimuksessa neljännes kaikista eu-
rooppalaisista ja jopa 45 prosenttia suoma-
laisista nimettiin ”e-nomadeiksi”, eräänlai-
siksi tietoteknisen ajan paimentolaisiksi, jot-
ka tekevät osan työstään työpaikan ulkopuo-
lella teknologisten välineiden avustuksella 
(Eurofound 2012, 95). 

Suomalaisen työolotutkimuksen mu-
kaan kolmisenkymmentä prosenttia suoma-
laisista palkansaajista liikkuu työssään vä-

hintään neljänneksen työajasta. Liikkumi-
nen, ja etenkin ulkomailla liikkuminen, on 
yleisintä ylemmillä toimihenkilöillä. Toi-
saalta e-nomadiksi kutsuminen saattaa olla 
liioittelua, sillä myös työntekijäasemassa 
olevat liikkuvat perinteisemmissä amma-
teissa ja työtehtävissä lähes ylempien toi-
mihenkilöiden veroisesti. (Lehto & Sutela 
2008, Nätti ym. 2010.)

Miehet liikkuvat työssään selvästi naisia 
useammin: kaksi viidestä palkansaajamie-
hestä ja viidennes naisista liikkuu vähintään 
neljänneksen työajastaan. Suurimmillaan 
naisten ja miesten välinen ero on sellaises-
sa työssä, johon sisältyy liikkumista laajem-
malti Suomessa. Työpaikkakunnalla sekä ul-
komailla liikkumisessa sukupuoliero ei ole 
aivan yhtä suuri. (Nätti ym. 2010.)

Palkkatyön tekeminen kotona koskee 
ennen kaikkea toimihenkilöitä, koska hei-
dän työnsä on usein helposti liikuteltavissa. 
Huomiota kiinnittää se, että Suomessa pal-
kansaajien kotona työskentely ei ole lainkaan 
sukupuolen mukaan jakautunut, vaan se on 
ollut vuodesta 1990 lähtien täsmälleen yhtä 
yleistä naisilla ja miehillä. Toinen merkittä-
vä kotona työskentelyn piirre on sen ylityö-
luonne: ylemmistä toimihenkilöistä 45 pro-
senttia oli vuonna 2008 tehnyt kotona ylitöi-
tä, mutta vain neljännes tavanomaista työai-
kaa korvaavaa etätyötä. (Nätti ym. 2010.)

Tässä artikkelissa erittelen monipaik-
kaista työtä perustuen Tilastokeskuksen 

Moni ylempi toimihenkilö palaa 
työhönsä iltauutisten jälkeen ja 
lasten mentyä nukkumaan.



46 HYVINVOINTIKATSAUS 3/2012

Teema
Ajankäyttö

Yöllä kello kolmetoista
Asui kummitustalossa
 kummitussukua
joka kynttilänvalossa
 käytti kummituspukua,
kun vieraina oli kummitustuttuja
ja kerrottiin kummitusjuttuja.

Silloin kynttilänsydän tulee
 täyteen kauhua
ja syöksyy huoneeseen
 kummitussauhua
jotta mammalta nousee pystyyn tukka
ja kummitustädin perii kummitushukka
ja enolla kääntyy nurinpäin sukka
ja serkuista pienin
 vinkuu villinä ihan:

 Mikä ihana yö!
 Miten ihanan inha!

kun kuunvalo hiipii ylitse pihan
ja piipussa hinkuu viima niin vinha
että enolla kääntyy taas nurinpäin sukka

juuri silloin kun kello kolmetoista lyö!

Kirsi Kunnas kokoelmassa 
Tapahtui Tiitiäisen maassa, WSOY 2004.

vuoden 2009–2010 ajankäyttöaineiston päi-
väkirjoihin ja tutkimuksen palkansaajien, 
yrittäjien ja maatalousyrittäjien ansiotyötä 
koskeviin vastauksiin. Hyödynnän näin ai-
neiston suomaa poikkeuksellista mahdol-
lisuutta ylittää näiden eri asemissa olevi-
en ryhmien väliset rajat. Työssä liikkumista 
koskevaa tietoa yrittäjien ja maatalousyrittä-
jien osalta ei ole ollut saatavilla. 

Ensinnä tarkastelen työssä liikkumisen 
yleisyyttä ja kestoa aineiston tarjoamien yk-
sityiskohtaisten paikkatietojen perusteella. 
Toiseksi yhdistän paikkatiedot laajemmiksi 
tilakategorioiksi ja kuvaan työssä liikkumis-
ta ja sen ajoitusta vuorokauden ympäri. 

Yrittäjät liikkuvat eniten

Vuosia 2009–2010 koskevassa ajankäyttöai-
neistossa kukin vastaaja on täyttänyt päivä-

kirjaa kahtena päivänä. Päiväkirjassa eritel-
lään, mitä tehdään kunakin kymmenen mi-
nuutin ajanjaksona ensisijaisesti – tarvittaessa 
toissijaisesti mutta yhtäaikaisesti – sekä missä 
ja kenen kanssa. Olen laskenut seuraavat tu-
lokset yhdistämällä ansiotyöntekoa koskevat 
päiväkirjamerkinnät paikkatietoon. Työ kä-
sittää tässä kaiken ansiotyön mahdolliset sivu-
työt mukaan lukien. Alkuperäisen aineiston 
vastaajaryhmien kokoa on painotettu siten, 
että tulokset ovat väestötasolla yleistettävissä.

Mukana on tiedot kaikilta niiltä päiväkir-
ja-aineiston päiviltä, joina vastaaja on tehnyt 
vähintään kymmenen minuuttia ansiotyötä. 
Tällaisia päiviä aineistossa on 2 009. Mää-
rä on suurempi kuin vastaajien varsinaisiksi 
työpäiviksi ilmoittamat 1 730 päivää. Ero-
tus kuvastaa osaltaan monien työntekijöiden 
ohimennen tekemää, luonteeltaan infor-
maalia ansiotyötä, tai joskus toki järjestel-
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mällisempääkin työntekoa varsinaisen työ-
ajan ulkopuolella ja muina kuin varsinaisi-
na työpäivinä. Juuri tämän havainnon vuok-
si ansiotyötä koskeva rajaus artikkelissa on 
hyvin väljä: on tärkeää huomioida liikkuvan 
työn tutkimuksessa myös ajallisesti ja kuin 
itsestään hajautuva monitilainen työ, joka ei 
rajaudu muodollisiin työpäiviin.

Oheisessa taulukossa on eritelty, kuinka 
suuri osa työntekijöistä oli työskennellyt vä-
hintään kymmenen minuutin ajanjakson päi-
väkirjavuorokautta kohti työpaikalla, kotona, 
muissa paikoissa sekä yksityisissä ja julkisis-
sa kulkuvälineissä. Nämä ovat ne viisi työn-
teon sijaintia, joihin jatkoanalyyseissa yhdis-
tän taulukon yksityiskohtaisemmat paikkaa 
ja kulkuvälinettä koskevat tiedot. Lisäksi las-
ken, kuinka kauan eri paikoissa keskimäärin 
työskennellään vuorokautta kohti.

Työpaikan ohella työtä tehdään yleisim-
min kotona sekä yksilöimättömässä kohtees-
sa ”muut paikat”. Maatalousyrittäjät ovat yhä 

useimmiten työssä kotona (84 %). Lisäksi ko-
toa käsin työskentelee 39 prosenttia yrittäjis-
tä sekä 12 prosenttia kaikista palkansaajista. 
Maatalousyrittäjien kotona työskentelyn kes-
to työpäivää kohden on keskimäärin 6 tun-
tia 20 minuuttia, yrittäjien 3 tuntia 20 mi-
nuuttia ja palkansaajien reilut pari tuntia työ-
vuorokauden aikana. Toki ylivoimaisesti suu-
rin osa palkansaajista (91 %) ja myös yrittä-
jistä (69 %) on ollut työntekopäivinä työpai-
koilla. Työlle työpaikoilla kertyy mittaa keski-
määrin reilut seitsemän tuntia.

Työpaikan, kodin ja vapaa-ajan asunnon li-
säksi aineiston paikkatiedot (tässä ei vielä tar-
kastella kulkuvälineitä) koskevat työtä toises-
sa kotitaloudessa / ravintolassa, kahvilassa tai 
pubissa / kaupassa, ostoskeskuksessa tai torilla 
/ hotellissa tai leirintäalueella / muissa paikois-
sa tai erittelemättömissä paikoissa. Yksittäisissä 
kohteissa kuten vapaa-ajan asunnolla tai eritel-
lyissä julkisissa tiloissa työskentelyn yleisyys on 
vähäistä. Yleisintä on noin puolen tunnin mit-

Taulukko. 
Työnteon yleisyys (%) ja keskimääräinen kesto (min/vrk) eri paikoissa palkansaajilla, yrittäjillä ja maatalousyrittäjillä.

Yleisyys, kaikki jotka tehneet 
väh. 10 min ansiotyötä 
vuorokauden aikana

Palkan-
saajat 
(%)

Minuuttia Yrittäjät 
(%)

Minuuttia Maatalous-
yrittäjät 
(%)

Minuuttia Yleisyys, 
kaikki 
työntekijät 
yhteensä 
(%)

Minuuttia, 
kaikki 
yhteensä

Työtä työpaikalla 90,9 434 69,4 422 29,1 357 86,0 429

Kotona 11,9 133 38,2 200 84,0 382 18,0 187

Vapaa-ajan asunnolla 0,3 135 0,3 100 0,0 0 1,1 117

Työtä kotona ja vapaa-ajan asunnolla 
yhteensä 12,1 133 38,5 200 84,0 382 18,2 186

Ravintoloissa, kahviloissa, pubissa, 
kaupoissa 2 35 4,0 29 0,9 30 2,2 34

Hotellissa, leirintäalueella 0,5 103 0,4 290 0,0 0 0,4 125

Toisessa kotitaloudessa 0,5 79 1,0 175 0,0 0 0,5 140

Muussa paikassa, sisältää erittele-
mättömät paikat 8,4 184 17,8 214 13,9 228 9,7 190

Työtä muissa paikoissa yhteensä 10,3 165 21,2 199 14,8 216 11,8 175

Matkalla henkilöautolla 5,5 118 9,4 91 5,0 88 5,9 111

Matkalla muulla omalla kulkuvälineellä 
tai jalan, sisältää kaikki erittelemättömät 
kulkutavat 2,8 166 4,5 279 0,9 20 2,9 185

Työtä yksityisissä kulkuvälineissä 
yhteensä 7,8 142 12,1 174 5,9 78 8,3 144

Matkalla junassa 0,5 70 0,0 0 0,0 0 0,5 70

Matkalla linja-autossa 0,5 142 1,1 194 0,0 0 0,5 151

Matkalla lentokoneessa 0,4 253 0,0 0 0,0 0 0,3 253

Matkalla muulla julkisella: 
taksi, laiva, raitiovaunu, metro 0,6 224 2,3 438 0,0 0 0,8 302

Työtä julkisissa kulkuvälineissä yhteensä 1,7 192 3,5 357 0,0 0 1,8 227

Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus 2009/2010.
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tainen ravintoloissa tai kahviloissa työskente-
ly, joka kunakin työntekopäivänä koskee paria 
prosenttia palkansaajista, neljää prosenttia yrit-
täjistä ja vajaata prosenttia maatalousyrittäjistä.

Osoittautui, että edellä luetellut työs-
kentelypaikat eivät tavoita työnteon paik-
koja parhaalla mahdollisella tavalla. Työpai-
kan ja kodin jälkeen yleisintä työ on nimit-
täin luokassa ”muut paikat” (8 % palkansaa-
jista, 18 % yrittäjistä ja 14 % maatalousyrit-
täjistä). Tähän olen kuitenkin yhdistänyt ai-
neistoon jääneet erittelemättömät paikat, 
jotka voisivat periaatteessa sisältyä johonkin 
nimetyistä kategorioista; niissä työskentelyn 
voi näin ollen arvioida jonkin verran tässä 
laskettuja lukemia yleisemmäksi.

Työn arjen näkökulmasta voinee olettaa, 
että merkittävin osa tarkentamattomaksi 
jäävästä paikkatiedosta koskee asiakkaiden 
tai yhteistyökumppaneiden luona työsken-
telyä. Tähän viittaisi myös se, että muissa 
paikoissa työskenneltiin pitkään, keskimää-
rin kolme tuntia työntekopäivää kohti. Ar-
tikkelin seuraavia analyyseja varten kaikki 
tässä kuvatut julkiset ja muut työnteon pai-
kat on yhdistetty yhdeksi luokaksi. 

Taulukossa olevasta kulkuvälineissä työs-
kentelystä saadaan edellistä tarkempaa tie-
toa. Yleisintä työnteko näyttää olevan hen-
kilöautoilla ajettaessa: 6 prosenttia palkan-
saajista, 9 prosenttia yrittäjistä ja 5 prosent-
tia maatalousyrittäjistä on hoitanut työasioi-
ta ajaessaan, ja mittaakin tälle työskentelylle 
kertyi parisen tuntia.

Työnteko yksityisliikenteessä on ylipään-
sä yleisempää kuin julkisissa kulkuvälineissä, 
vaikka asiaan vaikuttaa jälleen se, että olen 
luokitellut ”erittelemättömät kulkemisen ta-
vat” yksityisliikenteeksi. Julkisissa kulkuväli-
neissä kuten junassa, linja-autossa ja lentoko-
neessa työskentely on joka tapauksessa yllät-
tävän vähäistä, vaikka otetaan huomioon se, 
että tässä ei luotettavasti tavoiteta ansiotyön-
tekoa tavanomaisilla kodin ja työpaikan vä-

lisillä työmatkoilla. Seuraavissa analyyseissa 
kulkuvälineet on luokiteltu yksityisillä ja jul-
kisilla liikennevälineillä kulkemiseksi.

Suurin osa työstä tehdään 
edelleen päiväaikaan

Seuraavassa kuvaan ansiotyön ajoitusta ja 
paikkaa vuorokauden ympäri eri työnteki-
järyhmillä. Palkansaajien osalta analysoin 
erikseen työssä liikkumista arkisin ja niinä 
viikonlopun päivinä, joina on tehty ainakin 
lyhyt jakso töitä. Erikseen tarkastelen ylem-
pien toimihenkilöiden työpäiviä, koska hei-
dän työnsä on laaja-alaisimmin vapautunut 
työn fyysistä tilaa koskevista rajoituksista. 
Lisäksi kuvaan yrittäjien ja maaseutuyrittä-
jien liikkumista työssä.

Kuviossa 1 on nähtävissä liikkuvan työn 
yleisyys palkansaajien arkityöpäivinä kym-
menen minuutin jaksoina kellon ympäri. 
Analyysi sisälsi myös työpaikalla työskente-
lyn, jota ei ole kuitenkaan sisällytetty kuvi-
oon. Työpaikalla työskentelyn huiput osuvat 
aamupäivällä kello 10–11:n ja iltapäivällä 
13–14:n välille, jolloin kolme neljästä työtä 
tekevästä palkansaajasta on työpaikallaan. 
50 prosentin osuus ylittyy aamulla kahdek-
san aikaan ja osuus laskee 50 prosentin alle 
täsmälleen kello 15.50 – näin ollen suurin 
osa palkansaajista työskentelee edelleen hy-
vin perinteisinä aikoina.

Kuvion 1 mukaan myös liikkuvaa työtä 
tehdään yleisimmin samoihin aikoihin kuin 
työpaikoilla. Enimmillään seitsemisen pro-
senttia palkansaajista on työvuorokauden ai-
kana yhtäaikaisesti liikkuvissa työpisteissä. 
Yleisintä on työskentely erilaisissa kiinteissä 
”muissa” tiloissa, todennäköisesti asiakkai-
den luona, sekä kotona. Kotona työskentely 
jatkuu pitempään illalla kuin muut liikkuvat 
työt, ja vasta puolta yötä lähestyttäessä tie-
tokoneet suljetaan. Jäljelle jää muutamia yö-
kukkujia, jotka työskentelevät läpi yön. Suu-
rin osa sekä työpaikoilla tehtävästä että liik-
kuvasta työstä tehdään kuitenkin selkeästi 
”normaalityöaikoina”.

Vapaa-ajasta ollaan entistä 
valmiimpia luovuttamaan palasia 
työlle, mutta vastapainoksi tälle 
virallista työaikaa käytetään 
tarvittaessa joustavasti yksityisiin 
tarkoituksiin.

Monipaikkaisen työntekijän on itse 
opeteltava hallitsemaan työn aikaa 
ja paikkaa koskevia käytäntöjä ja 
rajoja.
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Kuvio 2 koskee vain ylempiä toimihenki-
löitä, jotka tulosten perusteella liikkuvat kes-
kimääräistä enemmän. Eniten liikkuvasti työs-
kennellään myöhään iltapäivällä kello neljän 
aikoihin, jolloin liikkuvaa työtä tekee yhtä ai-
kaa lähes 12 prosenttia ylemmistä toimihenki-
löistä. Työnteko on jälleen yleisintä ”muissa ja 
tarkentamattomissa” tiloissa. Kiinnostavaa on 
kotona työskentelyn huomattava lisääntymi-
nen iltayhdeksän jälkeen: moni ylempi toimi-
henkilö palaa työhönsä iltauutisten jälkeen ja 
lasten mentyä nukkumaan. Tällainen ylityö on 
tyypillisesti seuraavaan työpäivään valmistau-
tumista kuten lukemista tai esitysten suunnit-
telua (Julkunen ym. 2004).

Kuviossa 2 on huomionarvoista myös se, 
että kaikkiin palkansaajiin verrattuna suhteel-
lisesti suurempi osuus ylemmistä toimihenki-
löistä työskentelee julkisissa kulkuvälineissä. 
Vaikka tämän työn yleisyys kunakin ajankoh-
tana on heilläkin enimmillään vain prosentin 
luokkaa, se ajoittuu, toisin kuin muut liikku-
van työn muodot, melko tasaisesti kaikkiin 
vuorokaudenaikoihin ja hiljenee hieman vain 
muutamaksi tunniksi keskiyöllä. 

Lopulta työpaikalla työskentelyä (jota ei 
kuviossa esitetä) tarkasteltaessa havaitaan, että 
ylemmät toimihenkilöt saapuvat työpaikoille 
aamuisin parikymmentä minuuttia myöhem-
min kuin palkansaajat keskimäärin ja lähtevät 
vastaavasti hiukan myöhemmin. Toisaalta suu-
rempi osa eli yli neljä viidestä ylemmästä toi-
mihenkilöstä on työpaikalla aamukymmenel-
tä, samoin toisena huippuajankohtana iltapäi-
vällä yhden jälkeen. Näin ollen fyysisen työpai-
kan merkitys – ehkä ennen kaikkea sosiaalise-
na yhteisönä – ei ole ylemmillä toimihenkilöil-
lä vapauksista huolimatta suinkaan hälvennyt, 
vaan heidän työtään leimaa monipaikkaisuu-
den ja moniaikaisuuden lisääntyminen perin-
teisen työpaikan turvallisten kehysten ohella.

Kuviossa 3 kuvataan palkansaajien työn-
tekoa viikonloppuisin. Työpaikalla työskente-
ly ajoittuu tuolloin tasaisemmin ympäri vuo-
rokauden, mikä toki kertoo viikonlopputyön 
poikkeavasta (päivystys)luonteesta. Myös vii-
konlopputyö ajoittuu kuitenkin enimmäk-
seen keskipäivään ja alkuiltapäivään, ja osu-
nee näin ollen kauppojen aukioloaikoihin. 

Toisaalta viikonloppuisin työskennellään 
myös kotona suhteellisen usein, ja enimmil-
lään viitisen prosenttia viikonloppuisin työs-
kentelevistä on työssä nimenomaan kotona. 

Tämä kotona työskentely ei noudata kahdek-
sasta neljään -rytmiä, vaan venyy pitkälle il-
taan lähes yhtä yleisenä. Erillisen analyysin 
mukaan tämä on valtaosin ylempien toimi-
henkilöiden työtä ja ilmentää näin ollen tar-
vetta ulottaa työtä vapaa-ajalle.
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Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus 2009/2010.

Kuvio 1. 
Palkansaajat, työpaikan ulkopuolisen työnteon yleisyys arkityöpäivinä 
kymmenen minuutin ajanjaksoina. Prosenttia.
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Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus 2009/2010.

Kuvio 2. 
Ylemmät toimihenkilöt, työpaikan ulkopuolinen työnteko arkityöpäivinä. 
Prosenttia.
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Kuvio 3. 
Palkansaajat, työ eri paikoissa viikonlopun työpäivinä. Prosenttia.
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Yrittäjät pitävät työajoista kiinni

Yrittäjien työ on monipaikkaisempaa kuin 
palkansaajien (kuvio 4). Viidesosa yrittäjis-
tä työskentelee päivän aikana liikkuvasti tai 
kotona – koti tosin saattaa monille olla pysy-
vin työpaikka ja liikkuvana työnä kannatta-
nee pitää reilun kymmenesosan työtä kodin 
ja työpaikan ulkopuolella. Noin joka kym-
menes työskentelee kotona etenkin kello 
9–17:n välisenä aikana, ja suhteellisen suu-
ri osa jatkaa kotona työskentelyään lähelle 
kymmentä illalla. Myös yrittäjät tekevät kui-
tenkin suurimman osan työstä työpaikalla.

Kulkuvälineissä työskentelevillä yrittä-
jillä työpäivät ajoittuvat lähestulkoon ympä-
ri vuorokauden, joskaan kovin monen yrit-
täjän arkea tällainen työ ei ole. Kokonaisuu-
tena on merkillepantavaa, että myös yrittäji-
en työ, etenkin jos siihen kuuluu työpaikal-
la työskentelyä, ajoittuu ennen kaikkea pe-
rinteisiin palkkatyön kello 8–16:n aikoihin. 

Kuunvalossa työskenteleviä yökyöpeleitä ei 
yrittäjissä ole sen enempää kuin palkansaa-
jienkaan joukossa. 

Maatalousyrittäjätkin nukkuvat, 
kun kello kolmetoista lyö

Maatalousyrittäjien työpäiviin (kuvio 5) puhe 
normaalityöajasta ei enää päde. Maataloudes-
sa työskentelevien työpäivät alkavat viiden ai-
kaan aamulla, ja puoli seitsemän aikaan jo lä-
hes puolet heistä on työssä. Puolen päivän 
lounaslepoa lukuun ottamatta päivät venyvät 
iltaan, ja työhön osallistuvien osuus vähenee 
alle puoleen vasta lähempänä iltaseitsemää. 
Toisaalta maatalousyrittäjät ovat ainoita työn-
tekijöitä, jotka näiden tulosten mukaan lopet-
tavat työnteon kokonaan keskiyöksi.

Vaikka maatalousyrittäjistä jo joka viides 
osallistuu päivän mittaan työntekoon kodin ul-
kopuolisilla työpaikoilla, he kuitenkin työsken-
televät kotona useammin kuin muut työnte-
kijäryhmät. Tutkimus ei anna vastausta siihen, 
onko heidän työnsä siirtynyt aiempaa useam-
min pois pieniltä kotitiloilta ja minkä ajan ku-
luessa muutos on tapahtunut. Joka tapaukses-
sa nykyisin myös maatalousyrittäjien arkea ku-
vaa monipaikkaisuus, sillä työnteko muissa pai-
koissa kodin ja työpaikan lisäksi on yleistä ja 
koskee päivittäin lähes kymmenesosaa. Muista 
ansiotyöntekijöistä poiketen maatalousyrittäjät 
eivät työskentele käytännössä lainkaan julki-
sissa kulkuvälineissä, ja myös yksityisliikentee-
seen yhdistyvä työnteko on vähäistä.

Kaikki erottavat omalla tavallaan 
työn ja vapaa-ajan

Esittämäni tulokset saavat kysymään, onko 
työelämän muutoksissa kyse ajallisten vai ti-
lallisten kehysten murtumisesta vaiko mo-
lemmista. Tulokset työn ajan liikkeestä voi-
nee tiivistää kolmeen seikkaan: 

Ehdottomasti suurin osa kaikesta työstä 
ensinnäkin ajoittuu edelleen yhteiskunnan 
normaalina pidettyyn rytmiin ja kello kah-
deksan ja neljän välille. Kello neljä on mo-
nelle lähestulkoon maaginen signaali vapaa-
ajan koittamisesta, vaikka yhä useamman 
työtä koskevat liukumat ja kokonaistyöajan 
kaltaiset, kellonaikaan liittymättömät uudet 
piirteet. Toisaalta tietyt yhteiskunnan palve-
lut, kuten päiväkodit, eivät ole välttämättä 
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Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus 2009/2010.

Kuvio 4. 
Yrittäjät, työ eri paikoissa kaikkina työpäivinä. Prosenttia.

4– 5– 6– 7– 8– 9– 10– 11– 12– 13– 14– 15– 16– 17– 18– 19– 20– 21– 22– 23– 00– 01– 02– 03–

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Työ kotona
Työ muissa paikoissa
Työ yksityisissä 
kulkuvälineissä
Työ julkisissa 
kulkuvälineissä 

Työ työpaikalla

Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus 2009/2010.

Kuvio 5. 
Maatalousyrittäjät, työ eri paikoissa kaikkina työpäivinä. Prosenttia.
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vastaavasti lisänneet liukumiaan päivätöissä 
olevia vanhempia ajatellen. 

Toiseksi monen palkansaajan ja yrittäjän 
työpäivät jatkuvat työpaikalla työskentelyn 
jälkeen illalla kotona ja kestävät lähelle puolta 
yötä. Moni ylemmistä toimihenkilöistä työs-
kentelee viikonloppuisin kotona. Näin ajan-
käyttö ilmentää työn luonteessa tapahtunutta 
sisällöllistä muutosta, ennen kaikkea työn ”tie-
toistumista”. Se kertoo myös vastuun kasautu-
misesta tietyille työntekijöille tai vaikeudesta 
suunnitella ja rajata työtä etukäteen siten, että 
se pysyisi tavanomaisissa aikarajoissa. Tietotyö 
vaatii usein suunniteltua enemmän aikaa. Sa-
maan aikaan on merkkejä siitä, että vaikka va-
paa-ajasta ollaan entistä valmiimpia luovutta-
maan palasia työlle, vastapainoksi tälle virallis-
ta työaikaa käytetään tarvittaessa joustavasti 
yksityisiin tarkoituksiin. 

Kolmanneksi voinee kysyä, ilmentävätkö 
työn informaalistuminen ja ajankäytön hau-
rastuminen lopulta ajankäytön paluuta ai-
kaan, jossa työ, koti ja aika olivat yhtä. Ale-
taanko työaikaa käyttää samaan tapaan kuin 
maatalousyhteiskunnan aikana? Maatalous-
yrittäjien päivät eivät kuitenkaan ole tainneet 
koskaan asettua työyhteiskunnan normaa-
leiksi koettuihin kehyksiin. Harvoin silti kes-
kustellaan maataloudesta elantonsa saavien 
vapaa-ajan turvaamisesta, vaikka juuri heillä 
työaika on kaikkein epämääräisin.

Vaikka etenkin palkansaajien ja yrittäjien 
ajankäyttö osoittaa pääosin tiettyä konserva-
tiivisuutta, ovat työnteon paikat kiistatta mo-
ninaistuneet ja vapautuneet teollisen aikakau-
den käytänteistä. Työn arjen kannalta moni-
paikkaisuudella on sekä myönteisiä että kiel-
teisiä puolia. Oletan, että työn tilallinen va-
paus kertoo ennen kaikkea työntekijälähtöisen 
joustavuuden lisääntymisestä ja mahdollisesti 
myös kontrollin korvautumisesta luottamuk-
sella. Tällöin työn tilaa koskevien ratkaisujen 
monipuolistuminen on apuna sekä työn tulok-
sellisuuden kehittämisessä että työn, perheen 
ja oman ajan sovittamisessa yhteen. 

Liikkuvaa työtä tekevien arkea tutkit-
taessa on toisaalta huomattu, että työ pirs-
toutuu herkästi jo niin pieniin aikajaksoi-
hin eri tiloissa, että se uhkaa paitsi työnteon 
pitkäjänteisyyttä, rauhaa ja keskittymistä, 
myös kuormittaa työntekijöiden hyvinvoin-
tia (Ruohomäki & Koivisto 2007). Haasteet 
koskevat erityisesti paljon matkatyötä teke-

viä: työmatkoilla mitkään ajan ja paikan ra-
jat eivät aina suojaa ja turvaa työntekijän pa-
lautumista (Hyrkkänen & Vartiainen 2007). 

Ajan ja paikan rajojen murtumat tarkoit-
tavat, ettei työtä enää voida hallita työlain-
säädännössä ja työehtosopimuksissa määritel-
lyillä työaikaa koskevilla konventioilla. Näin 
ollen tarvitaan uusia rajoja, jotka turvaavat 
työntekijöiden vapaan ajan sekä palautumi-
sen. Ei ole kuitenkaan selvää, minkä varaan 
uusia rajoja rakentaa. Onko niin, että ennen 
kaikkea työllisten itse tulee nyt huolehtia 
työaikansa mitoittamisesta – kuten yrittäjät 
ovat toki aina tehneetkin? Entä mikä palkan-
saajilla on johtamisen ja työyhteisön rooli? 

Minna Janhonen työryhmineen (2005) 
muistuttaa työyhteisötason sosiaalisen työ-
suojelun tärkeydestä. Organisaatioiden työ-
aikakulttuurien tulisi rakentua hyvinvoin-
nin turvaksi eikä sen uhkaksi. Monipaikkai-
sen työntekijän on itse opeteltava hallitse-
maan työn aikaa ja paikkaa koskevia käytän-
töjä ja rajoja. Tämä vaatii aikaa ja taitoja sekä 
aktiivista opettelemista. Työyhteisöjen teh-
tävänä on asettua tueksi turvallisten rajojen 
etsimisessä ja niiden ylläpitämisessä.

Kirjoittaja on yliopistonlehtori Tampereen yliopiston 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä.
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Jouko Nätti, Pasi Pyöriä, Satu Ojala & Timo Anttila

Suomalaisten palkansaajien 
kotona työskentely ja
työssä liikkuminen

Katsauksia

Tietotyön yleistyminen on hämärtänyt työn aika- 
ja paikkasidonnaisuutta. Paperit, kännykät ja kan-
nettavat tietokoneet kulkeutuvat paitsi työmatkoil-
le myös koteihin ja vapaa-aikaan. Hajautettu työ 
onkin yleistynyt, vaikka kehitys ei ole kaikilta osin 
edennyt optimistisimpien ennusteiden mukaisesti. 
Etätyöstä on pitkään kaavailtu jopa aluepolitiikan 
välinettä työpaikkojen sijainnin tasapainottami-
seksi (Leinamo 2009). Kuitenkin työpaikkojen 
keskittyminen kasvukeskuksiin on jatkunut, ja 
siten haja-asutusalueet näyttäisivät jääneen vaille 
etätyöstä kaipaamaansa piristysruisketta (Helmi-
nen et al. 2003).

Erilaisia ajan ja tilan suhteen vaihtelevia työn 
organisoinnin muotoja on kokoavasti kutsuttu 
hajautetuksi työksi. Siinä missä esimerkiksi etä-
työhön on perinteisesti liittynyt mielikuva yksin 
kotona työskentelystä, käsite hajautettu työ kuvaa 
paremmin nykytyöelämän vaatimuksia. Hajautet-
tua työtä kuvataan monin eri käsittein, jotka ovat 
osin päällekkäisiä: etenkin niin kutsuttujen e-työn, 
virtuaalin työn, mobiilin työn sekä etätyön käsit-
teet limittyvät toisiinsa (Ojala 2009). Varsinkin 
tietotyössä risteävät useat joustavan työn ulottu-
vuudet. Tiedon tuottamiseen ja jakamiseen perus-
tuvien asiantuntija-ammattien joustavuus syntyy 
työhön kuuluvasta suunnittelusta ja ideoinnista, 
jotka eivät välttämättä katso aikaa eikä paikkaa. 
Tietotyössä myös yhteistyötä on mahdollista orga-
nisoida virtuaalisesti.

Katsauksemme keskiössä ovat palkkatyöpe-
rustainen kotiansiotyö sekä liikkuva työ. Kotona 
työskentelyä käsittelemme työpaikalla tehtyä työtä 
korvaavan etätyön sekä täydentävän ylityön näkö-

kulmista, jotka molemmat ovat palkkatyönteki-
jöille tyypillisiä etätyön muotoja. Kysymme, onko 
etätyöstä tullut visioiden veroinen työllistäjä maa-
seudulla vai jääkö se kaupunkilaisten etuoikeudek-
si. Liikkuvalla työllä viittaamme fyysiseen liikkumi-
seen työpaikan ulkopuolella Suomessa ja ulkomail-
la. Tarkastelumme pääpaino on aiemmin vähälle 
huomiolle jääneessä alueellisessa ulottuvuudessa 
kotona työskentelyn ja liikkuvan työn suhteen.

Määrittelemme aluksi keskeiset käsitteet. Seu-
raavaksi kuvaamme kotona työskentelyn ja liikku-
van työn luonnetta, yleisyyttä ja ominaispiirteitä 
aiemman tutkimuksen perusteella. Tulososassa 
analysoimme, keitä työssä liikkuminen koskee ja 
missä määrin alueellista vaihtelua ilmenee. Tutki-
muskirjallisuuden lisäksi käytämme empiirisenä 
aineistona Tilastokeskuksen vuosien 1990–2008 
työolotutkimuksia.

Hajautetun työn monet muodot

Kotona työskentely on ennen teollistumista ja 
maaltamuuttoa ollut yleistä. Maaseutuammattien 
lisäksi kotiansiotyön perinteiseksi muodoksi on 
kutsuttu teollisuustyöhön rinnastettavaa työtä, 
jota on maanviljelyn ohella tehty kotona. Leimal-
lista tälle on ollut matalapalkkaisuus ja yksitoik-
koisuus. Kotona on työskennelty pienteollisuuden 
alihankkijoina tai, kuten maailmalla yhä yleisesti, 
heikosti palkattuina kodinhoitajina (Felstead et al. 
2005: 41–43). Suomessa koko- tai osa-aikainen 
työ kotona on ollut tyypillistä opettajille, perhe-
päivähoitajille ja pienyrittäjille (Salmi 1991; Julku-
nen et al. 2004).
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Viittaamme kotiansiotyöllä päätyöhön kuulu-
vaan palkkatyöperustaiseen kotona työskentelyyn, 
joka on lisääntynyt tietotyön yleistymisen myötä. 
Tällaisen modernin kotiansiotyön muotoja ovat 
etätyö sekä täydentävä ansiotyö (Sullivan 2003; 
Fenner & Renn 2010). Käsite etätyö viittaa työn 
tekemiseen erillään työnantajan tiloista, joskin se 
tavanomaisesti liitetään työn tekemiseen koto-
na (Helle 2004). Varsinaisesta etätyöstä on kyse 
silloin, kun työn tekemisestä kotona, joko koko-
naan tai osittain, on sovittu työnantajan kanssa. 
Täydentävällä ansiotyöllä kuvataan palkansaajia, 
jotka tekevät päätoimeensa liittyviä tehtäviä koto-
na ylityönä iltaisin ja viikonloppuisin työpaikalla 
työskenneltyjen työtuntien lisäksi. Täydentävä ko-
tiansiotyö on tyypillistä erityisesti keskiluokkaisissa 
tietotyön ammateissa (Julkunen et al. 2004).

Perinteisesti etätyön määritelmään on luet-
tu mukaan tietotekniikan käyttö (Mirchandani 
2000). Tietyn laitteen käytön perusteella tehtävää 
eroa etätyön ja muun kotona työskentelyn välillä 
on tosin pidetty teennäisenä (Sullivan 2003). Tie-
totekniikan käytön selvittäminen kuitenkin mah-
dollistaa kotona tehtävän työn tyypittelyn perin-
teisten ja modernien työmuotojen välillä (Peters et 
al. 2004) etenkin työntekijätason kyselyaineistoja 
käytettäessä. Tässä emme kuitenkaan ole ottaneet 
tietotekniikan käyttöä etätyön kriteeriksi, koska se 
ei enää erottele palkansaajia toisistaan. Nykyisin 
jo 84 prosenttia suomalaispalkansaajasta käyttää 
tietotekniikkaa työssään (Lehto & Sutela 2009: 
169).

Liikkuva työ viittaa pääasiallisen työpaikan ul-
kopuolella – kuten asiakkaiden tiloissa tai kulku-
välineissä – työskentelyyn (Vartiainen et al. 2005). 
Kuten kotona työskentely, myös liikkuva työ on 
tavanomaista asiantuntija-ammateissa (Helminen 
et al. 2003). Kuitenkin fyysisesti liikkuvaa työtä 
tehdään paljon myös työntekijäammateissa, joihin 
ei sisälly yhtä paljon teknologian tuomaa gloori-
aa kuin tietotyöhön. Työntekijäasemissa tehtävää 
liikkuvaa työtä kuvannee tietyn, etukäteen suun-
nitellun reitin ja aikataulun mukaan eteneminen 
esimerkiksi kuljetustehtävissä, kun taas asiantun-
tijoiden liikkuminen on omaehtoisempaa, joskin 
esimerkiksi yhteistyötahojen kanssa tehtyjen sopi-
musten rajaamaa liikettä. Monissa käsitteellistyk-
sissä liikkuvaan työhön liitetään fyysisen liikkeen 
lisäksi myös virtuaalisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia 
(esim. Pekkola 2002), joita emme kuitenkaan tässä 
tarkastele.

Kotona työskentely ja liikkuva työ 
aiemman tutkimuksen valossa

Eurooppalaisittain suomalainen työelämä näyt-
täytyy joustavana. Vuoden 2005 eurooppalaisen 
työolotutkimuksen mukaan (Parent-Thirion et al. 
2007) kahdella kolmesta (67 %) EU27-maiden 
palkansaajasta on työssään kiinteät alku- ja lope-
tusajat, siinä missä suomalaispalkansaajien joukos-
sa kiinteät työajat olivat kaikkein harvinaisimmat 
(51 %). Suomessa päivittäinen työaika myös vaih-
telee enemmän kuin EU-maissa keskimäärin (Leh-
to & Sutela 2009: 136).

Voidaan olettaa, että erilaiset liikkuvan työn 
muodot ovat yleistyneet Suomessa etenkin tieto-
perustaisten työtehtävien osalta, sillä lähes puolet 
työvoimasta tekee tietotyötä (Pyöriä et al. 2005). 
Työn liike onkin ensisijaisesti sidoksissa työn luon-
teeseen, kuten työn autonomiaan. Muita liikkumi-
seen yhteydessä olevia tekijöitä ovat tietoteknolo-
gian ohella kotien, kulkuvälineiden ja erilaisten 
tilojen fyysiset ominaisuudet.

Tällä vuosituhannella tietotyöntekijöiden liik-
kumiseen ovat vaikuttaneet etenkin uudistuneet 
työn organisoimisen tavat ja työntekijöiden saama 
autonomia. Tietotyötä alkoivat kuvata sen jousta-
vuus ja työprosessin henkilökohtaisuus (Julkunen 
2008). Siten pelkästään tietotekniikan yleistymisel-
lä ei voida selittää työn liikkumisen lisääntymistä. 
Liikkuvassa asiantuntijatyössä tyypillisimpiä mu-
kana kulkevia työtehtäviä ovat lukeminen, kirjoit-
taminen sekä esitelmien ja koulutuksen valmistelu; 
kyse on tehtävistä, joita tietotekniikka helpottaa, 
mutta jotka eivät välttämättä ole siitä riippuvaisia 
(Julkunen et al. 2004).

Kotona työskentelyn muodoille ei ole vakiin-
tunut yleisesti hyväksyttyä määritelmää, mikä vai-
keuttaa kansainvälisiä vertailuja. Saatavilla olevan 
vertailutiedon perusteella kotona tehtävä ansiotyö 
näyttäisi Suomessa olevan yleisempää kuin useim-
missa muissa EU-maissa tai Yhdysvalloissa (Parent-
Thirion et al. 2007). Vuoden 2005 eurooppalaisen 
työolotutkimuksen mukaan Suomi sijoittuu kärki-
joukkoon kotona tehtävän työn yleisyydessä: kol-
mannes suomalaisista ja joka viides koko Euroo-
passa työskenteli kotona vähintään neljänneksen 
työajastaan (Broughton 2007). Yleisintä kotona 
työskentely oli koulutus-, rahoitus- sekä kiinteistö-
aloilla (Parent-Thirion et al. 2007).

Tilastokeskuksen työolotutkimusten mukaan 
vuonna 2003 vajaa kolmannes suomalaisista pal-
kansaajista teki kotonaan päätyöhönsä liittyviä 
tehtäviä ainakin joskus, mutta vain yksi sadasta 
työskenteli pelkästään kotona. Vuonna 2008 ko-
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tona työskentelevien osuus oli lisääntynyt 34 pro-
senttiin, ja pelkästään kotona työskenteli kaksi 
palkansaajaa sadasta (Lehto & Sutela 2008: 139). 
Vaikka kolmannes palkansaajista tekee töitä aina-
kin joskus kotona, useimmat työskentelevät koto-
na vain lyhyen aikaa, muutaman tunnin viikossa. 
Sama pätee myös etätyöhön. Tyypillinen etätyön-
tekijä työskentelee kotona satunnaisesti ja saattaa 
poiketa varsinaisella työpaikallaan kesken ”etätyö-
päivän” (Helminen et al. 2003). Samansuuntaisia 
tuloksia on saatu Tilastokeskuksen ajankäyttö-
tutkimuksen haastatteluaineistoa hyödyntämällä 
(Nätti et al. 2004).

Kotona työskentely vaihtelee selvästi sosioe-
konomisen aseman mukaan. Kuten Anna-Maija 
Lehto ja Hanna Sutela (2008: 139) ovat raportoi-
neet vuoden 2008 työoloaineistosta, 70 prosent-
tia ylemmistä toimihenkilöistä, mutta alemmista 
toimihenkilöistä 27 ja työntekijöistä vain 9 pro-
senttia tuo joskus töitä kotiin. Keskeinen tekijä 
ansiotyön ja kodin välisen rajan haurastumiselle 
on siten työntekijän sosioekonominen asema ja 
siihen liittyen työn luonne. Lisäksi kytkös tieto-
työn ja kotiansiotyön yleistymisen välillä on ilmei-
nen: tietotyöntekijöihin keskittyneen tutkimuksen 
mukaan valtaosa (74 %) tietotyöntekijöistä työs-
kentelee kotona vähintään tunnin viikossa (Nätti 
et al. 2005). Osuus on selvästi korkeampi verrattu-
na kaikkiin palkansaajiin (työoloaineiston mukaan 
keskimäärin kolmannes vuonna 2008).

Työn luonteen ohella vaikutusmahdollisuudet 
työhön sekä työssä koettu kiire ja aikapaine ovat 
yhteydessä kotiansiotyöhön. Tietotyössä ansiotyön 
valuminen kotiin on pikemminkin pakko kuin 
mahdollisuus (Nätti et al. 2005; Pyöriä et al. 2005). 
Kyse voi olla siitä, että normaali työaika ei yksinker-
taisesti riitä, tai sitten kotiin viedään sellaisia keskit-
tymistä vaativia tehtäviä, joiden hoitaminen varsi-
naisella työpaikalla on vaikeaa esimerkiksi jatkuvien 
keskeytyksien tai asiakkaiden läsnäolon takia.

Kysymykset työn liikkuvuudesta sen fyysisen 
sijainnin mukaan sisällytettiin työolotutkimukseen 
vasta vuonna 2008, joten emme voi tässä sanoa, 
mihin suuntaan liikkuminen on kehittynyt. Leh-
don ja Sutelan (2008: 142–143) mukaan vuon-
na 2008 joka kymmenes palkansaajanainen ja 27 
prosenttia miehistä liikkui päätyöpaikkansa ulko-
puolella vähintään puolet työajastaan. Naisista 42 
prosenttia ja miehistä neljännes sen sijaan ei liik-
kunut työssä lainkaan. Liikkuminen on selvästi 
arkipäiväisintä yksityisellä sektorilla (11 % liikkuu 
lähes koko työaikansa), joskin yksityiseltä sektoril-
ta löytyy myös eniten työntekijöitä (36 %), jotka 
eivät koskaan liiku työssään.

Tavoitteet ja menetelmät

Tarkastelemme seuraavassa hajautettua työtä Suo-
messa sekä kotona tehtävän työn (etätyö ja työ-
päiviä täydentävä ylityö) että liikkuvan työn nä-
kökulmista. Kysymme ensiksi, keitä liikkuminen 
työpaikan ulkopuolella sekä kotona työskentely 
koskevat. Tätä tarkastelemme sukupuolen, iän ja 
sosioekonomisen aseman avulla. Toiseksi kysym-
me, missä määrin liikkuminen työssä vaihtelee 
alueellisesti, mitä Suomessa on tutkittu vain vähän 
(esim. Helminen et al. 2003). Kumpaakin tutki-
muskysymystä tarkastelemme ajallisten muutosten 
näkökulmasta silloin, kun aineisto antaa siihen 
mahdollisuuden.

Tutkimusaineistona käytämme Tilastokeskuk-
sen vuosien 1990, 1997, 2003 ja 2008 työolotut-
kimuksia (3500–4500 vastaajaa). Liikkuvan työn 
ajallista muutosta ei ole mahdollista tarkastella 
työoloaineistoilla, koska tätä on kysytty ensi kerran 
vasta vuonna 2008. Aluenäkökulmassa käytämme 
läänijakoa ja kuntamuotoa (kaupunki / muu kun-
ta). Läänijako on muuttunut tarkastelujaksolla, 
mutta olemme rakentaneet uuden läänimuuttu-
jan, jonka avulla voimme katsoa ajallista muu-
tosta (vuoden 1997 lääniuudistuksen seurauksena 
läänien määrä puolittui kahdestatoista kuuteen). 
Tarkastelussamme läänejä on viisi: Etelä-Suomi         
(+ Ahvenanmaa), Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Oulu 
sekä Lappi. Analyysimenetelmänä käytämme ris-
tiintaulukointia.

Etätyö ja täydentävä ylityö kotona

Kotona työskentelyn yleisyyttä on kartoitettu työ-
olotutkimuksissa kysymällä palkansaajilta, teke-
vätkö he joskus päätyöhön liittyviä töitä kotona. 
Osittain kotona työskenteleville on osoitettu jat-
kokysymys työn luonteesta: onko se työnantajan 
kanssa sovittua normaalityöaikaan kuuluvaa työtä, 
ylitöitä vai molempia.

Tässä määrittelemme etätyöksi työnantajan 
kanssa sovitusti tehtävän kotiansiotyön, joka si-
sältyy normaalityöaikaan. Tähän ryhmään sisälly-
tämme myös kokoaikaisesti kotona työskentelevät 
vastaajat (1,3–1,6 % kaikista vastaajista vuosittain, 
n=42–72), koska arvioimme heidän työnsä ajoit-
tuvan pääsääntöisesti normaaliin työaikaan. Täy-
dentävän ylityön tekijöiksi luokittelemme ylitöitä 
kotona tekevät sekä ne, jotka ilmoittavat kotona 
työskentelyyn kuuluvan sekä sovittua normaalityö-
aikaan kuuluvaa työtä että ylityötä. Näin teemme 
selvän eron normaalityöajan puitteissa tapahtuvan 
kotiansiotyön ja kotiin vietävien ylitöiden välille.



56

A
L

U
E

 J
A

 Y
M

P
Ä

R
IS

T
Ö

39: 2 (2010) ss. 53–60

Etätyö on yleistynyt varsin hitaasti: vuonna 
1990 etätyöntekijöiden osuus palkansaajista oli 10 
prosenttia ja vuonna 2008 13 prosenttia (taulukko 
1). Etätyö ei juuri vaihtele sukupuolen mukaan. 
Myös ikäryhmien väliset erot ovat vähäisiä lukuun 
ottamatta nuorinta 15–24-vuotiaiden ikäryhmää, 
jossa etätyö on vähäisintä. Mielenkiintoista on 
kuitenkin havaita, että etätyö on yleistynyt eniten 
25–34-vuotiailla nuorilla aikuisilla, mikä saattaa 
viitata siihen, että tässä ikäryhmässä etätyö tukee 
jossain määrin työn ja perheen yhteensovittamis-
ta. Myös koulutustason nousu selittänee etätyön 
lisääntymistä nuorilla. Selvimmin etätyön ylei-
syys vaihtelee sosioekonomisen aseman mukaan: 
ylemmistä toimihenkilöistä etätyötä tekee reilu 
neljäsosa, työntekijöistä vain muutama prosentti. 
Yksityiskohtaisemmalla luokittelulla ilmenee, että 

etätyö on yleisintä opetus- (44 %) ja johtotehtä-
vissä (24 %) (v. 2008).

Täydentävä ylityö kotona on yleistynyt etätyötä 
selvemmin: vuonna 1990 kotona ylityötä tekevi-
en osuus palkansaajista oli 16 prosenttia, vuonna 
2008 22 prosenttia. Etätyön tavoin täydentävä 
ylityö ei juuri vaihtele sukupuolen mukaan. Myös 
ikäryhmien väliset erot ovat vähäisiä lukuun otta-
matta nuorinta ikäryhmää, jossa täydentävä ylityö 
on vähäisintä. Eniten täydentävä ylityö on yleisty-
nyt 35–64-vuotiailla. Tämä liittynee työn lisään-
tyneisiin joustovaatimuksiin uran edetessä. Kuten 
etätyökin, täydentävä ylityö vaihtelee selvimmin 
sosioekonomisen aseman mukaan: ylemmistä 
toimihenkilöistä täydentävää ylityötä tekee lähes 
puolet, työntekijöistä vain muutama prosentti. 
Yksityiskohtaisemmalla luokittelulla ilmenee, että 

Etätyö Ylityö
1990
(%)

1997
(%)

2003
(%)

2008
(%)

Muutos 
(%-yks.)

1990
(%)

1997
(%)

2003
(%)

2008
(%)

Muutos 
(%-yks.)

Lääni
   Etelä-Suomi 8 12 10 14 +6 20 19 23 25 +6
   Länsi-Suomi 11 14 13 13 +6 14 17 18 20 +6
   Itä-Suomi 11 15 11 11 0 14 18 20 24 +10
   Oulu 10 13 12 12 +2 17 16 22 15 –2
   Lappi 13 18 13 13 0 12 17 14 19 +7
Kuntamuoto
   muu kunta 11 14 11 15 +4 14 13 19 20 +6

   kaupunki 10 14 11 13 +3 17 20 21 23 +6

Taulukko 2. Kotona tehdyn etätyön ja ylityön osuudet lääneittäin ja kuntamuodon mukaan 1990–2008.

Etätyö Ylityö
1990
(%)

1997
(%)

2003
(%)

2008
(%)

Muutos 
(%-yks.)

1990
(%)

1997
(%)

2003
(%)

2008
(%)

Muutos 
(%-yks.)

Sukupuoli
   mies 10 13 11 13 +3 16 18 21 23 +7
   nainen 10 15 11 13 +3 16 18 20 22 +6
   kaikki 10 14 11 13 +3 16 18 21 22 +6
Ikä
   15–24 6 9 7 8 +2 7 8 8 8 +1
   25–34 10 12 11 17 +7 18 22 20 21 +3
   35–44 12 14 12 16 +4 19 19 25 27 +8
   45–54 10 15 11 12 +2 16 16 22 25 +9
   55–64 12 14 11 10 –2 13 16 18 21 +8
Sosioekonominen asema
   ylempi toimihenkilö 26 32 27 27 +1 44 42 43 45 +1
   alempi toimihenkilö 10 11 9 11 +1 16 17 18 20 +4
   työntekijä 4 6 2 4 0 4 4 6 6 +2

Taulukko 1. Kotona työskentelevien osuudet palkansaajista taustamuuttujittain 1990–2008.
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täydentävä ylityö on etätyön tavoin yleisintä ope-
tus- (50 %) ja johtotehtävissä (51 %) (v. 2008).

Lääneittäin tarkasteltuna etätyöntekijöiden 
osuus on hieman keskimääräistä suurempi Etelä-
Suomessa (taulukko 2). Täydentävää ylityötä koto-
na tekevien osuus on keskimääräistä suurempi Ete-
lä-Suomessa ja myös Itä-Suomessa. Pääsääntöisesti 
molemmat kotona työskentelyn muodot vähenevät 
pohjoiseen mentäessä. Kuntamuodon mukaan tar-
kasteltuna etätyö on hieman yleisempää muissa 
kunnissa kuin kaupungeissa; täydentävän ylityön 
teko kotona on taas hieman yleisempää kaupun-
geissa kuin muissa kunnissa. Kaiken kaikkiaan alu-
eelliset erot etätyössä ja täydentävässä ansiotyössä 
ovat varsin vähäisiä, joskin ajallinen muutos saattaa 
näyttää suuntaa tulevalle kehitykselle.

Tulokset viittaavat siihen, että etätyö on – vastoin 
yleistä mielikuvaa – hiljalleen kehittymässä kasvu-
keskusten tai ”ruuhka-Suomen” käytännöksi. Vuo-
sina 1990–2008 etätyöntekijöiden osuus palkan-
saajista on kasvanut vain kolme prosenttiyksikköä. 
Tätä suurempaa kasvu on kuitenkin ollut Etelä-Suo-
messa, mutta muualla muutos on jäänyt vähäiseksi. 
Etätyö on siten yleistynyt eniten Etelä-Suomessa, 
minne työpaikat muutoinkin keskittyvät. Etätyöhön 
verrattuna täydentävä ylityö kotona on lisääntynyt 
selvemmin (+10 prosenttiyksikköä) Itä-Suomessa.

Etätyö ja täydentävä ylityö kotona ovat lähes 
aina osa-aikaisia ratkaisuja. Vuonna 2008 vain 
kaksi prosenttia palkansaajista työskenteli pelkäs-
tään kotona. Tyypillisesti kotona tehdään etätyötä 
runsaat viisi tuntia viikossa, täydentävää ylityötä 
puolestaan runsaat kolme tuntia viikossa.

Liikkuva työ

Liikkuvan työn tekemistä on kysytty työolotut-
kimuksessa aika- ja paikkaulottuvuuksien näkö-
kulmista. Palkansaajilta on kysytty, missä määrin 
he liikkuvat työn takia päätyöpaikan, esimerkiksi 
toimiston tai kodin, ulkopuolella. Palkansaajista 
29 prosenttia liikkuu vähintään neljäsosan työ-
ajastaan (taulukko 3). Liikkuva työ on miehillä 
(41 %) kaksi kertaa yleisempää kuin naisilla (20 
%). Ikäryhmien väliset erot ovat vähäisiä lukuun 
ottamatta nuorinta ikäryhmää, jossa liikkuminen 
on vähäisintä. Liikkuva työ eriytyy sosioekonomi-
sen aseman mukaan: se on yleistä sekä ylemmillä 
toimihenkilöillä että työntekijöillä mutta vähäi-
sempää alemmilla toimihenkilöillä. Yksityiskoh-
taisemmalla luokittelulla ilmenee, että liikkuva työ 
on yleisintä johtajilla (55 %) sekä jakelu- ja palve-
lutyöntekijöillä (46 %).

Vähintään neljänneksen työajastaan liikkuvilta 
vastaajilta on tiedusteltu, missä seuraavista viides-
tä paikasta he liikkuvat: työpaikan sijaintipaikka-
kunnalla, Suomessa, naapurimaissa, Euroopassa 
tai muissa maanosissa. Vastaaja on voinut valita 
näistä useamman vaihtoehdon. Olemme yhdistä-
neet näistä naapurimaissa, Euroopassa sekä muissa 
maanosissa liikkumisen yhdeksi muuttujaksi, kos-
ka vastausten jakaumat näiden kysymysten osalta 
ovat samankaltaisia.

Liikkuvuuden suunta vaihtelee samansuuntai-
sesti kuin liikkuvuuden määräkin. Miehet liikku-
vat naisia useammin työpaikkakunnalla, muualla 
Suomessa ja ulkomailla. Ikäryhmien väliset erot 

Taulukko 3. Liikkuvan työn yleisyys taustamuuttujittain 2008.

Työajasta vähintään 
25 % liikkuvien
osuus yhteensä (%)

Työpaikkakunnalla 
liikkuvat (%)

Suomessa 
liikkuvat (%)

Ulkomailla 
liikkuvat (%)

Sukupuoli
   mies 41 30 22 8
   nainen 20 17 7 3
   kaikki 29 23 14 5
Ikä
   15–24 23 20 8 0
   25–34 30 23 16 5
   35–44 30 23 15 7
   45–54 31 25 15 5
   55–64 29 22 12 5
Sosioekonominen asema
   ylempi toimihenkilö 36 25 24 13
   alempi toimihenkilö 23 20 8 2
   työntekijä 32 25 13 3
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Taulukko 4. Liikkuvan työn yleisyys läänin ja kuntamuodon mukaan 2008.

Työajasta vähintään 
25 % liikkuvien
osuus yhteensä (%)

Työpaikkakunnalla 
liikkuvat (%)

Suomessa 
liikkuvat (%)

Ulkomailla 
liikkuvat (%)

Lääni
   Etelä-Suomi 30 24 15 8
   Länsi-Suomi 28 21 14 4
   Itä-Suomi 29 21 12 2
   Oulu 32 26 16 2
   Lappi 40 33 10 3
Kuntamuoto
   muu kunta 32 24 15 5
   kaupunki 29 22 14 5

ovat vähäisiä. Liikkuvuuden suunta eriytyy sosioe-
konomisen aseman mukaan: ylemmät toimihen-
kilöt liikkuvat keskimääräistä enemmän muualla 
Suomessa ja ulkomailla, työntekijät puolestaan 
työpaikkakunnalla (esim. rakentaminen). Yksityis-
kohtaisemmalla luokittelulla ilmenee, että johtajat 
liikkuvat muita yleisemmin sekä muualla Suomes-
sa (41 %) että ulkomailla (27 %).

Lääneittäin tarkasteltuna liikkuvan työn osuus 
on suurin Lapissa (taulukko 4). Samoin liikkuvuu-
den suunta vaihtelee alueittain. Pohjois-Suomessa 
liikutaan keskimääräistä useammin työpaikkakun-
nalla, Etelä-Suomessa keskimääräistä useammin 
ulkomailla. Liikkuminen muualla Suomessa ei 
vaihtele alueittain yhtä selvästi, joskin se on vä-
häisintä Lapissa. Kuntamuodon mukaan tarkastel-
tuna erot liikkuvuuden yleisyydessä ja suunnassa 
ovat vähäisiä.

Liikkuva työ ja kotona työskentely eivät näytä 
korvaavan toisiaan. Kotona etätyötä ja täydentä-
vää ylityötä tekevistä suurempi osa (40 %) liikkuu 
vähintään neljäsosan työajastaan verrattuna koto-
na työskentelemättömiin (24 %). Osittain tämän 
taustalla on se, että molemmat ryhmät – liikkuvat 
ja kotona työskentelevät – painottuvat ylempiin 
toimihenkilöihin.

Vaikka työoloaineiston avulla ei ole mahdollista 
tarkastella ajallista muutosta liikkuvan työn suh-
teen, voidaan olettaa, että tietotyön yleistymisen 
seurauksena yhä useampi joutuu liikkumaan työs-
sään, esimerkiksi asiakastapaamisissa tai koulutuk-
sissa. Toinen tärkeä liikkuvuuden ulottuvuus on 
työmatkat. Aikaisemman tutkimustiedon valossa 
näyttäisi siltä, että tässäkään suhteessa palkansaa-
jien liikkumistarve ei ole vähenemässä. Työssä-
käyntialueet ovat laajentuneet, minkä seurauksena 
keskimääräiset työmatkat ovat pidentyneet (Hel-
minen et al. 2003).

Pohdinta

Kotona työskentelyn luonne normaalityön täy-
dentäjänä, liikkuvan työn suhteellisen suuri osuus 
ja työmatkojen pidentyminen kertovat siitä, että 
palkansaajien ekologinen jalanjälki tuskin on pie-
nenemässä. Nähtäväksi jää, vaikuttaako esimerkik-
si videoneuvottelumahdollisuuksien yleistyminen 
liikkumistarpeisiin.

Tulostemme mukaan sekä kotona tehtävä an-
siotyö että liikkuva työ vaihtelevat selvemmin 
palkansaajien taustapiirteiden mukaan kuin alu-
eellisesti, joskin näiden työn muotojen välillä on 
myös selviä eroja. Kotona tehtävä etätyö ja täyden-
tävä ansiotyö vaihtelevat etenkin sosioekonomisen 
aseman mukaan: ne koskettavat eniten ylempiä 
toimihenkilöitä ja erityisesti johtajia ja opetusteh-
tävissä toimivia.

Ajallisesti etätyö on yleistynyt hitaammin kuin 
täydentävä ylityö kotona. Tutkimuskirjallisuudessa 
on tosin saatu hyvinkin erilaisia tuloksia etätyön 
yleistymisestä käsitteen operationalisoinnista riip-
puen. Tässä olemme korostaneet (etätyö)sopimuk-
sen merkitystä ja etätyön tekemistä normaalityö-
ajan puitteissa erottaaksemme varsinaisen etätyön 
kotona tehtävästä täydentävästä ylityöstä, joka 
näyttäisi ajallisessa tarkastelussa olevan yleisempää 
ja myös etätyötä jonkin verran nopeammin yleis-
tyvää.

Alueelliset erot etätyössä ja täydentävässä yli-
työssä ovat vähäisiä. Mielenkiintoista on, että 
etätyö on yleistynyt selvimmin Etelä-Suomessa ja 
että etätyöstä on tullut pikemmin ruuhka-Suomen 
kuin muun Suomen käytäntö. Etätyöstä ei ole ol-
lut optimististen visioiden veroiseksi työllistäjäksi 
maaseudulla. Kotona työskentelystä on tullut pi-
kemminkin ylempien toimihenkilöiden selviyty-
miskeino työn paineissa.
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Edellä kuvatun kehityksen taustalla on etelään 
suuntautuva muuttoliike ja kaupungistuminen. 
Yritykset samoin kuin esimerkiksi valtionhallinnon 
työpaikat keskittyvät pääkaupunkiseudun ohella 
muutamiin muihin kasvukeskuksiin. Työllisten 
muuttoliikettä tarkasteltaessa kaikista maakunnista 
Uusimaa on ollut viimeisen neljän vuosikymme-
nen aikana suurin voittaja; eniten työvoimaansa 
ovat menettäneet Itä-Suomen maakunnat ja Lappi 
(Myrskylä 2009).

Etenkään tietotyöntekijöitä työllistävien yritys-
ten kiinnostus toimintansa laajentamiseksi haja-
asustusalueille ei näytä realistiselta. Tietoliiken-
neongelmat eivät ole merkittävin kehityksen este. 
Osaavan työvoiman saatavuus, asiakaskontaktit 
sekä kuljetus- ja liikenneyhteydet rajoittavat yri-
tystoiminnan hajauttamista maaseudulle (Leme-
tyinen & Kahila 2002). Myös omien tulostemme 
mukaan liikkuminen työn vuoksi ulkomaille on 
yleisintä Etelä-Suomessa, mihin todennäköisesti 
on yhteydessä tarve pitää työpaikkojen etäisyydet 
lentokentiltä kohtuullisina.

Valtion työpaikkojen hajasijoittaminenkin on 
ollut ongelmallista. Työpaikkoja on kadonnut 
muuttotappioalueilta, vaikka alueellistamissuun-
nitelmien mukaan jopa 4 000–8 000 valtionhal-
linnon työpaikkaa olisi mahdollista sijoittaa vuo-
den 2015 loppuun mennessä pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelle (VNK 2004). Pahimmat menettäjät 
löytyvät Pohjois- ja Itä-Suomesta: työssäkäyntitilas-
tojen mukaan vuosien 1995–2007 välisenä aikana 
Kainuusta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista kato-
si lähes 4 000 valtion työpaikkaa, Itä-Suomesta 2 
000. Kuitenkin, alueellistamispyrkimyksistä huo-
limatta, samana tarkastelujaksona Uudellemaalle 
tuli 6 000 valtion työpaikkaa lisää. (Savela 2010.)

Vaikka mahdollisuus hyödyntää erilaisia jous-
tavia työjärjestelyitä on leimallinen ominaispiirre 
suomalaiselle työelämälle, alue- tai ympäristöpo-
liittiseksi työvälineeksi hajautetusta työstä ei ole. 
Koska kotona työskentely on palkansaajien enem-
mistölle normaalityötä täydentävä ratkaisu, se ei 
merkittävästi vaikuta ihmisten asuinpaikan valin-
taan tai vähennä päivittäistä liikkumisen tarvetta.

Liikennesuunnittelun ja liikkumisen hallinnan 
näkökulmasta olisikin olennaista ymmärtää eri 
ryhmien motiiveja. On syytä erottaa työntekijät, 
jotka työskentelevät kotonaan eliminoidakseen 
työmatkoja tai ruuhkahuippuja ja sellaiset työn-
tekijät, jotka työskentelevät kotonaan ennen tai 
jälkeen työpaikalla vietetyn työajan. Jälkimmäinen 
ryhmä ei välttämättä koe eroa normaaliin työmat-
kaliikkumiseen.

Toiseksi hajautetun työn tutkimus kaipaa yrit-

täjien ja itsensä työllistäjien integroimista ylei-
syystarkasteluihin. Nämä ryhmät saattavat liikkua 
työssään merkittävän paljon ja pitää samalla koti-
aan tukikohtana. Näiden ryhmien ominaispiirteitä 
on mahdollista kartoittaa tarkemmin jatkossa esi-
merkiksi Tilastokeskuksen työvoima- ja ajankäyt-
tötutkimusten avulla.

Kolmas tärkeä tutkimustarve liittyy työn ajal-
lisen ja tilallisen hajautumisen seurauksiin ja hal-
lintaan yksilö- ja organisaatiotasolla. Emme vielä 
tiedä riittävästi, mitä vaikutuksia työn rajojen hä-
märtymisellä on yksilöiden jaksamiselle ja työyh-
teisöjen hyvinvoinnille.
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ABSTRACT

It is suggested, that the new flexible work practices are enhanced to meet the work-family de-
mands and therefore benefit especially women. In the article the focus is on informal flexibility 
taking place at home, for which field studies of the role of gender are rare. Against the assumptions, 
paid work at home is mostly informal, supplementary overtime by nature. In this article, I explore 
why employees undertake work in their private sphere during their free time and whether gender 
makes a difference there. I carry out both qualitative and quantitative analyses. The qualitative 
data consists of 21 interviews with white-collar employees and the quantitative data from the 
Finnish Quality of Work Life survey 2008 for which there are almost 4400 respondents. The meth-
ods include content analysis, descriptive statistics and logistic regression analysis. 

According to both the qualitative and quantitative data, job characteristics play the most im-
portant role for all who work at home; employees with higher education, or supervisory tasks, in 
parallel with having an autonomous and inspiring job predict both tele- and supplemental work. 
Importantly, gender plays only a minor role in the puzzles of choosing when and where to work. 
The social relations at the workplace, including the atmosphere and the support of superiors and 
the work community, are only weakly related to work at home. At the same time, supplemental 
work is associated with great time pressure and involuntary overtime.

KEY WORDS

Formal and informal flexibility / gender / supplemental work at home / telework / working time / 
content analysis / logistic regression analysis / Finland.

Introduction

Work is increasingly becoming disconnected from a particular time and place. 
While work used to be carried out mainly at the employer’s premises, it is now 
carried out in other locations for example at home, while travelling or at a cus-

tomer’s place. Over half of all European workers spend at least some of their working 
time outside employer’s premises (Parent-Thirion et al. 2007; Hislop and Axtell 2007).
One of the most common spheres for work is home. 

Many of the previous studies concerning home-based work have focused on tele-
work. Since the 1970s, telework at home or, for example, at satellite offices has been 
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seen as a solution to many work-related problems from congestion to reconciling work 
and family (Pyöriä 2006). After an era of clear division between domestic spheres and 
factory-located work, work certainly has taken a leap back to home (Felstead et al. 
2005, p. 41–44). However, as Nätti et al. (2011) found out, the nature of this return to 
working at home has not only been telework, but also more informal overtime. 

In this article I explore why employees undertake informal supplemental work prac-
tices at home beyond their formal working time and place. The Finnish quality of work 
life survey with almost 4400 respondents presents an opportunity to study informal 
overtime carried out at home. To answer the question as to why employees engage in 
supplemental work, I also analyze data from qualitative interviews carried out with 21 
white-collar workers.

This article is organised as follows: First, I discuss the features of much work today 
that enable and increase work at multiple spaces. I also specify the conceptualisation 
and illustrate the extent of supplemental work. Second, the research design of this study 
is described. Third, I present the results of both qualitative and quantitative analysis. In 
the fourth discussion part, I draw together the results and discuss the implications.

Fragmenting time – dispersing work

The rise in the educational levels and availability of IT in all prosperous countries is 
connected with the change of much work towards knowledge-based organizing. Knowl-
edge-based work, for one’s part, escalates the accustomed borders of working time and 
place. Knowledge-intensive work tasks encompass a need for high-level creativity, as 
well as for handling and creating multi-level knowledge and sharing it with team mem-
bers and customer networks (Hislop 2008; Pyöriä 2006; Alvesson 2004). 

The foundation of this article is closely tied to the intangible nature of knowledge 
work. All work today covers a wide range of informal and even uncontrollable practices, 
starting with work-related thinking and planning during one’s free time. The nature of 
work including the use of tacit contextual knowledge and multi-level skills does not alle-
viate attempts to measure and plan work strictly. Time is split into pieces, which lead to 
the continuation of work-related tasks in the private sphere and vice versa. As O’Carroll 
(2008) remarks, there is a mismatch between the need to quantify the work processes 
and the qualitative nature of time associated with knowledge-intensive work. 

The confusion with the nature of much work also pertains to the flexibility en-
hanced by international actors like the European Union and working organizations in 
practice. The EU has launched new programs and strategies for working lives, with one 
central outcome being the flexicurity policies. Flexibility and security are provided as a 
strategic mixture aiming at more flexible labour markets without weakening employees’ 
rights and status. In accordance, some changes have taken place at the organizational 
level. Flexibilisation interconnects with the change in new forms of managing labour 
(e.g. van Echtelt et al. 2006). According to Thompson (2003), the most essential changes 
in organizations are, firstly, the shift to flexible knowledge-based production, network-
ing and decentralisation of units; and secondly, at the employee level, the distribution of 
responsibility to employees to make them more committed and self-disciplined. 

Increased responsibility and autonomy though leads to contradictory outcomes and 
may create ‘autonomy paradoxes’: the more responsibility the employees get, the more 
they enjoy their work and the longer their working hours get (van Echtelt et al. 2006). 
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The more pessimistic view related, expressed by Sennett (1998), stresses that this type 
of flexibilisation is generated at the expense of employees who give their devotion with-
out reciprocal rewards from their employers. However any empirical evidence does not 
show systematical misuse of employees but rather rise in both employee autonomy and 
related well-being levels, albeit alongside higher levels of time pressure (e.g. Green 2006; 
Lehto and Sutela 2008). 

Informal overtime at home

To get a closer look at one specified, flexibility-enhanced work practice, I now focus on 
work at home. It is noted (Nätti et al. 2011; 2009), that by nature, home-based work is 
more often informal overtime-related supplemental work than formal telework. There-
by work at home constitutes an important view in the study of the contradictory nature 
and outcomes of flexible organization of work.

Supplemental work at home, conceptualized by Sullivan (2003) and Fenner and 
Renn (2010), refers to unsigned and thus informal work beyond contracted hours in an 
employees’ own time and space. This means working outside of the workplace, early 
mornings, evenings, nights, weekends or on vacation. The concept differs from pure 
overtime, which more often may get carried out at a workplace as an agreed prac-
tice. The informality of supplemental work consists of its non-agreed and thereby part-
ly hidden nature. Employees may carry out work without necessarily asking for any  
compensation. Practically, the Finnish confederation for professional trade unions have 
calculated that all uncompensated overtime working may be worth 7800 euros per  
professional employee a year and thus reduce tax revenues as much (Akava 2008).

However, it is unclear whether supplementary work can be directly regarded as 
unpaid or uncompensated. The present-day employment contracts may be based on 
the performing of certain tasks rather than on the specified use of time at a workplace. 
Pertaining to all unpaid overtime, some rewards such as higher salaries or promotions 
may take place afterwards (Campbell and van Wanrooy 2010). In a study focusing on 
overtime work at home it was also shown that employees undertaking unpaid overtime 
expected to end up with better positions and wages (Song 2009). 

Conceptually supplemental work is close to telework, which after four decades of 
studies now often gets conceptualized as working from a distance at an employee’s own 
premises and under an oral or written contract (e.g. Sullivan 2003; Sullivan and Smithson 
2007). Formal flexible practices such as telework are largely seen to be to the advantage 
both employers and employees (Pyöriä 2006), even though, the feasibility of flexible prac-
tices varies largely by status and work tasks. Telework in general is studied extensively, 
however the difference between formal telework and informal work at home has not been 
widely recognized. In particular, quantitative studies concerning supplemental work, as 
well as other informal practices, have been infrequent due to the lack of data that separates 
tele- and supplemental work, however some important findings have come about (Song 
2009; Fenner and Renn 2010; Boswell and Olson-Buchanan 2007). In many national and 
international surveys, there is a lack of appropriate questions targeting informal forms of 
paid work, which may reflect difficulties in keeping on top of the unforeseeable puzzles 
that evolve with the larger availability of technology-enhanced knowledge work. 

Based on the European working conditions survey, full time telework stands at a 
very low level of one to two percent on average in 31 European countries and at about 
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two to three percent in Finland; part-time telework averages 15% in the EU25, all Nor-
dic countries showing somewhat higher levels (Parent-Thirion et al. 2007). Comparative 
results on the diversification of work at home between formal and informal parts do not 
exist. Yet, according to the Finnish quality of work life survey from 2008, reported on 
by Nätti et al. (2009), over a half of all homeworkers (54%) reported that the nature 
of their work at home was usually overtime without compensation. A third of home-
workers were teleworkers and a tenth of these employees engaged in both tele- and 
supplemental work. No remarkable temporal changes in either tele- or supplemental 
work have taken place since 1990, although the share of employees working at home 
has increased somewhat. (Nätti et al. 2009.)

To further characterize home-based work, the aforementioned Finnish study (Nätti  
et al. 2009) shows that supplemental work mostly pertains to high level white-collar work-
ers: in 2008 more than two thirds (70%) of high-level white-collar employees did supple-
mental work occasionally. Parallel findings from the United States, by Song (2009), show 
that having a high education, the lack of overtime rates, being a team leader, efficiency 
wages, and earnings inequality in an occupation define the character of unpaid work at 
home. Therefore, supplemental work is part of the autonomic nature of work and tasks 
that are detachable from a certain time and place. Another possible association relates to 
the role of organizational ‘time cultures’ in which, case-specifically, overtime may shape 
everyday work as an established practice (e.g. Alvesson 2004; Julkunen et al. 2004).

Definite reasons for unpaid overtime have been looked at in a few studies. Accord-
ing to Song (2009), the main reason for unpaid work at home was the need to finish 
or catch up on work. In relation to this, Campbell and van Wanrooy (2010) found that 
extra unpaid hours coexist with the combination of workload, autonomous time use 
and possibly some new indirect forms of organizational control. In addition, Boswell 
and Olson-Buchanan (2007) found, that ambition and job involvement significantly 
gave motivation for IT-assisted after-hours working. Among the American homework-
ing mothers, one fifth also mentioned ‘coordinating work with personal/family needs’ 
(Wight and Raley 2009).

Gender and work at home

The role of gender in the formation of everyday flexibility is discussed extensively. The key 
conflict, when focusing on work at home, is whether this work takes place to enhance a 
better work-life balance and thereby enable women to access labour markets, when they 
would be otherwise restricted due to child-care responsibilities; or whether it is practiced 
only to meet the requirements of work, resulting in the reinforcement of gendered work 
and family roles. (E.g. Morganson et al. 2010; Sullivan and Smithson 2007; Vittersø et al. 
2003; Mirchandani 2000.) The divergence in findings may result from varying organiza-
tional working conditions as well as different national labour market and cultural struc-
tures, or from individual ways to react to employee-friendly flexibility once offered.

The lifestyle preferences of both women and men, conceptualized by Hakim (2002) 
as being home-centered, work-centered, or adaptive, may shape flexible working choices 
in particular. For professional women with children, work at home may form a path-
way to dual-centricism involving both parents’ careers and children’s lives (Kossek  
et al. 2006). Similar results were found for high-status men with children who work 
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from home (Halford 2005): the intertwining of work and home was positively regarded 
among them as well as among their managers’, implying a renegotiation of work-home 
boundaries rather than a collapse of them. The finding by Halford also indicatively re-
flects a change in fatherhood in favour of children.

However, it was noted by Atkinson and Hall (2009) that the forms of flexibilities 
available differ by gender: breadwinner male employees in high positions took advan-
tage of informal work outside the customary working environments beyond their tightly 
scheduled workdays. Meanwhile, formal flexibility was more frequently provided for 
women as it was intuitively considered to be a womens’ issue. At the same time, Wight 
and Raley (2009) found out that when choosing where to work, work requirements 
came before parenthood among both men and women. 

A few indications on the role of gender in respect to working informally at home 
have come about. Song (2009) found out that women did not undertake any more un-
paid work at home than men. Furthermore, Atkinson and Hall (2009) address the fact 
that informal flexibility arises as a result of certain status and tasks rather than of gen-
der, however men’s status both in work and in the family more often leads to informal 
work. This finding suggests that patterns of informal actions may formulate differently 
than in a case of formal flexibility. In the next sections, I examine both qualitative and 
quantitative interview data to characterize work at home in more detail and in general.

Research design

I ask, firstly, why employees undertake supplemental actions at home after or before the 
actual work time, and secondly, which factors and characteristics of both the work itself 
and the employee are associated with supplemental work in general. The main tension 
to be examined is whether supplemental work is more a question of enthusiastic work-
ing or whether the requirements of work, for example time pressure, end up in informal 
overtime at home. In addition, due to the small amount of studies that differentiate be-
tween more formal telework and supplemental overtime, I study the relations between 
these two forms of home-based work using a combination of different data.

The data consists of both qualitative and quantitative interview data. The qualitative 
data consists of interviews with 21 highly skilled white collars. The data was gathered in 
2005. The thematic interviews handled questions of time squeeze from different perspec-
tives. The experiences of busyness, breaking away from work for leisure, work at home 
and reconciling work and other life spheres were discussed. The group of employees 
was chosen according to the potentially mobile nature of their work. The interviewees 
worked mostly within the large Finnish public sector in the fields of research, educa-
tion, in libraries and state and local administration, one quarter of them in supervisory 
positions; a few private sector employees, two journalists, a project designer, two engi-
neers and one manager, were involved. The employees come from various backgrounds 
with differing work experiences and family situations. There were five men aged 32 to  
54 years and 16 women aged between 26 and 55 years. Single, married and cohabiting 
couples, families with children and lone mothers and fathers are included. 

The qualitative analysis focuses on supplemental work. Data was firstly coded with 
Atlas.ti software to gather all data concerning work at home. These sections and their 
contexts where then analyzed with data-driven content analysis tools to generate larger 
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categories and to name the diverging dimensions for overtime work at home space. Three 
major categories were found. Within these categories, nuances were further analyzed in 
more detail. The major categories serve as the basis for the quantitative analysis.

The Finnish Quality of Work Life quantitative survey data (FQWLS, N=4392) from 
2008 is representative of all Finnish employees aged between 16 and 64 years (Lehto 
and Sutela 2008). This high quality data has been collected every four or five years since 
1977. The data provides internationally exceptional questions about the nature of infor-
mal overtime work at home. 

The quantitative methods include descriptive and logistic regression analysis. To 
find out whether the nature of work plays a role in home-based work practices, I study 
supplemental and telework in separate logistic models. To further investigate the role of 
gender, the models are run separately for men and women. Logistic regression enables 
the estimation of probable differences between groups with a dichotomised dependent 
variable. For the categorised independent variables a reference group is chosen. The 
reference group gets the odds ratio value of 1.0 and other groups are compared to this. 
The odds ratio value (Exp B) indicates an increase (>1.0) or decrease (<1.0) in the odds 
of the phenomenon occurring compared to the reference group (1.0). The odds ratio is 
often mistakenly referred to as probability (Rita and Komonen 2008); the odds ratios 
may theoretically rise up to about 380 units in the case that, for example, all women and 
no men worked at home. Thereby the probability should be separately counted from the 
odds ratio values. 

The original variable asks whether the nature of work carried out at home is mainly 
overtime work without compensation, or whether it has been agreed that some of the 
working hours are worked at home, or whether both options are encompassed. The 
question is directed only at employees who work occasionally or partially at home. 
Full-time homeworkers (n=72, 1.6% of all employees in the data) are thus, due to this 
limitation of the data, included in the reference group of the dependent variable. 

The controlled variables consist of themes based on previous research and on the 
qualitative results in the first part of the analysis. The controlled themes gather around 
personal, job and work community characteristics. Besides including these measures, 
the model is also built exploratively step-by-step with the aim of looking for possible 
unforeseen relations. The utilized variables are described in accordance with the pre-
sentation of the results. For the creation of the sum variables, principal components 
analysis was also applied, yet not presented here, and reliability tests were carried out. 
Sum variables are presented as ascending scale variables. The small amount of missing 
values in the dependent variable (n=4) and in the controlled categorized variables are 
excluded. The missing values in the sum variables are coded into the average. The cor-
relation matrix for the controlled variables included is presented in Appendix 1. The list 
of controlled but non-significant variables is presented in Appendix 2. 

Results

Part I, Qualitative results

According to the qualitative analysis, three main accumulating categories of motiva-
tions for supplemental work are found. The most positively described supplemental 
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work is enthusiasm-based and can be described as a voluntary practice. The second 
group of reasons gathers around indefinite nature of much knowledge-based work, in 
association with the inestimable time it takes to finish immaterial tasks. Thirdly, the 
time culture at the work organization plays a role in formulating the choices of timing 
and location of work. 

Highly motivated: “I don’t count the hours’

Many of the interviewed highly skilled employees enjoy their work as much as if it were 
their hobby. The accustomed boundaries of work and non-work are stretched in many 
ways. Apart from the paid work -related tasks the employees carry out regardless of time 
and place such as reading email, they also participate in professional activities outside 
work and do work-like tasks, for example translations or write public journal articles, 
for some extra income. Also the need to keep up with the latest developments, that is 
reading newspapers, new research or occupational magazines, is positively charged and 
usual practice carried out during their own time. Yet there is a kind of precondition in 
many knowledge-intensive occupations that employees must know the current public 
debate related to work, whereas formal working time is prioritized for more visible and 
measurable tasks. These practices indicate that professional skills are voluntarily utilized 
and developed outside paid work, during one’s free time. ‘Well, at work or at my leisure, 
it’s my hobby’, explains a 55-year-old manager.

Referring to paid work itself, almost all of the interviewed employees describe sys-
tematic planning of work during their free time.

You do brainwork also in the evenings. You plan, you think, look for solutions, something 
that came out during the day, you work it out, sometimes even take a pencil and a paper, 
to remember, you got a good idea […] I don’t think of it as work, I don’t count. (Senior 
researcher, 48M) [48 refers to age, M to male, F to female]

Voluntary supplemental work is clearly connected to autonomous tasks and occupa-
tions. The employees voicing no need to separate work and leisure are mostly either 
in managerial or in highly specialised positions. Employees enjoy their work with no 
need for clear – if any – boundaries. One manager even describes her frustrations with 
working-time related restrictions: 

We got this flexible working time and I’ve got that 80 hours limit filled, and now I shouldn’t 
come to work too early. This is ridiculous! I have to come by ten. I don’t know what to do 
at home. […] It feels crazy working at home waiting to be allowed to come to the work 
place. Am I allowed to knit? (Manager, 55F)

This extreme expression can be seen in association with the large amount of tasks the 
manager has got or has voluntarily taken. Thus, large numbers of tasks attached to the 
work increase the pressure to work during one’s own time: there is a responsibility to 
meet the needs of customers, employees or students in time. Based on a few expressions, 
however, it is not clear what the choice concerning informal working would be if there 
were an option to choose.
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However, there are also employees doing voluntary supplementary work, four of 
them researchers and one IT professional, all female, who are not burdened with greater 
responsibility. The IT professional (44F), whose tasks are more formally tied to working 
time and place with no work overload, positively describes working sometimes from 
home after work, and even going to the intranet of her work place and actually working 
there. The IT professional’s life phase, being single, may play a role. Voluntary supple-
mental work is less conveyed by employees with families in this data. Both children and 
spouses, especially in cases of younger employees, seem to preclude voluntary work 
outside contracted hours. However no clear gender differences can be found: there are 
both male and female voluntary supplemental workers, even though, as an indicative 
finding, no one of the younger men included supplemental actions in their days except 
for reading email every now and then.

Grey areas: ‘Getting stressed from my ineffectiveness’ 

Most of the employees interviewed prefer to work only during formal hours, however, 
only a few actually follow this preference strictly. Usually supplemental work results 
from occasional accumulation of deadlines or other tasks that are compulsive by nature. 
Those carrying out occasional supplemental work do not enjoy working in their own 
space: ‘Sometimes I take it home but I don’t feel good doing it’ (coordinator in the field 
of development, 35F). The employees are not familiar with the idea of work entering 
their private sphere of recovery and their own time. One researcher feared that if she 
brought one task home it may have a kind of knock on effect and she would end up 
bringing more and more work home with her.

Except for the purpose of gathering tasks that cannot wait, the phenomenon of 
supplemental work covers many features of intangible work. As shown by Song (2009), 
the indefinite categories ‘nature of work’ as well as a related category of ‘finishing or 
catching up on work’ are associated with supplemental work. In this data, these two 
aspects are entangled with each other. Employees describe working after hours to get 
rid of work-related thoughts: unfinished tasks need to get done in order to break away 
from them mentally. This is partly related to the inability to estimate the time needed 
for a certain working task, as condensed by O’Carroll (2008): the need for quantita-
tively calculable results does not fit with the immaterial tasks being more qualitative 
by nature. 

Though enthusiastic, the unbound nature of work creates a sense of being under 
compulsion:

If I’m working on a piece of research, I’m unable to cut off thinking. […] And when the 
idea comes, you must get up and write it down, even in the small hours, and then go back 
to sleep. (Project manager, 52M)

Later on, the project manager describes his frustration towards his work that does not 
respect any emotional attempts to keep it at work place. Even breaking off work dur-
ing holidays was disturbed. Years of independent and thus intriguing work have led to 
senses of giving work too much attention, at the expense of other life spheres. The need 
for sufficient time for getting rid of and recovering from work is obvious. This narration 
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refers to the entanglement which is described positively and negatively at the same time: 
fascinating work ends up with senses of exhaustion and tiredness.

One of the grey areas of supplemental work relates to the continuing evaluation of 
one’s own work effort:

If I’m in a hurry, I think it’s my own fault, I’ve been bad at organizing. […] After a moment 
of recovery, I work for a while at home, but it’s time for myself, nobody pays me for that. But 
I usually do it for compensation too. If I’ve had lazy day at work, I feel I owe my employer 
something, somehow. Getting stressed from my ineffectiveness, it helps... (Researcher, 36F)

The researcher suffers from the ‘fuzzy holes’ described by O’Carroll (2009): tiny mo-
ments during the day when nothing measurable takes place. The researcher punishes 
herself for being ineffective by engaging in supplemental work. She feels that the inef-
fectiveness she places in herself should somehow be compensated for the employer. But 
do feelings of guilt bring about effectiveness? 

In addition, time taken for just thinking seems unproductive; even employees with 
tacit and immeasurable tasks long for visible and precise results. Control over one’s own 
work is thus far internalized. In particular, some young female employees among these 
respondents plague themselves with continuous evaluation. 

Furthermore, intangible time related to knowledge-intensive tasks is concurrent 
with feelings of being rushed and time squeeze. It is unclear whether the sense of being 
rushed is mostly produced by the employees themselves or whether the organizations 
also play a role by giving too many tasks. The interest in new tasks may seem irresistible, 
just as the need to give the impression of being an engaged and thus valued employee 
may have an impact on overtime.

Often I try to do it all, everything I aim to do. My husband always says that I shouldn’t try 
to do it all, I should drop something […] no need to do everything that perfectly. But I may 
slightly have a tendency towards perfectionism… (Researcher, 28F)

Much work embeds a continuous struggle to choose and prioritise between tasks, which 
may end up being problematic if the employee does not know how or does not have 
the courage to leave some tasks on the table. Interestingly, here the husband is given the 
role of preventing the wife from doing supplemental work. The same situation is seen in 
many interviews: the family helps to set the boundaries between work time and family 
time, especially if kids are involved. The needs and wishes of the spouses are thus recog-
nised and analysed, however they seem to be easier to bypass in favour of work.

Time culture in the workplace: ‘I’m somehow peacocking’

Organizations play an important role in constituting working time practices. Superiors 
shape organizational policy with their attitudes and behaviour. The organizations in this 
data, described through the employees, show a large variation regarding the expectation 
of or prevention of overtime work. The data provides some evidence of organizational 
long-hours culture as revealed in previous studies (e.g. Julkunen et al. 2004; Alvesson 
2004), yet the opposite is also evident: organizations that actively promote formal working  
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time are also described. For example, a 38-year-old project manager tells of the principle 
which has been promoted by her superior, ‘… we don’t do overtime, therefore the days 
don’t stretch out, even if we have plenty to do’. Principles as clear as this are followed by 
the employees and when there is a need for occasional overtime, it is negotiated. 

A young female journalist describes positively-nuanced conversations with her su-
perior to find ways out of her long working days and involuntary supplemental work 
both at the workplace and at home. In spite of this, changes in the organization in par-
ticular and in the tasks she has to prolong her working days regularly:

We have a kind of a goal that we keep talking about the working conditions with the new 
administration here, as I don’t get any compensation for overtime. I get paid quite a lot 
but I don’t think it’s enough to cover my work, all the time. […] But I strongly believe that 
things will get better when this system here stabilizes; we had quite a big reform at the 
beginning of this year and still have plenty to do with it. Nowadays, the way to do things 
here is much more ambitious and more demanding, and I like it. (Journalist, 26F)

The need for overtime is tolerated temporarily due to big reforms that are in progress 
as long as the organization engages in sufficient discussion and shows understanding 
for the employees’ position and gives opportunities for self-development. The journalist 
sees herself as being on top of the situation and finds her supplemental work essential 
for the success of the reforms. Concurrently she describes her informal practices as the 
result of both the desires of the organization and of herself. Flexible policies are thus 
recognized as being advantageous if an understanding over reciprocal flexibility exists 
(Atkinson and Hall 2009).

However, as in the case of the journalist, in most organizations working times are 
not actively defined. There are neither exact principles concerning overtime or work at 
home nor any specific suggestions for engaging in it. Many organizations consequently 
have no idea of the huge amount their employees are actually doing informally at home. 
For example, a 48 year-old senior researcher describes vast amounts of work and diffi-
culties with organizing time for example to take his son to the doctor, and then, he reads 
work papers even while waiting to see the doctor. He engages in supplemental work 
often after the children have fallen asleep and ends up with problems in switching off 
from work. However, he does not let the supervisors know the amount of work he ends 
up doing. Though in Finnish research organizations in general, intolerable amounts of 
work have become a norm. Supplemental work is thus the most common among educa-
tion sector employees in Finland (Julkunen et al. 2004).

There are also hints of even more problematic long-hour cultured organizations. 
A few employees describe regular or occasional pressure set by the employers to work 
more and longer hours. 

I haven’t accepted all the tasks they’ve wanted to give me. I don’t want to work overtime, 
but then it seems that some of the superiors think I’m somehow peacocking and they don’t 
like it. (Lecturer, 32M)

The lecturer also tells of urgent tasks that are delivered to his table at the end of the 
day with suggestions of having them ready by the next day. There are also unspoken 
messages and hints encouraging more work. A clear decision made by the employee of 
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not to adhere to the hints is even directly challenged and he notices that his place in the 
hierarchy is questioned. Perhaps exceptionally, the lecturer does not let all of this affect 
his decision not to follow the informal organizational time culture.

Of course, a long-hour culture in the workplace is somewhat different than the 
more informal supplemental work at home. As a planning engineer (30M) explains ‘it’s 
a kind of firm, you can sit there all day long’, there may be different reasons for working 
longer hours together with other employees. Supplemental work may be more task and 
deadline-oriented than a result of following organizational time cultures.

All in all, the role of work organizations in shaping the working time and place -  
related practices is ambiguous. Pertaining to knowledge-based tasks, the role of the orga-
nization diminishes and employees actively choose between places and the timing of work. 
However, organizations largely tend to give employees more responsibility and tasks than 
would fit into limited working hours, which means that it is often followed by supple-
mentary work after hours. Even though tasks are largely shaped by employees themselves, 
having a time culture with no need for overtime work does not necessarily stop them from 
engaging in more interesting tasks and from doing supplemental work. 

Part II, Quantitative results

I now examine quantitatively, what kind of features are associated with supplemental 
work. To understand the special characteristics of supplemental work, the results are 
presented separately for telework. The three categories resulting from the qualitative 
analysis are turned into measures in the logistic regression models. 

In Table 1, I present the prevalence of the different forms of paid work at home. 
Altogether one third of all Finnish employees worked at home in 2008 at least partially 
or occasionally. More than half of this work was overtime work without compensation 
(supplemental work), one third of the employees working from home had agreed the 
terms with their employees (telework) and slightly more than 10% of employees reported 
doing both (in the ensuing analyses this category is included in supplemental work). 

In Table 2, I present the relations of supplemental and telework to working time. 
Longer than 40 hour working weeks are slightly more common among supplemental 
workers, especially among men. All homeworkers, excluding teleworking women, have 

Table 1 Prevalence of paid work at home by nature among Finnish employees (FQWLS 2008)

Is the work you carry out at home: All employess Homeworking

women men all

Overtime work without compensation 18 % 54 % 53 % 54 %

Or has it been agreed that you work some 
of your normal working hours at home

12 % 33 % 35 % 34 %

Or both 4 % 13 % 12 % 12 %

Works only at workplace 66 %  

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

N 4392 791 704 1495
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higher average weekly working hours than the Finnish national average of 36,8 hours, 
men doing supplementary work do an average of 40,5 hours of work every week. The 
hours spent working at home are somewhat longer for teleworkers and a quarter of 
them report working at least 6 hours a week at home. At about half of the supplemental 
workers report working only one hour per week at home on average, reflecting the oc-
casional nature of supplemental overtime. Men do slightly longer supplemental hours 
than women, whereas the longer teleworking hours are more common for women. The 
involuntary nature of overtime work is more related to supplemental than to telework: 
one third of supplemental workers do more overtime hours than they would have liked 
to as opposed to 17 % of teleworking women and 14 % of teleworking men.

The logistic regression model in Table 3 is constructed with three categories of 
controlled variables: personal, job and workplace social relations characteristics. The  
qualitative results suggested that supplemental work is carried out as the result of high 
motivation, the need to finish tasks, but also as a result of being busy and having a great 
amount of tasks. Some implications of the effect of the organization’s time culture were 
addressed. These aspects are operationalized together with the earlier findings by Nätti  
et al. (2011) and Song (2009) with regard to the labour market position of the employee. 
The personal features encompass the variables gender, marital status, age and having chil-
dren under 18 years of age at home. ‘Job characteristics’ include socioeconomic status and 
supervisor status. In order to further capture the labour market position of the employee, 
two subjective measures describing the experienced career advancement opportunities in 
the current work place and the likelihood of getting a new job are included. To describe the 
degree of the knowledge-intensive features of the work, a sum variable of being able to ap-
ply ones own ideas in work and to take part in the planning of ones own work, is included. 
After the analysis of many other possibly related features, the aspects ‘changes in tasks’ and 
‘time pressure’ proved significant. Organization-related variables, such as the sector and 
the number of personnel were not significantly related to work at home (see Appendix 2). 
The third group of independent variables centers on the theme ‘social relations at work’. A 

Table 2 Supplemental and telework according to working time descriptives (FQWLS 2008)

Supplemental workers Teleworkers

Women Men Women Men

Weekly working hours 0–40 hours 88 % 75 % 94 % 81 %
41 hours or more 12 % 25 % 6 % 19 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Mean weekly working hours (all employees 36,8) 37,5 40,5 35,9 38,6

Hours of work at home 1 hour per week 52 % 43 % 27 % 29 %

2 hours 16 % 23 % 20 % 19 %
3–5 hours 21 % 20 % 26 % 28 %
6–10 hours 8 % 10 % 18 % 11 %
more than 10 hours 4 % 4 % 10 % 13 %

101 % 100 % 100 % 101 %

I have to do more overtime true 34 % 33 % 17 % 14 %
work than I’d like to. untrue 66 % 67 % 83 % 86 %

100 % 100 % 100 % 100 %

N 529 455 262 249
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large number of supervisory, atmosphere and support-related variables were controlled for, 
however only a few of them resulted in being significant. The categorization of the variables 
is presented in Table 3. The variables are presented as the questions that were originally 
asked. The sum variables are based on principal component analyses.

According to Table 3, the most important factors predicting all work at home are 
high socio-economic status, supervisor status, and the creative nature of work. The odds 
ratio that the higher-level white-collar workers do both supplemental and telework at 
home is 4 to 9-fold compared to the blue-collar workers. These results are tremendously 
similar for both women and men. 

Personal characteristics show inconsistent associations with work at home. Pertain-
ing to all work at home, men are slightly more likely to work at home. 26 to 35 year-old 
women, at the age of entering professional labour markets, are a little bit more likely to 
do supplemental work, a result that is supported by the qualitative analysis. Also older 
women (50+) show same levels of supplemental work. There is only weak support that 
men at the age of 36 to 50, during their most intensive career development years, may do 
supplemental work more often compared to other age groups. The support for the idea 
that the family characteristics might shape flexibility choices is weak as well. Married or 
cohabiting women may favour telework more often than others, and children rarely in-
crease the odds ratio for both types of work at home. However it is important to notice 
that supplemental work is not at all reactive to the family situation.

Besides status and tasks that contain planning and exploring ones own ideas, work 
at home in general and especially supplemental work is associated with time pressure. 
In particular, the need to stretch days out of both women and men and an increase in 
more difficult tasks strongly predict supplemental work, which is stronger among men. 
Furthermore, telework carried out by men is also associated with higher workplace 
risks, followed by time pressure pertaining indicatively to male supplemental workers. 
However, on the whole, telework is not carried out under pressurised circumstances. 

Regarding the estimate of informal work being an investment in ones future, based 
on the studies by Campbell and van Wanrooy (2010) and Song (2009), some interesting 
evidence arises. The employees who predict that they have good career advancement 
and employability opportunities were less likely to undertake informal work at home. 
In contrast, supplemental work is more prevalent among women with fair or poor ad-
vancement opportunities at their present workplace. A similar, even stronger connection 
is found for men who believe their employability opportunities to open labour markets 
to be only reasonable or poor. These results may signal that the supplemental workers in 
more unstable positions try to strengthen their position by undertaking more informal 
work at home. Nevertheless, no emphatic conclusions can be drawn from this result. 

Features concerning social relations at work do not show any wide-ranging re-
lationship to home-based work. A competitive spirit in the work community slightly 
increases the likelihood of doing supplemental work at home in particular. An open 
atmosphere decreases the likelihood that women will do telework. Interestingly, and as a 
positive feature, an increase in support from superiors and colleagues decreases supple-
mental work among women, whereas stronger support for men predicts a slight increase 
in telework. These results indicatively imply that a confidential atmosphere in the work 
community may enhance formal telework and constrain the need for informal overtime. 
However, this evidence is neither systematic nor especially strong. Surprisingly, none of 
the controlled variables focused on superior work and attitudes are related to any form 
of home-based work (Appendix 2).
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The cross-sectional quantitative data directed at the working conditions in general gave 
an overall understanding over the factors related to informal and formal patterns of 
working at home. The main difference is a result of time pressure, which the supplemen-
tal workers report significantly more often than teleworkers. The data was chosen due to 
the generalizability of the results; however, it was not sufficient to measure the intricate 
nature of supplemental work. There was also a slight discontinuation between the two 
types of data used. In future, research settings that focus strictly on informality at work 
are needed. The gender differences found in these analyses are, within the limits of this 
data, preliminary and serve as the basis for further exploration.

Discussion

There is no doubt that present-day work carries over into employees’ private spheres. 
The aim of this article was to understand why employees undertake supplemental work 
actions, after or before their actual working time, at home, and what factors in general 
are related to supplemental and telework, and finally, whether gender is connected with 
informal overtime work at home.

All in all, work at home is more often informally constructed overtime work than 
agreement-based telework during normal work hours. A high-level labour market posi-
tion and having autonomous and creative work content are the strongest predictors of 
all work at home. However, especially supplemental work is a two-edged phenomenon 
by nature. The results suggest that supplemental work may mostly be an outcome of 
time pressure, tight deadlines and a heavy workload. Even if work allows and encour-
ages freedom and autonomy, it usually necessitates personal responsibility and the self-
assessment of results. Thus, some of the experienced urgency may act as a surface for 
more qualitative senses of ineffectiveness, problems in managing workdays productively 
associated with lack of adequate skills when faced with demanding tasks. Fenner and 
Renn (2010) even found, that employees who do supplemental work reported less work-
family conflict if they had stronger skills in defining and prioritising tasks.

According to the qualitative results, a long-hours work culture and informal organiza-
tional practices may sometimes push employees into doing involuntary overtime. However 
in the quantitative analysis, social relations, including the atmosphere and the support of 
superiors and the work community are only weakly related to supplemental work. Hence, 
supplemental work appears to take place mainly if the workload grows temporarily high 
and/or if personal motivation allows it. I suggest that the carrying out of supplemental 
work at home comprises of a multi-level and interactive amalgamation of both fascinations 
and pressures that lie with employees themselves, in their organizations and in society. Em-
ployees evaluate and respond to this often conflicting complexity in many ways.

A critical finding is that no explicit gender differences were found. As also evidenced 
by Song (2009) and Atkinson and Hall (2009), work itself and its characteristics shape 
the choices concerning working spaces the most. The Nordic labour markets, providing 
comparatively intense egalitarianism with high levels of educated women and female la-
bour force participation rates, may operate as a basis for the result: in white-collar work, 
which is the main situation for women working at home in Finland, women are perhaps 
overtaking men as regards of availability of choices concerning working time and place –  
for better and for worse. Drawing from Hakim’s (2002) characterizations of personal 
life styles, the Finnish data used, both qualitative and quantitative, reflect a white-collar 
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dual-earner model in which both women and men perform an ‘adaptive’ labour market 
strategy and prefer combining work and family rather than stressing one over the other 
(see also Halford 2005). Thus there is no reason for abandoning studying gender in the 
context of informal work; the statistical averages cover a wide variation of workplaces, 
individual situations in the context of household characteristics, partners’ affiliation to 
labour market, the type of gender contract in the family (Sullivan and Smithson 2007), 
and finally, perceptions in work and life. 

There is a growing understanding about the consequences the unlimited nature of 
work produces for employees and their families. The presence of work-related technol-
ogy and the absence of temporal and spatial boundaries of work may lead to difficulties 
in separating between different life spheres, and aside from this fact, the family members 
need to negotiate the domains of work again (Felstead et al. 2005, p. 44; Jokinen 2009). 
Prolonged working hours may increase difficulties with detaching from work and the 
need for coping strategies against stress (Bird and Schnurman-Crook 2005). 

Indeed, if telework can be seen as being at the border between home and work, sup-
plemental work crosses the border into the heart of the home space. The role of home 
as a space for recovery may change. However, these discourses sometimes carry along a 
statement that all flexibility would take place at the expense of employees, women and 
families. This data both supports and challenges these assumptions; it seems that skills, 
personal boundaries and willingness to maintain them differ significantly. Most employ-
ees feel the need in principle to restrict work to the workplace and keep their private 
spheres separate, but at the same time, only a few clearly maintain those boundaries. 
It has to be accepted that the indefinite nature of much work today does not allow the 
work processes to be strictly controlled or guided. Halford (2005) also recognizes the 
diminished need for clear boundaries; and suggests that researchers give up the ‘popular 
orthodoxy’ of yearning for them. The acquired levels of autonomy are thus highly val-
ued by employees and it gives them satisfaction and the possibility to further develop in 
their work (Green 2006; Lehto and Sutela 2008). 

Nevertheless, to avoid an over-burdensome need for informal work that risks 
the well-being of some employees, the already high levels of informal actions at work 
should be reacted to at both the society and organizational level. The dispersing forms 
of work are mostly not recognised in labour law or work-time regulations (Supiot 
2001). Amongst the many different arrangements of work at separate places, only tele-
work is included in the European Trade Union Confederation framework agreement 
(ETUC 2002), which is an important step towards controlling new forms of work. In 
addition, at the organizational level, employers could aim at improving employees’ 
skills in order to maintain the psychological boundaries of work. Working time and 
tasks should get actively discussed and formulated. Practical tools may be obtained 
with for example planned social employment protection (Janhonen et al. 2005) in co-
operation with the health and safety organizations. To conclude, a positive and sup-
portive atmosphere at the workplace may create a circle in which informal reciprocal 
flexibility every now and then ultimately works to the advantage of both employer 
and employee.
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Appendix 2. List of controlled but non-significant variables

ORGANISATION AND JOB CHARACTERISTICS: Is your current employer: the state, 
a municipality or a joint municipal board, or a private sector employer?; Approximately 
how many persons altogether work for this employer in all its establishments?; In the 
last three years, has the number of employees at your establishment: increased, remained 
unchanged, or decreased?; In your opinion, is the financial position of your workplace at 
the moment: completely stable and secure, fairly stable and secure, slightly insecure, very 
insecure?; During the past three years, has the financial situation at your workplace: im-
proved, remained unchanged, or worsened?; Over the past three years, have any of the 
following changes taken place at your workplace: A. Increased assessment or monitor-
ing based on the productivity and results of work? B. Is work previously done in-house 
increasingly being outsourced?; Have any of the following major changes taken place at 
your workplace in recent years or any of them going to take place in the next few years: 
A. Change of superior or management? B. Change in ownership relationships of work-
place? C. Change in information systems? D. Change in customer groups or products? 
E. Other major organisational changes?; Is your current employment relationship valid 
until further notice or fixed-term?; Is there a payment by results system in use at your 
workplace?; Do you work in a permanent work group or team that has common tasks 
and possibility to plan its work? 

SOCIAL RELATIONS AT WORK: In your work unit, do you have a lot, quite a lot, 
some, or none of the following: Conflicts between superiors and subordinates? Con-
flicts between employees? Or conflicts between employee groups at your workplace?; 
Please indicate the extent to which you agree or disagree with statements concerning 
your immediate superior. A. My superior supports and encourages me? B. My superior 
rewards good work performances? C. My superior is inspiring? D. My superior discusses 
a lot with us? E. My superior speaks openly about everything concerning the workplace?  
F. My superior trusts his/her employees? G. There are a lot of conflicts between me and my 
superior? H. My superior does not care about the employees’ feelings? I. My superior en-
courages his/her subordinates to study and develop in their work? J. My superior knows 
my tasks very well? K. My superior gives sufficient feedback about how well I have suc-
ceeded in my work? L. My superior delegates responsibility sensibly to the subordinates 
M. My superior is capable of settling conflicts between employees? N. My superior treats 
ageing employees equitably O. My superior treats women and men equally?
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Työn, kodin, perheen ja vapaa-ajan rajojen oletetaan hälvenevän jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Analy-
soin kotona työskentelevien palkansaajien ja yrittäjien tulkintoja työstä ja työn suhteesta muihin elä-
mänalueisiin. Palkansaajille kotona työskentely on uudehko tilanne, maatalousyrittäjille se on aina ollut 
arkea. Haastateltavat tulkitsevat työtä kolmesta näkökulmasta. Työn kulkemiseen mukana ajasta ja pai-
kasta riippumatta suhtaudutaan ensinnäkin sallivasti: työ on arkinen ja luonteva osa elämää. Kielteisessä 
tulkinnassa työ kuormittaa ja vie aikaa muulta elämältä. Kolmas tulkinta käsittelee työtä hallinnan ja 
opettelemisen näkökulmasta. Tässä tulkinnassa työ ja muu elämä ovat sovitettavissa tasapainoiseksi koko-
naisuudeksi aktiivisella ristiriitojen hallinnalla. Palkansaajilla ja yrittäjillä tulkinnat pääpiirteittäin yhte-
nevät, minkä vuoksi työelämäntutkimuksessa kannattaisi vastaisuudessa integroida aineistoja useammin. 
Sen sijaan erilaiset elämäntilanteet, varsinkin lapsiperheellisyys, sekä työn määrä rajaavat yksilöllisten 
toiveiden toteutumista arjessa. 

Työn ja kodin ajankäyttö eriytyi yh-
teiskunnan modernisaation myötä. 
Palkkatyö syntyi ja työ alkoi siirtyä ko-
deista tehtaisiin ja toimistoihin. Samalla 
kodista tuli paikka työstä palautumisel-
le ja vapaa-ajalle. Työn ja kodin suhteet 
vakiintuivat palkansaajilla osin erillisiksi 
elämänalueiksi. Työn tietoistuminen on 
sittemmin vähentänyt erillisyyttä. Työ 
irtautuu jälleen työajasta ja työpaikalta. 
Seurauksena työn on katsottu haasta-
van elämänalueiden rajojen turvallisen 
hallinnan. On virinnyt keskustelu, jossa 
haetaan tasapainoa elämänalueiden välil-
le. (Salmi 1991; Felstead ym. 2005.) 

Työn, kodin, perheen ja vapaa-ajan suh-
teista käytävä keskustelu on moniainek-
sista. Usein siihen on liittynyt oletus 

työn kielteisestä vaikutuksesta muihin 
elämänalueisiin samalla kun työ on kui-
tenkin useimmille mielekästä ja eri elä-
mänalueiden on havaittu tukevan toisi-
aan (Hakanen 2005; Eikhof ym. 2007; 
Tammelin 2009). Toiseksi keskustelu 
työn ja muun elämän vuorovaikutukses-
ta on rajautunut kapeasti palkkatyöhön 
(Eikhof ym. 2007). Maatalouselinkeino-
jen harjoittajilla sekä monilla yrittäjillä 
koti on kuitenkin säilynyt työnteon kes-
keisimpänä ympäristönä.

Seuraavassa tarkastelen tulkintoja työstä 
elämänalueena kotona ansiotyötä teke-
villä. 23 teemahaastattelun aineistossa on 
erilaisissa elämäntilanteissa olevia pal-
kansaajia ja pienyrittäjiä, joiden työym-
päristönä on kokonaan tai osittain koti. 
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Hoivaa ja palkatonta kotityötä en käsit-
tele. Koska aineistossa on palkansaajien 
ohella yrittäjiä, analysoin lopuksi työ- 
ja elämäntilanteiden yhteyttä erilaisten 
tulkintojen korostumiseen puheessa. 
Samalla keskustelen siitä, miten kotona 
työtään tekevien työntekijöiden työssä 
jaksamisen edellytyksiä ja perheiden hy-
vinvointia voidaan parantaa työpoliittisin 
ratkaisuin.

TYÖ KOTONA

Maatalousyrittäjillä koti on edelleen en-
sisijainen työnteon paikka (Ojala 2012), 
vaikka maatalousyrittäjien asema on 
Suomessa muuttunut perheviljelmis-
tä kohti yrittäjyyttä (Katila 2000, 10). 
Maanviljelijöiden ohella käsityöläiset 
kuten suutarit ja ompelijat ovat työsken-
nelleet kotona. Teollisena aikana syntyi 
myös uusia kotona työskenteleviä am-
mattikuntia, kuten parturikampaajia ja 
perhepäivähoitajia. Nämä työt ovat kä-
sitteellisesti perinteistä kotiansiotyötä. (Sal-
mi 1991.) Internetin aikakausi mahdol-
listaa uudenlaisen pientuotantotyyppisen 
kotona työskentelyn, kun puotien pito ja 
tuotteiden markkinointi on mahdollista 
myös virtuaalisesti.

Modernilla kotiansiotyöllä viitataan sellai-
siin työn muotoihin, jotka ovat synty-
neet teknologisen kehityksen, työn hen-
kilökohtaistumisen sekä työaikanormien 
murentumisen myötä (Nätti ym. 2010). 
Ajatus kotoa käsin tehtävästä etätyöstä 
syntyi 1970-luvulla yhdeksi ratkaisuksi 
työmatkojen ympäristörasitukseen (Pyö-
riä 2006); sittemmin sitä on perusteltu 
esimerkiksi työn ja perheen yhteenso-
vittamisella. Etätyö on yleistynyt maltil-
lisesti (Nätti ym. 2010). Kotona työsken-
teli osittain päätoimen ohella kolmannes 

palkansaajista vuoden 2008 työolotutki-
muksessa; yrittäjien vertailutietoa ei ole 
saatavilla, mutta ajankäyttöaineistoihin 
perustuen yrittäjät työskentelevät koto-
na palkansaajia useammin (Ojala 2012). 

Työolotutkimus on jo 1990-luvun alusta 
näyttänyt, että yli puolet kotona tehtäväs-
tä työstä on palkansaajilla ollut luonteel-
taan korvauksetonta ylityötä, kolman-
nes työnantajan kanssa sovitusti kotona 
tehtävää, etätyöksi luokiteltavaa työtä, ja 
lopuilla etä- ja ylityö ovat yhdistyneet. 
Yleisyyteensä nähden kotona työskente-
lyn ylityöluonne ei ole tutkimuksessa tai 
yhteiskunnallisessa keskustelussa kovin-
kaan tunnettu. Se tunnistettiin Suomessa 
laajemmin vasta Raija Julkusen, Jouko 
Nätin ja Timo Anttilan Aikanyrjähdys-
tutkimuksen (2004) myötä. Ilmiö koskee 
useimmin ylempiä toimihenkilöitä. Kun 
vuonna 2008 ylemmistä toimihenkilöis-
tä lähes kolme neljästä työskenteli ko-
tona ainakin ajoittain, lähes puolet teki 
kotona nimenomaan ylitöitä. (Lehto & 
Sutela 2008, 139; Nätti ym. 2010.) Työn-
tekijäasemissa ylityöt tehdään työpaikalla, 
ja niiden motiiviksi on havaittu useam-
min raha, toisin kuin ylemmillä toimi-
henkilöillä, joita motivoi mielekäs työ 
(Roberts 2007). Ylemmät toimihenkilöt 
tekevät ylitöitä useammin korvauksetta 
(Lehto & Sutela 2008, 138). Toisaalta ko-
tiylitöiden on havaittu olevan yhteydes-
sä vakaampaan työuraan ja korkeampiin 
työtuloihin tulevaisuudessa (Song 2009; 
Campbell & van Wanrooy 2010).

Ylityöluonteinen työ kotona sijoittuu 
aamuihin, iltoihin, viikonloppuihin tai 
loma-aikoihin. Usein kotona valmistel-
laan seuraavien päivien kiireisiä tehtäviä. 
Kotiin vetäydytään myös keskittymään 
rauhassa, mikäli työpäivät pirstoutuvat 
liiaksi tai työpaikalla on hälyistä (Bosch-
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Sijtsema ym. 2010). Lisäksi tietotyöluon-
teisen työtehtävän edellyttämää aikaa 
helposti aliarvioidaan (van Echtelt ym. 
2006) ja työntekijät reagoivat alisuoriu-
tumisen tunteisiin ylitöillä (Ojala 2011). 
Uudet teknologiat hämärtävät osaltaan 
työaikaa. Tietoverkkojen aika on oma-
lakista ja se muuttaa ajankäyttöä niin 
työssä kuin vapaallakin (Hassan 2003). 
Työn tekeminen osittain tietoverkko-
jen välityksellä, usein globaalisti, johtaa 
jäsentymättömään ajankäyttöön työ- ja 
vapaa-ajalla (O’Carroll 2008).

Riikka Kivimäki (2009) havaitsi äitien 
valitsevan kotona työskentelyn perhe-
syistä, kun isät hakivat kotoa keskitty-
misrauhaa. Määrällisten aineistojen ana-
lyysien perusteella työ ja etenkin kiire 
työssä johtavat työhön kotona pikem-
minkin kuin perhesyyt eikä merkittä-
vää eroa naisten ja miesten välillä löydy 
(Song 2009; Wight & Raley 2009; Ojala 
2011). Perhekohtaiset tilanteet kuitenkin 
vaihtelevat. Työnteko kotona asettaa per-
heelle vaatimuksia ja edellyttää neuvot-
telua tilasta sekä rooleista työntekijänä ja 
perheessä (Felstead ym. 2005, 98–100). 
Työpsykologien mukaan kotona iltai-
sin tehtävä ylityö ei ole palautumisen ja 
perheen hyvinvoinnin näkökulmasta jär-
kevää (Mauno ym. 2009, 82); sen sijaan 
etätyö työaikana näyttäisi parantavan 
työntekijöiden kokemaa elämänalueiden 
tasapainon tunnetta samoin kuin koke-
musta työautonomiasta (Gajendran & 
Harrison 2007).

TYÖN SUHDE MUUHUN ELÄMÄÄN

Suomessa käynnistyi 1990-luvulla voi-
mallinen keskustelu työn ja perheen yh-
teensovittamisesta (Jallinoja 2006, 142). 
Sittemmin keskustelu on laajentunut 

muiden elämänalueiden suuntaan. Muu 
elämä on ollut vaikeasti määriteltävis-
sä, mutta sen osa-alueina tarkastellaan 
usein kotia, perhettä tai vapaa-aikaa. Kä-
sitteellisesti puhutaan elämänalueiden 
suhteesta, yhteensovittamisesta, vuoro-
vaikutuksesta, tasapainosta, dynamiikas-
ta tai rajaamisesta. Sosiologisessa ja psy-
kologisessa tutkimuksessa elämänalueita 
lähestyttiin pitkään ristiriitojen kautta. 
Nykyisin on painotettu niiden toisiaan 
tukevaa ja rikastuttavaa roolia, moni-
roolisuutta erillisyyden sijaan. (Hakanen 
2005; Rantanen 2008; Kivimäki 2009; 
Tammelin 2009; Salmi & Lammi-Tasku-
la 2011.) Psykologisessa tutkimuksessa 
tärkeäksi arvioidaan eri elämänalueiden 
kuormituksen ja voimavarojen tasapai-
noinen suhde (Allan ym. 2007; Kinnu-
nen & Feldt 2009, 7–24). 

Miksi elämänhallinta ja etenkin työ sen 
osana alettiin nähdä ongelmaksi? Työn 
sisältöjen tietoistumisen ja työelämän 
koetun epävarmuuden on arvioitu ko-
rostavan tarvetta erottaa ja hallita elä-
mänalueita (esim. Jallinoja 2006; Julku-
nen 2008; Jokinen 2009). Oletetaan, että 
työajan muutokset johtavat myös muun 
elämän ajankäytön pirstoutumiseen (Jo-
kinen 2009). Riitta Jallinojan (2006, 
142–150) mukaan Suomessa suorastaan 
tuotettiin 1990-luvulla ongelmanäkö-
kulma työn ja perheen yhteensovittami-
seen, vaikka merkittävää muutosta esi-
merkiksi työajoissa ei ollut tapahtunut. 
Samalla huolestuttiin pitkää työpäivää 
tekevien vanhempien lapsista, ja van-
hemmilta peräänkuulutettiin valintaa 
perheen eduksi. Sittemmin Katja Repo 
(2009, 74–80) on tutkinut perheiden 
kohtaamia kulttuurisia odotuksia ja pai-
kantanut ristiriidan perheaikaa ja hyvää 
vanhemmuutta korostavan ajattelun sekä 
toisaalta ansiotyökansalaisuuden välillä. 
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Perheen ja työn tasapainon edellytyksek-
si vanhemmat mieltävät riittävän lyhyet 
työpäivät, lasten laadukkaan päivähoidon 
sekä ajanvieton perheen kesken. 

Kaikkiaan ei ole selvää, ovatko perheet 
kohdanneet merkittävää muutosta ajan-
käytön edellytyksissä, etenkään palkan-
saajat. Ylemmillä toimihenkilöillä yli-
työnteko näyttää lisääntyvän päivätyön 
ohella, ja alemmissa asemissa työskentele-
vien perheitä rasittaa vuorotyö. Yrittäjillä 
työ on liikkuvinta ja työpäivät pisimpiä 
(Ojala 2012). Maatalouden perinteisen 
muodon, perheviljelmien aikaan, maatila 
oli Saija Katilan (2000, 10) mukaan jo 
”samanaikaisesti sekä tuotantoyksikkö 
että kulutusyksikkö, työyhteisö että per-
heyhteisö, työpaikka että koti”, nykyisin 
lisänä ovat vielä yrittäjyys ja sivuelinkei-
not. Elämänalueiden vuorovaikutus saat-
taa problematisoitua etenkin yrittäjillä.

Palkansaajilla työn hallinta on ongelmal-
lista, jos siihen liittyy erityisiä kuormi-
tustekijöitä. Yleisesti työn ja vapaa-ajan 
tai työn ja perheen välistä vuorovaiku-
tusta koskevassa tutkimuksessa on havait-
tu, että työstä yksityiselämään suuntau-
tuu keskimäärin enemmän kuormitusta 
kuin yksityiselämästä työhön, myös lap-
siperheillä (esim. Kinnunen & Rantanen 
2005). Vastuullinen asema, kiire ja pitkät 
työtunnit vahvistavat kielteisiä seurauk-
sia (Tammelin 2009, 133). Lisäksi lapsi-
perheissä tehdään paljon ylitöitä, isät äi-
tejä enemmän, ja perheiden ajankäyttöä 
haastaa kahden ansaitsijan kokoaikaisen 
työn malli (Repo 2009, 94; Tammelin 
2009; Salmi & Lammi-Taskula 2011).

Kuitenkin mikäli työssä ei ole erityisiä 
kuormitustekijöitä, se pääsääntöisesti tu-
kee perhe-elämää (Kinnunen & Ranta-
nen 2005). Päivähoitopalvelut ovat laa-

jentuneet. Ansiotyöhön käytetty aika on 
työvoimatutkimuksen mukaan työllisillä 
vähentynyt 1990-luvulta (Larja 2012). 
Samalla tietoistumisen myötä parantu-
nut aika-autonomia keskeisenä tekijänä 
parantaa työhyvinvointia (Green 2006, 
210). Raija Julkusen (2008, 108, 215) 
tiivistämänä työn monipuolistumisen 
hintana on työhön käytetyn ajan ja sitä 
myötä stressioireilun lisääntyminen. 

Anu Valtosen (2004) vapaa-aikaa kos-
kevassa tutkimuksessa on merkittävää, 
miten vapaa-aika elämänalueena on pi-
kemminkin tavoiteltava mielentila ja 
eräänlainen symbolisten taisteluiden 
kenttä kuin selkeä elämänalue. Vapaa-ai-
ka on taisteltava puhdistamalla ajatukset 
työstä; lisäksi Valtonen arvioi vapaa-aikaa 
kuluttamisen näkökulmasta, sillä vapaa-
ajan ajankäyttöön kohdistetaan tarve 
irtautua työstä. Samalla tavalla työ edel-
lyttää taitoa keskittyä ja sulkea muut 
elämänalueet mielestä. Lisäksi perheen 
aikaan kohdistuu odotuksia erityisestä 
läsnäolosta. Elämänalueet rajautuvatkin 
lopulta psyykkisen hallinnan kautta.

TUTKIMUSASETELMA

Kysyn, miten kotona työtä tekevät tul-
kitsevat työtä muihin elämänalueisiin 
nähden: miten he arvioivat ja odottavat 
työn asettuvan osaksi elämäänsä. Analyy-
sissa työtä koskevat tulkinnat ovat ensi si-
jalla ja näkökulma muihin elämänaluei-
siin syntyy niiden suhteesta työhön. 

Artikkelin haastatteluaineisto kerättiin 
vuonna 2006 osana Aikapula-tutkimus-
hanketta1. Teemahaastatteluissa keskus-
teltiin ajankäytöstä, koetusta aikapulasta 
ja ajan hallinnasta eri elämänalueilla. Ko-
tona työskentelyä pyydettiin pohtimaan 
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ajankäytön, perheenjäsenten ja työn hal-
linnan näkökulmista. Aineistossa on 42 
haastattelua. (Ks. Nätti ym. 2007, 19–21.) 
Tämän artikkelin aineistoksi valikoitui 
23 kotona työskentelevää palkansaajaa 
ja yrittäjää (Taulukko 1). Kun useissa 
tutkimuksissa on rajauduttu yksittäisiin 
työntekijäryhmiin, tämä aineisto sisältää 
poikkeuksellisesti palkansaajia ja yrittäjiä, 
myös maatalousyrittäjiä. Naisia on 13 ja 
miehiä kymmenen. Aineisto kattaa kir-
jon eri-ikäisiä työntekijöitä ja eriytyviä 
elämäntilanteita: yksineläviä, pariskuntia, 
kahden ja yhden aikuisen lapsiperheitä ja 
aikuistuneiden lasten vanhempia. 

Aineistosta puuttuvat työnantajayrittäjät, 
ja yrittäjiä on maataloustyöntekijöiden 
lisäksi vain kaksi naispienyrittäjää. Elä-
mäntilanteita ajatellen yksineläminen 
jää vain yhden haastateltavan varaan. 
Aineistoa ei myöskään ole kerätty pi-
täen silmällä naisten ja miesten asemaa 
perheissä, vaikka kotitaloustyö ja (lasten) 
hoiva saattavat merkittävästi kohden-
tua juuri kodin piirissä työskenteleville 
naisille, jopa siinä määrin että mahdolli-
suus hoitaa lapsia kotona työn ohella on 
motivoinut perheenäitejä yrittäjiksi (vrt. 
Ikonen 2008). 

Kotona työskentely vaihtelee haastatel-
luilla ajoittaisesta jokapäiväiseen. Maata-
lousyrittäjillä työ on alati ympärillä, na-
vetassa, pelloilla tai pihapiirissä. Aineiston 
työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamus-
miehet saavat kotiin työpuheluita, joihin 
on usein reagoitava heti. Samoin kaupan 
varastosta vastaavalla myyjällä sekä hoi-
va- ja keittiöyrittäjillä puhelimet soivat 
usein. Pienyrittäjät hoitavat yritystään 
kotoa käsin. Ylempien toimihenkilöiden 
kotona työskentely on yleensä työajan 
ulkopuolista työtä, josta osa on ylityötä 
ja osa harrastuneisuutta, sivutöiden tekoa 

tai päätoimelle läheistä järjestö- tai va-
paaehtoistyötä. Työaikaa korvaavaa etä-
työtä haastateltavat tekevät vähän.

Olen aluksi teemoitellut aineiston työn 
ja muun elämän suhteiden näkökulmas-
ta kysyen, miten haastateltavat suhtautu-
vat työhön. Teemoittelu tuotti karkeita 
”lokeroita” (Ruusuvuori ym. 2010, 19) 
lähtökohdaksi lukemiselle, jossa olen 
hyödyntänyt tulkintarepertuaarin aja-
tusta. Tulkintarepertuaareilla tarkoitetaan 
kulttuurisia tapoja merkityksellistää ar-
kisia käytäntöjä. Repertuaarien analyysi 
on diskurssianalyyttinen lähestymistapa, 
jossa tutkitaan haastattelupuheessa muo-
toutuvaa sosiaalista todellisuutta ja tul-
kintojen rakentumista suhteessa kilpaile-
viin tulkintoihin. Tulkintarepertuaarien 
ajatellaan tuottavan todellisuudesta pu-
hujalle soveltuvia tulkintoja ja tulkinto-
jen kautta myös ohjaavan puhujan toi-
mintaa ja valintoja. (Vrt. Suoninen 1997, 
14, 46–50.)

Analyysiyksikkönä ovat työtä elämänalu-
eena koskevat tulkinnat. Analyysin koh-
teena ovat ne puhetavat, joilla työ jäsen-
tyy suhteessa muuhun elämään ja joilla 
työtä ja sen osuutta elämässä tehdään 
ymmärrettäväksi (ja hallittavaksi). Tämän 
suhteen tarkastelu ohjaa analyysia. Ana-
lyysissa etsin työtä koskevista kuvauksista 
ja osasista samansuuntaisesti merkityk-
sellistyviä kokonaisuuksia ja erittelen 
niitä paitsi suhteessa alussa hahmottunei-
siin teemoihin ja edeltävään tutkimustie-
toon, myös siitä näkökulmasta, millaisia 
rajoja ja jännitteitä eri puhetapojen välil-
le muotoutuu. Työ–elämä-suhteen ajat-
telen olevan tulkinnallinen ja kietoutu-
van tilanteisesti arkeen: samalla tulkinnat 
työstä muotoutuvat diskursiivisesti täy-
dentäen tai haastaen toisiaan, rajautuen 
toisiinsa usein juuri jännitteiden kautta. 
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Jännitteet syntyvät usein työn ja muiden 
elämänalueiden arkisissa risteämäkohdis-
sa, mutta myös kulttuurisiin ja sosiaali-
siin, työtä koskeviin odotuksiin otetaan 
kantaa. Näillä keinoin, teemojen ja edel-
tävän tutkimuksen kanssa keskustelemal-
la sekä eriäviä tulkintoja ja jännitteitä lu-
kemalla, aineistosta jäsentyi kolme työn 
tulkintojen suhteen toisistaan eroavaa re-
pertuaaria. Kutsun tulkintarepertuaareja 
lyhyesti tulkinnoiksi tai repertuaareiksi. 
Ensimmäisessä tulkinnassa työ on ilo ja 
luonteva osa elämää; kutsun tätä sallivak-
si tulkinnaksi. Toisessa tulkinnassa näke-
mys työstä on kielteinen: työ kuormittaa 
ja vaatii ylittämään omat odotukset arjel-
ta. Työ ei käytännössä pysy henkilökoh-
taisten odotusten mukaisissa rajoissa, tai 
se kuormittaa liiaksi. Kolmanneksi puhe 
kuvaa työn hallintaa opeteltavana taito-
na. Usein haastatteluissa esiintyy piirteitä 
kaikista kolmesta tulkintarepertuaarista, 
mutta niiden väliset painotukset vaihte-
levat. Osasta haastatteluita puuttuu kol-
mas tulkinta: tällöin puhe elämänalueista 
ilmentää tyytymistä ristiriita-asetelmaan 
mieluisan mutta liiallisen tai kuormitta-
van työn välillä. 

Analyysin lopuksi tarkastelen erillisenä 
tutkimuskysymyksenä työtä koskevien 
tulkintojen eriytymistä työ- ja elämän-
tilanteiden mukaan. Tätä perustelen sillä, 
että työelämäntutkimuksen sekä työn ja 
muun elämän suhteita koskevia aineis-
toja ajatellen tämä aineisto poikkeuksel-
lisesti sisältää sekä palkansaajia että yrit-
täjiä. Tätä tarkastelua ajatellen aineisto 
on kuitenkin rajallinen ja sitä koskevat 
edellä kuvaamani aineiston rajoitukset. 
Havaintojen on tarkoitus antaa suuntaa 
jatkotarkasteluille laajemmilla aineistoilla 
sekä toimia keskustelunavaajina työpoli-
tiikassa ja työn ja muun elämän vuoro-
vaikutuksen tutkimuksessa.

URAKKATYÖTÄ VAKAUMUKSESTA 
JA INNOSTUKSESTA

Ensimmäinen tulkinta työstä elämän-
alueena ilmentää sallivaa suhtautumista 
työn ja muun arjen limittymiseen. Ko-
tona työskentelevien kertomasta piirtyy 
vastapuhe ajatukselle elämänalueiden 
erillisyydestä. Erillisyyden lähtökohtai-
suus kyseenalaistetaan. Tämä juontunee 
kuitenkin osaltaan haastattelijan kysy-
myksenasettelusta, jossa työ esitetään on-
gelmanäkökulmasta. 

Rajanvedoille ei tässä tulkinnassa ole tar-
vetta, sillä työ on osa arkea luontevasti. 
Omalle ajalle kantautuvat harrastuksen-
kaltaiset työt ja joskus työ on suorastaan 
vapaa-aikaa:

Mä oon tekemässä rehuu tuolla jossain 
muualla […] mää nautin siitä ihan hir-
veesti, siitä et mä irtaudun siitä rutiinista. 
[…] Mä koen sen sillai vapaa-ajaksi, vaik 
mää töitä teen. (Karjatilallinen 35N.)

Sitä suunnittelee, miettii asioita, ratka-
suja, mitä on päivän aikana tullu esille 
[…] niitä työstää, ja joskus jopa joutuu 
hakee kynän ja paperin […] Emmä koe 
sitä työn teoks, emmä laske, että mä teen 
työtunteja. (Vanhempi tutkija 48M.)

Rehun tekeminen on lypsykarjatilan 
arjessa poikkeava harrastus; tietotyössä 
ajankäytön eritteleminen on tarpeeton-
ta, kun työhön kiinnittyvä ajattelu tuot-
taa oivalluksia. Harrastuksenomainen 
suhtautuminen työhön ilmentää tiettyä 
elämäntyyliä, jossa työ on henkilökoh-
taisesti tärkeää ja sen tekeminen ajasta ja 
tilasta huolimatta on itsenäinen ajanku-
lutusta koskeva valinta (vrt. Eikhof ym. 
2007). Myös vapaaehtoisuus on keskeistä 
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pohdittaessa työtehtäviä, jotka ilmisel-
västi haastavat mahdollisuudet viettää 
häiriötöntä vapaa-aikaa: ”Mehän ollaan 
vapaaehtosesti, mehän voidaan lähteä 
millon vaan pois näistä hommista” (pää-
luottamusmies 35M). Luottamustehtävät 
arvioidaan mielekkääksi lisäksi perus-
tuotantotyöhön.

Vapaaehtoisuus laajenee myös tulkin-
naksi työstä ja siihen liittyvistä valinnois-
ta kokonaisvaltaisena, ammattia ja elämää 
ohjaavana periaatteena: ”Tietysti se on 
elämäntapakysymys. Ammatinvalinta-
kysymys. […] Kyllä mää erittäin tyyty-
väinen, et kuitenki siihen, et oon vielä 
yrittäjänä, kun siihen et lähtisin palk-
katöihin.” (Karjatilallinen 35N.) Yrittä-
jän vapaus menee tässä puheessa paitsi 
palkkatyön myös vapaa-ajan edelle. Työn 
ajasta ja paikasta riippumattomat piirteet 
ovat sallivassa tulkinnassa elämäntyylin 
keskeinen piirre, joka on muotoutunut 
työn sisällön ja elämänalueita koskevan 
henkilökohtaisen neuvottelun ja valin-
tojen seurauksena.

Työ on lopulta myös periaate: ”Siis mä 
oon aina ollu tämmösessä urakkatyössä, 
jota on tehty paljon myöskin vakau-
muksesta ja innostuksesta ja periaattees-
ta” (johtaja 55N). Koko elämänsä töitä 
mielellään urakoinut johtaja ihmettelee 
työpaikkansa uutta ylityön rajaa, 80 tun-
nin työaikapankkia: ”Mä joudun tuleen 
joinain aamuina kymmeneks. Mä en tie-
dä mitä mä tekisin aamulla kotona. […] 
Saako kotona virkata aamusin?” Puhe 
ilmentää jopa ärsyyntymistä työtä kos-
kevaan, ongelmakeskeiseen puhetapaan. 
Ärsyyntyminen viitannee sellaiseen suh-
teeseen työhön, jossa työllä ja sen sisäl-
löllä on itseisarvoinen asema elämässä. 
Aiemmassa tutkimuksessa työorientoitu-
neilla työntekijöillä (Westenholz 2006) 

ikä vähensi vapaa-aikaan kohdistuvia 
odotuksia ja kiinnostavalle työlle an-
nettiin elämästä suurikin lokero. Työ voi 
tällöin toimia korvaavuusteorian mukai-
sesti kompensoiden muilla elämänalueil-
la koettua riittämätöntä tyydytystä (ks. 
Kinnunen & Rantanen 2005).

AIVAN HELVETTIÄ TÄMMÖNEN 
TAVALLISEN IHMISEN ELÄMÄ

Toisessa tulkinnassa työ rajoittaa elämää. 
Vaikka työ on sisällöltään innostavaa, 
rinnalla puheessa kulkevat kielteiset ha-
vainnot itselle ja perheelle jäävän ajan 
vähyydestä. Kotona työskentelevillä työ 
koettelee jotakin itselle mielekästä rajaa, 
etenkin jos työtä on määrällisesti paljon. 
Koettelu on kuitenkin useammin tote-
amuksenomaista, eikä siihen liity voi-
makkaita kannanottoja. Esimerkiksi eri-
koissuunnittelija (52M) kertoo, kuinka 
työn ”rullaaminen takaraivossa” on han-
kaluus, joka ei enää ahdista, toisin kuin 
nuorempana. 

Erikoissuunnittelijan puheessa asialla 
on silti kääntöpuolensa: mahdottomuus 
irtautua työstä. Puhe viittaa Hakasen 
(2005) tutkimustuloksiin työn imusta, 
joka esiintyy yhtä aikaa hyvinvointiris-
kien kanssa. Työn määrällinen kuormi-
tus lisäsi liiallista työhön sitoutumista 
eli työholismia, heikensi tyytyväisyyttä 
elämään ja lisäsi työuupumusta. Oman 
ajan puute rasittaa etenkin kun työtä on 
paljon: ”Kuhan kuudesta eteenpäin, niin 
sen jos pystys järjestään, niin saisin hyvin 
kulumaan ajan, et semmonen vähän jää. 
Väkisin kärsii.” (Maatalousyrittäjä 35N.) 
Maanviljelijöillä arki rajautuu paitsi kar-
jan myös luonnon ehdoin ja syklit poik-
keavat muusta työstä, kun kesällä puidaan 
viljaa hyvällä säällä yötä päivää. Vapaa-ai-
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ka on kotona työskentelevillä paitsi ajan 
suhteen rajallista, se on tulkinnoissa myös 
vaikea emotionaalisesti saavuttaa (vrt. 
Valtonen 2004).

Katja Repo (2009, 80) on havainnut, 
että vanhemmat puhuvat perheen kautta 
työtä vastaan. Myös tässä tutkimuksessa 
tulkinnat ilmentävät vastakkainasettelua 
työn ja muun elämän välillä, kun puheen 
lähtökohtana on perhe tai lapsi. Perhe-
keskeisessä puhetavassa esimerkiksi kri-
tisoidaan yhteiskunnan rakenteita ja työ 
näyttäytyy uhkana perheen hyvinvoin-
nille. 

Sehän on pantu näihin ympyröihin, pis-
tetty räpistelemään kuka mitenkin ja sit-
ten se kertoo oman juttunsa, mutta kyllä 
nää yhteiskunnan ja työelämän rakenteet, 
nää kaupunki- ja liikennerakenteet, nää 
on semmosia, mitkä hirveesti määrää ih-
misten tekemistä ja kiirettäkin. […] Yk-
silön elämänhallinta on aina vaillinaista, 
että se on selkeemmin näissä pakoissa ja 
rakenteissa. […] Kyllähän tää on aivan 
helvettiä tämmönen tavallisen ihmisen 
elämä, missä molemmat puolisot käy töis-
sä ja lapsi käy hoidossa. Sit on työmatkat 
molempiin suuntiin ja lapsi viedään hoi-
toon ja mennään töihin ja sitten haetaan 
ja muutama tunti muka ollaan ja tehään 
jotakin ennen kun taas käydään taisteleen 
sen nukkumaanmenon kanssa. Kyllähän 
tämä on naurettavaa, ei tää oo se, miten 
ihmisten pitäs elää. Ihmisten pitäs tehdä 
työtä elääkseen, eikä elää tehdäkseen työ-
tä. (Erikoissuunnittelija 52M.)

Näkökulma vaikuttaa tulkintaan työstä. 
Ristiriitainen tai kielteinen tulkinta käy 
ilmeiseksi silloin, kun työ uhkaa perheen 
aikaa. Työ voi samalla haitata kokemas-
ta työstä vapaata, ”oikeaa” aikaa perheen 
kanssa. 

Mulla katkee kaikki työpäivän ajatukset 
ja muut harmit just siihen kun käydään 
lapsen kanssa lukemaan, saan lapsen sii-
hen kainaloon. […] Ja sitten kun illalla 
luetaan, niin ajatus katkee, että nyt siir-
rytään siihen oikeeseen elämään. (Myyjä 
46M.) 

Tässä puheessa työstä ei osata irtautua. 
Vasta arkirutiinien jälkeen harmit, jotka 
assosioidaan työhön, vähenevät lapselle 
lukemisen myötä. Perheelle läsnäolemi-
nen näyttäytyy mahdollisena vasta, kun 
työ on suljettu pois käsillä olevasta tilan-
teesta. Lasten kanssa puuhaaminen aut-
taa aikuista irtautumaan työajatuksista 
ja -roolista: ”Kun mä meen itte pelaan 
tai vetään pojille treenejä, sillon mä oon 
täysin out, sillon mä en muista näitä asi-
oita yhtään, sen takia se on mulle tär-
keetä” (vanhempi tutkija 48M). Työ on 
tässä puheessa jotakin, josta täytyy päästä 
”out”.

Kielteistä suhdetta työhön saattaa pu-
heessa tuottaa myös puoliso; tällöin haas-
tateltava ei aina ota itse kantaa tilanteen 
ongelmallisuuteen. Keittiöyrittäjä (59N) 
kertoo pitkien päivien johtavan toisi-
naan tilanteeseen, jossa puoliso on ”nenä 
nyrpeissään”. Nuori toimittaja (26N) saa 
puolisoltaan moitteita perfektionismista, 
kun työpäivä venyy iltaan vastoin pa-
riskunnan ajankäytön sopimuksia. Tässä 
puheessa perheenjäsenet jakavat työaikaa 
koskevat käsitykset, mutta puheessa työ 
edellyttää käytännössä näiden arvojen 
siirtämistä syrjään toistuvasti.

Puolisoiden suhde työhön saattaa ilmetä 
myös avoimena ristiriitana. Pitkistä työ-
ajoista saadut huomautukset eivät herätä 
vastakaikua:
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Mul on nyt sit tää eläkeläismies siellä 
kotona, että mun täytyy itseltäni kysyä 
ja kysyn jo nyt, että missä määrin mä 
olen vastuussa siitä, et mä menen ajoissa 
kotiin ja vietän aikaa hänen kanssa. […] 
Molemmat ihmettelee, että kyllä sä oot 
muuten hirveesti pois, mut mä en haluu 
kuulla minkäännäköstä negatiivista vies-
tiä siinä. (Johtaja 55N.)

Tässä työlle annetut kielteiset tulkinnat 
eivät ole puhujan vaan perheenjäsenten 
tulkintoja; puhuja ei myönnä näitä tul-
kintoja. Omasta tulkitsijan positiosta työ 
on ensisijaista myös puolisoon ja teini-
ikäiseen tyttäreen nähden. Odotukset ja 
käytännöt työn ja etenkin työajan suh-
teen ovat näin kotona työskentelevillä 
usein ristiriidassa, ja perheenjäsenet ja 
heidän tarpeensa ovat osaltaan määrit-
tämässä tulkintoja työstä elämänalueena.

Työtä tulkitaan kielteisesti myös kun 
puhutaan vaikeuksista irtautua työstä ja 
levätä. Etenkään uni ei saisi häiriintyä 
työn vuoksi: ”Ne on mulle useimmiten 
negatiivisia ne unet. Semmosia, et joku 
asia on sitteki jääny tekemättä […] tai 
olin huonosti valmistautunut” (johtaja 
55N). Uni ja sen laatu on tärkeää työstä 
palautumisessa (Kinnunen & Feldt 2009, 
7–24). Puhe unesta liittyy haluun tehdä 
työ ehdoitta hyvin: nukkuminen vaikeu-
tuu, jos oman työn laatu vaivaa. 

Lopuksi työtä tulkitaan jyrkän kielteises-
ti sellaisten jaksoittaisten tilanteiden nä-
kökulmista, joissa itselle soveltuvista työn 
rajoista on pakko tinkiä. Tilanteisiin liit-
tyy poikkeuksellinen työkuormitus. Van-
hempi tutkija (48M) kertoo tilanteesta, 
jossa koko tutkimuslaitos kävi ”henkiin-
jäämistaistelua”. Sen seurauksena työ 
ahdisti kotona ja aiheutti unettomuutta. 
Kun työkuormaan yhdistyy oman elä-

mäntilanteen vaikeus, seurauksena on 
traumaattinen muisto:

Se kevät millon me erottiin, niin tieten-
kin kun kaikki on uutta, muutetaan ty-
tön kanssa kahdestaan ja sekin on se ero-
prosessi, plus sitten meillä oli töissä sillai, 
et koin, että nyt ei oo burnout kaukana, 
tehtiin viikonloppuja, ei saanu niitä va-
paina heti käyttää, niin se oli semmonen 
kevät mitä en halua, se on ehkä jättäny 
just sen jäljen, että on hirveen mustasuk-
kanen siitä omasta ajasta, et todella pit-
kin hampain teen viikonloppuna töitä. 
Muistan vielä sen, että itkin pomolleni ja 
raivosin sille, että jumankeuta, että täähän 
on ihan orjatyötä. Et mä en jaksa, et mun 
on saatava kaks päivää vapaata, mä oon 
tehny kolme viikonloppua putkeen il-
man vapaata, sit mä lähdin vapaalle, muut 
jäi töihin. (Tulkki 34N.)

Kuvatussa tilanteessa työpaikalla ei huo-
mioida työntekijän jo muutoinkin kuor-
mittavaa elämäntilannetta avioeroineen 
ja muuttoineen, vaan työkiire edellyttää 
jatkuvaa ylityötä. Tapahtuman seurauk-
sena tulkinta työstä on muuttunut: työstä 
vapaata aikaa vartioidaan mustasukkai-
sesti. Työstä irtautuminen on välttämä-
töntä oman ja perheen hyvinvoinnin 
vuoksi. Työn kielteiset tulkinnat riippu-
vat näkökulmasta ja tilanteesta: työtä vas-
taan puhuminen (vrt. Repo 2009) pe-
rustellaan perheenjäsenten, oman levon 
ja työstä irtautumisen tarpeista. Tällaise-
na nämä tulkinnat eivät estä nauttimas-
ta työstä ja esittämästä sille myös sallivia 
tulkintoja. Sen sijaan puheessa haetaan 
kielteisiksi koettujen tilanteiden kautta 
henkilökohtaista rajaa työajalle.
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EI SOTA YHTÄ MIESTÄ KAIPAA

Kotona työskentelevien haastatteluissa 
ilmenevät yhtäaikaisesti sallivat ja kiel-
teiset tulkinnat työstä. Niiden läsnäolo 
kertoo niin kutsutusta aktiivisesta työstä, 
joka sisältää sekä palkitsevia että kuor-
mittavia tekijöitä; on kuitenkin havaittu, 
että tällainen työ lisää hieman vaikeuk-
sia irtautua työstä sekä pakonomaiseksi 
koettua työntekoa (Rantanen & Räik-
könen 2010, 43, 45). Osalla haastatelta-
vista puhe työstä keskittyy sallivaan ja 
kielteiseen tulkintaan ja kuvastaa niiden 
ristiriitaa. Esimerkiksi vapaa-ajan tarve 
tunnistetaan, mutta ongelmaan ei esite-
tä ratkaisua. Kuitenkin tavallisempaa on, 
että vastaava ristiriita tunnistetaan, mutta 
se otetaan haltuun. 

Tässä kolmannessa, hallinnan tulkinnassa 
työaikaan ja työstä irtautumiseen liittyvät 
ongelmat ratkaistaan aktiivisesti, yhtäältä 
työjärjestelyin sekä toisaalta henkisen ja 
taidollisen hallinnan keinoin. Konkreet-
tisia, arkisia toimia työn hallitsemiseksi 
ovat esimerkiksi työtehtävien siirtämi-
nen itseltä toisille, henkilökohtaisen ja 
työpuhelimen eriyttäminen tai työvies-
timien sulkeminen vapaa-aikana, kuten 
keittiöyrittäjällä (59N). Mittakaava uu-
delleenjärjestelyillä saattaa olla suurikin: 
maatalousyrittäjällä (50M) ”vuodesta 
1989 on ollu aina suurin piirtein joku 
rakennus tekeillä tai remontissa”, mutta 
nyt hän ”elää toivossa”, ettei ”tässä enää 
mitään isompia projekteja ole tarkotus 
alottaa”. Rakentamisen vähentäminen 
kertoo puheessa tarvetta ja tavoitetta 
työn kokonaisvaltaisen otteen rajaami-
seksi elämässä. Näin konkreettiset keinot 
tai tavoitteet palvelevat työn hallintaa tai 
hallinnan tunteen luomista.

Hallinnan tulkinnassa tärkeitä ovat hen-
kilökohtaiset sopimukset työtehtävien 
tekemisestä ja ajoituksesta, samoin tunne 
joka saavutetaan viimeistelemällä kaikki 
tai sovelias osa kesken olevista töistä (vrt. 
Valtonen 2004).

Okei, mä itselleni asetin sen tavoitteeks 
tänään, mutta mä en saanu, okei, se jää 
nyt tohon ja mä jatkan sen huomenaa-
mulla loppuun tai sitten mä otan sen mu-
kaan ja teen sen illalla sen pienen puolen 
tunnin jutun, mikä multa jäi tekemättä 
ja se on sitten valmis. (Vanhempi tutkija 
48M.)

Työstä on helppo irtautua ”sillon kun on 
ehdottomasti niin, että ei oo mitään kes-
ken, […] en voi sietää, ettei ne työt tulis 
tehtyä” (myyjä 46M). Vapaa-aika edellyt-
tää puheessa mielenrauhaa työn sujumi-
sesta. Samoin se edellyttää työkokemusta 
ja -taitoa tehdä työ hyvin. Tutkimustyötä 
tekevä nainen tiivistää tämän kivenkään-
tövertauksella: 

Eihän työmieskään niin ei se jää vatvo-
maan semmosta asiaa, minkä se on tehny 
hyvin, mutta jos sillä jää joku kivi kään-
tämättä, et se ei saa sitä pellolla irtoamaan, 
niin sitähän se miettii koko illan, et miks 
se jäi sinne ja miten sen sais pois. […] 
Vähän semmosia paradokseja monet ju-
tut, että sitte ku se työ sujuu, niin siitä on 
ihan hirveän helppo irtautua. (Assistentti 
35N.)

Työtä hallitaan tekemällä se hyvin, kaikki 
kivet kääntämällä. Kivimetafora havain-
nollistaa samalla, miten kysymys työn 
rajoista on pitkälti riippumatonta työn 
luonteesta ja sisällöstä. 

Maria Åkerman (2006, 23, 43–47) huo-
masi tutkimuksessaan metaforia käytet-
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tävän eräänlaisina toimijoina, joilla vah-
vistetaan puhujalle tärkeitä tulkintoja ja 
suljetaan samalla pois kilpailevia tulkin-
toja. Tunne oikeudesta vapaa-aikaan täy-
tyy ansaita viimeistelemällä keskeneräi-
set tehtävät. Työn ja muun ajan suhteet 
näyttävät hallinnan puheessa kilpailevan 
keskenään. Molempia pitää erikseen hal-
lita ja tasapainottaa suhteessa toisiinsa. 
Elämänalueet ovat kilpasilla. Kun tasa-
painottelussa onnistutaan, hallinnan ja 
onnistumisen tunteet tukevat toisiaan: 
”Sitten kun saa kaikki soviteltua yhteen, 
niin ei se sitten niin stressaa ja oikeastaan 
sen jälkeen tulee vähän sellainenkin olo, 
että selvisinpäs mä tostakin” (hoivayrit-
täjä 56N).

Puheesta voi kuitenkin päätellä, että työ 
asettuu muun elämän edelle. Kotiin tu-
leva puhelu edellyttää asian työstämistä 
vaikka vapaapäivänä. Voi kysyä, tarvit-
seeko itsenäisissä tehtävissä ikään kuin 
ostaa itselleen sekä hallinnan tunne että 
vapaa-aika. Kesken jäänyt asia kun estää 
rauhoittumisen: 

Jos siellä joku asia […] jää ratkasematta 
sen päivän aikaan, niin huomaa, että he-
leposti se tulee mieleen ja vallankin siinä 
vaiheessa sitten kun nukkumaan menee, 
niin jos se on tossa alitajunnassa ollu, että 
siinä kun sitten rauhotut ja yrität ruve-
ta nukkuun, niin yks kaks huomaatkin, 
että nythän mää perkele mietin justiin 
tätä samaa asiaa. (Tuotannonsuunnittelija 
50M.)

Työstä palautumisen on tunnistettu on-
nistuvan paremmin juuri silloin, kun 
työntekijä osaa irrottautua työstä psyko-
logisesti (Kinnunen & Feldt 2009, 7–24). 
Hallinta syntyykin tässä osaamisen ja 
opettelemisen kautta: ”oon opettanu it-
teni siihen että illalla sitä ei enää mietitä” 

(keittiöyrittäjä 59N); ”joku ovi menee 
sit ihan oikeesti kiinni” (informaatikko 
44N). Opettelemiseen liittyy puhe aloit-
telijuudesta aikaisemmin:

Sillon kun sen työn otti vastaan ja oli 
alottelija ja ei tienny siitä oikeen mitään 
[…] semmosta painetta sitten siitä, että 
[…] mun pitää tää homma hoitaa ja pitää 
pärjätä tässä. […] Ehkä sitten tuo ikä ja 
kokemus on tehny jo vähän niin että, että 
tietää että ihan kaikkeen ei pysty. (Tuo-
tannonsuunnittelija 50M.)

Aika huonot eväät oli täytyy myöntää sil-
lon kun meni töihin tämmösen vapaan 
työn tekemiseen. […] Muistan hirveän 
hyvin semmosen, sen alkuvaiheen, et 
tuntu ettei pysty millään irrottautumaan 
[…] oikeen osannu vielä tehä, mutta ny-
kyään pystyn kyllä […] kun mä lopetan 
sen ajattelun niin sit mä lopetan sen. […] 
Kun oppii oman päänsä kanssa toimi-
maan, niin se alkaa toimia oikeasti sillai 
vaivattomasti, koska levossahan ihminen 
oppii kaiken uuden ja ehkä myös keksii 
parhaat ideat. (Assistentti 35N.)

Työn taidolliseen hallintaan liittyy ret-
rospektiivisyys ja ajankäytön hallinta elä-
mänkokemuksen myötä. Kun aiemmin 
on puuttunut taitoa tehdä ja hallita vaa-
tivaa työtä, nyt omaan työntekijärooliin 
otetaan puheessa etäisyyttä eikä itsestä 
tarvitse enää tehdä työpaikalla korvaa-
matonta. Työsuojeluvaltuutettu (40M) 
on pitkiin työpäiviin kyllästyttyään ”ve-
täny valmiiksi jo viivat kalenteriin, että 
näille päiville ei mitään, että minä en oo 
paikalla ja piste, vaikka kuinka olis tarve. 
[…] Pakko sanoa, ettei sota yhtä miestä 
kaipaa”.

Hallinnan tulkinnassa itseisarvoa suun-
nataan myös levolle ja vapaa-ajalle, joita 
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oikeutetaan työn ja työtehon edellytys-
ten kautta. Kuten työ, myös vapaa-aika 
on velvollisuus ja oikeus. Se kuitenkin 
edellyttää aktiivisia irtautumisen kei-
noja, mikä korostuu kotona työskente-
lyn vuoksi. Onkin osoitettu, että työs-
tä poikkeavalla tavalla ajatukset sitova, 
mielekäs tekeminen, harrastus sekä so-
siaaliset kontaktit tukevat paitsi työstä 
irtautumista ja palautumista, myös työssä 
jaksamista (Siltaloppi & Kinnunen 2009). 
Työpsykologien tuloksia mukaillen tässä 
aineistossa työntekijöillä, jotka kuvasivat 
aktiivisia keinoja irtautua työstä, työn 
rajoja koskeva puhe ilmensi useammin 
tasapainottelun hallintaa kuin ristiriitaa. 
Irtautumiseksi arjessa antaudutaan sade-
päivinä ”ruokaperäsille” tai harrastetaan 
liikuntaa – tammikuussa ”hiihdetään 
yötä päivää otsalamppu otsalla” (maan-
viljelijä 38M). Keittiöyrittäjä (59N) on 
kokenut ”nollaamisen” kannalta järke-
väksi kesämökin hankinnan. Mökki ei 
kuitenkaan kaikille riitä:

Jos jotain jää istumaan vaikka niin no-
jatuoliin muuta, niin se jo se ajatus ru-
pee pyörimään töissä. Nii se on paljon 
parempi, että sen purkaa johonkin teke-
miseen. Pystyy rentoutumaan, pääsemään 
niistä eroon. Sillä pääsee yleensä sitten 
siviilissä sillä eroon, että tekee jotakin, 
että se ei enää oo ku sen sängyn ottaa 
selekäänsä, että se ei oo siellä mukana en-
nää.[…] Kotona ei […] pysty nollaamaan 
täysin eikä mökilläkään tällä hetkellä, että 
sitä täytyy tosiaan lähtee ihan muuhun 
reissuun sitten, niin. (Työsuojeluvaltuu-
tettu 40M.)

Vasta vaeltamaan lähteminen auttaa täs-
sä työstä irti. Samoin maatalousyrittäjän 
(50M) on päästävä talvisin ”pois tästä 
mäeltä jokskuks aikaa”, koska ”ei se sillei 
oo lomaa, jos tässä pihassa on, että olis 

tuolla jossain ketarat oikosenaan, vaan 
[…] kyllä sitä on käytännössä maise-
maa vaihdettava.” Pääluottamusmiehen 
(35M) perheessä molemmat vanhemmat 
tekevät vuorotyötä ja ratkaisuna on ollut 
jokavuotinen kahden viikon ulkomaan-
matka vain puolison kanssa – ”ei jätetä 
kun lähiomaisille tiedot, missä ollaan”.

Käytettyjen keinojen painokkuus, ku-
ten pakko poistua kotoa työn hallinnan 
edellytyksenä, kertovat työn ja muiden 
elämänalueiden tiukasta kietoutumises-
ta yhteen ja hallinnan tarpeiden olevan 
kotona työskentelevillä korostuneita (vrt. 
Fonner & Stache 2012). Puheen työstä 
voi arvioida kuvautuvan pikemminkin 
kielteisestä kuin sallivasta näkökulmas-
ta: työstä on pakko ottaa irtiottoja, jotta 
sen kanssa selviää. Toisaalta moninaiset 
keinot kertovat rajojen aktiivisesta hal-
linnasta itselle sopivin keinoin: kotona 
työskentelevät tuntevat omat edelly-
tyksensä työstä palautumiselle ja pitävät 
huolta työkunnostaan. Työ tulee hallit-
tavaksi itsetuntemuksen ja opettelemi-
sen myötä, ja tästä näkökulmasta työ on 
luonteva osa myös sallivaa tulkintaa. 

TULKINTOJEN KYTKENNÄT TYÖ- 
JA ELÄMÄNTILANTEISIIN

Tarkastelen lopuksi edellä kuvattujen 
kolmen työn tulkinnan kytkeytymistä 
haastateltavien työ- ja elämäntilanteisiin. 
Kuten Stephano Ba’ (2011) muistuttaa, 
työn ja kotitalouden rakenteet ohjaavat 
elämäntyylien ohella elämänalueiden ra-
jankäyntiä. Vaikka aineisto ei mahdollista 
yleistämistä, tulokset tuottavat jatkotut-
kimuskysymyksiä eriytyvien elämänti-
lanteiden mukaan. Lisäksi ne osoittavat 
ajankäytön raja-aitojen hälvenemistä 
palkansaajien ja yrittäjien välillä (vrt. Ha-
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sanen 2013) ja muistuttavat sen vuoksi 
tarpeesta integroida palkansaaja- ja yrit-
täjäaineistoja työn ja muun elämän suh-
teita koskevassa tutkimuksessa. Samalla 
tulokset antavat aihetta sosiaali- ja työ-
poliittisille kehitysehdotuksille. Tarkaste-
len työuran alkua, perheen näkökulmaa, 
tilanteita joissa työ kuormittaa määrälli-
sesti paljon, sekä vertaan yrittäjien ja pal-
kansaajien tulkintoja.

Työuran aloittamiseen liittyy joillakin 
nuorilla asiantuntijatyöntekijöillä hallit-
sematonta työntekoa. Kotona työskente-
ly saattaa heillä olla työn hallinnan vai-
keuksien seuraus eikä valinta. Aineistoon 
on tältä osin ehkä valikoitunut nuoria, 
työtä kotiin kuljettavia työholisteja (vrt. 
Hakanen 2005), jotka ovat lähteneet 
työelämään korkein uraodotuksin ja voi-
miaan säästämättä. Seuraavassa katkel-
massa työ johtaa elämänalueiden hallit-
semattomaan sekoittumiseen ja puhujan 
turhautumiseen:

Se on tavallaan aika kuormittavaa ja vit-
tumaista […] jos on lauantai, niin ei mul-
le makseta siitä, että mä ajattelen työtä. 
[…] Pahimmillaan ne tulee oikeesti uniin 
ja kun mä oon […] unihäiriöinen hen-
kilö, se et kun herää aamulla ja aattelee 
vaan, että mitä mä kirjotan siihen ko-
lumniin. […] Oon siinä henkisesti kiinni 
kaiken aikaa, et siis mä en erota, mikä on 
oikeesti työtä ja mikä vapaa-aikaa ja mikä 
on minua ja mikä työpersoonaa, että se 
journalisti-minä ja se oikea minä, joka 
on selvittämättömän sekasin, se ois ihan 
erillisen projektin paikka miettiä, että 
kuka minä oon ja voinko minä olla jota-
kin muutakin kun journalisti. (Toimittaja 
26N.)

Kertomuksesta erottuvat voimakas 
kuormitus, heikko kyky irtautua työstä 
sekä univaikeudet. Työn hallitsemiseksi 

ei haeta aktiivista roolia. Haastateltava ei 
esitä ikäänsä kuormituksen syyksi; toi-
saalta useampi haastateltava kuvaa työ-
uran alkuun ajoittunutta elämänalueiden 
sekoittumisen vaihetta, minkä jälkeen 
tasapaino on löytynyt. Tällaista työelä-
mässä aloitteleville, itsenäistä työtä te-
keville ehkäpä tyypillistä vaihetta ei ole 
tunnistettu työpoliittiseksi ongelmaksi; 
asiantuntijatyö on kuitenkin yleistynyt 
suhteellisen äskettäin. Sittenkin nuorilla 
työntekijöillä mielenterveyden häiriöi-
den ja masennuksen aiheuttamat saira-
uspoissaolot sekä työkyvyttömyys ovat 
lisääntyneet huomattavasti 2000-luvun 
kuluessa (Raitasalo & Maaniemi 2011). 
Jatkossa tulisi tutkia, liittyykö ilmiö työn 
rakenteisiin ja mahdollisesti suoraan vaa-
tivan asiantuntijatyön ajankäytön hallin-
nan kysymyksiin, kuten tässä tutkimuk-
sessa. Työholismi voi olla erityinen riski 
nuorille, joiden työ ei katso aikaa eikä 
paikkaa, mutta antaa mahdollisuuksia 
urakehitykseen.

Toiseksi perhevaihe liittyy usein työlle 
kielteiseen tulkintaan ja mustasukkai-
suuteen vapaa-ajan suhteen (vrt. Fonner 
& Stache 2012). Pikkulasten vanhem-
mat tunnistavat työn ja etenkin pitkät 
työpäivät uhkaksi lapselle, jopa ”oikeal-
le elämälle”. Etenkin yksin- tai yhteis-
huoltajilla työ kuormittaa lasten kanssa 
olemista; samoin vuorotyö tuottaa per-
heille ajankäytön haasteita. Lapsuuden 
seuraaminen läheltä saa aikaan pohdin-
toja omista, samoin yhteiskunnan, ar-
voista. Kun työtä tehdään paljon ajasta ja 
paikasta riippumatta, perheissä näyttäisi 
olevan käynnissä arkinen selviytymis-
kamppailu. 
Työ- ja perhepolitiikan risteymäkohdis-
sa tulisi huomioida, että lapsiperheissä, 
etenkin yksin- tai yhteishuoltotilanteissa 
ja esimerkiksi vanhusten hoivaa edellyt-
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tävissä elämäntilanteissa on tärkeää, että 
työ ei kuormita liikaa. Lapsiperheiden 
vanhempien työllisyysaste on muuta 
väestöä huomattavasti korkeampi sekä 
äideillä että etenkin isillä, perheissä tyy-
pillisin on kahden ansaitsijan malli, ja työ 
on usein kokoaikaista (Salmi & Lammi-
Taskula 2011). Osa-aikatyö on suhteel-
lisen harvinaista (Lehto & Sutela 2008, 
31), vaikka se voisi antaa perheille lisää 
aikaresursseja. Yksinhuoltajien tarve osa-
aikatyöhön on ajankäytön näkökulmasta 
ilmeinen, mutta taloudellisesti niukas-
ti kompensoitua. Lisäksi uupumisriski 
koskee kaikkia työntekijöitä silloin, kun 
elämässä on kriisivaiheita kuten avioero. 
Hakanen (2005) huomauttaa, ettei työn 
ja perheen vuorovaikutuksen tutkimuk-
sessa ole juuri tunnistettu yksityiselämän 
kriisivaiheita. Sama koskee työorgani-
saatioiden ja työpolitiikan joustavuutta 
hankalissa elämäntilanteissa. 

Kolmanneksi kielteisiä tulkintoja työstä 
syntyy vastuuasemissa työskenteleville 
vanhemmille asiantuntijoille, luottamus-
henkilöstölle sekä maatalousyrittäjille. 
Heillä on paine pitkiin työpäiviin tai 
nopeaan tilannekohtaiseen reagoin-
tiin. Liiallista työkuormitusta ilmentävät 
painokkaat irtiotot työstä kuten pakko 
päästä ajoittain ”pois tästä mäeltä”. Näis-
sä tilanteissa työ koettelee itselle miele-
kästä rajaa. 

Riittämätön aika levolle ja työstä ajatuk-
set irrottavalle toiminnalle (vrt. Siltaloppi 
& Kinnunen 2009) heikentää työssä jak-
samista. Määrällisesti kovaa työkuormaa 
tekevien työntekijöiden mahdollisuuksia 
turvata riittävä aika palautumiselle, per-
heelle ja omalle ajalle tulisi pohtia työ-
poliittisina kysymyksinä. Vastuuasemien 
mukanaan tuoma työpaine voitaisiin 
organisaatioissa tunnistaa nykyistä kes-

kitetymmin. Asiantuntijat pitkälti johta-
vat itse itseään, mikä vaikeuttaa liiallisen 
kuormituksen tunnistamista. Työn imua 
ja kuormitusta eivät Hakasen (2005) 
mukaan tuota samat työn ja työntekijän 
piirteet, mutta ne esiintyvät usein yhtä 
aikaa. Myös työpaikkojen työaikakäytän-
töjen, etenkin pitkän päivän kulttuurin 
(vrt. Julkunen ym. 2004), ongelmia tulisi 
avata ja työlainsäädännön tartuntakeino-
ja tämänkaltaisiin tilanteisiin tulisi vah-
vistaa. Työlainsäädäntö rajautuu edelleen 
työaikana työpaikalla tehtävään työhön 
eikä se kohtaa asiantuntijatyön arkea 
(Supiot 2001). Työlainsäädäntö ei ulota 
työnantajan valvontavastuuta yksityisiin 
tiloihin eikä kata kotona tehtävää työtä. 
Organisaatioiden ja työyhteisöjen tehtä-
vä työntekijän palautumisen turvaami-
sessa on toistaiseksi jäänyt yksilöllistetyn 
vastuun jalkoihin (Allan ym. 2007).

Lopuksi, aineistossa oli yrittäjiä ja pal-
kansaajia. Yllättävänä havaintona hyvin-
kin erilaista työtä tekevät käyvät tulosten 
mukaan samankaltaista neuvottelua so-
pivasta vaihtosuhteesta mielekkään toi-
meentulon, itse tehtyjen valintojen sekä 
oman ajan välillä. Vaikka työn tekemisen 
ehdot ja ajankäyttö vaihtelevat tehtävit-
täin merkittävästi, tulkinnat työn rajoista 
ovat riippumattomampia itse työstä (vrt. 
Westenholz 2006; Rantanen 2008; Kos-
sek ym. 2012). Maatiloilla, työpöydillä ja 
tehtaissa käännetään pellolta samat kivet 
konkreettisesti tai kuvainnollisesti. Pal-
kansaajilla on kuitenkin mahdollisuus 
vaikuttaa työaikaansa ja moni vähentää 
kotona työskentelyä; maatalousyrittäjil-
lä vuodenajan tai lypsykarjan asettamat 
ajan rajat ovat ehdottomat. Pienyrittä-
jät toistavat sittenkin ajatusta yrittäjän 
ihanteellisesta vapaudesta (vrt. Hasanen 
2013, 211), mikä lisää työkuormituksen 
hyväksyttävyyttä. Perheen ja lasten nä-
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kökulmasta maatalousyrittäjät vaikuttivat 
tyytyväisemmiltä läsnäolomahdollisuuk-
siinsa kotona. Palkansaajilla työn moni-
paikkaisuus kuormitti perheen yhteistä 
aikaa enemmän.

Palkkatyön ja yrittäjyyden välinen vas-
takkainasettelu on käytännössä hälven-
nyt, käynyt jopa epärelevantiksi (Hasa-
nen 2013, 238–239). Sosiaaliturvassa ja 
palveluissa erot työsuhteen perusteella 
ovat sen sijaan huomattavat. Työter-
veyshuollon palvelut tulisi turvata myös 
yrittäjille. Elämänalueiden tasapainoa 
koskevassa tutkimuksessa ja sosiaalitur-
van kehittämisessä tulisi paremmin huo-
mioida yrittäjien ja etenkin maatalous-
yrittäjien työssä jaksaminen. Pientilojen 
maatalousyrittäjillä toimeentulon koos-
taminen on selkeästi vaikeutunut ja lisän-
nyt aikapaineita, kun tuettua maataloutta 
on ajettu alas (Katila 2000, 10). Monen 
yrittäjän on tehtävä työtä määrällisesti 
enemmän ja perheeseen ja vapaa-aikaan 
kohdistuu riski pirstoutumisesta työn ja 
toimeentulon ehdoilla.

TYÖ VAATII HALLINNAN TAITOJA

On esitetty, että elämänalueet olisivat ar-
jessa menettäneet rajansa, eikä enää olisi 
työtä perhe-elämästä erillisenä (Jokinen 
2009). Tässä artikkelissa kysyin, miten 
kotona työskentelevät palkansaajat ja 
yrittäjät tulkitsevat työtä elämänalueena. 
Kotona työskentely yleistyy palkansaajil-
la, mutta yrittäjillä ja maataloudessa se on 
ollut osa arkea aina. Kotona työskentelyn 
erityispiirteet koskevat työn astumista 
yksityiselämän fyysiseen tilaan sekä tar-
vetta hallita ajankäyttöä paitsi henkilö-
kohtaisena, myös perheenjäsenten välise-
nä kysymyksenä. 

Tulokset piirtävät kolme tulkintaa työs-
tä. Sallivassa tulkinnassa työn erillisyys 
muusta elämästä kiistetään. Työ on luon-
teva ja keskeinen osa elämää. Kotona 
työskentelevillä korostuu työn vahva 
henkilökohtaisuus. Kuitenkin rinnal-
la rakentuu kielteinen tulkinta työstä. 
Se syntyy tilanteisesti silloin, kun työn 
koetaan uhkaavan muita elämänalueita, 
etenkin lasten tai puolison kanssa vietet-
tävää aikaa, vapaa-aikaa tai lepoa.

Kolmanneksi työ tulkitaan hallinnan nä-
kökulmasta. Puheessa ei jäädä sallivan ja 
kielteisen tulkinnan synnyttämään risti-
riitaiseen asetelmaan, vaan työ otetaan 
aktiivisesti haltuun paitsi konkreettisin, 
myös psykologisin keinoin. Työn hallin-
nan tulkinta haastaa näkemyksen, jon-
ka mukaan ajan ja tilan käytön suhteen 
vapaa työ veisi mahdollisuuden rajata 
elämänalueita (vrt. Jokinen 2009). Ko-
tona työskentelevät sekä integroivat että 
eriyttävät työtä muusta elämästä oma-
ehtoisesti. Työ ei uhkaa elämää eikä vie 
muulta elämältä perustaa, mutta tämän 
tunteen saavuttaminen vaatii aktiivisia 
hallinnan taitoja ja keinoja. Työn ja mui-
den elämänalueiden suhteen neuvotel-
laan lopulta itselle sopiva, hallinnan tun-
teen tuottava kompromissi.

Useimmiten kotona työssä olevilla elä-
mänalueiden tuomien voimavarojen ja 
kuormituksen suhde on tasapainossa 
(vrt. Kinnunen & Feldt 2009). Työn hal-
linta näyttäytyy kuitenkin hienosyisenä 
kysymyksenä, eräänlaisena tasapainon 
hakemisena erisuuntiin viettävillä kalte-
villa pinnoilla. Pinnat ovat puheessa kal-
tevia etenkin työuran alkuvaiheissa. Va-
paa työ vaatii tekijältään työn psyykkistä 
hallintaa sekä vapaan ja perheen ajan oi-
keuttamisen taitoa (vrt. Valtonen 2004), 
ja nämä taidot kehittyvät vasta elämän-
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kokemuksen myötä. Toisaalta elämänti-
lanteet sanelevat mahdollisuuksia hallita 
ja ohjata työn ja elämän kokonaisuutta. 

Vastuu työn ja elämänkokonaisuuden 
hallinnasta on lopulta yksilön kysymys ja 
ongelma (Allan ym. 2007). Palkansaajilla 
työn osuutta elämänhallintaan tulisikin 
arvioida nykyistä enemmän työpaikoil-
la. Samalla yrittäjien asemaa tulisi pohtia 
työpoliittisena kysymyksenä siitä näkö-
kulmasta, onko toimeentulo mahdollista 
ansaita kohtuullisella työnteon määrällä. 
Nyt etenkin maatalousyrittäjien työ-
päivät venyvät kohtuuttomiksi (Ojala 
2012). Työn ja muiden elämänalueiden 
suhdetta tarkastelevassa tutkimuksessa 
ja työpolitiikassa olisi tärkeä huomioida 
hyvän elämänhallinnan edellytykset yhtä 
lailla yrittäjillä kuin palkansaajillakin.
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Abstract

Purpose – The authors aim to compare how formal flexibility, such as telework, differs from
informal overtime work at home regarding the work-family interface.

Design/methodology/approach – By using data from the Finnish Quality of Work Life Surveys
from 2003 and 2008, the positive and negative measures concerning the work-family interface are
examined through logistic regression analysis.

Findings – Employees doing informal overtime at home are more likely to be affected by negative
emotions concerning work disrupting family lives. Additionally, negotiations between couples over
the allocation of time become areas of conflict. Only weak evidence is provided for both telework and
informal work at home supporting family life.

Research limitations/implications – In studying homeworking, it is important to separate
between formal and informal flexibility at work. The data exceptionally enable that. The limitations
of the data are cross-sectionality and only a few measures for assessing the positive work-family
interface.

Originality/value – The contribution of the study is to show how informal overtime at home is related
with stronger negative implications for work-family interface, when separated from telework. The article
discusses how well-intentioned working schedule flexibility results in family life being infringed upon.
Informal work may help attain a better work-family interface, but, with dual-earner employment being
predominant in Finland, informal overtime work can increase pressures on families. The authors
encourage the policy- and organisation-level recognition of informal overtime risks.

Keywords Finland, Informal overtime work at home, Telework, Work-family interface

Paper type Research paper

Introduction
In industrial societies, home was seen as a private refuge as the majority of work carried
out there was unpaid housework and care. Although this view of home has faded, it is
still needed for recovery and a private life. Home is an essential environment for
analysing emerging informalities in our working lives. The home space of (post)modern
employees is shaped by new technologies that bring virtual and social contacts close to
family life. However, work at home requires personal control over working hours,
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the spatial reorganisation of home space as well as negotiations between family
members over the allocation of time and space (Felstead et al., 2005).

Most studies on homeworking have focused on telework, which, in principle,
substitutes formal day-time working hours at the employer’s premises for the same
amount of hours worked at home. However, new findings (Nätti et al., 2009, 2011; Song,
2009; Fenner and Renn, 2010) show homeworking to be work that supplements and
continues work already done at the employer’s premises and not telework. This is not
fully understood in research or in discussions on flexible work. In particular, in media
discussions, telework still has its former reputation as a great opportunity for enhancing
work and home life. Consequently, there are contradictory findings about whether work
at home enhances or weakens the work-family interface.

This study addresses the double-edged character of doing work at home by
separating homeworking into two and examining how formal telework and informal
overtime at home are related to positive and negative work-family interface.

Finland: labour market configuration and job flexibility tensions
Finland can be considered an interesting field for flexible work and family studies for
several reasons. The employment rates are high: in the 15-64 year-old population
68 percent of men and 67 percent of women were employed in 2010 (StatFi 2012, p. 35).
The involvement of mothers and fathers in the labour market is even higher: 80 percent
of mothers and 95 percent of fathers with children under 18 participated in the labour
force in 2010 (StatFi 2012, p. 38), which is helped by extensive day care services. In
2009, 37 percent for the population aged 25-64 had attended tertiary education, far
exceeding the EU21 and OECD averages (OECD, 2011, p. 40).

The Finnish labour market configuration largely resembles the aim that the European
Union has for embracing the labour market involvement of women as well as mothers and
can be looked at as an example case for assessing the family dynamics point-of-view –
from both positive and negative perspectives. Since the 1960s, the dual-earner family ideal
has been strong and there is only limited use of, for example, part-time work for family
purposes. However, working parents, especially women, often feel there is a lack of time
for families. Most parents are involved in working overtime and fathers have the most
overtime hours of all employees (Salmi and Lammi-Taskula, 2011). Moreover,
transformations in working organisations and the retrenchment policies of the welfare
state have led to tightening schedules, time pressures and less personnel time, which is
especially true for the female-dominated public sector (Lehto and Sutela, 2009).

Regarding flexible working, Finland is a knowledge economy (Pyöriä, 2006) with the
highest rate in Europe for multi-locational work as an everyday practice, exceeding
45 percent as opposed to the European average of around 25 percent (Eurofound, 2012,
p. 95). In the Finnish Quality of Work Life Surveys (FQWLS), the share of all employees
partially working from home increased from 26 percent (1990) to 34 percent (2008), though
only 2 percent work at home full-time. In 2008, more than two-thirds of those with a
tertiary education were also partial homeworkers (Nätti et al., 2009). Flexibilities result
from the comparatively high rates of autonomy provided to Finnish employees and
flexible work-time, which, however, is more available for men (Lehto and Sutela, 2009,
pp. 47, 91-92).

Even though, there are no gender differences among Finnish employees regarding
the extent of homeworking (Nätti et al., 2009), which is a similar finding to other studies
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(Song, 2009; Fenner and Renn, 2010). Many studies confirm that the nature and content
of work shapes homeworking flexibility (Song, 2009; Felstead et al., 2005; Nätti et al.,
2011). This finding is mainly related to highly-educated employees. In the daily
organisation of life, gender differences continue to show their deep-rooted features. For
Finland, the overall use of time, including both employed and household work in a day,
is almost equal between men and women, but women do the most of the household
work while men do most of the employed work (Pääkkönen, 2009).

Telework and informal work at home: heterogeneous concepts and
individualised characteristics
The current nature of homeworking shows how the well-intentioned aim of increasing
flexibility in order to help employees has resulted in unexpected practices. According
to the FQWLS, work for employers in private spheres has become mostly informal
overtime, not telework. Overtime was found to account for more than half of all work at
home. Only a third of homeworkers had agreed with their employers to work at home
and be teleworkers (Nätti et al., 2009). In general these results show that telework is not
the best concept for describing homeworking.

We distinguish telework from informal overtime on the basis of the agreement
between an employer and an employee. The conceptualisation of telework lacks this
understanding, even though the idea also forms the basis for the European Framework
Agreement on Telework (ETUC, 2002). Telework refers to a situation where there is a
written or an oral agreement between employer and employee on the terms of work
outside the workplace. The agreement helps to understand telework as part of the
formal and manageable flexibility of work. Many conceptualisations on telework
broadly refer to working on private premises (Sullivan and Smithson, 2007), which
leaves out the tension of informality.

Informal work at home is work that is done in addition to that performed on the
employer’s premises, i.e. carrying out tasks associated with work during free time or
holidays (Fenner and Renn, 2010; Song, 2009; Sullivan, 2003; Ojala, 2011; Nätti et al., 2011).
The existing conceptualisations in the field of informal flexibility differ greatly from each
other and any comparison must be made with caution. For example, Atkinson and Hall
(2009) refer to “informality” in the context of autonomous time use that generates
employee discretion when determining working schedules, places and methods. Touching
on this conceptualisation, we argue that informal flexible work in particular takes place
beyond agreements, beyond regulations. Thus, in our interpretation, autonomy can and
should be manageable without the need to extend the temporal and spatial limits of work.
In the study by Troup and Rose (2012), the construct used for measuring informal
at-home-arrangements includes negotiations with a supervisor and thus excludes work
done at home without discussion. In Fenner and Renn (2010), measuring after-hour
working is tied to the use of advanced technological tools, which reflects a traditional way
of measuring telework before the expansion of IT technologies.

A lack of overtime pay is associated with informal work at home but also with
being a team leader and having wages based on efficiency (Fenner and Renn, 2010;
Song, 2009). According to a qualitative analysis, informal work at home was associated
with high motivation and enthusiastic working, but also with a heavy workload, the
completing of difficult or major tasks and the critical self-evaluation of one’s own work
efficiency (Ojala, 2011). Thus, informal overtime may be linked to positive rewards like
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promotion or larger salaries in the future, making it a potentially profit-making
investment (Campbell and van Wanrooy, 2010; Song, 2009).

These features reflect individualised employment contracts as well as individualised
control over working time practices. It is further noted that the personality of employees
significantly shapes the choices as well as consequences of taking work into private
spheres (Kossek et al., 2006), which stresses this as being the choice of an employee
instead of organisational pressure. It remains unclear, however, as to how much
organisational working time culture relates to employee practices and how they interact
with employee preferences, i.e. whether employees are being pushed into involuntary
homeworking or if they voluntarily choose this option. Peters et al. (2009), suggest that
the need for overtime moderates the outcomes. In most of the above-mentioned studies,
negative push factors, such as an excessive workload, and positive pull factors, such as
the motivating content of work or choices in favour of family, co-exist.

Work at home: relations to family well-being and sense of balance
As a rule, research on the work-family interface implicitly conceptualises work
occurring in locations outside the home. Work and home are usually seen as separate
and conflicting socio-cultural spheres (Tietze and Musson, 2005, 2010).
Problematically, home-based work blurs the limits of these two spheres. It also
potentially blurs the gendered nature of the division of paid work and domestic work.
It is argued, that gender mediates the relationship between work and family. Gender is
also regarded as a key variable affecting what type of work is done at home and how it
is experienced (Sullivan and Lewis, 2001; Moore, 2006). In former debates, the key
tension has been whether work at home challenges or reinforces gendered work and
family roles (Sullivan and Lewis, 2001; Sullivan and Smithson, 2007).

Another debated issue relates to the implications of home-based working for
satisfaction and well-being in relation to family life and the care of children (Sullivan,
2012). The work-life balance is a key concept in these debates. It has been interpreted
as a range of practices that include flexible working time patterns, which can help
people balance their work and home commitments. Felstead et al. (2002) have made
spatial flexibility and the opportunity to work at home the centre of their work-life
balance discussion. The view that home-based work has the potential to enhance the
work-life balance is commonly based, either implicitly or explicitly, on the idea that
work at home provides greater autonomy and individual flexibility (Wilson and
Greenhill, 2004). This flexibility is often regarded as one of the ways in which the
conflicting demands of work and home, and “incompatible” time schedules, can be
effectively reconciled (Felstead et al., 2002; Sullivan and Lewis, 2006). From another
point-of-view, achieving a work-life balance can be an important justification in the
process of the legitimisation of home-based work within organisations (Hylmö, 2006).

Thus, the implications brought about by homeworking are that it can enhance the
interface or be a source of work-life imbalance (Hartig et al., 2007; Morganson et al.,
2010; Kossek et al., 2006; Mirchandani, 2000; Mann and Holdsworth, 2003; Marsh and
Musson, 2008; Nätti et al., 2011; Sullivan and Lewis, 2006; Sullivan, 2012). Support for
an ameliorating balance was found in Gajendran and Harrison’s (2007) meta-analysis
of 19 primary studies. Telecommuting was also associated with an increased
perception of autonomy and reduced conflict between the needs of work and family.
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It is also documented that home-based work may negatively affect family relations
between partners and children due to simultaneous demands to follow both work and
home roles (Mann and Holdsworth, 2003; Sullivan, 2003; Mirchandani, 2000).
Furthermore, in addition to its infringing on the physical space of home, work is also
said to enter the emotional and psychological space of home (Baines and Gelder, 2003).
Hilbrecht et al. (2008) point out that even though telework increases the sense of control
over family time, the work hours of mothers were highly dependent on the temporal
rhythms and routines of other family members. Wight and Raley (2009) found that
parenthood is only loosely associated with work at home, but instead of trying to
balance work and family life, most workers named finishing or catching up on work as
the main reason for homeworking.

The divergence in results reflects the broad thematic scope of research on
the work-life balance. Golden et al. (2006) also note that the bidirectional nature of
the work-home conflict is not usually taken into account. In addition, the extent and
nature of the flexible practices that are used to resolve the balance between work and
home are often neglected. For example, the positive work-life balance effects of
home-based working have been shown to be greater for those who work at home more
extensively (Golden et al., 2006), for those who have been working at home for longer
(Gajendran and Harrison, 2007) and for those who have more extensive family
responsibilities (Shockley and Allen, 2007). The results also vary between employee
groups; flexibility is dependent on the negotiation power of the home-based worker.
It is argued that work at home allows professional women with children, the time to
interact with both their careers and children in a way that facilitates the management
of family time (Kossek et al., 2006; Wight and Raley, 2009; Hilbrecht et al., 2008). In
contrast, homeworkers doing low-skilled work for low pay tend to look after their
children while simultaneously working. Their situation is thus the opposite of most
professional homeworkers (Crosbie and Moore, 2004; Moore, 2006).

By dividing the analysis between the two forms of work at home we aim to provide
a better understanding of homeworking. We compare how formal flexibility, such as
telework, differs from informal overtime work at home regarding the work-family
interface. Previous research has found informal overtime to arise especially from time
pressure (Ojala, 2011). Thereby we hypothesize that informal overtime is related to
increased negative work-family interface, whereas telework – as a more organised and
formal practice – should ease balancing in families.

Methods
The analysis is based on the 2003 and 2008 FQWLS data, which is a representative
sample of Finnish wage earners (n ¼ 4,104 for 2003 and 4,392 for 2008). The data have
been collected by Statistics Finland every five to seven years since 1977 and are the
subject of continuing long-term national and international work (Lehto and Sutela,
2009). The strength of the data is that it asks a unique question about informal
overtime work at home, thus enabling new contributions to be made to the study of
flexible work. The inclusion of two time points doubles the amount of respondents and
makes the analysis more valid for smaller social groups, such as single parents, and, on
the other hand, partly overcomes the limitations related to the cross-sectional nature of
the data, further increasing the validity of the analysis. However, the data also has its
limitations as it technically combines two cross-sectional data, which does not allow
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longitudinal analysis. Also, there are only a few constructs available for measuring the
positive interaction between the spheres of work and home. Therefore, we are unable to
carry out a full, systematic analysis of work-family issues. Also, the data does not have
measures for personality, which are found to be important in determining work-life
interface outcomes (Kossek et al., 2006).

As the 2008 data was gathered in the spring, before the economic crisis hitting
Finland in the autumn (Lehto and Sutela 2009, p. 8), both two time points are still
surrounded by relative good economic situation. Thereby the results both in 2003 and
in 2008 reflect a “normal” situation in work life. Any notable work family reforms did
not take place in Finland between 2003 and 2008. For the work-family issues measured,
there are no statistically significant changes between the time points, except for one
measure, which is reflected later.

In the data, the variables describing work at home ask:

(1) if a part of work connected with the main job is carried out at home, using the
options “works occasionally or partially at home”, “works at home only” and
“does not work at home at all”; and

(2) it is further asked if this work is mainly “overtime work without compensation,”
or if “it is agreed that some of the normal working hours are done at home” or if
the respondent does “both”.

The variables are further refined into two categories comparing “informal at-home
workers” and “teleworkers”. Employees doing “both” are combined with the informal
workers’ group, while full-time homeworkers are placed in the teleworkers’ group.
According to this operationalisation, the share of teleworkers has increased from
11 to 13 percent between 2003 and 2008 and from 21 to 22 percent for overtime workers.

The measures we use to determine a positive interface are:

(1) “I cope better with my children when I also go to work” with the answering scale
recoded as: 1 – totally true/true to some extent (68 percent of the respondents
with children), 0 – untrue to some extent/totally untrue; and

(2) “Have there been conflicts in your family about working hours, household work
and personal time?” with the categories: 1 – no, the times are adjusted
peaceably/there were conflicts before but not anymore, 0 – conflicts arise from
time to time/there are a lot of conflicts and battles about time.

This is the only dependent measure indicating statistically significant change between 2003
and 2008: the level for peaceable adjusting about time has decreased from 51 to 48 percent.

Negative interface is measured by:

(3) “I feel that I am neglecting home matters because of my job”; and

(4) “In my spouse’s (partner’s) opinion I work too hard”.

For both measures, the dependent variable scale was recoded as follows: 1 – totally
true/true to some extent (24 and 40 percent, respectively), 0 – untrue to some
extent/totally untrue. Thematically, the measures only facilitate a limited overview of the
issues involved in the work-family interface. However, they are wide-ranging as they
apply to all respondents (measure 3) and specific life situations (to families with children
in measure 1; and to respondents having a spouse/partner in measures 2 and 4).
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The control variables focus on demographic, family and job characteristics.
Demographics are controlled with gender, age (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 years)
and level of education (primary, secondary, tertiary). Family characteristics and
demands are controlled as follows. First, based on the study by Innstrand et al. (2010),
family type plays a significant role in balance and conflict within a family. In the
descriptive part of the study, we separate four family types: two-parent families, single
parents, childless couples and singles. For multivariate models, due to multicollinearity,
only a variable concerning one-parent families can be utilised. As a parallel to the
Norwegian study by Innstrand et al. (2010), it may be expected that single parents face
difficulties more often in Finland, whereas two-parent families are better supported by
Nordic welfare state services. Second, family demands are found to be the greatest when
there are young children in the family (Andreassi, 2011). Thus, we control for the age of
the youngest child the respondent has (young children 0-6, school-aged children
7-12, teenagers 13-17 years). The amount of children (0, 1, 2, 3 þ ) is also studied in the
descriptive part, but cannot be included in the multivariate model because of
multicollinearity. Third, the earlier finding concerning Finland suggests that having an
employed partner increases conflict (Hennig et al., 2012). Thus, we control for the
employment of the spouse (is your spouse (cohabiting partner) currently: working for an
employer/working on the family farm or in a family business/self-employed). Fourth,
Troup and Rose (2012) found that the sharing of child care duties between spouses
importantly shapes work-life balance outcomes. We utilise two measures: which person
in your family usually does the following chores:

(1) child care and playing with the children; and

(2) taking and fetching the children to and from day care, school or hobbies.

Based on a preliminary analysis we recode these variables dichotomously (wife
mainly/alone, or both equally/husband mainly/alone).

Job characteristics are controlled, first, from the viewpoint of the demands of the job.
Manager status is controlled by asking; do the tasks involve the supervision of the
work of others or the delegation of tasks to other employees (yes, or no)? Workload
pressure is associated with the negative intrusion of work into the private sphere
(Russell et al., 2009), and we control for that pressure by using several variables: long
hours (defined as weekly working hours of 41 or more, or one to 40 hours), unsocial
hours (evening shift/night shift/shift work, or daywork), pressure during the workday
(the proportion of working hours you have to work under such pressure that you have
no time to talk or think about anything else except work: at least half of the time, or less
than half the time); and the flexibility required (how often do you have to be flexible in
your working hours dictated by your tasks or your superior: daily/weekly, or
monthly/less often/never).

Second, we control for job resources. Autonomy in work both enhances facilitation
and decreases conflict between work and home (Innstrand et al., 2010). We measure
autonomy with a six-itemed sum variable (a ¼ 0.805):

How much influence do you have over (1) the content of work, (2) the order of tasks, (3) the pace
of work, (4) working methods, (5) the division of tasks between employees, and (6) the choice
of working partner?

Informal
overtime
at home
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The four-point answer scale ranges from “not at all influence” to “a lot of influence”.
Social support and supportive management in the workplace is found to facilitate a
work-life balance (Allard et al., 2011), which is why we control for superior support
and co-worker support (when your work seems difficult, do you receive support
and encouragement from your superiors/your co-workers: always/often, or
sometimes/never?).

These explanatory variables are correlated with the dependent variables as well as
with working at home. There is no multicollinearity exceeding 0.4 between them
(see the Appendix), which means the controls meaningfully cover the separate aspects
in the work-family interface issues.

We utilise crosstabling and logistic regression. With crosstables we describe the
background and family characteristics of formal teleworkers and informal overtime
workers. Logistic regression models are used to predict if, in the step-by-step
procedure, after controlling for the family and job issues related to the work-family
interface, there is a relation between homeworking forms and work-family interface.
All the interaction terms between the measures for work at home and gender, age and
family characteristics were also controlled for, however no interactions were found and
they were left off the final models.

In logistic regression, the dependent variable is dichotomised and for each
explanatory variable a reference group is chosen. The reference group is given the odds
ratio value of 1.0 and the odds ratios for the other groups will indicate an increase
(.1.0) or decrease (,1.0) in the expectation that the issue will be experienced by the
group members. The x 2 significance values are set to the following levels: *p # 0.05,
* *p # 0.01, * * *p # 0.001.

Results
Characteristics of formal teleworkers and informal overtime workers
Table I presents the association between work at home and employee age, gender and
family characteristics. In Finland, women and men are equally likely to be teleworkers
as well as informal overtime workers, a finding similar to other countries (Song, 2009;
Wight and Raley, 2009; Fenner and Renn, 2010), which can be seen to reflect highly
skilled work with decreasing macro-scale gender discrepancies and increasing status-
or organisation-related policies (Atkinson and Hall, 2009). Clearly, in such work, the
availability of any flexible practices is shaped by the business or industry and the
needs of organisations as well as work community members and their aspirations
(Gregory and Milner, 2011).

The opportunity to telework is used mostly by 25-44 year-old employees, whereas
overtime workers are more often aged 30-50 – an age when they probably face
increasing responsibility and time pressure at work in addition to caring for young
children at home. Homeworking was found to decrease with age.

An analysis of family characteristics reveals interesting findings. The younger the
children and the more children there are, the more work is taken into the home as
telework. Informal overtime is not related to the age of the youngest child, although it
increases substantially according to the number of children in a family. Furthermore,
couples living with children clearly do both telework and informal overtime at home
more than any other household type. The homeworking extent of couples with no
children and of single parents is about the same: less than couples with children,
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but clearly higher than the incidences for singles. The fact that the levels for
homeworking, especially for overtime work at home, are the lowest for single
employees, can refer to two things: it can reflect informal work at home as a real option
in the search for a better balance between employed family members, and is therefore
something which is not caused only by constant time pressure. The motive for this
may reside in the desire to be present for the family, even though the work requires
extra hours or that work schedules are shaped by day care or school. If this is not true,
the result may demonstrate that singles are more likely to carry out their overtime
work at the workplace with colleagues, whereas employees with a family choose to
finalise some work tasks at home.

Clearly, if there are other family members living at home, work is more likely to be
taken there. However, this is an ambiguous finding because the results show that work
at home is more common if both spouses are employed. This again can reflect two
ideas that are in opposition to each other. It may indicate the integration of working
time and working place preferences and practices between spouses, thus boosting their
work and careers. On the other hand, especially among Finnish couples, the result may
have its basis in the strong dual-earner culture and a lack of time for families to be
together. At-home workers are most often highly skilled employees with daytime

Sig. Telework Overtime Not at home Total n

Gender
Woman ns 12 21 66 99 4,548
Man 12 22 66 100 3,948
Age
15-24 years * * * 7 8 85 100 660
25-34 14 20 66 100 1,861
35-44 15 26 60 101 2,173
45-54 11 23 66 100 2,349
55-64 11 20 70 101 1,453
Age of the youngest child
0-6 years * * * 16 25 59 100 1,541
7-12 years 14 26 59 100 1,026
13-17 years 12 24 64 99 816
Amount of under 18-year-old children
No children * * * 11 19 71 101 4,894
1 13 23 65 101 1,403
2 16 26 58 100 1,476
3 or more 15 28 57 100 723
Family
Couples with children * * * 15 25 60 100 3,220
Couples, no children 12 21 68 101 3,011
Single mother/father 11 22 67 100 382
Single 9 16 75 100 1,883
Spouse currently
Employed * * * 14 24 62 100 4,918
Other status 12 18 70 100 1,313
No spouse 9 17 74 100 2,265
All employees 12 22 66 100 8,496

Note: Significant at: *p # 0.05, * *p # 0.01 and * * *p # 0.001

Table I.
Telework and informal

overtime at home
according to

demographic and family
characteristics, FQWLS

2003 and 2008 (%)

Informal
overtime
at home
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working hours (Ojala, 2011; Song, 2009), but welfare services are mainly provided
during these hours. This means that taking children to clinics and similar places
requires the use of working hours. At the same time, especially in Finland, fathers do
the most overtime hours (Salmi and Lammi-Taskula, 2011). Hence, when dual-earner
families need to use working time for family purposes, work tasks may then need to be
completed during their own time.

These observations are based on descriptive results and data that have only
cross-sectional time points, thus we cannot make assertions about whether such
homeworking priorities and practices are really shaped in accordance with the need of
the family type, or if a couple’s priorities concerning working time determine how time
is used. Hence, the further examination of the continuities and phase of life a family is
currently at or their situational effects is required.

Weak evidence for positive balancing
Next we examine the positive interface of homeworking and family. The measures that
indicate a positive balance between work and family are that respondents feel they can
cope better with their children, and resolve, in a conflict-free way, any time conflicts in
the family. In the step-by-step procedure, work at home is the first step; respondent and
family characteristics are the second; and job demands and resources are controlled for
in the third step.

Results in Table II only provide weak evidence for any positive balancing resulting
from homeworking. Interestingly, only informal overtime is slightly related to an
enhanced parental ability to cope with their children, whereas telework is not. Informal
flexibility is supposedly one way to combine everyday needs that favour and meet the
demands of both family and work. However, even this slight connection disappears in
the third step when work demands and resources are controlled for. The most
important controls enhancing sense of coping are gender (woman), being a single
parent, having young or school-aged children, and allocating responsibility for child
care to the female spouse.

Contrary to expectations, not even disputes over the allocation of time were more
easily solved by couples who used homeworking options. In the first step, even formal
daytime telework decreases the amicable resolution of disputes over time between
couples. However, this connection disappears when family features are controlled for.
Regarding informal overtime, the results indicate that even more disputes over time are
likely to arise. The strong connection between overtime at home and increased conflict
over the allocation of time remains after controlling for family and job characteristics.
Employee age, not having children, gender (woman) and superior support are related to
an improved ability to settle disputes over time, whereas many job demands, child care
being the responsibility of the female spouse and the presence of young children
mainly hinder negotiations. In addition, there is a statistically significant change that
indicates slightly increasing disputes over time between 2003 and 2008 (Table II).

The measures in our data for measuring positive work-family dynamics are rare.
According to the meta-analysis of the effect of telework (Gajendran and Harrison,
2007), we expected telework to increase the sense of supporting a balance between
work and family. The measures we use address families with children (measure 1) and
couples (measure 2) but only provide a narrow picture of the work-family interface.
Also, our low R 2 levels reflect the fact that positive balancing is an extremely nuanced

IJSSP
34,1/2

78



(1
)

C
op

in
g

w
it

h
ch

il
d

re
n

(2
)

P
ea

ce
ab

le
co

n
fl

ic
t

ad
ju

st
in

g
F

am
il

ie
s

w
it

h
ch

il
d

re
n

(n
¼

3,
38

3)
R

es
p

on
d

en
ts

w
it

h
a

sp
ou

se
/p

ar
tn

er
(n

¼
6,

23
1)

S
te

p
1

S
te

p
2

S
te

p
3

S
te

p
1

S
te

p
2

S
te

p
3

E
x

p
(B

)
E

x
p

(B
)

E
x

p
(B

)
E

x
p

(B
)

E
x

p
(B

)
E

x
p

(B
)

W
or

k
at

h
om

e
(R

ef
.

n
o)

*
n

s
*

*
*

*
*

*
*

*

T
el

ew
or

k
1.

18
8

1.
15

8
1.

03
0

0.
81

1
*

*
0.

89
1

0.
94

6
In

fo
rm

al
ov

er
ti

m
e

1.
21

4
*

1.
22

3
*

1.
12

0
0.

66
2

*
*

*
0.

69
0

*
*

*
0.

78
0

*
*

*

G
en

d
er

W
om

an
(r

ef
.

m
an

)
1.

36
9

*
*

*
1.

40
2

*
*

*
1.

12
5

*
1.

11
9

*

A
g

e
15

-2
4

y
ea

rs
n

s
n

s
*

*
*

*
*

*

25
-3

4
y

ea
rs

1.
07

0
1.

06
7

35
-4

4
y

ea
rs

1.
18

9
1.

18
8

45
-5

4
y

ea
rs

1.
83

6
*

*
*

1.
84

5
*

*
*

55
-6

5
y

ea
rs

2.
88

1
*

*
*

2.
85

5
*

*
*

S
in

g
le

p
ar

en
t

(R
ef

.
n

o)
1.

59
9

*
*

*
1.

62
6

*
*

*
n

a
n

a
A

g
e

of
th

e
y

ou
n

g
es

t
ch

il
d

N
o

ch
il

d
re

n
n

a
n

a
1.

24
2

*
1.

25
4

*

0-
6

y
ea

rs
1.

58
2

*
*

*
1.

58
0

*
*

*
0.

79
5

*
0.

79
5

*

7-
12

y
ea

rs
1.

45
5

*
*

*
1.

47
4

*
*

*
0.

90
1

0.
89

3
R

ef
.

13
-1

7
y

ea
rs

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

C
h

il
d

ca
re

W
if

e
m

ai
n

ly
/a

lo
n

e
(r

ef
.

el
se

)
0.

68
9

*
*

*
0.

70
8

*
*

*
0.

79
4

*
0.

80
6

*

E
d

u
ca

ti
on

al
le

v
el

R
ef

.
p

ri
m

ar
y

n
s

S
ec

on
d

ar
y

1.
30

5
*

T
er

ti
ar

y
1.

32
1

*

M
an

ag
er

Y
es

(r
ef

.
n

o)
n

s
0.

85
5

*
*

U
n

so
ci

al
h

ou
rs

Y
es

(r
ef

.
d

ay
w

or
k

)
1.

25
1

*
*

*
0.

78
4

*
*

*

P
re

ss
u

re
H

al
f

of
th

e
ti

m
e

(r
ef

.
le

ss
)

n
s

0.
88

3
*

F
le

x
ib

il
it

y
n

ee
d

ed
D

ai
ly

/w
ee

k
ly

(r
ef

.
le

ss
)

n
s

0.
75

8
*

*
*

S
u

p
er

io
r

su
p

p
or

t
A

lw
ay

s/
of

te
n

(r
ef

.
le

ss
)

1.
17

3
*

1.
15

4
*

Y
ea

r
n

s
0.

83
9

*
*

*

C
on

st
an

t
1.

98
1

*
*

*
1.

00
7

0.
42

4
*

1.
10

0
*

*
0.

88
1

1.
05

0
x

2
,

si
g

.
6.

04
*

10
7.

93
*

*
*

14
3.

72
*

*
*

46
.4

4
*

*
*

44
7.

35
*

*
*

53
7.

84
*

*
*

d
f

2
13

24
2

13
24

C
ox

an
d

S
n

el
l-

N
ag

el
k

er
k

e
R

2
(%

)
0.

2-
0.

2
3.

1-
4.

4
4.

2-
5.

8
0.

7-
1.

0
6.

9-
9.

2
8.

3-
11

.0

N
o
te
s
:

S
ig

n
ifi

ca
n

t
at

:
* p

#
0.

05
,

*
* p

#
0.

01
an

d
*

*
* p

#
0.

00
1;

d
ep

en
d

en
t

v
ar

ia
b

le
s:

(1
)

I
co

p
e

b
et

te
r

w
it

h
m

y
ch

il
d

re
n

w
h

en
I

al
so

g
o

to
w

or
k

:t
ot

al
ly

tr
u

e/
tr

u
e

to
so

m
e

ex
te

n
t;

(2
)

h
av

e
th

er
e

b
ee

n
co

n
fl

ic
t

in
y

ou
r

fa
m

il
y

ab
ou

t
w

or
k

in
g

h
ou

rs
,

h
ou

se
h

ol
d

w
or

k
an

d
p

er
so

n
al

ti
m

e?
N

o,
th

e
ti

m
es

ar
e

ad
ju

st
ed

p
ea

ce
ab

ly
;

co
n

tr
ol

le
d

b
u

t
n

ot
si

g
n

ifi
ca

n
t

(i
n

b
ot

h
m

od
el

s)
:

em
p

lo
y

m
en

t
of

th
e

sp
ou

se
,

fe
tc

h
in

g
th

e
ch

il
d

re
n

,
au

to
n

om
y

,
lo

n
g

h
ou

rs
,

co
-w

or
k

er
su

p
p

or
t;

n
a

–
n

ot
ap

p
li

ca
b

le
,

n
s

–
n

ot
si

g
n

ifi
ca

n
t

Table II.
Positive implications of
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and demanding subject of evaluation. Nonetheless, it can be said that expectations
about the ability of homeworking to enhance the work-life interface can be strongly
questioned.

Overtime at home results in family stress
Finally we measure the negative intrusions of homeworking work into family life
(Table III). For the third measure, informal work at home is a strong predictor associated
with the feeling that issues at home are neglected due to the demands of work. In fact,
only the controls for long hours and for being a single parent are stronger. Telework is
also related with increased sense of neglecting the home, however, at the third step, the
significance almost disappears.

When considering the fourth measure – the spouse’s opinion that the respondent
works too hard – it is found that spouses are more critical when homeworking is
involved. Spouses react rather negatively both telework and informal overtime
concerned, even after controlling for all family and work factors, including the measure
for long hours. If we look at the controls, women are less likely to report that they receive
criticism from their spouses. Also, having a tertiary level education or an employed
spouse decreases the criticism received. Unsurprisingly, job demands increase a
spouse’s irritation. Having greater job resources does not bring any relief.

As telework was found to be related with these measures, this can be seen as a sign that
also formal flexibilities sometimes increase the work-family imbalance. However, informal
overtime is clearly related to the strongest negative outcomes in the family sphere and this
should be reflected in all assessments and interpretations of homeworking.

Summary of the results
We analysed whether homeworking is linked with positive or negative experiences in
family life. Work at home – suggested as an advantage for better managing the
work-family interface – actually turned out to infringe on family life. Working overtime
especially increased feelings of guilt about neglecting home issues. In addition, work at
home annoyed spouses in both its formal and informal manifestations. Unfortunately,
our dataset only offered a limited amount of potential indicators for determining a
positive balance between work and home life. With the measures available it can be said
that, among the Finnish employed population, homeworking is not related to enhanced
work-family interface. According to our results, even formal telework results in disputes
over the allocation of time.

Based on other studies (Gajendran and Harrison, 2007; Russell et al., 2009), the
ambiguities found do not indicate any clear-cut outcomes. These mixed findings may
result from an inability to capture the nature of such flexible arrangements, especially
through the quantitative data available. Further analysis of informal working is
encouraged and we strongly recommend the systematic recognition and analysis of
such informalities in addition to their more formal equivalents in all studies on flexible
work. Working conditions surveys need to include questions that deal with informal
flexibility at work as well.

Discussion
In relation to policies, there is a need to better identify the rise in informal flexibilities.
More than two-thirds of upper-level white-collar workers do work-related tasks at
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home in addition to their regular contracted time in Finland (Nätti et al., 2011) and it is
likely that the result pertains to white-collar work in other countries. The Supiot (2001)
report has highlighted the need to rethink working time regulation.

Also the implications of the benefits for a work-home balance need to be
reconsidered. The Finnish case reflects a dual-earner situation, which is one of the
strengthening forms of employment around Europe as women are encouraged to seek
employed. The intrusion of work into the home is an issue that needs everyday
negotiation in families as it challenges the physical and emotional surroundings of
both the employee and the family (Baines and Gelder, 2003). A lack of time for recovery
as well as for the emotionally involved care of dependent children is a risk to family
well-being. Family policies should therefore better support the everyday lives of
families. In the Finnish case, part-time work may be encouraged in place of dual-earner
employment, and there should be a better availability of shorter or longer breaks
depending on one’s life situation. As well as having children, taking care of aging
parents or other dependent relatives in the context of full-time employment is stressful
and is not supported with work-family policies so far.

To ensure safe working arrangements for employees, policies need to be
reconsidered. The negotiating of working time is mostly an issue left to individuals
who may lack those negotiating skills and need support in attaining the skills
necessary to cope. At the organisation level, formal flexibilities are not equally
available but are more commonly status-related (Gregory and Milner, 2011). Informal
flexibility can thus occur if autonomy or related practices are not available to everyone.
Future research could examine how to develop time cultures within organisations with
the aim of discussing and managing new informalities. This would require the
systematic recognising of the risks related to irregular working arrangements and the
forming of the ability to counter those risks, resulting in a shift away from long-hour
cultures and the construction of socially supportive collegial structures. An increase in
autonomy can also help to dismantle hierarchical structures in organisations and give
voice to employees. Formal flexibility has the potential to support the work-family
interface and therefore the work-home balance. When thoroughly discussed, a positive
atmosphere, including formal and informal flexibilities, should be to the advantage of
employees and families. Informal flexible work – regardless of time and place – can
help coordinate family life with work life (Atkinson and Hall, 2009), but informal
working also involves health and well-being risks that result from having long or
irregular working hours.
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