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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Työnteon irrottaminen toimistolta määritetystä työpaikasta, etätyö, on mahdollistunut teknologisen kehityksen ja työhön
kohdistuvien asenteiden muutosten myötä. Työelämän ja työn sosiologian tutkimus ennusti etätyöstä tulevaisuuden työnteon
tapaa, mutta etätyö ei ole saavuttanut täyttä potentiaaliaan. Etätyöllä on tänä päivänä suurta potentiaalia työelämän polttavien 
ympäristöongelmien hillitsemiseen esimerkiksi vähentämällä työmatkustusta ja yksityisautoilua toimistolle.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan etätyön käytäntöjä suuren, tietointensiivisen yrityksen kontekstissa. Tutkielmassa
käytetty näkökulma pohjautuu etätyön käytäntöjen kestävään kehitykseen eli taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen
kestävyyteen, joista tutkielmassa painotetaan erityisesti ekologista kestävyyttä. Aiemman tutkimuskirjallisuuden mukaisesti
tietoyhteiskuntakehityksen (Castells, Manuel & Himanen, Pekka 2001; Kasvio, Antti & Inkinen, Tommi & Liikala, Hanna
2005) ja kestävän kehityksen (Heinonen, Sirkka et al. 2003) yhteen liittäminen tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman siihen,
miksi ja miten teknologiaa voidaan käyttää työnteon kestävän kehityksen edistämisessä. Tapaustutkimuksen
kohdeorganisaation toimintaympäristö luo puitteet etätyön käytäntöjen tarkastelemiselle, jolloin voidaan pohtia teknologian ja
kestävän kehityksen mahdollista yhdentymistä tai eroavuutta. Tämä tutkimus on parhaan tietoni mukaan ensimmäinen, joka
analysoi kohdeorganisaation nykyisiä etätyön käytäntöjä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kohdeorganisaatiossa työntekijöitä motivoidaan etätyön tekemiseen. Aiemman tutkimuksen mukaan etätyöllä nähdään
kuitenkin olevan myös negatiivisia vaikutuksia (rebound effects), jotka tuhlaavat saavutetun ympäristöllisen hyödyn. Näistä
esimerkkinä on toimistotyökalujen lisäksi liikkuvan työn myötä elektroniikan määrän ja jätteen lisääntyminen. Etätyön
ongelmakohtina eivät tulosteni mukaan näyttäydy ympäristölliset rebound-vaikutukset vaan työntekijöiden sosiaaliseen
kestävyyteen liittyvät ilmiöt, esimerkkinä mahdollinen työ- ja vapaa-ajan rajojen hämärtyminen etätyön tekemisen myötä.
Päästäkseen aitoihin ympäristöhyötyihin yritysten tulisi vakuuttua etätyön sosiaalisesta kestävyydestä.

Tutkimusaineisto on kerätty kvalitatiivisin menetelmin teemahaastatteluilla seitsemältä kohdeorganisaatiossa työskentelevältä
henkilöltä, jotka ovat joko etätyön käytäntöjä kehittävässä asemassa tai jotka tekevät itse paljon etätöitä. Tutkielman
empiirinen osio on analysoitu teemoittelun keinoin. Tulosteni mukaan etätyö on kohdeorganisaation toimintaympäristön
myötä luonnollinen, erittäin joustava ja melko yleinen tapa työskennellä. Kohdeorganisaation toimintakulttuuri ja työn käsite
muovautuvat jatkuvasti ja etätyön tulevaisuus nojaa tulosteni mukaan teknologisen kehityksen lisäksi laajamittaisempaan
asennemuutokseen etätyötä kohtaan sekä etätyön käsitteen tarkempaan määrittelemiseen, jotta etätyöstä saatavat hyödyt
olisivat selkeitä, näkyviä ja ennen kaikkea kestäviä.
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