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Esipuhe
Kiinnostukseni etätyöhön syttyi maaliskuussa 1987 osallistuessani konferenssiin
Bonnissa. Aikaan ja paikkaan kohdistuvat työn järjestelyt tieto- ja
tietoliikennetekniikan keinoin vaikuttivat lupaavilta työn laadun ja tuottavuuden
näkökulmista. Lisäksi etätyö osoittautui kehittyväksi ja tutkimuksen
näkökannalta vähän kartoitetuksi alueeksi. Työskentely Työelämän Suhteiden
neuvottelukunnan
sihteeristössä
ja
myöhemmin
Työministeriön
tutkimusyksikössä tarjosi toimialaan liittyvän mahdollisuuden etätyön
tutkimukseen.
Etätyön kansallisten sovellutusten, työmarkkina- ja
aluepoliittisten vaikutusten sekä konseptuaalisen kehityksen arviointi on
tarjonnut aiheita useisiin raportteihin 1990-luvulla.
Mielenkiinto etätyötä kohtaan on erityisesti käytännöllistä, sillä hyvän
työelämän eli turvallisuuden, tuottavuuden, laadun, jatkuvuuden ja kehittymisen
edellytysten parantaminen voidaan asettaa jo arvoksi sinänsä. Virkatehtävissä
olen saanut osallistua työelämän kehittämistoimiin ja asiaa koskevaan
kansainväliseen keskusteluun. Siksi intressi tutkimiseen on säilynyt myös sen
jälkeen, kun päätoiminen mahdollisuus tutkimuksen tekemiseen oli poistunut.
Etätyö ei ole työmarkkinaosapuolten keskinäinen nollasummapeli, vaan siihen
liittyy usein innovatiivisuutta ja tehokkuutta, josta seuraa sekä työntekijöiden,
työnantajien että yleistä etua. Etätyön haitat ovat Suomen työmarkkinoilla
etuihin verraten tavallisesti vähäiset. Kun etätyön liitetään aluekehityksen
visioita ja kun tehokkuus- ja ympäristösyiden vuoksi on kaikki syy selvittää
mahdollisuuksia fyysisen liikenteen muuntamiseen tietoliikenteeksi, saatetaan
etätyötä koskevaa lähestymistapaa pitää kritiikittömänä. Arvostelu saa usein
epäsuoran muodon; "suurista odotuksista huolimatta etätyö ei ole...." Tutkimuksen tehtävä on selvittää etätyön seurausvaikutuksia ja rakenteellisia
yhteyksiä. Yksilöllisen, organisatorisen ja yhteiskunnallisen toiminnan tehtävänä
on arvioida ympäristöä, asettaa päämääriä ja tehdä työtä niiden saavuttamiseksi.
Etätyö ei ole päämäärä vaan keino inhimillisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kiitän professori Guy Ahosta tuesta ja kannustuksesta tutkimusprojektin aikana
ja mahdollisuudesta osallistua IC-groupin toimintaan. Kiitän työn esitarkastajia
dosentti Pauli Juutia ja professori Jouko Nättiä paneutumisesta pitkään käsikirjoitukseen ja asiantuntevista korjausehdotuksista. Kiitän tohtori Toivo
Niskasta ja dosentti Tuomo Alasoinia arvokkaista kommenteista ja tutkija
Pekka Ylöstaloa korvaamattomasta avusta tilastoaineiston muokkauksessa.
Johtaja Matti Salmenperä on tukenut tutkimustyötä ja suhtautunut myönteisesti
virkavapausjärjestelyihin hankkeen aikana. Keskustelut johtaja Salmenperän
kanssa ovat positiivisella tavalla välittömästi ja välillisesti vaikuttaneet työn
etenemiseen. Haastattelujen litteroinnin ääninauhoilta suoritti apulaistarkastaja
Erja Matikainen. Pirjo Pekkola on oikolukenut tekstin ja parantanut oleellisesti
sen kieliasua. Monet kiitokset.
Työ perustuu myös työyhteisöön. Työelämän käytännön tutkimukseen olen
saanut tuntuman Työelämän suhteiden neuvottelukunnassa ja työministeriön
tutkimusyksikössä. Yhteistyöstä Timo Kauppisen, Tuomo Alasoinin, Jukka
Kohtasen ja Riitta Martikaisen kanssa olen oppinut paljon. Kuluneiden vuosien
aikana olen saanut etuoikeuden työskennellä etätyöhön liittyvissä
tutkimuskysymyksissä mm. Ari Luukisen, Tiina Hanhikkeen, Marya
Zamindarin, Asko Heikkilän, Tarja Nupposen ja Ilpo Kojon kanssa. Lisäksi
olen voinut työskennellä professori Reima Suomen kanssa etätyöhön liittyvien

julkaisuiden ja konferenssisen yhteydessä ja osallistua aluekehitysneuvos Matti
Sippolan johtaman etätyön teemaryhmän toimintaan. Keskeisiä kansainvälisiä
yhteyshenkilöitä ovat johtaja Werner Korte, tohtori Robert Pestel, VTL Walter
Paavonen ja tutkija John Bakke. Edellä mainittujen lisäksi pidän kiitollisena
mielessä lukuisat työ- ja opiskelutoverit, jotka ansaitsisivat yhteistyön,
kommenttien ja hyvän tahtonsa vuoksi tulla mainituiksi.
Tutkimushanketta ovat tukeneet taloudellisesti Työsuojelurahasto, Kansan
Sivistysrahasto sekä Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto. Työministeriö on
myöntänyt opintovapaata ja virkavapautta työn eri vaiheissa. Sonera Oy ja ICL
Invia Oyj antoivat mahdollisuuden case-tutkimuksen tekemiseen.
Haastateltavien ja yhteyshenkilöiden kanssa saatoin tutustua käytännön
etätyöhön. Kiitokset.
Tämän tutkimuksen kaikesta sisällöstä, lähtökohdista, valinnoista, tulkinnoista
ja mahdollisista virheistä vastaa yksin tekijä.

Kiitän perhettäni kannustuksesta, fyysisen ja henkisen poissaoloni sekä kotia
kattavien paperikasojen sietämisestä.
Omistan tämän työn tarkastaja Eero Pekkolalle, joka loukkaantui
työtapaturmassa vuonna 1969 ja sukeltaja Lieto Parkkarille, joka tiesi ennakolta
loukkaantuvansa ryhtyessään työhön pelastakseen uponneesta aluksesta
panssarintorjuntakalustoa Karjalan kannaksen taisteluihin kesäkuussa 1944.
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I Johdanto
1. Etätyö ja sen tutkiminen
Michael Serres katsoi energian ja informaation vaihdon olevan luonnon toiminnan
muoto. Inhimillistä viestintää tukevat artefaktit eli välineet, joiden kautta viestintää voidaan toteuttaa. Kirjoitus- ja kirjapainotaito ja käsillä oleva tietotekninen muutos vaikuttavat paradigmaattisella tavalla sosiaalisen ja intellektuaalisen alueella. Serresin mukaan
laadullisilla muutoksilla viestinnässä on merkittäviä vaikutuksia aikaa, tilaa ja sosiaalisia
suhteita koskeviin käsitteisiin. Keskittyminen on tilassa olemisen keskeinen piirre. Kaupungit, yritykset, kirjastot ja yksittäiset kirjat ovat keskittymiä. Ymmärrys on perustunut
laajaan materiaaliseen kapitalisointiin mm. demograafisen, intellektuaalisen alueilla.
Ajattelu on perustunut varastointiin ja tila-analogioiden käyttöön. Tietokoneet ja verkostot murtavat tätä inhimillisen keskeistä aluetta purkamalla keskittymisen tarvetta, jolloin
(tiedon) varastoinnin ongelma ratkeaa nopean tiedon siirtämisen avulla. Keskittymisen
korvaa jakelu. Tämä ilmenee keskusten, yritysten pääkonttoreiden ja koululuokkien
merkityksen vähenemisenä etäteknologian lisääntyessä. Osoite oli ennen (koti tai työ)
paikka. Nyt puhelinnumero tai email-osoite ei viittaa fyysiseen paikkaan, vaan tilaan
(oma huom.) Paikallisuudesta voidaan siirtyä optionaaliseen globaalisuuteen. Serres toteaa kärjistäen teknisen kehityksen johtavan muistin objektivointiin ja ajattelun vapauttamiseen. Paradoksaalisella tavalla uusi ”ihminen ilman kykyjä” katsoo pc-laitettaan
”omana päänään”. Välineiden historia on tiedon ja filosofian historiaa. (Serres;
26.1.2001.)
Serresin painottaman verkostojen ja välineiden kehityksen ohella myös inhimillinen toiminta ja työ korotuvat. Tietoyhteiskunnaksi kutusutussa taloudessa tuotteet ja palvelut
sekä liiketoiminta muuttuvat yhä tietointensiivisemmiksi. Työn tietointensiteetti kasvaa ja
tietotyö yleistyy. Työn katsotaan sinänsä olevan lisääntyvästi tiedon tuottamista, joka tapahtuu yksilöllisesti ja organisaatioissa. Tiedon tuottaminen on lopputuotteena ja menetelmänä sekä yleinen että järjestelmä- ja kulttuurispesifi ilmiö. Työorganisaatiolla on tekninen järjestelmä sekä työn organisoinnin muoto, joiden avulla ihmiset tuottavat tietoa ja
ovat yhteydessä asiakkaisiin. Tämä kontakti on luonteeltaan ihmisten ja ajatusten kohtaamista sekä lisäarvoisten ajatusten tuottamista. Tavoitteena on asiakkaiden ongelmien
ratkaisu.
Tietotyön ja tietojärjestelmien kehittyessä sosiaalinen (legaalinen, liiketoiminnallinen,
yksilöllinen) käsitys työn tekemisen paikasta kuitenkin muuttuu. (Vrt. Turkki; 1998, 811.) Etätyö ymmärrettiin aluksi kiinteän työpaikan ja työajan "kieltämisenä" eli työn tekemisenä tieto- ja tietoliikennetekniikan avulla etäällä tavanomaisesta työpaikasta. Sittemmin etätyönä ajateltiin työtä, joka tapahtuu ajasta ja paikasta riippumatta. Tämän jälkeen työtä, joka tapahtuu monessa ajassa ja paikassa. Tietoverkkojen kehittyminen ja
virtuaalisia työtiloja koskevat ilmiöt ovat tuoneet keskusteluun työskentelyn verkkojen
virittämässä tietoavaruudessa. Työn havaitaan tapahtuvan fyysisissä tiloissa sekä tietoverkkojen ulottuvuudessa. Tähän ilmiöön viittaa käsite eWork.
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Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu tietotyötä etätyön muodossa. Näkökulmana on etätyöntekijöiden asema työntekijöinä. Keskeisiksi muuttujiksi on valittu työaika, työmarkkina-asema sekä työelämän laatu. Tutkimus on keskeisiltä osiltaan käsitteellinen siten,
että sen tavoitteena on kuvata etätyö-käsitteen kehitystä ja jopa ontologisten, ajan- ja paikan-käsitteiden olemusta ja ilmenemistä työssä. Tähän tarkasteluun liittyy myös tutkimuksen ongelma: Etätyön luonnehdinta ja siihen liittyvä tutkimus on kehittynyt käsitteellisesti. Eri aikoina ja eri yhteyksissä kerätty tutkimusaineisto on epäyhtenäistä. Lisäksi etätyö-termin kohde eli työn luonne ja työn organisoinnin tapa muuttuvat. Tämä aiheuttaa metodologisia ongelmia, jotka on pyritty ratkaisemaan nostamalla abstraktiotasoa
ja liittämällä etätyötä koskevat määritelmät osaksi erilaisissa tiloissa tapahtuvaa työskentelyä.
Etätyön keskeisiä määreitä eli aikaa ja paikkaa on tarkasteltu käsitteellisesti. Huomio
kohdistuu mm. etätyön rooliin eri toiminnallisissa tiloissa. Lisäksi arvioidaan osaamispääomaa koskevaa teoriaa, ts. miten työpaikat ottavat liiketoimintaperiaatteissa, työn organisoinnissa ja teknisiä järjestelmiä rakennettaessa huomioon tieto- ja etätyön ja työntekijät. Tilastoaineiston avulla on arvioitu sitä, kuinka etätyöntekijät "ovat" sosiaalisissa rakenteissa. Etätyötä on tarkasteltu empiirisesti kahdessa yrityksessä
Lennart Sturesson jakaa etätyöstä keskustelevat edistäjiin ja vastustajiin. Yksityiskohtaisia luokkia ovat edistäjät ja "tulisielut", tukijat, neutraalit ja analyytikot, kriittiset ja skeptiset sekä jarruttajat. Tutkijoiden on tulkittu, jopa pääasiallisesti, edistäneen etätyösovellutuksia (Sturesson; 2000, 290, 317.) Tämän opinnäytteen tavoitteena ei luonnollisesti ole
ottaa etätyöhön normatiivista kantaa. Keskustelussa on välttämätöntä käsitellä sekä
myönteisiä että kriittisiä puheenvuoroja. Erityisesti tässä työssä pyritty on analyyttisyyteen.
Myönteiset näkökannat ja kritiikki sisältävät tärkeitä näkökohtia, mutta johtopäätösten
tekeminen vastakkainasettelusta on vaikeaa. Varautuneet argumentit ovat usein konseptisidonnaisia eikä tutkijakaan yleensä kykene muuhun kuin viittaamaan erilaisiin työmarkkina-, organisaatio- tai liiketoimintastrategioihin. Järjestelmätarkasteluilla voidaan
osoittaa kuvauksen tai kritiikin sija. Keskustelussa hahmottuvat tällöin konseptuaalisten
toimintaympäristöjen erot. Etätyötä koskevaa positiivista ja negatiivista argumentointia
on käsitelty luokitellen sitä työmarkkina-, organisaatio- ja henkilökohtaiselle tasolle, jolloin on päädytty rakenteelliseen toimintaympäristön kuvaukseen. Etätyön tehokkuus- ja
haittatekijöitä on käsitelty useissa kohdin. Mm. nämä tarkastelut liittyvät kriittisyyteen ja
systemaattiseen epäilyyn, joka kohdistuu sekä etätyöhön että sen motiiveihin ja seurauksiin.

1.1. Tausta
"Filosofia... on taistelua sitä lumousta vastaan, joka ilmaisumuodoilla on meihin." (Wittgenstein; 1999, 63.)
Etätyötä koskevaa keskustelua on käyty n. 30 vuoden ajan. Ilmiötä on kuvattu eri termein
johtuen konseptuaalisesta kehityksestä ja useista näkökulmista. (ks. Pekkola 1993, 22-
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24.) Ilmiöön liittyy kaupallisia, hallinnollisia ja tieteellisiä intressejä. Ei ole ihmeteltävää,
että myös etätyötä koskeva empiirinen tutkimustyyppinen aineisto on toisinaan yhteismitatonta ja näennäisen ristiriitaista.
Tutkimukset viittaavat etätyön yleiseen lisääntymiseen. Tieto- ja tietoliikenneteknologian
laaja soveltaminen ja internet ovat lisänneet paitsi tietoteknisten järjestelmien käyttöä,
myös muuttaneet liiketoiminnan luonnetta. Työn järjestäminen suhteessa teknologiaan,
organisaatioon ja (liike)toimintaympäristöön konkretisoi pitkään jatkunutta keskustelua
tuotannon dematerialisaatiosta ja työnteon sekä kulutuksen immaterialisaatiosta (ks. Heinonen; 2000, 68.). Tieto- ja / tai tietoliikennetekniikan kehitys on sulauttanut etätyö-käsitettä varsinkin EU-komission korostaman eWork-käsitteen sisään (E-Work 2000.).
Etätyötä koskeva keskustelu on lähtökohtaisesti jakautunut aluepolitiikkaa ja työorganisaatioita koskeviin osiin. Etätyöstä on keskusteltu myös suhteessa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen ja liikenteen konversioon. Myös teknologiaa ja kaupallisia
sovellutuksia koskevat kirjoitukset liittyvät etätyöhön. Internet-hakuohjelmasta löytyy
termillä ”telework” 35 000 viitettä.
Kysymykseen siitä, miksi etätyö on tutkimuksen arvoinen asia, voitaisiin vastauksena
antaa tutkijan kohteeseen tuntema älyllinen mielenkiinto. Laajemmalta teoreettiselta kannalta etätyö liittyy yhtenä osana työn organisoinnin muotoihin, joiden selvittämistä on pidettävä tärkeänä ensinnäkin siksi, että tieto- ja asiantuntijoiden työn suhdetta organisaation rakenteisiin ja varsinkin teknisiin mahdollisuuksiin tunnetaan rajoitetusti ja mitä ilmeisimmin inhimillisiä ja teknisiä voimavaroja käytetään puutteellisella tavalla. Kevätsalon väitöskirjan (1999, 125.) uhkaava teesi oli muotoiltu siten, että palkansaajien kyvyt
ovat kasvavassa vajaakäytössä. Antila (2001, 42.) on esittänyt edelliseen tarkennusta,
jonka mukaan henkilöstön pätevyys ja ammatillinen osaaminen lisääntyvät huomattavasti
nopeammin tai yleisemmin kuin työn sisällön monipuolisuus ja haasteellisuus. Näin inhimillisten resurssien "alikäyttö" kasvaa. Pitääkö tämä paikkansa myös etätyössä, vai
onko etätyö menetelmä kompetenssin syvälliseen käyttöön ? Etätyöhön liittyy mielenkiintoisia työkulttuuriin yhdistyviä selviämisen ja menestymisen piirteitä. Siten etätyöhön
tapana järjestää työ liittyy paitsi teoreettinen myös merkittävä taloudellinen ja sosiaalinen
intressi. Etätyöhön on kohdistettu myös kritiikkiä, joka suomalaisessa työmarkkinaympäristössä liittyy vakavimmin työaikojen pidentymiseen. Avoin kysymys on etätyön merkitys työssä jaksamista edistävänä tai heikentävänä tekijänä. Etätyön olemusta on valaistu
laaja-alaisilla empiirisillä tutkimuksilla (Esim. ECaTT; 2000). Tämän lisäksi on tarpeen
tutkia sitä, miten eri työmarkkinajärjestelmien ominaisuudet, organisaatioiden
toimintapolitiikka sekä henkilöstön ammattitaito vaikuttavat etätyön ilmenemiseen ja sen
seurausvaikutuksiin (Pekkola; 1993.).
Sosiaaliset käsitteet ja niistä koostuvat teoriat ovat konstruktioita (ks. esim. Gergen;
1999.), joiden luonne riippuu mm. näkökulmista, rajauksista, temporaalista määreistä jne.
Tässä tutkimuksessa on keskitytty liiketoiminnassa ja työelämässä ilmenevän etätyön arviointiin 1990-luvun Suomessa. Lähtökohtana yksilötasolla on työmarkkina-asema sekä
työelämän laatu. Yritys- ja organisaatiotasolla näkökulmana on työn organisoinnin tapa ja
etätyön suhde liiketoimintaan.
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Etätyön määritelmään liittyy ajan käsite työaikana, työ- ja vapaa-ajan yhdistelmänä ja aikatehokkuutena. Etätyötä - kuten yleensä työtä - koskevissa tutkimuksissa aika on käsitetty Newtonin tapaan kiinteänä, ulkoisena ulottuvuutena, jossa asiat tapahtuvat (Vrt.
Adam; 1995, 87, 89-91.) . Sosiaalinen ja luonnontieteen teoria voivat toki käsitellä aikaa
monimuotoisemmin. Varhaiseen teollistumisen vaiheeseen liittyi työntekijöiden vastarinta abstraktia aikakonseptia vastaan, joka kääntyi sukupolvien kuluessa konfliktiksi
ajankäytön muodoista. Abstraktin ja kontekstista vapaan teollisen työn- ja aikakäsitteen
muodostaminen oli mahdollista vain metristen tai jopa numeeristen käsitteiden välityksellä. Sosiaalisen ajan muuntuminen abstraktiksi toimintoja määrääväksi kellon osoittamaksi ajaksi edellyttää valtaa, eli mahdollisuutta määrittää muiden ihmisten toimintaa.
(Adam; 1990, 111, 116, 120.) Työprosessien muotoilu tai henkilökohtainen ajan rytmittäminen (vrt. Adam; 1990, 72-74, 76.) sisältävät ajallisia ilmiöitä, joiden asemaa sosiaalisessa teoriassa on välttämätöntä tarkastella. Adam kritisoi sosiaalista teoriaa - osittain
feministiseltä kannalta - siitä, että työaikaa koskeva tutkimus ei ota riittävästi huomioon
työsuhteiden ulkopuolisia aikakonsepteja, joustavuuden ja työajan välisiä suhteita ja että
teoria ei käsittele nopeuden problematiikkaa (Adam; 1995, 94-96, 99, 104-105.).1 Aikaan
kohdistuvasta analyysistä saavutetaan tuskin koskaan yksimielisyyttä, mutta olisi ilmeinen virhe käyttää ajan käsitettä vailla sen problematisointia. (Vrt. Adam; 1990, 95-97.)
Ajan lisäksi etätyön keskeisiin määreisiin kuuluu työpaikka sekä tieto- tai tietoliikenneteknologia. Myös näitä sosiaalisen todellisuuden määreitä on usein käsitelty epäanalyyttisesti. Työn organisoinnilla on voimakas vaikutus työn tuottavuuteen ja työelämän laatutekijöihin. Tieto- ja tietoliikenneteknologian soveltaminen spatiaalisten ja organisatoristen tekijöiden manipulointiin työssä avaa virtuaalisen toimintaympäristön, jossa sosiaaliset suhteet mutta myös tilan ja ajan konseptit voidaan muotoilla aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Tutkimuksessa on siksi selvitetty sitä, kuinka ajan, paikan ja inhimillisen
toiminnan keskinäisiä suhteita on ymmärrettävä työssä ja liiketoiminnassa.
Tutkimuksessa on arvioitu neljää asiakokonaisuutta. Ensinnäkin kyselyaineistojen avulla
on kartoitettu etätyöntekijöiden yleiskuvaa, heidän työmarkkina-asemaansa, työelämän
laatua ja työajan muotoja. Toiseksi etätyön kehitystä 1990-luvulla on tarkasteltu kahdessa
ensisijassa haastatteluihin perustuvassa case-tutkimuksessa päivittämällä vuosikymmenen
alussa samoissa organisaatioissa laaditut case-tutkimukset vuonna 1999. Kolmanneksi
etätyötä työn- ja liiketoiminnan organisoinnin muotona on suhteutettu osaamispääomaa
koskevaan teoriaan. Neljänneksi tutkimuksessa on arvioitu ajan, tilan ja sosiaalisen rakenteen ulottuvuuksia suhteessa työn muotoihin.
Lähtökohta on laaja ja haasteellinen, mutta tämä tarkastelu on välttämätöntä, sillä etätyötä koskeva keskustelu on usein metodologisesti vaikeasti arvioitavaa taustaoletusten ja
empiirisen aineiston tulkinnan kannalta tai kohteen rajoittuneisuuden vuoksi. Etätyötä on
tarkasteltu puutteellisesti osana liiketoimintastrategioita yleensä ja varsinkin hyöty- ja
haittatekijöiden arvioinnin alueella. Toisaalta työelämää koskevassa keskustelussa on
kiinnitetty vähän huomiota perustaviin aikaa ja paikkaa koskeviin käsitteisiin siitäkin
huolimatta, että keskeisenä toiminnan muutoksena pidetään kiirettä, aika-käsitteiden
1

"...people...; they are time, they live time, they generate time in interaction, they fix time in their artefacts." (Adam; 1995, 104.)
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muutosta ja toimimista tietoverkko- tai virtuaalisissa ympäristöissä. Aika-paikkarakenteen tarkastelu on työelämän analysoinnin kannalta välttämätöntä. Se saattaa johtaa erityisen teoreettisiin tarkasteluihin, mutta myös toiminnan perusympäristön käsitteelliseen
kartoittamiseen. Dynamiikka ja rakenteelliset mallit edellyttävät toisiaan, jotta työelämän
tapahtumia voidaan arvioida.

1.2. Kysymyksenasettelu
Etätyötä koskevat ongelmat liittyivät 1990-luvun alussa työmarkkinapoliittisesti hyvin
ristiriitaisiin käsityksiin. Näitä käsitteellisiä ongelmia voitiin aikaisemmassa tutkimuksessa (Pekkola; 1993.) selittää yleisesti työmarkkinajärjestelmien ja yritysten liiketoiminta- ja henkilöstöstrategioiden rakenteellisten erojen avulla sekä henkilökohtaisen
ammattitaidon lähtökohdista.
Työmarkkinoiden lohkoutumista koskevat teoriat olettavat strategista ammattiaitoa hankkineiden ryhmien ja henkilöiden kuuluvan työmarkkinoiden ydinryhmiin. Atkinson
(1987) olettaa heihin kohdistuvan laadullista työmarkkinajoustoa ja sekundaarisiin ryhmiin määrällistä työmarkkinajoustoa. On oletettavissa, että kun tuotanto tietovaltaistuu,
myös tietotyötä tekevien työmarkkina-asema ja työelämän laatu yleisesti ottaen paranisi.
Samaa voidaan olettaa tapahtuvan erityisesti etätyöntekijöiden piirissä, sillä he kuuluvat
valtaosin tietotyöntekijöiden joukkoon.
Tarkasteltaessa empiirisesti ennakko-oletusta, että tietotyöstä – tietoyhteiskunnan ja tiedon tuotannon kärkitoimintona - löytyisi lineaarinen yhteys työmarkkina-asemaan ja työelämän laatuun, havaittiin yhteyden olevan vain osittain oletetun kaltainen ja että selittämiseen liittyi useita väliin tulevia muuttujia. Havaintoja voitiin selittää työmarkkinajärjestelmän työn ehtoihin kohdistaman stabiloivan vaikutuksen sekä työn systemaattisen
organisoinnin ja kehittämistoimien vähäisyyden avulla. (Pekkola & Ylöstalo; 1996.) Sen
sijaan etätyö näytti liittyvän keskimääräistä korkeampaan työmarkkina-asemaan ja työelämän laatuun. Selityksenä esitettiin työaikaan sekä –paikkaan liittyvää työn organisointitoimenpidettä. (Pekkola; 1997.) Tämä käsitys perustui vuosien 1993 ja 1994
työolobarometrien aineistoihin siten, että tietotyötä koskeva aineisto kerättiin vuonna
1993 ja etätyötä koskeva aineisto vuonna 1994. Näinä vuosina lama kääntyi
työmarkkinoilla elpymiseksi ja vuosien 1993 ja 1994 välillä esiintyy merkittäviä yleisiä
eroja työmarkkinauhkien ja työelämän laatutekijöiden tasossa. (Työolobarometri;
lokakuu 2000.) Tässä tutkimuksessa haluttiin tarkentaa vertailua vuoden 1997
työolobarometrin aineistolla, johon sisältyi sekä etätyötä että tietotyötä koskeva kysymys.
Kysymyksenasettelussa on keskeistä useiden selittävien tekijöiden vakiointi. Puhuttaessa
työmarkkina-asemasta ja työelämän laadusta eri henkilöstöryhmien lähtökohtatilanne on
poikkeava. Toisaalta etätyöntekijöiden jakauma palkansaajien keskuudessa on vino siten,
että miltei kaikki ovat ylempiä tai alempia toimihenkilöitä.
Tutkimuksessa tarkastellaan etätyötä osana tietotyötä Suomen työmarkkinoilla. Oletuksena on se, että organisaatiot noudattavat vaihtelevalla tavalla henkilöstön kykyjä hyödyntävää liiketoimintastrategiaa. Tämä strategia kohdistuu henkilöstöryhmiin, joista etä-
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työn kannalta relevantteja ovat ylemmät ja alemmat toimihenkilöt. Liiketoimintastrategiaa tarkastellaan korostetusti (työ)ajan ja -paikan organisointina. Työajan ja -paikan järjestelyillä on vaikutusta osaamispääomaan (IC) liiketoiminnan tehokkuustekijöinä. Toisaalta siihen liittyy välittömiä etätyöhön liittyviä tehokkuustekijöitä, joilla puolestaan on
vaikutusta työntekijöiden työmarkkina-asemaan ja työelämän laatuun. Etätyön arvioidaan
olevan osa laajempaa työaikoihin liittyvää joustoa. (Asetelma 1.)
Asetelma 1. Etätyön rakenteellisia piirteitä säännellyssä työmarkkinaympäristössä

Liiketoiminta
Työmarkkinajärjestelmä

Tietotyö

IC
Liiketoimintastrategia
a. henkilöstön kykyjä
paljon hyödyntävä
b. henkilöstön kykyjä
vähän hyödyntävä

Aika – Paikka

Tehokkuustekijät
Etätyö
Työmarkkina-asema
Henkilöstöryhmä
Yth / Ath

Työelämän laatu
Työaika

Lähtökohtaisesti oletuksena on se, että etätyöhön liittyy parantunut työmarkkina-asema ja
työelämän laatu. Tämä ilmenee työntekijän kannalta positiivisiksi tulkittavina poikkeuksena vastaavasta työstä, jossa etätyötä ei sovelleta. Eroja työmarkkina-asemassa ja työelämän laadussa pyritään selittämään siten, että työn organisointi ja henkilöstöpolitiikka
kohdistuvat tässä tapauksessa ajan ja paikan variointiin. Tämä erityispiirre säilyy –määritelmän mukaan - etätyön ja muun työn välillä siitä riippumatta, millainen on työn yleinen luonne. Tarkastelu kohdistetaan tietotyötä- ja etätyötä tekevien eroihin työmarkkinaasemassa olettaen, että etätyöntekijöiden työmarkkina-asema on yleisesti ottaen parempi.
Tutkimusasetelmaa tarkennetaan siten, että henkilöstöryhmän vaikutus vakioidaan.
Tutkimus kohdistuu yksityiskohtaisesti seuraaville alueille:
- Etätyön luonteen ja laajuuden kuvaamiseen kansallisella tasolla sekä etätyön yrityskohtaisen toteutuksen tarkasteluun case-tutkimuksissa.
- Keskeinen osa tutkimusta on etätyön käsitteellinen tarkastelu työskentelynä tilassa ja
ajankäytön muotoina.
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- Etätyön olemusta on tarkasteltu osaamispääomaan ja työmarkkinoiden lohkoutumiseen
liittyvien teorioiden valossa kytkemällä niihin tilassa tapahtuvan työskentelyn luonteenpiirteet.
- Etätyön yhteydessä tarkastelu on kohdistettu sekä yrityksen / työnantajan että palkansaajan intresseihin. Yritystoiminnan viitekehyksinä on käytetty ensisijassa osaamispääomaa koskevaa teoriaa ja palkansaajien osalta työmarkkina-asemaa, työelämän laatutekijöitä ja työaikaa.
- Tutkimus kohdistuu etätyön yksityiskohtaisiin hyöty- ja haittatekijöihin yrityksissä ja
niiden muutokseen 1990-luvun aikana.

1.3. Tutkimusmenetelmät ja aineisto
Tutkimusmenetelmänä on käytetty sekä kyselyaineiston kvantitatiivista analysointia että
kvalitatiivista case-tutkimusta. Kyselyaineisto kohdistuu valtakunnalliseen työmarkkinoiden kuvaukseen ja case-tutkimukset kahteen yritykseen. Kahtalaisen tutkimusmenetelmän käyttämisen tavoitteena on saada etätyöstä monitasoinen kuva. Lisäksi eri tasoilta
saatava tieto antaa tulkinnalle varmuutta sekä yrityskohtaisissa tyyppikuvauksissa että
työmarkkinatasoisessa yleistämisessä. Kolmanneksi toisistaan riippumaton kahtalainen
aineisto toimii tulkinnan validiteetin yleisenä tukena.
Kahden muuttujan kausaalisuhteen olemassaolon edellytyksenä voidaan pitää kolmea
seikkaa: Ilmiöiden välillä vallitsee korrelaatio, toisen muuttujan voidaan katsoa edeltävän
toista ja että niiden vaihtelu ei riipu jostakin kolmannesta molempiin vaikuttavasta tekijästä. (Ks. esim. Töttö; 1999, 285.) Tarkasteltaessa etätyön tutkimusasetelmaa ja selittämistä, voidaan lähtökohtana pitää sitä, että jos etätyön ja työmarkkina-aseman välillä
vallitsee positiivinen korrelaatio, kausaalisuhteen ensimmäinen ehto täyttyy. Työmarkkina-aseman ja etätyön välisen vuorovaikutussuhteen suuntaa voidaan kuvata vain loogisen päättelyn avulla, sillä oletettavasti etätyö tuottaa tehokkuustekijöitä, jotka parantavat
henkilön työsuoritusta ja asemaa organisaatiossa. Tämä lisää oman aseman arviointia ja
itsevarmuutta, joka on havaittavissa kyselyissä. Tämä tulkinta on työmarkkinoiden lohkoutumista koskevan teorian suuntainen, jolloin työntekijöiden ominaisuuksien ja työmarkkinakelpoisuuden arvioidaan vaikuttavan työmarkkina-asemaan. Luonnollisesti ei
ole pois suljettua, että vaikutussuhde on kaksisuuntainen ja parantunut työmarkkinaasema antaa lisääntyviä mahdollisuuksia työn organisointiin esimerkiksi etätyön muotoon. Tällöin olisi kyseessä nk. ”hyvä kehä”.
Kolmansien vaikuttavien tekijöiden poissulkeminen on vaikeaa muulla tavoin kuin kolmanteen tekijään (kuten toimiala) kohdistuvin vakioinnein. Näistä tärkein on vakiointi
henkilöstöryhmän sisällä. Tarkan rajauksen tekeminen kolmansien muuttujien suuntaan
kvantitatiivisessa ongelmassa (missä määrin / miksi työmarkkina-asema muuttuu) tekee
vaikeaksi se, että innovatiiviseen tapaan organisoida työ voi kuulua etätyön edistäminen.
Tällöin etätyö olisi yksi yleiseen laadulliseen joustavuuteen perustuvan henkilöstöpolitiikan ulottuvuus, joka selittäisi myös palkansaajien turvattua työmarkkina-asemaa. Tämän
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arvioimiseksi vaadittaisiin yritys- tai toimipaikkatason vakiointeja. Kyse on aineiston
luonteesta. Toisaalta voidaan katsoa, että henkilöstöpolitiikan arvioinnissa on osaltaan
kyse etätyön taustalla olevien kvalitatiivisten tekijöiden (mitä, miten) kuvailemisesta ja
selittämisestä, jolloin kyse on ilmiön analysoinnista myös laadullisella tasolla. (Vrt.
Töttö; 1999, 284.) Tötön mukaan kausaalisuhteen tulkinta ei ole empiirisen vaan teoreettisen tason asia. (emt. 286-287.) (Asetelma 2.) Kausaalisuhteen esittäminen sekä kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin että kuvailevin ja selittävin elementein on metodologisesti
mahdollista.
Glaser ja Strauss korostavat tutkimusaineiston laaja-alaista merkitystä tulkintojen luomisessa. Teoria ei nouse vain aineistosta sinänsä, vaan tulkinta syntyy aineiston työstämisestä. Ilmiöiden tulkinta ei riipu vain yksittäisen väitteen verifikaatiosta, vaan sisäisestä
johdonmukaisuudesta, olettamusten luonteesta, suhteesta muihin teorioihin sekä suhteesta
inhimilliseen. Inhimillisten dokumenttien funktio on myös herättää oivalluksia, näköaloja
ja arvioinnin mahdollisuuksia. He katsovat, että sekä määrällinen että laadullinen tutkimus on tarpeellista sosiologisen teorian näkökannalta erityisesti siten, että ne voivat täydentää toisiaan tarjoamalla samasta kohteesta eri tyyppistä aineistoa. (Glaser & Strauss;
1967, 5-6, 13-14, 17-18.) Kvalitatiivisen case-aineiston avulla voidaan valtakunnallista
tilastollista aineistoa yksityiskohtaisemmin arvioida kausaalisuhteen luonnetta ja kuvata
etätyötä osana henkilöstöpolitiikkaa ja työtä
Asetelma 2. Kausaalisuhteen tulkintaa
Ote / tavoite
Kvalitatiivinen
Kvantitatiivinen
(Töttö; 1999.)

Kuvaileva
MITÄ ?
MITEN PALJON ?

Selittävä
MITEN ?
MIKSI ?

Tutkimuksessa on käytetty aineistona:
- haastattelut
- keskustelut ja palautetilaisuudet
- etätyötä koskevat ohjeet
- yritysten julkaisuissa painetut artikkelit
- pienimuotoinen havainnointi
- sähköpostin käyttötilasto
- tutkimusraportit
- yritysten www-sivut
- valtakunnalliset kyselyt
- järjestökohtainen kysely
- yrityskohtainen sähköpostin käyttötilasto
Seuraavissa kappaleissa on tarkasteltu aineiston hankintaprosessia - ensin case-aineiston
kokoamista sekä käyttöä ja sen jälkeen kvantitatiivisen aineiston luonnetta ja käyttöä.
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1.3.1. Case-aineisto2
Case-tutkimuksien aineisto oli pääosin kvalitatiivista ja koostui ensisijaisesti haastatteluista ja kirjallisesta materiaalista. Kvantitatiivista tietoa työajoista oli laajemmassa mitassa saatavilla vain sähköpostin käyttötilastosta vuodelta 1989 ja fragmentaarisesta tietojärjestelmän käyttötilastosta vuodelta 2000.
Case-menetelmää käytetään, kun halutaan ymmärtää monimutkaisia sosiaalisia ilmiötä,
sillä se antaa mahdollisuuden säilyttää kokonaisvaltainen kuva tapahtumista. Case-tutkimukset voidaan jakaa kartoittaviin, kuvaileviin ja selittäviin tutkimuksiin. (Yin; 1985, 14
-16.)
ICL Invia Oyj:n ja Sonera Oy:n yritystasoisen tutkimusmenetelmän valinnassa on päädytty case-strategiaan. Tämä oli luonnollista, koska tutkimuksissa haluttiin tarkastella
etätyön kehitystä 8 - 9 vuoden aikajänteellä tilanteessa, jossa myös aikaisempi tutkimus
perustui case-menetelmään. Tapausten keskinäisellä vertailulla on etsitty varmuutta yritystasoisiin tulkintoihin. Raportin case-tutkimukset ovat erityisesti kuvailevia, sillä
vuonna 1993 julkaistujen case-tutkimusten funktiona oli silloin heikosti tunnetun ilmiön
kartoittaminen. Raportin case-tutkimukset ovat selittäviä erityisesti pyrittäessä operationalisoimaan tilastoaineistossa havaittuja ilmiöitä.
Kysymykseen siitä, missä määrin vain kahteen yritykseen kohdistuvat case-tutkimukset
täyttävät teoreettisen saturaation vaatimukset (Glaser & Strauss; 1967, 61.) voidaan vastata, että aikaisemman tutkimuksen perusteella etätyö tapahtuu Suomessa tyypillisesti
henkilöstön kykyjä hyödyntämään pyrkivissä organisaatioissa ja etätyöntekijät ovat
yleensä korkeasti ammattitaitoisia henkilöitä (Pekkola; 1993.). Nämä piirteet vaikuttavat
yhdenmukaistavasti etätyön sovellutukseen, samoin kuin työmarkkinajärjestelmä lainsäädännön ja työehtosopimusten osalta ja ammattitaitoisen työvoiman kysyntä-tarjonta tilanne työmarkkinoilla. Yritysten liiketoimintastrategia, yrityskulttuuri, koko ja alueellinen sijoittuminen jne. voivat vaikuttaa etätyön sovellutuksiin. Kuitenkin työmarkkinoita
koskevien teorioiden ja yksilökohtaisen työmarkkina-aseman tasolla voidaan olettaa jo
kahden tyypillisiksi arvioidun yrityksen case-tutkimuksen kattavan merkittävästi teoreettisen saturaation vaatimuksia.

1.3.1.1. Useiden tapausten arviointi
Case-tutkimus tarkastelee tapahtumaa luonnollisessa ympäristössään. Ilmiön ja sen ympäristön raja ei ole täysin selvä ja tutkimuksessa käytetään usean tyyppistä tietoa. (Yin;
1985, 23.) Yksittäisen casen käyttö on perusteltua, kun on kyse hyvin formuloidun teorian testaamisesta, kun tapaus on poikkeuksellinen tai uniikki tai kun kohteena on tapaus,
jota ei ole aikaisemmin tutkittu tieteellisin menetelmin. Useamman tapauksen käsittely
2

Case-aineistoa ja -menetelmää koskeva kuvaus perustuu aikaisempaan teokseen (Pekkola; 1993, 1-21.) ja
on osittain identtinen tämän kuvauksen kanssa. Samankaltaisuus johtuu keskeisesti siitä, että tässä
tutkimuksessa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan noudattamaan aikaisempaa tutkimustekniikkaa
rakennettaessa aikajännettä kahden yrityksen eri aikoina tapahtuvan etätyökuvauksen välille.
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liittyy toistettavuuden logiikkaan. Useamman casen tutkimukseen tapaukset on Yinin
mukaan valittava siten, että niiden voidaan joko olettaa tuottavan yhdenmukaisia tai toisistaan poikkeavia mutta ennusteen mukaisia tuloksia. (Yin; 1985, 42 - 44, 48 – 53, Vrt.
Glaser & Strauss; 1967, 55 - 60.).
Case-tutkimusstrategia liittyy yritys- ja yksilötasolla työmarkkina-asemaa koskevan teorian testaamiseen erityisesti siten, että välittömään työympäristöön kohdistuva tutkimus
antaa mahdollisuuksia tyyppitulkintoihin, joihin valtakunnallisen kyselyaineiston tasolla
ei ole mahdollisuuksia. Tässä lähestymistavassa on ongelmana yrityskohtaisen tyyppisovellutuksen yleistettävyys. Voidaan esittää argumentti myös tyyppikuvausten yrityskohtaisen relevanssista. Tätä ongelmaa on pyritty poistamaan ennakolta tapahtuvien asiantuntija-arvioiden ja haastateltavien valinnan avulla (ks. 1.3.2. ja 1.4.1. sekä 1.4.2.). Lisäksi Sonera Oy:ssä järjestettiin 28.3.2000 palautetilaisuus, jossa yrityksen edustajat
saattoivat kommentoida tutkijan käsityksiä case-luonnoksen pohjalta. Tapausten perusteella pyrittiin varsinkin yksilö- ja yritystasolla arvioimaan etätyön yhdenmukaisuutta.
Yinin mukaan useamman tapauksen case-tutkimuksissa voidaan kysymyksiä asettaa viidelle tasolle:
1. Haastateltaville esitettävät kysymykset
2. Yksittäisen casen kysymykset
3. Kysymykset, jotka asetetaan eri caseista saaduille
löydöksille
4. Kysymykset, jotka koskevat koko tutkimusta
5. Normatiiviset toimintapolitiikkaa ja
suosituksia koskevat seikat. (Yin; 1985, 72.)
Haastateltaville osoitetuilla kysymyksillä pyrittiin arvioimaan etätyön luonnetta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, mitä muutoksia etätyön motiiveissa ja muodoissa on
mahdollisesti tapahtunut verrattuna vuosikymmenen alussa koottuihin case-tutkimuksiin.
Henkilökohtaisissa kysymyksissä pyrittiin ottamaan näkökulmana huomioon henkilön
kokemus ja organisatorinen asema, jolloin tulkintaa voidaan rakentaa myös yrityksen sisäisen rakenteen ja ammattitaidon varaan.
Yksittäisen case-tutkimuksen kysymykset määräytyvät toisaalta aikaisemman casen vertailun näkökulmasta. Toisaalta case-tutkimukseen liittyy – erityisesti muuttuvassa ympäristössä – tutkimushetkellä vallitsevan logiikan arviointi ja kuvaus. Tässä mielessä caset
ovat myös kuvailevia.
Case-tutkimuksia suoritettaessa viitekehystä pidettiin avoimena myös ennakko-oletuksista poikkeaville kuvaileville ja selittäville tekijöille. Kysymykset, jotka asetetaan casetutkimuksista saaduille löydöksille kohdistuvat erityisesti työaikaan ja henkilökohtaiseen
orientaatioon työympäristössä. Koko tutkimusta koskevat kysymykset liittyvät case-tutkimusten rakenteeseen ja yleisiin johtopäätöksin. Yritysten liiketoimintaa ja henkilöstöpolitiikkaa kuvailevat ainekset auttavat ymmärtämään ja selittämään kokonaisuuteen
kuuluvia kysymyksenasetteluja.
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Normatiivisten ja toimintapolitiikkaa koskevien suositusten antaminen ei kuulu tämän
tutkimuksen ensisijaiseen intressiin. Kuitenkin tutkimuksesta voi tehdä johtopäätöksiä,
jos lähtökohtana pidetään työmarkkinajouston seurausten arviointia tai osaamispääomaa
koskevan teorian konkretisoimista.

1.3.1.2. Tulosten yleistettävyys
Tutkimuksessa on käytetty empiirisenä case-aineistona yksittäisistä yrityksistä kerättyjä
tietoja. Case-tutkimuksen yleistettävyyttä on parannettu käyttämällä usean casen strategiaa, jolloin epävarmuus yleisten ja erityisten piirteiden alueesta vähenee tapausten kasvaessa. (Ks. Yin; 1985, 127 - 129.)
Yinin mukaan case-tutkimuksien tulokset on yleistettävissä teoreettisiin elementteihin ei
populaatioihin tai täysin yleiseen joukkoon. Case - toisin kuin koe - ei perustu otantaan.
Tutkijan tarkoituksena on laajentaa teoriaa ja etsiä sille uusia yleistyksiä (analyyttinen
yleistys) ei laskea frekvenssejä (tilastollinen yleistys). (Yin; 1985, 21.)
Case-tutkimuksen luonne määrää myös sille asetettavan ulkoisen validiteetin kriteerit.
Yinin mukaan ulkoinen validiteetti ilmenee, kun kehitettyä teoriaa uusintatutkimuksissa
testataan vastaavantyppisissä ympäristöissä, minkä jälkeen se on yleistettävissä laajempaan tapausjoukkoon. (Yin; 1985, 39 - 40.)

1.3.1.3 Kohteen lähestyminen ja haastateltavien valintakriteerit
ICL Invia Oyj:n ja Sonera Oy:n tapauksissa etätyön silloiseen tilanteeseen tutustuttiin ensivaiheessa avainhenkilöiden välityksellä. (ks. Yin; 1985, 38.) Yleiskuvaa selkeytettiin
puolivirallisen keskusteluiden yhteydessä sekä tutustumalla yrityksen www-sivuihin ja
etätyötä koskeviin ohjeisiin. Avainhenkilöt antoivat taustamateriaalia ja muiden yhteyshenkilöiden kontaktitietoja. (vrt. Grönfors; 1985, 73 - 76.) Muut kontakti- ja avainhenkilöt valikoituivat keskusteluiden perusteella, avainhenkilön arvioidessa tietolähteitä, joihin
kannattaisi ottaa yhteyttä. (vrt. Grönfors; 1985, 70.) Varsinaiset haastateltavat valikoitiin
osin strukturoiduksi ja osittain lumipallotekniikalla eli tiedustelemalla avainhenkilöiltä ja
sittemmin haastateltavilta parhaita tietolähteitä. (ks. Grönfors; 1985, 165.) Valintakriteerinä käytettiin etätyön käyttöä ja tyypillisiä työtehtäviä. Lisäksi haastateltavien valikointi
pyrittiin kohdistamaan organisaation eri tasoille, erilaisiin työtehtäviin ja molempiin sukupuoliin. Haastateltavien joukossa oli myös ammatillisten luottamustehtävien haltijoita.
Haastateltavien joukossa oli vuonna 1999 myös vuonna 1990 ja 1991 suoritettuihin
haastatteluihin osallistuneita.

1.3.1.4. Haastattelujen suorittaminen
ICL Invia Oyj:ssä tehtiin kesä- ja elokuussa 1999 seitsemän ja Sonera Oy:ssä kesä-elokuussa 1999 samoin seitsemän henkilökohtaista 1,5 - 2 tunnin mittaista haastattelua.
Tietolähteinä käytetyt henkilöt ovat toimihenkilöitä, jotka ovat asiantuntija- tai
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johtotehtävissä. Haastatteluista kaksi suoritettiin puhelimen välityksellä, muut henkilökohtaisesti. Kaikki haastattelut suoritti tutkija. Haastattelut tehtiin asianomaisten työpaikoilla tai tutkijan työhuoneessa. Yksi haastattelu tapahtui haastateltavan kotona - etätyötiloissa, jossa tarjoutui mahdollisuus myös havainnointeihin.
"Kvalitatiivisiin kenttämenetelmiin luetaan myös ns. avoin haastattelu, jota kutsutaan
myös teemahaastatteluksi.... haastateltavan annetaan puhua asiasta vapaasti ja tutkija
pyrkii ainoastaan pitämään huolta siitä, että häntä kiinnostavat teema-alueet tulevat
kartoitetuksi....avoimessa haastattelussa hyödynnetään nimenomaan vakioinnin puuttumista. Näin pyritään minimoimaan tutkijan vaikutus annettuihin vastauksiin." (Grönfors;
1985, 105-106.).
Yin tyypittelee haastattelut avoimiksi (open-ended nature), teemahaastatteluiksi sekä
strukturoiduin kysymyksin tehdyksi kyselyn kaltaiseksi haastatteluksi. Teemahaastattelu
voi olla luonteeltaan avoin ja keskusteleva, mutta haastattelija pitää haastattelun ajan silmällä tutkimusongelmasta johdettua kysymyslistaa. (Yin; 1985, 82 - 84.) Suoritetut
haastattelut olivat teemahaastattelun kaltaisia. Henkilökohtaisen kokemuksen perustella
arvioitiin, että mekaaninen ennakolta muotoiltujen kysymysten esittämien vaikeuttaisi
haastattelutilannetta sekä haittaisi ennakoimattoman tiedon käsittelyä. Näin pyrittiin
avaamaan tilaa Yinin em. case-tutkimuksen 3. funktiolle, joka kohdistuu caseista saaduille löydöksille. Haastattelutekniikassa pyrittiin ymmärtämään haastateltavan jäsennystä mielenkiinnon kohteena olevasta asiasta ja haastattelutilanteessa keskustelu pyrittiin oleellisin osin rakentamaan - tutkimusintressin piirissä - haastateltavan esille tuomien
jäsentelyiden ja yksityiskohtien pohjalle. Erityisesti haastattelija pyrki ymmärtämään
haastateltavan työnkulkuja ja tapaa hahmottaa työtään tutkimusasetelman piiriin kuluvien
asioiden luokissa.
Haastattelu aloitettiin pyytämällä haastateltavaa kuvaamaan työhistoriaansa organisaatiossa ja luonnehtimaan olennaisimpia työtehtäviään. Tämä lähtökohta täytti sekä verryttelykysymyksen funktion (Grönfors; 1985, 107, 112.), että antoi haastattelijalle mahdollisuuden ymmärtää henkilön asemaa ja arvioida potentiaalista keskustelun aluetta sekä ohjata keskustelua (Banaka; 1981, 18.) keskeisimpien työkokonaisuuksien ja työmenetelmien yhteyteen. Haastattelija piirsi kuvan työnkulun rakenteesta haastateltavan kertomuksen perusteella. Sitten työnkulkua tarkasteltiin yhdessä ja täydennettiin haastateltavan arvion mukaisesti.
Haastateltavat puhuivat vapaasti. Kuitenkin tarkentavia kysymyksiä esitettiin, jos asian
merkitys jäi epäselväksi tai lausunnossa tuotiin esiin uusi ja mielenkiintoinen yksityiskohta. Jos haastateltavat eksyivät asiasta tai haastattelun eteneminen edellytti ohjaavaa
toimenpidettä, esim. siirtymistä toiselle loogiselle tasolle, voitiin keskustelu usein luontevasti ja haastateltavaa loukkaamatta johdatella uomilleen palaamalla johonkin haastateltavan ennen mainitsemaan yksityiskohtaan, kuten olennaisimpien työtehtäviensä pääkohtiin. (vrt. Grönfors; 1985, 108., Banaka; 1981, 18., Glaser & Strauss; 1967, 46.) Haastateltavien osallistumista asian käsittelyyn sekä heidän kontrolliaan tilanteessa voitiin lisätä
asettamalla haastattelun lähtökohdaksi haastateltavan oman työn kulku, omat kokemukset
ja mahdollisuuksien mukaan myös omat kysymyksenasettelut. (ks. Banaka; 1981, 18 19.)
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Haastattelutilanteessa oli paikalla vain haastattelija ja haastateltava. Haastateltaville selvitettiin ennen haastattelun alkua tutkijan tausta, tutkimuksen tausta ja tarkoitus, aineiston
käytön tekniset ja eettiset periaatteet. (ks. Banaka; 1981, 47 - 48.) Henkilökohtaiset
haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastatteluista oli siten käytössä word-tekstinkäsittelyohjelmalla tuotettu yksityiskohtainen dokumentti. Lisäksi haastattelutilanteesta
tehtiin erityinen muistio, johon kirjattiin haastattelijan tuoreet yleisarviot haastattelusta.
Puhelinhaastattelussa ei voitu käyttää nauhoitusta, vaan haastatteluja kirjasi haastattelun
kestäessä vastausten keskeisen sisällön ja kirjoitti heti haastattelun päätyttyä yhteenvedon
lausunnoista.
Kysymysrunkoon merkityt asia-alueet pyrittiin kattamaan haastattelussa, sikäli kuin ne
olivat relevantteja haastateltavan kannalta (esim. esimiesasemaan tai luottamustoimeen
liittyvät näkökulmat). Haastattelutilanteessa haastattelija pyrki olemaan häiritsemättä
haastateltavan jäsentämää kuvaa ilmiöstä. (ks. Banaka; 1981, 14.) Haastatteluja jatkettiin
kunnes haastateltavien antamat kuvaukset kattoivat päällekkäisesti kysymysalueita ja
kunnes uutta (rakenteellista) tietoa ei enää oleellisesti kasautunut eli aineisto kyllääntyi.
(Vrt. Yin; 1985, 142., Mäkelä; 1990, 52., Glaser & Strauss; 1967, 61-62.)

1.3.1.5. Havainnointi ja muu case-aineisto
Yksi haastattelu tapahtui haastateltavan etätyöpaikalla eli kotona. Hän esitteli työympäristöään ja kertoi työhönsä liittyvistä tila- ja muista järjestelyistä. Siten haastatteluiden perusteella tehtyjä tulkintoja tukivat luonnollisessa työympäristössä tehdyt havainnot ja
demonstraatiot. Muiden haastateltavien ollessa kyseessä on havainnointia pidettävä kohdistetun havainnoinnin luontoisena. Havainnoinnin rajauksena sekä sitä jäsentävänä ja
kohdentavana tekijänä on pidettävä teemahaastattelun pohjana olevaa kysymysrunkoa.
(Liite 1.) Toisaalta luonnollisesti haastateltavien aktiivisuus ohjasi havainnointia (Grönfors; 1985, 100 - 102.).
Tulkinnassa tietojärjestelmien käytön luonteesta on käytetty jo vuonna 1993 analysoituja
S.mailin käyttötietoja vuosilta 1989 ja 1990, jotka antavat selvitystä sähköpostin käyttöön
liittyvistä työajoista. Muu aineisto on pääasiassa kirjallisessa tai www-muodossa olevia
ohjeita, raportteja ja muistioita.

1.3.1.6. Analyysi
Tarkastellessaan kvalitatiiviseen aineistoon perustuvaa aineiston analyysiä Jari Ehrnrooth
(1990, 37 - 38.) käsittelee käsittelyn ja tulkinnan suhdetta. Ennen analyysiä aineisto kaipaa käsittelyä, jolloin siitä karsitaan epäoleelliset yksityiskohdat ja se saatetaan valmiiksi
erittelyä varten. Toimintaa ohjaavat käsittelysäännöt ovat aina informaation poistamis- ja
siirtämissääntöjä eli kyse on aineiston tiivistämisestä ja karsinnasta. Tämän jälkeen seuraa analyysi omine tulkintasääntöineen. Erittely- ja sijoittelusäännöt ovat Ehrnroothin
mukaan sääntöjä, joiden perusteella aineisto hajotetaan analyysiyksikön tasolla ja sijoite-
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taan sitten analyysin luokkiin. Yleissääntöjä sovelletaan, kun analyysistä noustaan teoreettisten jäsentävien käsitteiden tasolle ja esitetään kokoava tulkinta asiasta.
Noudatettuna käsittelysääntönä on pidettävä koko haastatteluaineiston nauhoittamista ja
litteroimista. Litterointi tarkistettiin kuuntelemalla nauha samanaikaisesti tekstin lukemisen kanssa. Kustakin tarkasteltavasta teemasta laadittiin tekstinkäsittelyohjelman keinoin
oma tekstikokonaisuutensa, johon koottiin relevantit lausumat ja merkinnät kunkin lausuman esittäjästä. (Sulkunen; 1990, 282 -285.). Viitekehyksen mukaista aineiston luokitusrunkoa jouduttiin muuttamaan lisäämällä siihen joitakin tarkempaa analysointia vaativia kohtia ja toteamalla, etteivät kaikki ennakoidut kysymyksenasettelut muodostuneet
relevanteiksi.
Haastatteluaineiston tulkinnassa erittelysääntönä pidettiin tutkimuksen viitekehyksen
kannalta relevanttia ajatuskokonaisuutta. Sijoittelusääntöinä pidettiin lausumien kuulumista tutkimuksen viitekehyksen erityisiin kysymysalueisiin. Litteroiduista haastatteluista
ja havainnointikertomuksista siirrettiin esiin tuodut kannanotot ja kommentit kunkin erityisen asiakokonaisuuden yhteyteen.
Jari Ehrnrooth (1990, 38.) toteaa, että yleistyssäännöt perustuvat teoriajohtoisiin jäsentäviin käsitteisiin ja niiden erityissovellutuksiin. Käytetyt yleistyssäännöt ovat havaittavissa
tekstissä varsinkin case-tutkimusten yhteenvedonomaisissa osissa ja varsinaisessa yhteenvedossa. Yleistyssääntöjen tapauskohtainen logiikka on pääosiltaan ongelmaton,
koska teoreettisille käsitteille oli löydettävissä operationaaliset vastineet. Teoreettiseen
keskusteluun tulokset liittyvät aineistokohtaisiin yleistyksiin sikäli, kun ne on esitetty aikaisemmin esille tuotujen käsitteiden yhteydessä.
Yleisimmällä tasolla raportti antaa aineksia keskusteluun, joka liittyy työmarkkinoiden
lohkoutumiseen, työaikaan, osaamispääomaa koskevan teorian soveltamiseen sekä työn
tekemisen tiloja koskevaan sekä tieteellisen keskustelun peruskäsitteitä koskevaan keskusteluun.
Tarkastellessaan tulkinnan sisäisen koeteltavuuden ehtoja Heiskala toteaa;
"Yleensä kulttuurintutkimuksen tuottamille tulkinnoille asetetaan vaatimus siitä, että tulkinnan on kyettävä jäsentämään mielekkäästi merkitykselliseksi kaikki aineistoon kuuluva
materiaali... Aineistossa ei siis saa olla tulkinnan kanssa ristiriidassa olevia tapauksia."
(Heiskala; 1990. 244.)
Ristiriidattomuuden kriteeriä pidettiin lähtökohtana niin luokittelukategorioiden sisäisessä kuin case-tasolla esitetyssä tulkinnassa ja yhteenvedossa. Ristiriitaisten tai vaikeasti
tulkittavien lausumien taustalta etsittiin selittäviä tekijöitä kunnes loogisesti hyväksyttävä
tulkinta löytyi. Kaikki haastattelut voitiin jäsentää tulkinnan kannalta olennaisiin luokkiin.
Yin esittää case-tutkimuksen aineiston suositeltavimmaksi analysointitavaksi niiden teoreettisten lähtökohtien seuraamista, jotka johtivat tutkimukseen. Mikäli teoreettiset oletukset puuttuvat, on tapaus jäsennettävä analyysiä varten kuvailemalla sen rakennetta.
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Tämä kuvaileva jäsennys auttaa löytämään kausaalisia yhteyksiä tarkempaa analysointia
varten. (Yin; 1985, 100 - 102., vrt. Mäkelä; 1990, 54.)
Aineistosta saatu tieto on tunnistettu ja analysoitu kirjallisuudesta johdettujen teoreettisten termien kautta tai niille määriteltyjen operationaalisten vastinparien kautta. Kuitenkin
tapauksissa nousi esiin ennakoimattomia asiakokonaisuuksia, joiden jäsentämisessä jouduttiin palaamaan kirjallisuudesta löytyviin arvioihin ja aineiston omaan logiikkaan pohjautuvaan jäsentelyyn.

1.3.1.7. Johtopäätökset
Grönforsin mukaan induktiivisen päättelyn tavoitteena on järjestää materiaali sellaiseen
muotoon, että on mahdollista muodostaa luokitteluita ja ulottuvuuksia aineiston pohjalta.
Logiikkaan kuuluu kolme tasoa: Ensiksi kuvaileva induktio eli ilmiöiden kuvaaminen
muodossa tai järjestyksessä, jossa ne esiintyvät todellisuudessa. Toiseksi aineistokohtaisissa empiirisissä yleistyksissä pyritään kuvausten lisäksi myös aineistokohtaisiin selityksiin, aineistokohtaisiin analyyttisiin johtopäätöksiin. Tyytymättä pelkkiin kuvauksiin yritetään selittää yhteyksiä ilmiöiden välillä. Havaittujen ilmiöiden tai käyttäytymismuotojen deskriptioiden yhdistäminen analyyttisiksi kokonaisuuksiksi on tavallisesti tutkijan
loogisen päättelyn tuotetta. Tällaiset analyyttiset kokonaisuudet tai luokittelut ovat empiirisiä yleistyksiä, joille on ominaista, että ne ovat abstrakteja eri ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja tutkija tekee ne tutkittavasta yhteisöstä oman sosiologisen mielikuvituksensa ja
loogisen päättelykykynsä perusteella. Vuonna 1999 suoritettujen haastattelujen analysointia helpotti suuresti vuosina 1990-1991 kerätyn aineiston aikaisempi analysointi.
Hyvin monet etätyön motiiveihin ja tehokkuustekijöihin sekä työn ehtoihin liittyvät asiat
olivat vuosikymmenen lopussa pitkälti aikaisemmin kuvatun kaltaisia. Kolmas taso on
hypoteesien muodostaminen, jolloin yleistykset laajennetaan teoreettiselle tasolle. (Grönfors; 1985, 30 - 32.)
Tutkimuksessa on käytetty kuvailevaa induktiota case-tutkimusten yhteydessä erityisesti
kuvattaessa etätyöprojektien historiaa. Aineistokohtaisissa empiirisissä yleistyksissä on
selitetty yhteyksiä ilmiöiden välillä. Tapauksia yhdistämällä ja vertaamalla voitiin saada
yleiskäsitys siitä, millainen yleisluontoinen tulkinta voidaan esittää mielenkiinnon kohteena olleista käytännöllisistä ja teoreettisista seikoista. Tulkinnan yleisyyttä ja teoreettisuutta kohotettiin tarkastelemalla etätyön sovellutusta osaamispääomaa koskevan teorian
valossa ja tarkastelemalla tieto- ja tietoliikenneteknologian mahdollistamien toimintaulottuvuuksien käyttöä etäyön yhteydessä.

1.3.2. Kvantitatiivinen aineisto
Etätyön määrää ja luonnetta on mitattu työolobarometrissa vuosina 1994 ja 1997 ja 2000.
Vuosina 1994 ja 1997 on käytetty samaa etätyön määritelmää sekä kysymystä, joten arvio kohdistetaan pääasiassa näihin kahteen vuoteen. Tämän lisäksi etätyötä on mitattu
Työolotutkimuksessa sekä eurooppalaisessa ECaTT-tutkimuksessa. Tämän lisäksi etätyötä on mitattu Kuopion aluetyöterveyslaitoksen kyselyssä vuonna 1994 ja samana
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vuonna Tietotekniikan liiton jäsenyrityksille suunnatussa kyselyssä. Tietotekniikan liiton
kyselyn tulokset on raportoinut Marya Zamindar vuonna 1995. Kuopion Aluetyöterveyslaitoksen kyselyn tuloksia on osittain julkaistu (Luukinen ym.; 1996, Pekkola; 1997.).
Keskeisin analyysin perustana oleva aineisto on työolobarometri vuodelta 1997. Myös
vuosien 1993, 1994 ja 2000 työolobarometrin tietoja on käytetty. Lisäksi on viitattu Tilastokeskuksen suorittaman työolotutkimuksen, Tietotekniikan liiton jäsenkyselyn ja
Kuopion aluetyöterveyslaitoksen suorittaman valtakunnallisen kyselyn tuloksiin. Viittauksia on tehty myös ECaTT-tutkimukseen kuitenkaan uudelleen tulkitsematta sen perusaineistoa.

1.3.2.1. Työolobarometri
Työolobarometrin aineisto kerätään vuosittain syyskuussa. Kyseessä on Tilastokeskuksen
suorittama palkansaajakysely, joka perustuu satunnaisotantaan ja joka toteutetaan puhelinhaastatteluna ns. CATI-tekniikalla3. Kysely suunnataan kaikille 18-64 vuotiaille
palkansaajille Suomessa. Vuonna 1994 kokonaispopulaatio käsitti n. 1 750 000 henkilöä
ja otoskoko oli 1313 palkansaajaa, joka riittää edustavien johtopäätösten tekemiseen.
Vuonna 1994 etätyöhön liittyviä kysymyksiä esitettiin 1209 henkilölle. Puuttuvia havaintoja oli 104, joten vastausasteeksi saatiin 92 %. Työolobarometrin tulokset ovat
edustavia kaikissa ikäluokissa. Ainoastaan sukupuolten välillä on pienehköjä erovaisuuksia4. Myös vuoden 1997 työolobarometrin tiedot kerättiin 1178 satunnaisesti valituilta 18
- 64 vuotiailta palkansaajilta. Haastattelun kato on n. 10 %, mutta se ei vinouta tuloksia
esim. toimialoittain tai maantieteellisesti. Työpaikalla tarkoitetaan yksikköä, jonka toimintaan haastateltava osallistuu ja jonka muutoksista hänellä on suoria kokemuksia.5
(Ylöstalo & Rahikainen; 1997, 4 - 6).
Vuonna 2000 työolobarometrin aineiston keräsi Tilastokeskus puhelunhaastatteluina
syyskuussa vuonna 2000. Toteutuneita haastatteluja oli 1166 ja tiedot voi yhdistää koskemaan kaikki Suomen työssä olevia palkansaajia. Haastattelujen kato oli 12,7 %. Suurin
osa kerätyistä tiedoista on vertailukelpoisia vuosien 1992-1999 tietojen kanssa. (Ylöstalo;
2000., Ylöstalo; 2001, 4-7.) Vuonna 2000 etätyö määriteltiin yhtäpitävästi vuonna 1997
suoritetun työolotutkimuksen kanssa.
Työolobarometrin yhteydessä etätyö määriteltiin vuosina 1994 ja 1997 seuraavasti:
3

Computer Aided Telephone Inquiry.
Naisia tavoittaa kotoa helpommin.
5
Vuoden 1997 työolobarometriaineiston prosenttilukujen 5 % riskitason luottamusvälit ovat:
Prosenttiluku
Luottamusväli
(95 %)
40 - 60
+- 2,8
30 tai 70
+- 2,6
20 tai 80
+- 2,4
10 tai 90
+- 1,7
4

Vuoden 2000 työolobarometrin luottamusvälit ovat miltei samat (Ks. Ylöstalo; 2001, 6.)
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"Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella
nykyaikaista tietotekniikkaa, kuten mikrotietokonetta, puhelinta tai telefaxia hyväksi
käyttäen. Olennaista etätyölle ovat ajasta ja paikasta riippumattomat työjärjestelyt. Etätyö
on sellaista työtä, joka voidaan tehdä työpaikalla, mutta se tehdään muulla. Etätyötä eivät
ole esimerkiksi puhelinasentajan tai jakeluauton kuljettajan työ (vaikka he käyttäisivätkin
työssään tietotekniikkaa), sillä tätä työtä ei voi tehdä työpaikalla.
Etätyötä tehdään yleensä kotona tai sitä varten perustetussa erillisessä etätyötoimistossa.
Etätyö voi olla myös liikkuvaa, jolloin se tapahtuu matkaviestimien avulla esimerkiksi autosta tai asiakkaan toimitiloista käsin."
Varsinainen kysymys kuului: Työskentelettekö nykyisessä työssänne itse kotona uutta tietotekniikkaa käyttäen ?
Kyllä / kuinka monta tuntia / kk _ _ _
Ei

1.3.2.2. Muu kvantitatiivinen aineisto
Työolotutkimus on tilastokeskuksen suorittama laaja työolosuhteita koskeva tutkimus.
Vuonna 1997 aineistoon kuului 2963 palkansaajalta saadut vastaukset. Etätyötä koskeva
kysymys on muotoiltu seuraavasti: ”Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Periaatteessa tätä työtä voidaan tehdä myös työnantajan
tiloissa. Olennaista etätyölle ovat ajasta ja paikasta riippumattomat työjärjestelyt.”
Teettekö etätyötä tai olisitteko kiinnostunut tällaisesta työskentelystä ?
- Teen parhaillaan
- Olen kiinnostunut
- En ole kiinnostunut
- Olen kokeillut aiemmin
- EOS
Benchmarking Progress of New Ways of Working and New Forms of Business across
Europe – ECaTT-tutkimukseen sisältyi helmi-maaliskuussa 1999 Suomessa kerätty 502
henkilön otos, joka kohdistui koko väestöön. Kysely on toteutettu tietokoneavusteisella
puhelintekniikalla. Tarkkaa ikäluokitusta kyselyn kohteesta ei ole raportoitu, mutta kysely kohdistuu – työolobarometristä poiketen - myös yrittäjiin, joiden keskuudessa etätyön tiedetään Suomessa olevan korkeampaa kuin palkansaajien keskuudessa. Raportissa
ei tarkkaan mainita myöskään etätyöntekijäksi luettujen henkilöiden kriteerejä, mutta eri
yhteyksistä selviää, että käsitteen piiriin on luettu kaikki, jotka joskus tekevät etätyötä
kotona tai jotka tekevät liikkuvaa työtä käyttäen tietokonetta tai online-yhteyksiä.
Kyselylomakkeessa (ei raportin liitteenä) on useita etätyötä, sen määrää ja tekniikkaa sivuavia kysymyksiä, mm. suora kysymys etätyön tekemisestä kotona ja työskentelystä
tietotuvassa (telecottage / telecenter) sekä matkatyöstä ja siihen liittyvästä kannettavan
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tietokoneen sekä matkapuhelimien käytöstä. Mitä näistä on lopulta käytetty, ei ole raportoitu. (Telework Boom..., Benchmarking Progress....) Suomen tilannetta koskevassa
erillisraportissa on useita etätyötä kuvaavia luonnehdintoja, mutta kokoava määritelmä
puuttuu. (Conditions for the Development..., 13-18.)§
Kuopion työterveystutkimuksen yhteydessä etätyöllä tarkoitetaan:
"Ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Periaatteessa tätä työtä
voidaan tehdä myös työnantajan tiloissa. Olennaista etätyölle ovat ajasta ja paikasta
riippumattomat työjärjestelyt.
Etätyötä tehdään yleensä kotona tai sitä varten perustetussa erillisessä etätyötoimistossa.
Etätyö voi olla myös liikkuvaa, jolloin se tapahtuu matkaviestimien avulla esimerkiksi
autosta tai asiakkaan toimitiloista. Etätyötä voidaan tehdä mm. atk-suunnittelijan tai
puhelinhaastattelijan työssä. Etätyötä eivät ole esimerkiksi puhelinasentajan, linjaautonkuljettajan, maatalouslomittajan tai käyntihaastattelijan työ."
Kuopion työterveystutkimuksessa etätyötä ei ole etukäteen rajattu tietotekniikan käytön
suhteen. Tämä rajaus on kuitenkin tehtävissä tietoteknisten laitteiden käyttöä koskevien
kysymysten avulla. Tällä tavoin etätyötä voidaan kuvata tarkentuvien määritelmien avulla,
siis tarvittaessa hyvin väljästi mutta myös hyvin tiukasti. Tutkimuksen kohderyhmään
kuuluvat sekä työntekijät että yrittäjän asemassa olevat henkilöt.
Kuopion aluetyöterveyslaitoksen työterveystutkimuksen kohderyhmänä oli työikäinen 2564 -vuotias aikuisväestö. Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa osassa tietokoneavusteisena
puhelinhaastatteluna. Tutkimus perustui satunnaisotokseen väestörekisteristä, josta otettiin
elokuussa 1994 noin 2500 ja helmikuussa 1995 noin 2500 henkilön otos kohderyhmästä.
Otoksesta saatiin haastateltua noin 80 % eli 3200 henkilöä. Haastattelut suoritettiin syyslokakuussa 1994 ja maalis-huhtikuussa 1995.
Tietotekniikan liiton A-ryhmän organisaatiojäsenille kohdistetussa kyselyssä etätyö
kuvattiin seuraavasti:
”Mitä etätyö on ?
Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella, mutta
jota voidaan tehdä myös työnantajan tiloissa. Tyypillistä etätyölle ovat ajasta ja paikasta
riippumattomat työjärjestelyt sekä tietotekniikan ja tietoliikenteen hyötykäyttö.
Etätyö voi olla luonteeltaan osa-aikaista tai koko-aikaista. Se voi perustua myös vapaamuotoiseen järjestelyyn esimerkiksi ylitöiden osalta. Myös kiireelliset, projektiluonteiset
tehtävät soveltuvat usein etätyönä tehtäviksi.
Etätyötä tehdään useimmiten kotona. Vaihtoehtoisesti sitä voidaan tehdä myös erillisessä
etätyötoimistossa, ns. naapuristokeskuksessa, tai yrityksen sivutoimipisteessä, ns. satelliittitoimistossa. Etätyö voi olla myös liikkuvaa ns. mobiilityötä, jolloin se tapahtuu matkaviestimien avulla esimerkiksi autosta, hotellista tai asiakkaan toimitiloista käsin.
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Mitä etätyö tarjoaa yrityksellenne ?
Etätyö tarjoaa yritykselle mahdollisuuden resurssien käytön tehostamiseen ja joustavoittamiseen. Etätyön avulla yritys voi nopeasti ja tehokkaasti sopeutua toimintaympäristön
muutoksiin. Parhaimmillaan etätyöjärjestelyt ovat osa yritystoiminnan kehittämistä; liiketoimintaprosessien tehostamista ja uudelleen suuntaamista työntekijöiden elämäntilanne ja
henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottaen.”
Tietotekniikan liiton jäsenille kohdistetussa organisaatiokyselyssä kuvattiin edellä mainittuja tarkemmin myös etätyön eri muotoja. Tästä syystä siinä korostuu alihankintasuhteeseen tai freelance-pohjalta tapahtuva etätyö. Peruslähtökohdiltaan ja tarkentavien kysymysten kautta tarkasteltuina em. määritelmät eivät kuitenkaan poikkea toisistaan sisällöllisesti.
Tietotekniikan liiton ja työministeriön yhdessä toteuttama organisaatiokysely
kohdistettiin Tietotekniikan liiton ns. A-ryhmän jäsenille. Tähän ryhmään kuuluvat
merkittävimmät suomalaiset tietotekniikkaa käyttävät ja ao. palveluja tuottavat
organisaatiot. Mukana on myös joitakin yhteiskunnan varoilla toimivia yksiköitä, lähinnä
kaupunkien atk-osastoja ja alan koulutusorganisaatioita. Kysely postitettiin 662 Aryhmän jäsenelle, joista 13 oli organisaatioiden sivutoimipisteitä, joten varsinaiseen
kohderyhmään kuului 649 organisaatiota. Organisaatioista tavoitettiin 138 eli noin
viidennes. Kyseessä oli siis näyte alan organisaatioista, joten saatuja tuloksia voidaan
pitää lähinnä suuntaa antavina.

1.3.2.3. Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
Eskola korostaa, ettei korrelaatio todista kausaalisuhteen olemassaoloa ja antaa joitakin
päättelysääntöjä kausaalisuuden arviointiin. (Eskola; 1971, 310-312.) Eskolan mukaan
osa mahdollisista vaikutussuhteista voidaan eliminoida etukäteen terveen järjen avulla.
Lisäksi voidaan kiinnittää huomiota ulkopuolelle jäävien muuttujien eliminoimiseen.
Kolmen variaabelin kausaalihypoteesin todentamisesta hän antaa esimerkin:
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”Jos oletetaan, että suhde on... esitettyä muotoa (g) tai (h), pitäisi korrelaation r zy olla
pienempi kuin korrelaation r xy ja r xz, sekä hävitä kokonaan kun x vakioidaan...
muuttuja x tapauksessa (g) selittää ja tapauksessa (h) tulkitsee z:n ja y:n välisen suhteen... tapauksissa (e) ja (f) muuttuja z tulkitsee ja selittää x:n ja y:n välisen riippuvuuden, joka häviää kun z vakioidaan.”
Eskola suhtautuu kuitenkin varauksin sofistikoituun useampien muuttujien korrelaatioihin perustuvaan kausaalisuhteiden rakenteen etsintään ja katsoo niiden olevan keino, jolla
koetellaan malleissa vallitsevien oletettujen kausaalirakenteiden mahdollisuutta sekä väline, jolla eliminoidaan mahdollisuuksia, jotka eivät voi tulla kysymykseen. (Eskola;
1971, 311-312.)
Arvioitaessa etätyön (x) ja työmarkkina-aseman (y1) sekä työelämän laadun (y2) suhdetta
oletetaan henkilöstöryhmä (z) selittäväksi muuttujaksi. Kun lisäksi oletamme, ettei
työelämän laatu tai työmarkkina-asema voi vaikuttaa henkilöstöryhmään ja kun
päättelemme, ettei etätyö ei voi (ainakaan välittömästi) vaikuttaa henkilön sijoittumiseen
henkilöstöryhmään, voimme päätyä seuraavaan päättelyyn kausaliteetin suunnasta.
henkilöstöryhmä

etätyö

työmarkkina-asema
työelämän laatu

Työaikaa on loogisesti pidettävä ensisijassa tehtäviin liittyvänä johdannaisena, sillä aikaan liittyvät työn määreet ovat toiminnallisia seikkoja. Tilannetta voidaan yksinkertaistaen ja tulkintaan pyrkien kuvata käsitteellä tietotyö. Myös asema organisaatioissa, jota
osittain kuvaa sijoittuminen henkilöstöryhmään tuo mukanaan ajankäyttöön ja työajankäyttöön liittyviä tosiasiallisia velvollisuuksia. Etätyö saattaa olla normin mukaista tai
epävirallista ajankäyttöä, mutta etätyö yhtenä työn järjestämisen tapana ei ole erilaisten
työaikamuotojen syy. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sitä, miten tietotyö ja
etätyö vaikuttavat subjektiivisesti koettuun työmarkkina-asemaan. Työelämän laatua on
loogisesti pidettävä työn rakenteellisten edellytysten, kuten henkilöstöryhmään kuulumisen ja työn luonteen, mutta myös eräänä työaikamuotojen seurauksena.
henkilöstöryhmä
tietotyö
työajan muodot
etätyö
työmarkkina-asema
työelämän laatu
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Tilastoaineiston käsittelyssä on käytetty pääasiassa ristiintaulukointeja sekä kolmen
muuttujan ristiintaulukointeja. Menetelmä on seurannut teoreettista oletusta siitä, että
etätyö vaikuttaisi parantavasti työmarkkina-asemaan ja työelämän laatuun. Analyysissä
on kuitenkin pyrittävä poistamaan sellaisten muuttujien vaikutus, jotka vaikuttavat sekä
etätyön tekemiseen, että työmarkkinaolosuhteisiin ja työn ehtoihin. (Ks. Eskola; 1971,
310-312.) Tähän on pyritty vakioimalla henkilöstöryhmä ja tietotyön teko. Tilastoaineiston avulla on myös tarkasteltu etätyön ja eräiden muiden aikaan kohdistuvien työn organisointimallien keskinäistä rakennetta. Työntekijöiden vähäisen määrän vuoksi heidät on
jätetty yksityiskohtaisen tilastollisen arvioinnin ulkopuolelle.
Ristiintaulukoiden antamaa kuvaa on rutiininomaisesti seurattu khi2-testin antamien tulosten valossa.
Työolobarometrin ja Työolotutkimuksen antamia tietoja on pidettävä metodologisesti hyvin luotettavina. Etätyön kriittiset kysymykset kohdistuvat aineiston perusteella tehtäviin
yleistyksiin, kun tulkinnassa siirrytään yksityiskohtiin, sillä etätyöntekijöiden osuus
vaihtelee 8,4 % - 12,5 % välillä. Kuvaukseen tuo varmuutta tutkimuksen toistaminen.
Toisaalta työmarkkinoiden yleisen tilanteen muutokset, tuovat mukanaan tulkintaongelmia erityisesti siltä osin, kun tarkastellaan etätyön vaikutuksia muiden muuttujien arvoihin.

1.3.3. Raportointi ja yleisö
Heiskalan mukaan tutkijan perustelutehtävä on aina loputon, mutta silti se on rajattava.
Kriteeri perustelujen esittämiselle on tutkimusasetelma ja tulkintayhteisö, jolle esitys
kirjoitetaan. Heiskalan mukaan kirjoittajan tehtävänä on palvella niitä mahdollisimman
hyvin. (Heiskala; 1990, 251.)
Yin käsittelee eri yleisöjen huomioon ottamista raportoinnissa. Hänen mukaansa raportissa on otettava huomioon 1. kollegojen, 2. poliitikkojen, johtajien ja muiden ammattilaisten, 3. erityisryhmien, kuten opinnäytteitä arvioivien elinten sekä 4. rahoittajien tarpeet. Eri tahojen tiedonintressi kohdistuu tutkimuksen eri osiin ja eri tasoille. Yin pitää
tärkeänä eri yleisöjen tarpeiden huomioimista, mutta samalla toteaa, ettei raportti voi palvella täydellisesti minkään yksittäisen ryhmän tarpeita. Yin päätyy esittämään vakavasti
harkittavaksi sitä, että eri yleisöjen tyydyttämiseksi raportista kirjoitettaisiin useita versioita. (Yin; 1985, 122 - 124.) Myöhemmässä vaiheessa Yin esittää aikaisempaa kategorisemmin, että yleisön oletettujen tarpeiden tulee määrätä case-tutkimuksen raportin muodon, jopa sen pituuden. Raportin muotoilua egosentrisestä näkökulmasta Yin pitää tarkemmin perustelematta virheellisenä lähtökohtana. (Yin; 1985, 125 - 126.)
Tämän raportin tulkintayhteisöjä on neljä. Tärkein tulkintayhteisö tiedeyhteisö. Vähäisemmässä määrin tämä raportti on tarkoitettu selvittämään etätyöntekijöiden, heidän esimiestensä ja työtovereidensa tiedonintressiä. Kuitenkin toinen tulkintayleisö koostuu työorganisaatioiden jäsenistä. Kolmanneksi raportin on arveltu herättävän kiinnostusta julkisessa hallinnollisessa ympäristössä ja työmarkkinajärjestöjen keskuudessa. Myös tätä
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yleisöä on pidetty opinnäytetyössä aihepiirin yksityiskohtaisen valinnan ja argumentoinnin luonteen kannalta sekundäärisenä. Neljänteen yleisöön kuuluvat rahoittajat. Rahoituspäätöksen pohjana olleen tutkimussuunnitelman perusteella rahoittajien intressit sisältyvät aikaisempien yleisöjen intressiin.
Jokaisella yleisöllä on hieman toisistaan poikkeavat mielenkiinnon tasot. Tieteellistä yhteisöä kiinnostaa tutkimuksen arviointikriteerien esiintuonti sekä yhteydet teoreettiseen
keskusteluun. Tätä tiedonintressiä on pidetty ensisijaisena.
Case-tutkimukset sisältävät yksityiskohtaista kuvausta toimintaympäristön muutoksesta,
etätyön toteutuksesta ja sen seurausvaikutuksista, varsinkin niiltä osin kuin tilanne on
muuttunut vuosista 1990-1991 vuoteen 1999 tultaessa. Sitaatit antavat lukijalle ideaalityyppisen kuvan konkreetin etäyön luonteesta. (vrt. Heiskala; 1990, 251.) Toisaalta yksityiskohtainen aineiston esittäminen auttaa arvioimaan käytettyjen luokittelukategorioiden
sisältöä sekä ajatusoperaatioita, jotka ovat johtaneet esitettyihin tuloksiin. (ks. Mäkelä;
1990, 58.)
Suorilla lainauksilla on osoitettu luokitteluyksiköiden konkreettinen sisältö ja niiden perusteella voidaan tarvittaessa arvioida ulkoista validiteettia eli teoreettisten johtopäätösten
ja empiirisen aineiston välistä suhdetta. (ks. Grönfors; 1985, 173 - 174.) Lisäksi reliabiliteettia voidaan haluttaessa tarkastella instrumentin objektiivisuuden osalta, eli sitä, miten
pitkälle muut ymmärtävät samoin havainnoinnin tekijän tarkoituksen (vrt. Grönfors;
1985, 175.).

1.4. Tutkimuksen rakenne
Liiketoiminnan ja työelämän piirteisiin 1990-luvulla kuuluu tietovaltaisuuden lisääntyminen, mikä merkitsee mm. tietokoneistumista, tietoverkkojen lisääntyvää käyttöä ja tietoammattien sekä tietotyön yleistymistä. Etätyön yleisyyttä ja sen spesifejä empiirisiä
työmarkkinayhteyksiä osana työelämän tietovaltaistumista ei kuitenkaan ole yksityiskohdissaan selvitetty. Etätyön on nähty liittyvän eri henkilöstöryhmien työhön, mutta sen yksityiskohtaisista vaikutuksista ja asemasta työajan käytön luonteeseen esitetään ristiriitaisia väitteitä. Sitä pidetään sekä ylityön muotona että itsenäisenä tapana järjestää normaalia työaikaa. Myös etätyön määrästä on esitetty toisistaan oleellisesti poikkeavia arvioita.
Tätä keskustelua on pyritty tarkentamaan suomalaiseen palkansaajakuntaan kohdistuvan
empiiristen aineistojen avulla, jotka antavat osittain mahdollisuuden ilmiöiden vertailuun
muutamien vuosien välein. Yksittäisten poikkileikkausaineistojen tulkinnallista syvyyttä
on voitu parantaa aikasarjatarkasteluin. Lisäksi useiden eri aineistojen ja niihin sisältyvien temaattisten kysymyspattereiden käyttö antaa lisämahdollisuuksia ilmiöiden teoreettiseen tulkintaan, vaikka etätyöntekijöiden määrä yksittäisissä luokissa saattaa olla tilastollisen merkitsevyyden näkökulmasta pieni.
Harvoin on tarkasteltu sitä, mitä tarkoitamme työelämässä sillä, että sanomme asioiden
tapahtuvan ajassa ja paikassa tai niistä riippumattomasti. Lähempi työn tarkastelu avaa
useita kontekstuaalisia toiminnan tasoja, jotka näyttävät samalla olevan tiloja. Hämmennystä ei vähennä se, että useat tutkijat viittaavat myös aikaan liittyvien konseptien suh-
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teellisuuteen, muuttuvuuteen sekä moni-ilmeisyyteen. On tarpeen viedä etätyön tulkintaa
myös olemisen ja tekemisen kategorioiden suuntaan.
Tutkimus jakautuu johdantoon, etätyö-ilmiön ja käsitteen tarkasteluun, tapaustutkimuksiin ja johtopäätöksiin. Tutkimuksen sisäistä rakennetta kuvaa etätyöilmiötä ja –käsitettä
kuvaava luku, joka jakautuu käsitteelliseen tarkasteluun, etätyön laajuuden arviointiin,
etätyön ja sen työmarkkina-asemaan, työelämän laatuun ja työaikaan liittyviin ulottuvuuksiin, etätyön tehokkuustekijöihin, etätyön ja osaamispääoman suhteiden tarkasteluun
sekä aika-paikka viitekehykseen. Näitä teemoja arvioidaan toisessa luvussa teoreettisesti
sekä valtakunnallisen tilastoaineiston valossa. Kolmas luku koostuu kahdesta etätyötä
koskevasta case-tutkimuksesta, joissa keskustelu liikkuu organisaatiotasolla. Neljäs luku
sisältää johtopäätökset.
Käsite
Työelämän kehittyessä myös etätyön käsite on muuttanut substantiaalista sisältöään ja
ilmiasuaan. Etätyön sijaan on vuodesta 1999 lähtien käytetty usein käsitettä eWork, joka
on pyritty kääntämään myös e-työksi. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, miten tämä
kehitys liittyy liike- ja työelämässä tapahtuneeseen muutokseen.

Etätyön laajuus ja sovellutukset työmarkkinoilla
Etätyön yleisyyttä ja sen työmarkkinaympäristöön liittyviä rakennepiirteitä on selvitetty
tilastoaineiston sekä yrityskohtaisen case-tutkimusten valossa. Raportti on osittain
kuvaileva, sillä suomalaisesta etätyöstä ei ole julkaistu yksityiskohtaista kuvausta.
Etätyöhön liittyvä näennäisen ristiriitainen kansainvälinen keskustelu voidaan ymmärtää,
kun asiaa tarkastellaan yksilöllisellä, organisaatio- ja työmarkkinajärjestelmän tasolla.
Pohjoismaiset ja erityisesti suomalaiset etätyösovellutukset ovat tapahtuneet säädellyillä
työmarkkinoilla ja ilmenneet yrityksissä tavoilla, jotka ovat tyydyttäneet toiminnallisia
etuja ja palkansaajien intressejä. Käytännöt ovat perustuneet pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen ja etätyötä on sovellettu ammattitaitoisimman ja lojaalin henkilöstön keskuudessa. Mm. näistä syistä työmarkkinaongelmia ei ole esiintynyt. Säätelemättömissä työmarkkinaympäristöissä esiintyy etätyön toteutuksessa sekä laadullista työn kehittymistä
että sosiaalisia- ja työmarkkinaongelmia.
Työmarkkinaympäristö ja yritysstrategia ja henkilöstön ammattitaidon taso muodostavat
etätyön soveltamisen edellytystekijät, jossa ilmiöitä tarkastellaan. Analyysi pohjautuu
suomalaiselle etätyön soveltamismallille, jota tarkennetaan empiiristen tietojen perusteella.

Etätyö ja työmarkkina-asema, työelämän laatu sekä työaika
Työmarkkinoiden lohkoutumista koskevien teorioiden (mm. Nätti; 1988) ja joustavan
yrityksen toimintaa koskevien mallien (Atkinson; 1987) perustella voitaisiin olettaa, että
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työprosessien tietointensiivisyyden kasvaessa ja tuotteiden informaatioelementtien strategisen lisäarvon lisääntyessä, tietoammateissa toimiminen parantaisi palkansaajien asemaa
työmarkkinoilla. Empiirinen tarkastelu (Pekkola & Ylöstalo; 1996) viittaa kuitenkin siihen, että tämä oletus pitää vain varauksin paikkansa.
Työmarkkina-aseman paraneminen tietotyössä ei ole lineaarista eikä erityisen selväpiirteistä ainakaan vuonna 1993 kerätyn aineiston perusteella. Voidaan katsoa, että tietotyön
tekeminen vaikuttaa työmarkkinoiden lohkoutumiseen vain lievästi. Sama pätee työn
laatutekijöihin. Sen sijaan etätyöntekijöiden työmarkkina-asema ja eräät työn laatutekijät
ovat keskimääräistä paremmalla tasolla. Syynä tähän voidaan olettaa olevan työn organisoinnissa tapahtunut muutos.
Käytettävissä olevan empiirisen aineiston (1997) perusteella testataan etätyöntekijöiden
työmarkkina-asemaa koskevia havaintoja (1993 & 1994)ja verrataan toisiinsa tieto- ja
etätyöntekijöiden
työmarkkina-asemaa.
Lisäksi
selvitetään
rakenteellisia
ja
suhdanneluontoisia syitä siihen, miten tieto- ja etätyö liittyvät työmarkkinoiden
lohkoutumiskehitykseen. Kyselyaineiston perusteella selvitetään etätyöhön käytetyn
työajan määrä ja sen vaikutukset työelämän laatutekijöihin ja se, liittyykö etätyö muuhun
henkilöstöstrategiaan
tai
kehittämistoimiin.
Erityisenä
etätyöhön
liittyvänä
yksityiskohtana tutkimuksen kohteeksi otetaan työaika.

Etätyön tehokkuustekijät
Tuottavuuskehityksen kritiikki on herättänyt epäilyn, että puutteellinen työn organisointi
on syynä teknologiainvestointien heikkoon katteeseen. Työn kehittämiseen erikoistuneet
tutkijat ovat väittäneet, etteivät myöskään koulutusinvestoinnit paranna tuottavuutta, ellei
niihin liity työn uudelleenorganisointi. Toimintatavan uudelleenmuotoilu siten, että kohotetaan sekä tuottavuutta että työelämän laatua on Kansallisen työelämän kehittämisohjelman lähtökohta. Myös EU-komissio toteaa vihreissä kirjoissaan, että työn innovatiivinen organisointi on yksi tietoyhteiskuntapolitiikan onnistumisen kulmakivistä. (ks.
http://www.mol.fi/tyke/)
Tutkimustulokset viittaavat siihen, että etätyön keinoin saavutetaan liiketaloudellisia ja
työelämän laatuun sekä työntekijöiden työmarkkina-asemaan liittyviä etuja. Kuitenkin
etätyön systemaattinen soveltaminen osana liiketoimintastrategiaa on harvinaista. Etätyön
toimeenpano on työnorganisointiin kohdistuva toimenpide, jonka toteuttaminen käytännössä on usein vaikeaa. Etätyöhön liittyviä tehokkuustekijöitä (Pekkola; 1993) voidaan
nimetä, mutta niiden luonnetta ei ole toistaiseksi analysoitu.

Aika-paikka
Ajan ja paikan sekä rakenteen konseptit työssä ovat mm. työnantajan, yrityksen sekä asiakkaiden konsepteja. Tutkimuksessa on tarkasteltu sitä, kuinka työn yleinen ja yksilöllinen organisointi sekä tietojärjestelmät liittyvät ajatukseen toiminnasta useissa fyysis-sosi-
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aalisissa ympäristöissä. Samoin on pyritty arvioimaan yleisesti koetun kiireen ja
ajanpuutteen luonnetta ja etätyön roolia työajan käytössä.

Osaamispääoma ja etätyö
Etätyö on usein hahmoteltu suppeaksi ja tekniseksi tavaksi työskennellä. Ajan, paikan ja
rakenteen tarkastelu työelämässä avaa etätyöhön liiketoiminnallisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia, jotka liittyvät tiedon tuottamisen edellytyksiin ja tiedon tuottamisen luonteeseen.
Ajan ja paikan rakenteet viittaavat ympäristöihin, joissa liiketoiminta ja sen sisältönä
oleva ajatuksien tuottamien tapahtuu.
Ajattelun ja työn tehostamisen keinoja on mm. tietojärjestelmien muotoilu siten, että inhimillinen kyky lisääntyy. Tällöin on kyse kyvystä lähestyä monimutkaista ongelmaa,
saada eritystarpeensa vaatima ymmärrys sekä johtaa ongelmiin ratkaisuja. Kyky koostuu
käsittämisestä ja ongelman ratkaisusta. Teknisesti tuettu käsittäminen voi olla parempaa
ja nopeampaa kuin aikaisemmin. Lisäksi on mahdollista saada selko ongelmasta, joka oli
aikaisemmin liian monimutkainen. Vastaavasti ongelman ratkaisu voi tapahtua aikaisempaa nopeammin, paremmin tai voidaan kyetä ratkaisemaan liian monimutkaiseksi osoittautunut ongelma. Vahvistamisen keinot ovat kulttuurin suomia keinoja käyttää peruskykyjä siten, että on mahdollista parantaa kykyä ymmärtää monimutkaisia tilanteita ja suorittaa ongelmien johtamiseen ja toimeenpanoon liittyvä prosesseja. Vahvistamisen keinoja ovat kieli, (artefaktat) eli välineet (kuten tietokoneet) sekä menetelmät. Näiden
käyttöä tehostaa harjaannus. (Engelbart; 1962, vrt. Pekkola; 1993, 279.)
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II Etätyöilmiö ja –käsite
Glaser ja Strauss määrittelevät konseptin tarkastelun kohteen havaittujen piirteiden
rakenteeksi. Evidenssi, josta kategoriat muodostuvat, kuvaa konseptia ja se on
teoreettinen yleistys systeemin luonteesta. Konsepti sinänsä ei muutu, vaikka sen
keskeiset osat tulkittaisiin myöhemmin toisin. Sillä on merkityksensä, joka liittyy aikaan
- eli tarkemmin ymmärrettynä siihen teoreettis-käytännölliseen ajattelutapaan – jossa se
on luotu. (Glaser & Strauss; 1967, 23., vrt. Björkegren & Rapp; 1999, 163.)
Myös etätyön käsitettä voidaan kuvata konseptina, jonka tulkinta on muuttunut 1980- ja
1990-luvuilla. Etäällä olosta ja liikenneongelmien välttämisestä on liikuttu kohti työn
systemaattisen organisoinnin ajatusta. (ks. Pekkola; 1993.) Etätyön määrittelyyn on
vaikuttanut näkökulma. Käsitettä on tarkasteltu pääosin kolmelta kannalta.
Organisaatioiden toimintana (esim. Pekkola; 1993., Suomi & Pekkola; 1999., Jackson &
van der Wielen; 1998., Jackson; 1999., Benchmarking... 2000.), aluepoliittisena välineenä
(esim. Heinonen & Jarna; 2000, 41-45., Jarva & Köppä; 1998., Köppä; 1998., Ks.
Suomen kansallinen...; 1995.) sekä ympäristön tai kestävän kehityksen – erityisesti
liikenteen - näkökulmasta (esim. Paavonen; 1992., Heinonen; 1998 A., Heinonen; 2000.,
Lundin & Persson; 2000, 53., Hopkinson ym.; 2000.). Neljäs etätyöhön liittyvä
näkökulma koskee vammaisten työskentelymahdollisuuksia (esim. Tuliara & Paanetoja;
1999., Mäkelä; 2000., Paanetoja; 2000.). Työmarkkinoiden näkökulmaa on pidettävä
osana organisaatioiden toimintaa koskevaa tarkastelua (Esim. Bertin; 2000, 23 – 26.).
Etätyön sovellutukset ovat alkaneet liikenneruuhkien välttämisestä USA:ssa ja tietoliikenteen hyödyntämisenä aluepolitiikassa EU:ssa (ks. Pekkola; 1995.) ja
pohjoismaissa. (ks. esim. Sturesson; 2000., Hanhike & Nupponen; 2000.) EUkomissiossa etätyön määritelmää on tarkoituksellisesti pidetty väljänä, koska siihen
liittyy muutosta (Pekkola; 1995, 18-19.) Björkegrenin ja Rapp:in (1999, 166.) radikaalin
näkemyksen mukaan yleispätevää määritelmää etätyölle ei ole. He pitävät mahdottomana
määritellä paras etätyön tapa (Vrt. Qvortrup; 1998, 26.).
Etätyön operatiivisille määritelmille on tavallista kuvaileva luokittelu. Etätyö kuvataan
toimintoina, jotka tapahtuvat fyysisissä paikoissa; kotona, liikkeellä, lähitoimistossa,
asiakkaan luona jne. (Olson; 1987., Vorjans; 1987, 58., Conditions....; 1990, 3 – 4.,
Huws; 1990; 24-25., Engström ym.; 1990., Hanhike ym.; 1998, 6-7.)
Muina ulottuvuuksina Björkegren ja Rapp (1999, 166.) esittelevät Lamond ym. (1997.)
luonnehdinnan, jossa etätyössä merkittäviksi katsotaan; tieto- ja tietoliikenneteknologia,
tietointensiivisyys, organisaation sisäinen ja välinen kontakti sekä paikka (localisation).
Jacksonin mukaan organisaatioiden toiminnallisilla rajapinnoilla tapahtuu eroosiota.
Funktionaaliset, organisaatioon ja tilaan liittyvät määreet korvautuvat uusilla organisationaalisilla muodoilla sekä verkostoilla, joita tieto- ja tietoliikennetekniikka
tukevat (Jackson; 1999, 206.)
Lars Qvortrup arvioi organisaatioiden toiminnan hajautuvan ja siirtyvän keskuksesta
verkostoihin. Työn keskeisiä rakennetekijöitä ovat eskustelu-ulottuvuus (communication
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space) ja verkostojen kokonaisuus, jota voidaan kutsua henkiseksi tilaksi (intellectual
space). Hän arvioi, ettei työtä voida sijoittaa tarkasti paikkaan eikä aikaan, sillä suuri osa
vuorovaikutuksesta on asynkronista. (Qvortrup; 1993, 21-22, 26.)
Juuri virtuaalisuuden tai työn organisoinnin näkökulmista on etätyötä tarkasteltu
analyyttisimmin. Mielenkiintoisimpia näkökulmia etätyöhön voidaan avata ”sisäisistä”
lähtökohdista kiinnittäen huomiota siihen, että myös aika, paikka ja niiden keskinäinen
yhdistyminen teknologisissa sosiaalisissa sovellutuksissa ovat suhteellisia käsitteitä.
Luovuutta ja jaettua keskinäistä tietoisuutta ylläpitävien ympäristöjen rakentaminen
saattaa olla jopa yritysten keskeinen liiketoimintastrategia. (ks. Morath & Schmidt; 1999,
194-196.) Etätyötä ei pidä tarkastella vain työskentelynä etäällä tai liikenteen
välttämisenä, vaan toimintana, jossa aikaa ja paikkaa muotoillaan sosiaalisessa
rakenteessa inhimillisiin ja organisatorisiin tarpeisiin. Tärkeä sosiaalinen todellisuus
työssä liittyy yhteisiin päämääriin ja kulttuuriin, luottamuksen ilmapiiriin, avoimuuteen ja
rehellisyyteen (Jackson; 1999, 206 – 207., Jackson & van der Wielen; 1998, 13 - 14.,
Limburg; 1998.).
Morath ja Schmidt tarkastelevat teknis-sosiaalista kontaktipinnan (interface) käsitettä. Se
koostuu ihmisistä, ryhmistä sekä heidän keskinäisistä fyysistä että virtuaalisista
yhteyksistään. On oleellista havaita muiden ryhmien käsitykset ja pyrittävä jakamaan ne
tiedon kasvattamiseksi. Työssä on keskeistä kuulua keskusteluun eli olla osallinen
(included) ja välttää ulkopuolisuutta. Tieto ei ensisijaisesti koostu varastoitavissa olevista
entiteeteistä, vaan yhteyksistä (connections). (Morath & Schmidt; 1999, 196 - 203.)
(Asetelma 3. ) Morathin ja Schmidtin käsitykset vastaavat pitkälti Giddensin (1984)
käsitettä olemisesta läsnäolemisena prosessissa ja Castellsin (1996) dikotomiaa
(yhteyksiin) kytketyistä (connected) ja kytkemättömistä. Nämä ajatukset ovat myös
samansuuntaisia Engeströmin tiedon ja osaamisen johtamista koskevan mallin kanssa,
jossa yksilöllisestä osaamisesta siirrytään organisaation osaamiseen ja nykyisten
tehtävien hallinnasta uuden tiedon ja innovaatioiden tuottamisen hallintaan. (Virkkunen;
2000, 8-9.)
Asetelma 3. Toimintaparadigman siirtyminen organisaatiosta kontaktipintaan
Organisationaalinen paradigma
Objektiivisuus
Yksilöllisyys
Konventionaalinen
todellisuus
(Reality)
Lineaarisuus
(Morath & Schmidt; 1999, 198.)

Kontaktipintaan
perustuva
(Interface) paradigma
Intersubjektiivisuus
Kollektiivisuus
Hyper-todellisuus (Hyper-reality)
Paralleelisuus

Etätyö-käsitteen kehittymistä voitaisiin tarkastella myös tietoteknologiaa koskevien
käsityksien muuttumisena. Esim. Keskisen mukaan tietoteknologian tarkastelutapa on
muuttunut laitteeseen kohdistuvasta ohjelmistokeskeiseen ja tämän jälkeen
organisaatioiden ja tiedon vaihdon tarkasteluun. Sittemmin keskustelu on kohdistunut
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strategiaan, ryhmätoimintaan ja sosiaalisiin tekijöihin. (Keskinen; 1999, 44.)
Kuvauksessa käy ilmi tietoyhteiskuntakeskustelun painopisteen muutos teknisistä
lähtökohdista kohti sosiaalisia ja inhimillisiä näkökulmia. (Ks. Pekkola; 1995, 50.)
Se, mitä kuvaamme käsitteillä etätyö, eWork, e-työ tai etäläsnäolo vastaa käsityksiämme
työn ja työprosessin muodosta. Ilmiön kuvaus riippuu enemmän siitä, katsommeko
etätyötä esim. kiinteän yrityksen vai verkostoitunutta työtä tekevän työntekijän
näkökulmasta kuin työstä sinänsä. Käsitteen muutokset kuvaavat uuden konseptin syntyä
eli viittaavat sekä työn ja liiketoiminnan intentionaalisen luonteen että merkityksen
antajien käsitysten muutokseen. Seuraavissa kappaleissa on lyhyesti viitattu käsitteisiin,
joihin nykyinen liiketoiminta ja työelämä liittyvät. Kyse on tiedon tuotannon
edellytyksistä. Tavoitteena ei ole syvällinen tarkastelu vaan viittaus etätyön keskeisiä
määreitä koskevaan kehitykseen.

2. Tiedon tuottaminen ja sen tilat
Palvelu- ja liiketoiminnassa on usein kyse asiakkaan tarvitseman erityisen tiedon
tuottamisesta ongelman ratkaisemiseksi. Työtä ja työprosessia voidaan kuvata lisäarvoisten ajatusten tuottamisena. Kyse on viimekädessä innovaatioprosessin
toteuttamisesta. (Tietoyhteiskunnasta...; 2000, 3, 8-16).
Jos tarkastelemme sosiaalisia käsitteitä, kuten perinteisen tai modernin käsitettä, ajan
konsepteja, identiteettejä jne. voimme havaita, että ne ovat tapoja toimia ja ajatella.
Yhteiskunnalliset
mallit,
työmarkkinamallit,
yrityskulttuurit
tai
tuotannon
yksityiskohtainen tapa ovat kulttuurisia malleja ajattelun ja inhimillisen pääoman
generoinnissa. Nämä mallit muuttuvat ja ovat lisääntyvässä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Yhteiskunnalliset järjestelmät ovat sosiaalisia ja moraalis-eettisiä
malliratkaisuja, joiden arvo ei määräydy markkinoilla, vaan ne ovat elämisen muoto ja
kulttuuri sinänsä.

Tieto
Tiedon luonnetta voidaan Niiniluodon mukaan luonnehtia tieteellisten teorioiden osalta
antirealistiselta kannalta siten, että jokaisella teorialla on oma ontologiansa. Kukin teoria
puhuu itse määrittelemistään olioista. Teoriat ovat triviaalissa mielessä ”tosia” näistä
olioista, joilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Totuus ilmenee
teorian ja mallin välisessä suhteessa, mutta teorian ja todellisen systeemin välillä vallitsee
totuudenkaltaisuus sekä mallin ja todellisen systeemin välillä samankaltaisuus.
(Niiniluoto; 1994, 119-120. vrt. Tiedon....;1999, 14-15.)
Sosiaalisen rakenteen näkökulmasta käsityksemme maailmasta perustuvat kulttuuriin ja
luonnonympäristöön, jossa elämme. Siten tieto on kontekstisidonnaista ja
konstruktiivista. (vrt. Juuti; 2000, 195., Juuti; 2001; 21-60.) Teknisen rakenteen osalta
tiedon hierarkia voi koostua merkeistä. Tulkintasääntöjen ja kielen avulla data voi
muodostaa informaatiota. Kun ihminen tulkitsee eli ymmärtää tämän informaation
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liittämällä sen kokemuksensa osaksi, syntyy tietoa. Tietoon voidaan liittää moraalisia
merkityksiä eli käsityksiä hyvästä sekä tavoitteita. Tällöin tieto voi tulla ihmisen
työkaluksi ja toimintaa ohjaavaksi tekijäksi. Tieto voi kasvaa viisaudeksi ja ulottua
hallintaan. Lopulta tieto saattaa liittyä yhteiskunnalliseen legitimiteettiin.
Tieto on inhimillinen käsite ja siihen liittyy tiedon jakaminen ja luominen, tavoitteellisuus, toiminta ja toiminnan arviointi. Työministeriön tietoyhteiskuntatiimi päätyi
määritelmään:
”Tieto on informaatiosta rakentuva sekä yksilöllisesti että sosiaalisesti määräytyvä
käsitys asioiden tilasta. Se on todellisuuden konstruktio, joka liittyy inhimillisiin ja
sosiaalisiin tavoitteisiin ja jonka käytöllä voidaan vaikuttaa ympäristön tilaan.”
(Tiedon...; 1999, 18.)
Tiedon muodostus ja toiminta eivät ole toisistaan erillisiä, vaan inhimillinen toiminta on
tiedon ja tavoitteiden ohjaamaa. Toiminnan tulosten havaitseminen ja arviointi johtavat
tiedon lisääntymiseen (vrt. Keskinen; 1999, 40-46.), joka puolestaan voi olla aihe uusiin
toimintoihin. Tieto voi luonteeltaan olla innovaatio eli erillisten tiedollisten elementtien
uusi yhdistäminen ajattelun tai kokemuksen perusteella. Tekniset järjestelmät voivat
parantaa ajattelua ja tiedonmuodostusta huolehtimalla siitä osasta tietoa, joka voidaan
palauttaa informaation ja datan binaariseen muotoon. Varsinainen tieto ja toiminta
ilmenee sosiaalis-inhimillisellä alueella.
Tiedon ja innovaation eroa voidaan Niiniluodon (1994, 119-120.) tietoteoreettisen mallin
avulla kuvata siten, että tiedon muodostuminen liittyy teorian ja mallin välisen suhteen
parantumiseen. Se toteutuu todellisen maailman ja siinä esiintyvän todellisen systeemin
sekä sitä heijastavan tiedollisen mallin välisen samankaltaisuuden ja toisaalta teorian ja
maaliman välisen totuudenkaltaisuuden lisääntymisenä. Innovaatiosta on kyse, kun todellista systeemiä kuvaavaa (toiminnan ja ajattelun perusteena olevaa) mallia muutetaan
oleellisesti uudella tavalla vastaamaan todellista systeemiä. Todellisesta systeemistä voidaan saada tietoa sekä teoreettisen ajattelun että toiminnan ja sen arvioinnin tuloksena.
Toimintojen vaikuttavuuden arviointi antaa viitteitä toiminnan teoreettisen pohjan vakaudesta sekä suoraa ja epäsuoraa tietoa todellisen systeemin ominaisuuksista.

Työ ja tiedon tuotanto
Työ ja liiketoiminta tulevat lisääntyvässä määrin tietoa sisältäväksi – tietointensiiviseksi.
Voimme havaita tuotteiden ja palveluiden muuttuvan virtuaalisiksi eli sanomme niiden
dematerialisoituvan. Tämä ei merkitse fyysisen ympäristön merkityksen katoamista, vaan
sitä, että tuotteiden ja palveluiden keskeinen sisältö ja arvo määräytyy niiden sisältämän
tietopanoksen mukaan.
Tuotteen arvo voi määräytyä esim. sen joustavan ja laaja-alaisen käytön perusteella.
Tämä on tehty mahdolliseksi tuotteeseen sisältyvän ohjaus- tai kommunikaatiojärjestelmän avulla. Myös tuotteen erityinen valmistusmenetelmä saattaa määrätä sen käyttötarkoituksen ja kaupallisen arvon. Tietotuotteiden – kuten tietokoneohjelman – käyttö ja ja-
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kelu määräytyy markkinoilla eri tavoin kuin fyysisen tuotteen. Atk-ohjelmaa voidaan
monistaa ja jakaa rajattomasti ilman, että se kuluu. Joissakin tapauksissa sen arvo ja siihen liittyvien muiden tuotteiden arvo määräytyy juuri laajan jakelun perusteella.
Tärkeintä työssä on perimmiltään tuottaa asiakkaan tarvitsema tieto. Työ on osaltaan datan ja informaation käsittelyä, jotta saisimme käsityksen ympäristöstä tai tiedon arviointia
ja suhteuttamista aikaisempiin kokemuksiin. Työ on tiedon luomista työpaikoilla tai tietotekniikan tuella hajautuneissa työryhmissä. Työ voidaan määritellä seuraavalla tavalla:
”Työ on tarkoituksellista yksilöllistä ja sosiaalista toimintaa sosiaalisten (esim. taloudellisten tai ympäristöön liittyvien) arvojen tuottamiseksi.” (Tiedon...; 1999, 26.)
Työhön tiedon luomisena ja innovaatioiden tuottajana liittyy kaksi tärkeää elementtiä;
työn sisältö eli työn ja ihmisen keskinäinen välitön suhde sekä toisaalta työn organisointi
siinä merkityksessä, jossa ihmisten keskinäiset suhteet on työssä järjestetty.

Tietotyö
Tietotyö on määritelty usein siten, että kyse on informaation tuottamisesta ja jakamisesta,
käyttämisestä tai käsittelystä tai työskentelystä tietoteknisten välineiden kanssa. Usein
nämä jaottelut perustuvat asiantuntija-arvioon eri ammattien tai työtehtävien informaatio/ tietointensiivisyydestä. (Paakkolanvaara; 1988, 82-83., Suomalaiset työssä; ei painovuotta, 19., Blom ym. 2001.) Tietotyön on nähty lisääntyvän rakenteellisella tavalla siten,
että tietotyön lisääntyminen ylittää työvoiman määrän kasvun (ks. Pekkola & Ylöstalo;
1996, 4-5.). Työolobarometrissä on tietotyön operationaalisena määritelmänä käytetty
sitä, kuinka paljon asianomaisen työ sisältää tiedon käsittelyä, välittämistä tai tuottamista
(Pekkola & Ylöstalo; 1996, 12-13.). 1

Virtuaalisuus
Pauli Juuti luonnehtii tietointensiivisen työn johtamista käsittelevässä artikkelissaan myös
todellisuuden luonnetta ja virtuaalisuutta. Juuti katsoo todellisuuden määräytyvän sosiaalisen alueeseen kuuluvista toimenpiteistä. Juuti katsoo mm. johtamisen luovan sosiaalista
todellisuutta. Derridaan viitaten hän katsoo teksteihin liittyvän dekonstruktion viittaavan
monimerkityksellisyyteen ja siirtymiseen kohti todellisuuksien erilaisuutta ja pirstaleisuutta. Diskurssi, dekonstruktio ja mielikuvat ovat postmodernien organisaatioiden keskeisiä käsitteitä. Juutin mukaan ”luomme organisaatiot omissa mielikuvissamme” siten,
että on kyse todellisuuden konstruktiivisesta luomisprosessista. (Juuti; 2000.)
”Virtuaalisuus mahdollistaa dekontruktiivisen erojen leikin, koska siinä poissaoleva saadaan läsnäolevaksi heti. Virtuaalisuutta voidaankin eräältä osin pitää modernin läsnä1

Vaikka tietotyön käsite vaikuttaa konstruktiiviselta ja teoreettiselta, se “toimii” kyselyissä. Tätä osoittaa
se, että vain 0,6 % ei vuoden 1993 työolobarometrissä osannut antaa vastausta asiaa koskevaan
kysymykseen.
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olon äärettömänä laajennuksena. Samalla se kuitenkin räjäyttää modernin, koska äänetön saa äänen ja poissaoleva viittausten verkosto tulee näkyväksi.” (Juuti; 2000.)
Juutille virtuaalisuus on modernin läsnäolon ääretön laajennus. Siinä rakenne tulee näkyväksi ja hallittavaksi tavalla, joka aiheuttaa läsnäolon muutoksen:
”Virtuaalitodellisuudessa astumme kuvien illuusion sisälle... Virtuaaliset verkostot ovat
teknisiä ympäristöjä, joissa on mahdollista elää useissa todellisuuksissa samanaikaisesti.” (Juuti; 2000.)
Jackson ja van der Wielen näkevät organisaatioiden toimivan pikemminkin informaatioavaruudessa (information space) kuin materiaalisessa ympäristössä, joka sijaitsisi ajassa
ja paikassa. Tämän ympäristön representaatioita tukevat tietoteknologian avulla gereroidut keskustelut, mielikuvat (images) ja metaforat. Etätyön luonnetta tulee tarkastella
tämän moninaisuuden ilmentymänä. (Jackson & van der Wielen; 1998, 6 - 9.)
Virtuaalisuutta voidaan pitää teknisesti tuettuna henkisenä ulottuvuutena, joka poikkeaa
”tavanomaisesta” fyysisestä ajan ja paikan määräämästä ulottuvuudesta mutta myös sosiaalisesta rakenteesta siten, että havaittavan todellisuuden viittaussuhteita voidaan muotoilla intention perusteella. Sitä voidaan pitää tilana, jossa viittaussuhteet sekä läsnä- ja
poissaolon ehdot ovat transparentteja, voluntaarisia ja sopimuksenvaraisia.

Sosiaalis-tekninen tila
Nonaka ja Toyama (2000) katsovat, että tieto edellyttää fyysistä kontekstia tullakseen
luoduksi. Oleellista on osallistumien ja sen tapa. He katsovat informaation muuttuvan
tiedoksi, kun ihminen tulkitsee sen kontekstissa, jota määräävät uskomukset ja velvollisuudet. Nonaka ym. ovat aikaisemmin kuvailleet tiedonkäsitystään konteksti-spesifiksi,
suhteelliseksi, dynaamiseksi sekä humanistiseksi ja he näkevät sen vastakkaisena länsimaiselle staattiselle tiedon käsitteelle. He kritisoivat uusklassista talousteoriaa pyrkimyksestä löytää tasapainotiloja ja korostavat sen sijaan tiedon luomisen merkitystä, joka vie
organisaatiot jatkuvaan tiedon luomisen prosessiin. (Nonaka ym.; ei painovuotta.) Kontekstia he kuvaavat keskinäisellä toiminnalla. Tulkinta on mahdollista vain vuorovaikutteisessa prosessissa, jossa merkitykset annetaan. Tieto ei ilmene vain tietoisuudessa vaan
toiminnassa. Jotta ymmärtäisimme tiedon luomisen prosessia, on ymmärrettävä kontekstuaalisuutta ja sen uudelleenmuotoutumista toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa. (Nonaka & Toyama; 2000.)
Nonaka ja Toyama kuvaavat tiedon tuottamisen tiloja, johon viitataan käsitteellä ”Ba”.
Käsite perustuu alkuaan japanilaiseen filosofiaan (Kitaro Nishida 1921.) ja se on määritelty muuttuvaksi (motion) kontekstiksi, jossa tietoa jaetaan, luodaan sekä käytetään. Ba
on ympäristö, jonka jakavat ne, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja jotka vuorovaikutuksen kautta osallistuvat ba:han. Lisäksi ba on konteksti, joka sinänsä (itself) erityisellä tavalla edistää tiedon luomista.
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Ba voi Nonakan ja Toyaman mukaan olla
1. Fyysinen tila (toimisto, hajautuneet liikehuoneistot)
2. Virtuaalinen tila (e-mail)
3. Ihmisten väliset suhteet, jotka jakavat yhteiset päämäärät sekä
4. Tietoiset tilat (mental spaces), joita kuvaavat yhteiset kokemukset, ideat sekä ihanteet.
(Nonaka & Toyama; 2000.)
Nonaka ja Toyama luettelevat ”hyvän” eli toimivan ba:n kriteereinä tekijöitä, jotka liittyvät yhteisön kiinteyden ja vuorovaikutuksen ylläpitoon tavalla, joka sallii luovuuden ja
mahdollistaa uusien ajatusten syntymisen sekä niiden keskinäisen synergian ja toiminnalliset operationalisoinnit. (Asetelma 4.)
Asetelma 4. Hyvän BA:n ominaisuudet
1. Ba:n tulee olla itseorganisoituva siten, että sillä on oma intentio, johto, intressi tai
tavoite. Tavoitteen voi antaa visio, jonka yrityksen johto asettaa ja jonka keskijohto
purkaa operatiivisiksi tavoitteiksi.
2. Ba perustuu sitoutumiseen. Se antaa voimaa ja määrää tuotettavan tiedon luonnetta.
Osallistujat eivät voi olla tapahtumien seuraajia vaan aktiivisia osallistujia.
3. Osallistujat voivat olla sisä- ja ulkopuolisia samalla kertaa. Tämä merkitsee, että
jaetun kontekstin avulla ba:n määrää osallisten näkemystä osallisina. Toisaalta se tarjoaa osallisille omaa näkemystä ”korkeamman” mahdollisuuden katsoa asioita ulkoapäin. Tämä laajentaa osallisten rajoittunutta näkemystä sekä mahdollistaa hyödyt jotka
syntyvät ”maagisesta” rationaalisuuden ja intuition synteesistä, joka ilmenee luovuutena.
4. Ba on välittömän kokemuksen ympäristö, jossa hiljaista tietoa voidaan jakaa samassa
ympäristössä yhteisesti vietetyn ajan ja eletyn elämän välityksellä. (Originating Ba)
5. Ba tarvitsee rajat, joiden tulee kuitenkin olla avoimia. Rajat määräävät esiintyvien
kontekstien määrää ja luonnetta, mutta niiden tulee sallia ajatuksien jatkuva kehittyminen sekä jakaminen.
6. Hyvässä ba:ssa näkyvät konseptit voidaan nopeasti panna toimeen (Exercising Ba).
Tieto voidaan sisäistää ja muuttaa osallistujien kesken hiljaisen tiedon muotoon virtuaalisen ja henkilökohtaisen kanssakäymisen keinoin.
7. Keskustelut käsittelevät myös asioiden olemusta. Elementääriset kysymykset tekevät
keskinäisesti ymmärrettäviksi tiedon luomisen periaatteita, jotka ovat juurtuneet uskomuksiin ja arvoihin.
8. Tiedon luominen tapahtuu monessa ba:ssa, monella tasolla, jotka ovat kytkeytyneet
toisiinsa. Organisaatio on ba:n orgaaninen muoto, jossa useat ba:t muodostavat fraktaalin. Näiden keskinäinen kiinnittyminen määrää tiedon luomisen laadun.
9. Hyvä ba muodostaa piirin (sphere), jossa kaikki osallistujat ovat yhtä kaukana keskuksesta. Kaikilla on pääsy keskustaan ja konseptin kehittyessä piiri liikkuu. Piiri on
myös ulkoinen rajapinta (interface).
10. Ba tarjoaa mahdollisuuden improvisointiin, sillä se on tärkeä tiedon luomisen edellytystekijä. (Nonaka & Toyama; 2000.)

Toimintaa tulee voimistaa itsenäisyyden, luovan kaaoksen, vaihtelun, rakkauden, huolenpidon, luottamuksen ja velvollisuuksien keinoin. Itsenäisyys tukee arvokkaan informaation tuottamista ja motivoi ihmisiä uuden tiedon luomiseen. Ba voi määräytyä organisaation rajojen mukaan. Se voi myös ylittää ne. Se voi olla toiminnallinen organisaatio tai
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toiminnallinen yhteisö. Sen piiriin voivat kuulua vastavuoroisessa suhteessa olevat asiakkaat, yhteistyökumppanit, toimittajat ja kilpailijan kanssa sovitut liittoutumat. Osallistujat
ylittävät rajoja osallistumalla ba:han ja toisaalta myöhemmin muuttavat ba:n rajat ja sen
luonteen. Tässä ajattelussa organisaatio nähdään jatkuvasti itseään ympäristön vuorovaikutuksessa uudelleen kategorisoivana ja konstituoivana. Tämän muutosprosessin tavoitteena on tarkoituksenmukainen tiedon luominen. (Nonaka & Toyama; 2000.)
Nonakan ja Toyaman tiedon käsite muistuttaa Giddensin ja Sveibyn käsityksiä tiedosta,
sillä molemmat painottavat toiminnan merkitystä. Sveibylle tieto on kyky toimia. Giddensille inhimillinen toiminta merkitsee ympäristön tai rakenteen tuottamista samaan tapaan kuin Nonaka ja Toyama kuvaavat tiedon muotoutumista. Nonakan ja Toyaman käsite vaikuttaa loogisesti eriytymättömältä. Aikaisemmissa kirjoituksissa he ovat jakaneet
ympäristöön fyysiseen, virtuaaliseen ja tietoiseen tilaan. (Vesalainen & Strömmer; 1999,
117.) Jaottelu erottelee heikosti erilaisia toiminnallisia konteksteja, sillä niihin kaikkiin
täytyy kuulua tavoitteellisuus ja inhimillinen ajattelu sekä toiminta.
Inhimillinen tietoisuus, jota voidaan kuvata paitsi yksilöllisenä, myös muiden kanssa
osittain jaettuna, on varsinainen tiedon luomisen tila. Tämä vastaa konstruktiivista
ajattelutapaa, jossa todellisuutta koskevan tietomme ajatellaan olevan riippuvaista
yksilöllisestä tietoisuudesta. Tieto voidaan tässä näkökulmassa arvioida intersubjektiiviseksi eli jaetuksi konseptiksi. Tämä tietoisuuden jakaminen tapahtuu interfacen,
eli käytössä olevan kommunikaatioon liittyvien kosketuspintojen kautta. Tietoelementit
voivat vapaasti liikkua tietoavaruudessa, jossa on rajattomasti tietoulottuvuuksia (Morath
& Schmidt; 1999, 200-201.). Fyysiset, virtuaaliset ja sosiaaliset rakenteet ovat tämän
ajattelutoiminnan apuvälineitä tai alustoja.
Jaottelu havainnollistaa käsitystä, jonka mukaan tiedon tuottaminen tapahtuu verkostomaisessa yhteistoiminnassa. Tällä toiminnalla on sekä sosiaalinen että tekninen ulottuvuutensa. Ts. työ ei siirry pelkästään "tehtaasta studioon" vaan työ"paikoilta" tietoverkkoihin. Tämä merkitsee sitä, että työ tapahtuu korostuneesti sähköisessä ympäristössä ja tarkemmin ajatellen - henkisissä tiloissa. Tiedon tuottaminen on tietämyksen tuottamista.
Se on yksilöllinen ja kollektiivinen tapahtuma. Työksi ymmärretään yhä selkeämmin
tämä tiedonmuodostuksen prosessin toteuttaminen.
Kuvio 1. Internetin kehitys
osallisuus
integraatio
transaktiot
kommunikaatio
informaatio
(Dahlsten; 15.12.2000.)
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Työn ja liiketoimintojen yhä keskeisimpien funktioiden siirtymistä tietoverkkoon kuvasi
Ulf Dahlsten (15.12.2000.) internetin osalta oheisen kuvion avulla. Kehitys on tulkittava
siten, että internetin käyttö laajenee informaation jakelukanavasta kommunikaatioon ja
transaktioihin. Internet voi toimia myös integraation ja osallisuuden välineenä. Tätä ei ole
ymmärrettävä ensisijassa teknisiksi omaisuuksiksi, vaan kyvyksi ja tavaksi käyttää internetiä toiminta-alustana. (Kuvio 1.)

2.2. Yhteenvetoa
Etätyötä on tässä tutkimuksessa tarkasteltu erityisesti työelämän näkökulmasta. Etätyö on
työn organisoinnin tapa, jossa käytetään teknis-sosiaalisia välineitä erityisesti tietotyön ja
-talouden piirissä. Tietoteoreettiset tarkastelut liittyvät etätyöhön tieto- tai
tietoteknologian käytön välityksellä. Tekniset järjestelmät voivat nopeuttaa ja laajaalaistaa tiedon muodostumista. Tiedon luonti tapahtuu teknisten ja organisatoristen järjestelyjen vaikutuksessa, joiden tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa tiedon tuottamista ja
sen laatua. Oleellista tässä yhteydessä ovat tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat työn
manipuloinnin ajan ja fyysisten etäisyyksien osalta. Näitä työn konseptuaalisia tiloja
voidaan määritellä fyysisellä, virtuaalisella, sosiaalisella ja henkisellä tasolla.
Ensisijaisena on pidettävä henkistä tasoa. Tiedon tuottaminen on mahdollista vain
inhimillisen ajattelun alueella. Tätä toimintaa voidaan kuitenkin tukea kaikissa
mainituissa neljässä tilassa. Kun etätyö on määritelty paikkaan liittyvien käsitteiden
mukaan, on keskustelua laajennettava mainittujen tilojen suuntaan. Kun etätyö on
määritelty temporaalisin käsittein, on tarkastelua laajennettava myös niiden
aikakäsitteiden suuntaan, joita liiketoiminta ja työelämä saattaa käyttää.
Jos työorganisaation toimintaa tarkastellaan Nonakan ym. käsitteellä "Ba", voidaan selvästi huomata, että tämä konsepti on hyvin monimutkainen ja tapauskohtainen sekä
vaihtuva. Näihin yrityskohtaisiin tai työmarkkinajärjestelmien tasapainotiloihin liittyy
erityistä ainutkertaisuutta, joka puolestaan viittaa yksilöllisiin ja tapauskohtaisiin kompetenssivaatimuksiin. Työelämän joustavuus ei ole ensisijassa sopeutumista yleisiin vaan
erityisiin joustavuuden mahdollisuuksiin, määriteltiinpä joustavuus millaisin kriteerein
hyvänsä. Työelämän joustavuus on myös jatkuvaa sopeutumista vaihtuviin olosuhteisiin
mahdollisia tasapainoa tai lisäarvoa kasvattavia tiloja etsimällä. Työn funktioiksi muodostuvat lisääntyvässä määrin voluntaristisuus, itseohjautuvuus ja sopimuksenvaraisuus.
Myös kontaktipintojen merkitys korostuu. Näitä funktioita voidaan ylläpitää työn organisoinnin sekä aikaan ja tilaan liittyvän moninaisuuden keinoin.
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3. Työprosessien ja etätyön käsitteen kehitys
Työprosessien kuvaamisen voidaan valita useita näkökulmia. Kun puhutaan etätyöstä on
luonnollista tarkastella sitä ajan, paikan ja teknologian määrein, sillä nämä ovat etätyön
perustekijät. Nämä fysikaaliset ja filosofiset käsitteet ovat perustavia tekijöitä myös työprosessien kuvaamisessa.

3.1. Aika, teknologia ja organisaatio
Yhteiskuntatieteilijöiden ja filosofien työtä koskevissa keskusteluissa viitataan useisiin
aikakonsepteihin ja jopa aikakäsitteiden muokattavuuteen (Giddens; 1990, Castells;
1996.). Jos nämä lähtökohdat ovat merkityksellisiä, ne koskevat myös työprosesseissa
ilmeneviä aikaan liittyviä malleja. Muuttuneet tai monimuotoiset temporaaliset ja spatiaaliset käsitteet on liitetty myös etätyöhön (esim. Engström & Johanson; 1998, 132.)
Kuinka voisimme ymmärtää näitä epäsovinnaisia ajatuksia? Esimerkiksi Castellsin
(1996, 461-464.) mainitsema ajan jaksottaisuuden muutos: "pakkautuminen" voidaan
tulkta ensinnäkin työprosessin syklien lyhenemiseksi sekä toiseksi useiden työprosessien
samanaikaiseksi hoitamiseksi. Tekninen kehitys on mm. mahdollistanut dokumenttien
tuottamisen yhdellä työasemalla ja levittämisen tietoverkoissa sen sijaan, että nämä
toiminnot olivat aikaisemmin hajautettuja, aikaa vieviä ja kalliita. Verkottuminen on
kolmantena tekijänä kasvattanut työprosessien kompleksisuutta.
Tämä kuvaa organisaatioiden ja yksilöiden tiedonkäsittelyvaatimuksien kasvua verkottuvan yhteistoiminnan välityksellä. Tiedon generointi ja informaatiosta koostuvan kaaoksen
(entropian) hallinta ovat haasteita, joihin on tarjottu sekä teknisiä (arkistointi ja hakujärjestelmät) että innovaatioiden tuottamiseen liittyviä paradigmaattisia ratkaisutapoja.
Myöhäisemmässä kappaleessa käsitellään aikaa yksityiskohtaisemmin. Etätyön määrittelyn kannalta riittää tässä yhteydessä viittaus tämän ulottuvuuden suhteellisuuteen.

3.2. Paikka ja teknologia
Ajan ja paikan käyttöön liittyvät rakenteet voidaan nähdä organisaation arvojen ja normien ilmentymänä. (Työ)ajan ja -paikan kontrollointi ovat prosessin hallinnan ja kurin
ilmentymiä (surrogagtes). Työntekijöiden sijoittaminen temporaalisiin ja spatiaalisiin
suhteisiin ei ole vain tekninen ilmiö, vaan se voidaan nähdä sosiaalisena rakenteena
(Jackson & van der Wielen; 1998, 13 - 14.)
Työ ymmärretään tavallisimmin tapahtuvaksi paikassa: tehtaassa, konttorissa, työmaalla.
Kokonaisuuteen yhdistyvät suunnittelun ja markkinoinnin prosessit, mutta usein niiden
ajatellaan kulminoituvan "varsinaisessa" fyysisen tuotteen valmistuksessa. Työn suorituspaikaksi ymmärretään fyysinen ympäristö ja sen teknis-sosiaalinen järjestelmä. Tietoja tietoliikennetekniikkaan ja verkostoihin perustuvat järjestelmät sekä niiden koordinoivat yhteydet tuotannon fyysisiin ja sosiaalisiin elementteihin muuttavat työpaikan käsitettä. Osaltaan tämä johtuu siitä,

36
- ettei työpaikaksi mielletä enää pelkästään työprosessin fyysistä kohtaa, jonka ohjaus tapahtuu muualta ja jossa ei enää tarvita välitöntä inhimillistä - fyysistä tai mentaalista työtä.
- suunnitteluun, organisointiin, asiakaskontakteihin jne. liittyvät kriittiset ja ihmistyötä
vaativat työvaiheet ovat lisääntyvästi irronneet fyysisen tuotteen valmistuspaikasta.
- talouteen syntyy lisääntyvästi tuotteita, jotka ovat vain marginaalisessa mielessä aineellisia (esim. atk-ohjelmat).
- tieto- ja tietoliikenneteknologian varaan voidaan rakentaa varsinainen tuotantojärjestelmä, joka suuntautuu tietoverkkoympäristöön. Tämä ympäristö on luonteeltaan enemmän "tila" kuin "paikka".
- henkisten prosessien korostuminen merkitsee työn painopisteen siirtymistä paikan ensisijaisuudesta - virtuaalisten ja sosiaalisten - tilojen ensisijaisuuteen. Fyysinen tila on nyt
tuotannon apujärjestelmä (eli inspiroiva, virikkeellinen, ergonominen ympäristö - työn
edellytystekijänä.) Työn suorituksen "paikka" tietotuotannossa ovat tietoverkko ja yksilöiden ja ryhmien henkiset prosessit. Tietotyön fyysinen piste on lähtökohtaisesti kaikkialla, missä on interface eli tekninen pääsy tietojärjestelmään. Työn sisältö on kontaktien
luomista ja yhteistoimintaa.

3.3. Etätyön määrittely - käsitteen historialliset vaiheet
Etätyön määrittelyissä on useita vaiheita:
I Termi - telework / etätyö - on samaa kantaa kuin ”televisio” eli etäkuva. Näkökulmana
on ”perinteiseltä työpaikalta pois katsominen” eli etäällä oleminen. Tämä herättää kritiikin ja keskustelun siitä, onko työ etäällä vai lähellä vai sopivalla etäisyydellä. Keskustelu
liittyy työn ”läheisyyteen - etäisyyteen” työnantajan ja työntekijän kannalta.
Tähän näkökulmaan liittyvät useat luokittelevat etätyötä koskevat määritelmät sekä ne
määritelmät, jotka liittyvät työmarkkinoiden uhkatekijöitä korostaviin piirteisiin. Toisaalta tämä on se etätyön määritelmällinen osa-alue, johon on helpoimmin liitettävissä
kytkeytymättömyyden tai prosessista poissaolemisen määreet.
II Sittemmin etätyötä on määritelty työksi, joka tehdään tietoteknologian ja / tai tietoliikenteen avulla perinteisestä työpaikasta ja työajasta riippumatta. Tämäkin määritelmä on
metodologisesti epätyydyttävä, sillä se on osittain negatiivinen. Samaan (tai I) kategoriaan kuuluvat määrittelyt, jotka viittaavat hajautettuun työhön / liiketoimintaan.
Tämä määritelmätyyppi on ollut hyvin vallitseva. Ajan ja paikan käsitteisiin ei kiinnitetä
analyyttistä huomiota.
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III Voidaan ajatella, että etätyö on työtä, joka tehdään tietotekniikan ja / tai tietoliikennetekniikan avulla tarkoituksenmukaisessa paikassa. Tällöin työ ajatellaan - positiivisella
tavalla - järjestetyksi ajassa ja paikassa.
Tämä lähestymistapa vastaa useiden etätyöntekijöiden omaa käsitystä työskentelytavastaan. Työtä saatetaan kutsua lähellä olevaksi, tai tapahtuvaksi sopivalla etäisyydellä (På
lagom distans...; 1987.).
IV Voidaan ajatella työtä jopa miltei missä ajassa ja paikassa tahansa eli monessa ajassa
ja paikassa.
Tämä määrittelyn tapa liittyy mm. liiketoimintasovellutuksiin matkatyössä. Aikaa ja
paikkaa ajatellaan kuitenkin usein staattisina suureina.
V Kun tarkastellaan tietotyön luonnetta, havaitaan työn tekemisen paikan olevan lisääntyvässä määrin tietoliikenneympäristö. Tietojärjestelmät ja virtuaaliset työtilat ovat yksilöllisen ja ryhmäpohjaisen työn sijaintipaikka. Tavallaan kyse on siitä, että virtuaalinen
toimintaympäristö on yksilöllisen ja ryhmäpohjaisen henkisen prosessin operatiivisen ilmenemisen tila. Tietojärjestelmiä tarkasteltaessa on otettava (työ)paikan käsitteen lisäksi
käyttöön (työ)tilan käsite.
Henkiset- ja liiketoimintaprosessit tapahtuvat lisääntyvässä määrin virtuaalisessa alustassa. Virtuaalisuus merkitsee, että prosesseja voidaan muodostaa ja ohjata vapaammin
kuin fyysiseen ympäristöön kiinnittyviä prosesseja. Osanottajien lukumäärä, interventioiden määrä ja laatu, työprosessin tekninen ja organisatorinen tukeminen antavat
vapausasteita prosessin toteuttamiseen.
Työn ja liiketoiminnan siirtymien paikan käsitteistä tilan käsitteisiin on teoreettisesti
kiinnostavaa seurausvaikutustensa osalta. Itse asiassa etätyötä koskeva keskustelu on
ollut - ehkä hieman paradoksaalisesti - näillä jäljillä keskittyessään paikkaan tai se
negaatioihin (tele) ja siirtyessään tilan käsitteisiin. Tämä lähestymistapa liittyy usein
teknisesti tuettujen virtuaalisten työtilojen käyttöön. Teknisin keinoin voidaan tukea
ryhmien ja yksilöiden työtä ja ajattelua.
VI Tarkastelukulman laajentuessa etätyön ongelmaksi muodostuu se, että etätyöksi voidaan nimittää kaikkea tietoverkoissa tapahtuvaa työtä (Qvortrup;1998, 24.). Tälle työlle
EU-komissio on tarjoamassa käsitettä eWork, jonka kantana on termi: Electronic Work.
EU:n konseptissa eWork on selvästi laajempi käsite kuin etätyö, joka esiintyy tämän
yleiskäsitteen alaluokkana (ks. esim. Euroopan Unionin neuvosto; 2000.). Teoreettisesti
mielenkiintoista on se, kuinka aika ja paikka ja niiden väliset suhteet ovat määriteltävissä
tietoverkon avulla tuetussa mentaalisessa ulottuvuudessa, samoin se, miten työ- ja liiketoimintaprosessit muotoutuvat. Tällä on luonnollisesti yhteys edellä mainittujen tehokkuustekijöiden arviointiin tai inhimillisen pääoman käytön luoneeseen.
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Määritelmät, jotka kohdistuvat verkostotyöhön koskevat enää osittain etätyötä ja etätyön
käsitteellä on taipumus sulaa eWork-käsitteeseen, joka korostaa kaikkea sähköisissä verkoissa tapahtuvaa työtä.2
VII Kun tarkastelemme työprosesseja lähemmin, voimme havaita, että keskeistä on yhteyksien pito, joka tarkoittaa ajatusten vaihtoa ja yhteistä kehittämistä. Virtuaalinen, merkitsee tässä mielessä etäläsnäoloa. Kun läsnäolo ymmärretään läsnä- tai poissaolona, kytkeytymisenä tai kytkemättä jäämisenä tai osallisuutena/ulkopuolisuutena prosessista
(Giddens; 1984., Castells; 1996, Morath & Schmidt; 1999., Johnston; 1999, 18., vrt. Heinonen 1998 B; 23 - 25.), oivalletaan, että kyse on yksilöllisestä ja sosiaalisesta läsnäolosta (Engström & Johanson; 1998. 131-132., Heinonen 2000.).3
Työn organisointi tilassa (fyysinen, virtuaalinen, henkinen) on rakenne. Voidaan ajatella,
että tästä rakenteesta seuraavat prosessien temporaaliset määreet, jotka ovat ajan havaittavia muotoja.
Tarkasteltaessa etätyö-käsitteen kehitystä voidaan havaita virtuaalisen ja henkisen elementin kasvu. Fyysiset ja sosiaaliset rakenteet vaikuttavat sinänsä henkisen toiminnan
edellytyksiin, mutta on ilmeistä että tämä vaikutus on ”enemmän kuin osiensa summa”
eli paradigmaattinen. Ajattelun ja innovaatioiden kasautuminen ja paradigman muutos,
josta Grönroos ja Ståhle (1999) kirjoittavat on pikemminkin henkisten ja tietoisten prosessien uudelleenmuotoutuminen kuin teknis-organisatorinen muutos.
Nämä etätyöhönkin liitetyt luonnehdinnat korostavat inhimillisyyttä, oppimista ja kontakteja tiedon luomisessa liiketoiminnan strategisena elementtinä. On nähtävissä, että
humaanisuuden merkitys on konseptuaalisesti kohoamassa samaan aikaan kun ympäristöongelmat edellyttäisivät polttavasti inhimillisen ja ekologisen keskinäistä synteesiä.
2

Emergence-projektin määritelmä käsitteestä eWork: "eWork (is) any activity that involves the processing
of information and its delivery via a telecommunications link that is carried out away form the main
premises of an organisation. This might be carried out in-house (ie by an employee of the organisation) or
outsourced (ie by a subcontractor). It may also be carried out either away form traditional office-type
premises by an individual working in isolation (eg at home or from multiple locations) or office-type
premises by a group of workers working together in a shared space." (Emergence; 2001.)

3

Läsnäolon käsite on postmoderniin konstruktivismiin liittyvässä keskustelussa kielletty keskuksena, josta
muu saa merkityksensä. Derridan kritiikki on kohdistunut länsimaiseen idealismiin siten, ettei todellisuuden
lopullista muotoa lainkaan olisi. Myös keskellä oleviin merkkeihin, kiellettyihin perusmyytteihin tai
absoluuttiin kohdistuvat merkit viittaavat loputtomasti toisiinsa. Ideaalinen keskustakin on funktio, jossa
merkit korvautuvat toisilla merkeillä. Tällöin läsnäoloakin oleellisempaa on diskurssi. (Juuti; 2001, 114117.) Tähän kritiikkiin voitaisiin vastata siten, ettei määrittelemättömien käsitteiden (kuten "hyvä")
operatiiviset tai määritelmälliset viittaussuhteet muihin käsitteisiin tee tyhjäksi peruskäsitettä tai estä
operatiivisten käsitteiden variaatiota. Jos absoluuttisena pidetty käsite korvataan toisella käsitteellä ( a -> b)
tämä korvaaminen koskee kohteen ja merkin, ei tulkitsijan ja kohteen välistä viittaussuhdetta. Kritiikin
varsinainen kärki kohdistuu ilmeisimmin tulkitsijan ja kohteen väliseen suhteeseen siten, että tulkitsija
tulkinnallaan dominoi sekä kohdetta että kohdetta merkkien (kielen) välityksellä. Tällöin on kyse
subjektivistisesta mallista, jossa kohteen merkitys redusoituu tulkitsijaan. Käsitys on loogisesti
yhdensuuntainen sen ajatuksen kanssa, että jokainen henkilö on subjektiivisessa yksityismaailmassa (vrt.
Juuti; 2001, 54.), mutta ei ota huomioon sitä, että tämä maailma on osittain muiden kanssa jaettua. Tällöin
kohteen ja merkin välillä on useita tulkitsijoita ja kohde ei ole ainakaan täysin individualistinen entiteetti.
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Työstä puhuttaessa on kyse läsnäolosta minkä hyvänsä alustan avulla. Työskentelytapojen muuttuessa verkostomaiseksi ”etätyössä” on kyse läsnäolosta monissa työprosesseissa, jotka ulottuvat fyysisen, virtuaalisen, sosiaalisen ja tietoisen alueille. On oletettavaa, että aikanaan eWork puolestaan sulaa läsnäolon käsitteeseen.
Etätyö-käsitteen määrittelyssä ja sen käyttötavan havaitsemisessa on siten oleellista konteksti. Tarkoitetaanko etätyöllä etäällä olemista, erilaisia työajan ja –paikan variaatioita
vai osallisuutta ja läsnäoloa työprosessissa, määrää käsitteen sisällön. Ei ole syytä päätyä
nihilistiseen kantaan, jota Björkegren ja Rapp (1999) edustavat. Tarkoituksenmukaisempaa etätyöstä, eWorkista tai läsnäolosta keskusteltaessa on ottaa huomioon, mitä termien
käyttäjä käsitteellään tarkoittaa.
Tutkimuksen kannalta määrittely päätyy epäsovinnaiseen näkökantaan siitä, että käsite on
kontekstuaalinen ja sitä on käytetty useissa eri yhteyksissä. Tässä tutkimuksessa on etätyötä käytetty kuvaamaan yleisesti kontekstia sen eri vaiheissa. Etätyö, eWork ja läsnäolo
viittaavat läsnäoloon eri tiloissa tapahtuvassa prosessissa. Etätyön keskeinen työn organisointiin liittyvä sisältö on tämän osallistumisen mahdollistaminen, olkoon sen lähtökohta
yksilöllinen tai organisatorinen toimenpide.
Yhteenvetona keskustelusta voidaan etätyölle ja siihen liittyville käsitteille eWork ja läsnäolo antaa yhteinen operatiivinen määritelmä:
Käsitteitä etätyö, eWork ja etäläsnäolo käsitellään tässä tutkimuksessa yhtenä
kokonaisuutena, joista käytetään käsitettä etätyö. Etätyö on tapa organisoida työ,
jossa esiintyy pyrkimys tuottaa sellainen aika- tai tilajärjestelyyn liittyvä työtapa,
jossa innovaatioympäristöä parannetaan tiedon tuottamiseksi. Tämä voi tapahtua
fyysisissä, virtuaalisissa, sosiaalisissa alustoissa eli tiloissa siten, että niiden avulla
tuetaan henkisiä eli tietoisia yksilöllisiä ja ryhmämäisiä prosesseja tiedon
luomiseksi. Tämä tapahtuu asettamalla työ- ja liiketoimintaympäristön fyysiset,
sosiaaliset ja tekniset tekijät keskinäisiin suhteisiin siten, että ajattelun ja
innovaation edellytykset paranevat.
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III TYÖMARKKINA-ASEMA
4. Tieto- ja etätyöntekijöiden asema työmarkkinoilla1
Teknisten edellytysten kehittymisen, talouden globalisoitumisen ja lisääntyneen kilpailun
seurauksena tuotantoparadigma on muuttumassa. Tiedon innovatiivinen käyttö tuotteiden
ja valmistusprosessien suunnittelussa sekä tietointensiivisten elementtien lisääminen
tuotteeseen muodostavat oleellisimman osan lisäarvoista markkinoilla. Tietokoneistuminen
on vaikuttanut toimistotyön luonteeseen ja eräissä tapauksissa myös työnorganisointia on
kehitetty vastaamaan teknisten ja inhimillisten toimintaedellytysten muutokseen. (Ks.
Naisbitt; 1984, Kennesey; 1985, PACE; 1994, Living...; 1996.) Tämä merkitsee työn
luonteen muuttumista ja yhä useammat työskentelevät nk. informaatioammateissa.
Tietotyöntekijät voivat usein järjestää työnsä ainakin osittain ajasta ja paikasta riippumatta
ja he voivat tieto- tai tietoliikennetekniikan tuella työskennellä etätyössä. (Ks. esim.
Luukinen; (ed.) 1996., Hurme; 1995., Zamindar; 1995., Sorsa; 1993., Telework...; 1996.)
Tieto- ja etätyö ovat yhä useammin osa päivittäistä työtä. Tietotyö liittyy tieto- ja
tietoliikennetekniikan
käyttöön
ja
toimihenkilöammatteihin.
Ammattitaitoisten
työntekijöiden määrä kasvaa vähemmän ammattitaitoisten tai vanhentuneen ammattitaidon
omaavien kustannuksella. Toimihenkilöitä ja varsinkin ylempiä toimihenkilöitä on totuttu
pitämään ryhmänä, joiden asema työmarkkinoilla on turvattu. Kuitenkin on esitetty myös
puheenvuoroja, joiden mukaan totuttu työmarkkina-asetelma on muuttumassa.
Happosen (1999) mukaan suomalaisten palkansaajien kokemien työmarkkinauhkien kasvu
1990-luvulla kohdentuu erityisesti toimihenkilöihin, julkisiin ja yksityisiin palvelualoihin.
Työntekijöiden pakkolomautusuhka oli itse asiassa 1990-luvulla vähäisempi kuin vuonna
1977 ja irtisanomisien ja työttömyyden uhka kohosi "vain" hieman 1990-luvun
lamavuosina. Sen sijaan työmarkkinauhkia kokeneiden toimihenkilöiden määrä kohosi n.
2-3 kertaiseksi. Työntekijöiden kokemat uhkat ovat stabiileja, mutta pysyvästi korkealla
tasolla. Ne ovat jopa lisääntyneet, kun toimihenkilöiden kokemat uhkat ovat 1997 lievässä
laskusuunnassa.
Palkansaajien epävarmuuskokemuksiksi määritelty työmarkkinauhka on reaalinen käsite.
Happosen ja Nätin mukaan palkansaajien epävarmuuskokemukset ovat rationaalisia, sillä
koettu epävarmuus ennustaa työttömyyttä Suomen työmarkkinoilla 1984-1997.
(Happonen & Nätti; 2000, 67.)
Teollisuudesta poiketen lamavuosina kohosivat työmarkkinauhkat palvelualoilla. Talouden
elpyessä työmarkkinauhkat ovat vähentyneet yksityisellä sektorilla, mutta jääneet pysyviksi
julkisella sektorilla. Happosen mukaan nousu- ja laskusuhdanteet vaikuttavat
työttömyyskokemuksiin, kun taloudelliset vaihtelut alkavat vaikuttaa työttömyyden tason
muutoksiin. Lisäksi työmarkkinaepävarmuuden kanssa korreloivat määräaikaiset
työsuhteet ja aikaisemmat työttömyyskokemukset. (Happonen; 1999., vrt, Happnen &
Nätti; 2000, 73., vrt. Arnal & Ok & Torres; 2001, 26.) Tieto- ja etätyöntekijöiden asemaa

1 Tämä luku perustuu osittain artikkeliin; Pekkola Juhani; Tieto- ja etätyöntekijöiden asema
työmarkkinoilla, Talous ja yhteiskunta 3 / 1997.
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tarkasteltu Suomen työmarkkinoilla vuosina 1993 ja 1994 kerättyjen empiiristen
kyselyiden perusteella.

Taulukko 1. Palkansaajien kokemat uhkat (%) sosioekonomisen aseman ja
toimialan mukaan 1977, 1984, 1990, 1997.
Pakkolomautusuhka Irtisanomisen uhka Työttömyyden uhka
77 84 90 94 97 77 84 90 94 97 77 84 90 94 97
19 10 11 20 18 11 8 10 17 15 17 13 13 22 21

Palkansaajat
Sos.ekon. asema
Työntekijä
26 16 18 18 21 15 12 13 18 18
Alempi toimihenkilö 11 6 6 20 17 8 7 7 18 14
Ylempi toimihenkilö ..* 2 6 21 17 ..* 3 9 15 12
Toimiala
Teollisuus
31 17 19 15 21 17 12 14 14 16
Yksityiset palvelut
9 5 9 21 10 8 7 10 17 13
Julkiset palvelut
..** 5 4 ..** 24 ..** 6 5 ..** 16
* 1977 alemmat ja ylemmät toimihenkilöt laskettiin yhteen
** 1977ja 1994 yksityiset ja julkiset palvelut laskettiin yhteen
(Happonen; 1999, 442.)

22 17 17 24 24
11 11 9 24 21
..* 8 9 19 17
25 16 18 19 21
10 8 11 23 16
..** 13 8 ..** 26

4.1. Työmarkkinoiden lohkoutuminen
Työmarkkinoiden kehitystä on kuvattu lohkoutumisteorioiden avulla. Keskeinen ajatus on
henkilökohtaisten työmarkkinoiden eriytyminen yleensä ammattitaidon tai toimialan
perusteella. Yleisesti henkilöstön työmarkkina-asema oletetaan sitä paremmaksi mitä
ammattitaitoisempi hän on ja mitä enemmän hänellä on työnantajan strategiseksi arvioimaa
osaamista. (Atkinson; 1987., Nätti; 1988., Räisänen; 1992., Storper & Scott; 1990., Paananen & Ylöstalo; 1994.)
Atkinson jakaa joustavan yrityksen työvoiman käytön numeeriseen ja toiminnalliseen joustoon ja työvoiman ulkoistamiseen. Määrällinen - laadullinen jousto tai numeerinen toiminnallinen jousto ovat käsitepareja, joilla on viitattu kahteen eri tyyppiseen
työvoimankäyttöstrategiaan. Numeerinen2 jousto on kyseessä kun työvoiman määrää, työsuhteen pysyvyyttä, työtuntien lukumäärää tms. ulkoista tekijää manipuloidaan tuotannon
tarpeisiin. Toiminnallisessa joustossa on kyse työntekijöiden kykyjen laaja-alaisemmasta
käytöstä, työn edellytysten parantamisesta, työn ja työympäristön kehittämisestä tms.
toimista, joilla tehokkuutta tavoitellaan työprosessin ja työvoiman sisäisistä ehdoista käsin.
Ulkoistamista Atkinson pitää vaihtoehtona yrityksen sisäisille joustoille ja tällöin on kyse
työsuhteiden korvaamisesta kaupallisilla toimeksiannoilla ja tehtävien hoidosta
aliurakoinnin avulla. (ks. esim. Atkinson; 1987., Alasoini; 1990.)

2 Numeerisen ja toiminnallisen jouston vastinparina on myös käytetty määrällisen ja laadullisen jouston
käsitteitä.
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Atkinsonin mukaan työvoiman käytön luonne on riippuvainen työvoiman ammattitaidosta
sekä yrityksen tarvitseman ammattitaidon erityisyydestä. Työvoiman käytön muoto vastaa
sitä todennäköisemmin toiminnallista joustoa mitä ammattitaitoisempaa työvoima on ja
mitä erityisempiä taitoja tuotannossa tarvitaan. Vähäinen ammattitaito ja tuotannossa
tarvittavien taitojen yleisluontoisuus liittyvät puolestaan numeerisen jouston käyttöön.
Myös monet muut tutkijat kuten Myös Storper ja Scott (1990), Nätti (1988) ja Räisänen
(1992) ovat esittäneet työvoiman lohkoutumiseen perustuvia teorioita henkilöstöpolitiikasta. (ks. esim. Pekkola; 1993, 40-46.).
Lähtökohtana tutkimuksessa on, että tuotannon rakenne ja työtehtävät muuttuvat yhä
tietointensiivisimmiksi. Tietotyön kasvu on jatkunut OECD-maissa ja erityisesti Suomessa
voimakkaana koko 1990-luvun ajan (Arnal & Ok & Torres; 2001, 14-20.). Tietotyö on
usein yhdistetty korkeaan ja nopeasti kasvavaan tuottavuuteen. (HS; 27.12.2000.) Jos
oletukset tietoammattilaisten strategisesta merkityksestä yrityksen toiminnoissa pitävät
paikkansa, voidaan myös olettaa, että tietoammateissa esiintyy enemmän toiminnallisen
(laadullisen) jouston elementtejä kuin työvoimassa tai henkilöstöryhmässä keskimäärin.
Voidaan myös olettaa, että tietoammateissa toimivat kokevat keskimääräistä vähemmän
työmarkkinauhkaa. Vastaavasti voidaan olettaa, että he tuntevat olevansa muita
vahvemmassa asemassa työmarkkinoilla. Koska etätyö on tietotyön muoto, voidaan
olettaa, että myös etätyöntekijät kokevat työmarkkina-asemansa muita vahvemmaksi.

4.2. Työmarkkinajärjestelmä ja etätyö
Etätyöhön kohdistuu ristiriitaisia käsityksiä. Sitä on pidetty kustannustehokkaana tapana
järjestää työt siten, että myös palkansaajien ammatilliset ja henkilökohtaiset tavoitteet on
voitu ottaa huomioon. Etätyön motiiveiksi on nähty lisääntyvä henkilökohtainen vapaus,
mahdollisuudet keskittyä työhön sekä laajentuneet henkilöstön rekrytointimahdollisuudet.
Etätyötä koskeva tutkimus sisältää kauttaaltaan viittauksia etätyön rajoitettuun tai
laajempaan hyötyyn tai hyötypotentiaaliin. (ks. esim. Vorjans; 1987, 81., Conditions...;
1990, Huws ym.; 1990.) Aikaisemmissa kappaleissa esitetyt etätyökeskustelun alueet ja
motiivit voidaan väljästi tulkita myös liiketoiminnallisina ja työntekijöihin liittyvinä etuina
sekä etätyön rationaliteettia koskevan keskustelun etenemisenä. Koska etätyöhön liittyy
harvemmin kriittisiä kannanottoja, on syytä tuoda esiin eräitä keskeisiä
työmarkkinakysymyksiin liitettyjä ongelmia.
Etätyöhön kohdistettu kritiikki voidaan jäsentää palkansaajan, työnantajan ja
työmarkkinajärjestelmän näkökulmiin sekä etätyötä koskevaan varhaiseen ja myöhäiseen
kriittiseen asennoitumiseen. Etätyökritiikki on monin tavoin kontekstisidonnaista ts.
haittatekijät eivät ole absoluuttisia, vaan ne liittyvät ympäristöön ja etätyön soveltamisen
tapaan (ks. Limburg; 1998, 98-99.).
Palkansaajan työmarkkina-aseman kannalta etätyöhön kohdistettu varhainen -1980-luvun
lopulla ja 1990-luvun alussa esitetty - kritiikki sisälsi oletuksen ay-liikkeen pelkäämän
kotityöinstituution palauttamisesta. USA:n ja Keski-Euroopan ay-liikkeen piirissä esitettiin
jopa etätyön kieltämistä, sillä työehtojen heikentymisen lisäksi etätyön arvioitiin
heikentävän järjestäytymisastetta ja ratkaisevasti vähentävän ay-liikkeen mahdollisuuksia
työehtojen kontrollointiin ja työehtoneuvotteluihin. Erityisesti huoli kohdistui
työmarkkinoiden jakautumiseen sekä naisten asemaan työmarkkinoilla, joka monissa
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tapauksissa onkin miehiä heikompi. Etätyötä on pidetty jopa riiston tai sosiaalisen
dumppauksen muotona. (Kawakami; 1983., Chamot & Zalusky; 1985., Vorjans; 1987,
83., Kubicek & Fischer; 1987,. The Protection...; 1989, Conditions...; 1990, 27-28., Di
Martino & Writh; 1990, 537., Oldfield; 1991., Vega Ruiz; 1992., Fischer; 1992, 73., Bertin & Denbigh; 1996, 14-15., Arnal & Ok & Torres; 2001, 12-13.) Pohjoismaissa tämä
kritiikki osoittautui katteettomaksi mm. ruotsalaisen TOC-järjestön tekemässä laajassa
empiirisessä tutkimuksessa (På lagom distans; 1987., Ks. Hedberg ym.; 1987, 147.,
Pekkola; 1993., Sturesson; 2000, 317.).3 Jo etätyön alusta alkaen on keskusteltu siitä
aiheuttaako etätyö eristäytymistä ja / tai vieraantumista eri muodoissaan (Vorjans; 1987,
87-88., Forester; 1987, 238., Bertin & Denbigh; 1996, 13-14., Arnal & Ok & Torres;
2001, 12-13.).
Palkansaajien osalta etätyön myöhäinen kritiikki kohdistuu työaikaan, työprosessin hallintaan ja henkilökohtaiseen jaksamiseen. Tosin työaikamuutoksista on raportoitu jo
varhemmin, sen herättämättä laajempaa yleistä keskustelua (Huws ym; 1990, 129., Pekkola; 1993, 144-153, 196-202.). Suomessa 1990-luvun lama johti työvoiman määrän vähennyksiin ja samalla voimakkaaseen tuottavuuden kasvuun. Kun työelämän trendeihin
kuuluu itsenäisyyden ja vastuullisuuden lisääntyminen, on tästä yksi mahdollinen seuraus
työaikojen pidentyminen ja työvoiman ylikuluminen. Jatkuva läsnäolo ja osallisuus työprosessiin on myös kuluttavaa.
Työnantajien keskuudessa etätyön varhainen kritiikki kohdistui pelkoon direktio-oikeuden
menetyksestä (Ks. Pekkola; 1993, 88, 92-94., Työnantajan etätyöopas; 1997.), johtamisvaikeuksista sekä epäilyihin siitä, mitä työntekijät tekevätkään, kun he eivät ole esimiehen välittömän valvonnan alaisia. Välittömän ja jopa fyysiseen läheisyyteen perustuvan
valvonnan "eye ball controll" kysymys on yksi runsaimmin keskustelua herättäneistä
teemoista etätyön piirissä. (Vrt. Limburg; 1998, 97.) Varhaisiin kriittisiin
kysymyksenasetteluihin voidaan lukea myös puutteelliset etätyötä koskevat tiedot sekä
pelko siitä, katoaako työntekijöiden lojaalisuus työnantajaa kohtaan etätyöhön
siirryttäessä, tietoturva, kustannukset ja tekniset ongelmat. (Etätyökomitean mietintö;
1990, 96-97., Bertin & Denbigh; 1996, 10-13., Työnantajan etätyöopas; 1997., vrt.
Sturesson; 2000, 317.)
Työnantajan näkökulmasta etätyöhön liittyvät ongelmat kytkeytyvät kustannuksiin,
strategiaan sopeuduttaessa ulkoisiin ja sisäisiin muutoksiin sekä yrityskohtaisiin ongelmiin
työn organisoinnin muuttuessa. (Huws ym.; 1990., 139., Qvortrup; 1993, 26., Kojo &
Liinasuo; 1994.) Tätä kritiikkiä on kuitenkin pidettävä enemmän teknisenä, kuin
rakenteellisena. Työnantajien taholla ilmenevän mahdollisen etätyön kritiikin arviointia
hankaloittaa se, että työnantajan intressiä tuoda ilmi työmarkkina- tai sisäisiä ongelmia
julkisuudessa pidetään yleensä palkansaajien intressiä matalampana. (Vrt. Pekkola; 1979,
12-13, 118-120., Westerståhl; 1971, 5-6., Haataja; 1978.)

3 Tämän keskustelun seurauksia on mm. EU:n pyrkimys saada aikaan eurooppalainen työmarkkinaosapuolten keskinäinen etätyötä koskeva sopimus, joka määrittelisi miniminormit.
Vaihtoehtoinen strategia on yleisluontoisen direktiivin antaminen. Lisäksi mm. eEuropetoimintaohjelmassa on vuonna 2000 pyritty edistämään kansallisia ja toimialakohtaisia etätyötä sääteleviä
sopimuksia.
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Vuonna 1990 etätyötoimikunta ei katsonut etätyöhön yhdistyvän merkittäviä lainsäädännöllisiä ongelmia. Mahdolliset ongelmat yhteiskuntapolitiikan, lainsäädännön ja työehtosopimusjärjestelmän kannalta liittyvät teknis-organisatoriseen muutokseen. Työ ja liiketoiminta siirtyvät lisääntyvästi tietoverkkoihin ja kansainvälisiin yhteenliittymiin. Tehtävät
jakautuvat useiden henkilöiden ja ryhmien suoritettavaksi samalla kun tuotteet ovat lisääntyvässä määrin ideaalisia ja binaarisessa muodossa. Tämä tekee mahdolliseksi
vaikuttaa tuotteen ja työprosessin verokohteluun, sovellettavaan lainsääsääntöön ja
työehtosopimuksiin. Tällä saattaa olla vaikutuksia nykyisten verotus- ja
tulonsiirtojärjestelmien säilymiseen ja työehtosopimuksien merkitykseen varsinkin jos
työehdot ja tulonsiirtojärjestelmät tulevat epäeettisen kilpailun elementeiksi.
Etätyötä koskevat työmarkkinapoliittiset käsitykset voidaan ryhmitellä kolmeen luokkaan:
* Etätyötä pidetään tietotyön tayloristisena muotona mm. siksi, että tekniikan ja ihmisen
välisessä suhteessa työntekijä saatetaan teknisen järjestelmän alaisuuteen ja valvontaan
siten, ettei hän kykene suojautumaan esim. vaikuttamalla työtahtiinsa. Teknologian avulla
hajautetun standardisoidun työn suorittaminen johtaa monotoniaan ja mekaanisen työnjaon
yleistymiseen. (esim. Chamot & Zalyusky; 1985., Oldfield; 1991., Vorjans; 1987.).
* Eräät teoriat viittaavat polarisoitumiseen. Korkeimmin ammattitaitoiset etätyöntekijät ja
jo aikaisemmin hyvissä asemissa olevat etätyöntekijät parantavat entisestään työelämänsä
laatua, kun taas vähemmän ammattitaitoiset ja ennestään heikossa työmarkkina-asemassa
olevat kärsivät etätyön soveltamisesta. (esim. Fischer; 1992., Conditions..; 1990., Council
of Europe...;1989., Kawakami; 1985.)
* Kolmanneksi esiintyy käsityksiä, joiden mukaan etätyö tuo mukanaan voittopuolisesti
positiivisia asioita molemmille työmarkkinaosapuolille. (esim. Engeström ym.; 1990.,
Huws ym. 1990., Paavonen; 1992., The State of California...; 1990.)
Käsitykset voidaan luokitella sen perusteella, miten niissä arvioidaan etätyöntekijöiden
ammattitaitoa. Kriittisissä kannanotoissa tarkastellaan yleensä henkilöitä, joiden
ammattitaito tai ainakin työn asettamat vaatimukset ovat matalat ja joiden työmarkkinaasema on entuudestaan heikko. Polarisaatioteorioiden kannattajat tarkastelevat eri
ammattitaitotasoilla olevia henkilöitä tehden vertailuja kansallisuuksien kesken. Positiivisiin vaikutuksiin suuntautunut keskustelu tarkastelee tyypillisesti ammattitaitoisia
henkilöitä sekä prosesseja yleisellä tavalla sosiaalisesti turvallisissa työmarkkinaympäristöissä.
Työelämän kehityksen arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota kansainvälisten ja kansallisten trendien keskinäiseen suhteeseen. Kansallista ympäristöä on pidettävä merkittävänä
ilmiöiden selittäjänä (Julkunen & Nätti; 1999, 12.). Suomalaisissa etätyön sovellutuksissa
etätyöllä on arvioitu olevan voittopuolisesti myönteinen vaikutus työn sisältöön. (Pekkola;
1993.) Ruotsalaiseen ympäristöön (Engeström ym; 1991., På lagom distans; 1987.) ja
eräisiin USA:n yrityksiin kohdistuvissa kuvauksissa (Los Angeles County, Pasific Bell,
The State of California.) etätyön ei ole arvioitu muuttavan työnjärjestelyjä huonompaan
vaan pikemminkin myönteiseen suuntaan. Kirjallisuudesta on kuitenkin löydettävissä useita
esimerkkejä USA:ssa ja Keski-Euroopassa etätyöhön liittyvistä työmarkkinaongelmista.
(Oldfield; 1991., Vorjans; 1987.)
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Etätyötä työmarkkinapoliittisena ilmiönä selittää sen tarkastelu yksilö-, organisaatio- ja
työmarkkinatasoilla. Yksilöllisellä tasolla on kyse korkeasta tai matalasta ammattitaidosta,
joka vaikuttaa työpanoksen kysyntään, tarjottuihin tehtäviin sekä työhön liittyvään
autonomiaan. (Ks. esim. Nätti; 1988, 14-35., Magnum; 1985.) Organisaatiotasolla
keskeistä on se, pyrkiikö organisaatio käyttämään henkilöstön kykyjä laaja-alaisesti ja syvällisesti vai rajoittuneesti ja pinnallisesti. Organisaatiot ja yritykset poikkeavat toisistaan
oleellisella tavalla sen suhteen, missä määrin ne pyrkivät käyttämään ja kehittämään tavoitettavissa olevia inhimillisiä voimavaroja. (ks. esim. Ylöstalo; 1999.) Työmarkkinajärjestelmät puolestaan jakautuvat säädeltyihin (kuten pohjoismaisiin) ja vähemmän säädeltyihin (kuten USA:n tai Britannian työmarkkinajärjestelmiin. (ks. Pekkola; 1993., 271278., Heikkilä; 1996., Vrt. Bakke; 1993., Tuliara & Paanetoja; 1999, 53, 57., Boldt &
Laine; 2001, 3, 9-10, 21, 23, 25-26.)
Jaottelujen perusteella on mahdollista muodostaa heuristinen malli, jossa etätyön työmarkkinapoliittiset seurausvaikutukset voidaan ymmärtää kolmitasoisen ja kaksijakoisen
mallin pohjalta.
* Työmarkkinajärjestelmää voidaan pitää
A. Säädeltynä. Ominaispiirteinä kattava lainsäädäntö, sosiaalipolitiikka, korkea ammatillinen järjestäytymisaste, joka tarjoaa työntekijälle useita substantiaalisia etuja.
B. Säätelemättömänä. Ominaispiirteenä lainsäädäntö, joka mahdollistaa moninaisen tai
epäselvän työsuhteeseen ja siihen liittyviin velvollisuuksiin ja oikeuksiin liittyvän aseman,
alhainen ammatillinen järjestäytymisaste sekä henkilökohtaiseen vakuutukseen tai
perheeseen perustuva sosiaaliturva.
* Organisaatioiden henkilöstöstrategia voi perustua:
C. Henkilöstön ammattitaidon syvälliseen ja kehittävään käyttöön. Tyypillistä on
laadullinen työmarkkinajousto.
D. Henkilöstön ammattitaidon pinnalliseen ja epäjatkuvaan tai suhdanteista riippuvaan
käyttöön. Tyypillistä on määrällinen työmarkkinajousto.
* Henkilöstön ammatilliset ja henkilökohtaiset kyvyt voivat olla lähtökohtaisesti ja suhteessa tehtäviin:
E. Korkeat. Tyypillistä on itsenäisyys ja autonomia sekä henkilökohtainen kehittyminen ja
kuuluminen työvoiman ydinryhmään.
F. Matalat. Tyypillistä on epäitsenäinen ja epävakaa asema sekä kuuluminen työmarkkinoiden marginaaliryhmiin.
Näistä lähtökohdista on selitettävissä pohjoismainen etätyön sovellutus, jossa ei ole
esiintynyt työmarkkinaongelmia ja joka on nähty nk. ”win-win” tilanteena työmarkkinaosapuolten kesken. Työmarkkinajärjestelmä estää työvoiman epäeettistä käyttöä ja etätyön
sovellutukset kohdistuvat ammattitaitoiseen ydintyövoimaan kehittyvissä ja inhimillistä
kykyä hyödyntävissä organisaatioissa. (Kuvio 2.)
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Kuvio 2. Etätyön sovellutus säädellyssä työmarkkinamallissa
A. Säädellyt työmarkkinat
Yrityksen / organisaation henkilöstöpolitiikka perustuu

E. Korkea

C. Henkilöstön kykyjen
laaja-alaiseen ja

D. Henkilöstön kykyjen
suppeaan ja epäjatkuvaan

kehittävään käyttöön

käyttöön

Pohjoismainen
etätyö

Henkilöstön
ammattitaito

F. Matala

Samoin tulevat ymmärrettäväksi USA:ssa ja Keski-Euroopassa esitetyt puheenvuorot
etätyön epäeettisestä tai sosiaalipoliittisesti ongelmallisesta käytöstä työmarkkinoiden sekundaariryhmissä ja toisaalta liiketoiminnallisesti ja työeettisesti ongelmaton sovellutus
ammattitaitoisen henkilöstön keskuudessa kehittyvissä yrityksissä. (Kuvio 3.)
Työmarkkinamalleissa etätyön käyttö keskittyy joko ammattitaitoisiin henkilöihin kehittyvissä yrityksissä (CE) tai sen ohella myös matalasti ammattitaitoisiin henkilöihin henkilöstöstrategialtaan määrällistä joustoa soveltavissa organisaatioissa (DF). Tämä on selitettävissä siten, että heikosti henkilöstön kykyjä hyödyntämään pyrkivissä organisaatioissa on vaikeaa saada aikaan innovatiivisia työn organisoinnin muotoja edes
ammattitaitoisten henkilöiden osalta (ED). Jos taas ongelmana on henkilöstön
kompetenssin puute, he eivät lähtökohtaisesti sovellu itsenäisyyttä, harkintavaltaa ja
kompetenssia vaativaan työskentelytapaan (FC). (Ks. Pekkola; 1993, 261-281.)
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Kuvio 3. Etätyön sovellutus säätelemättömässä työmarkkinamallissa
B. Säätelemättömät työmarkkinat
Yrityksen / organisaation henkilöstöpolitiikka perustuu
C. Henkilöstön kykyjen
laaja-alaiseen ja

D. Henkilöstön kykyjen
suppeaan ja epäjatkuvaan

kehittävään käyttöön

käyttöön

E. Korkea
Kansainvälinen
etätyön arviointiperuste

Henkilöstön
ammattitaito

F. Matala

Jos etätyöhön kohdistuvaa kritiikkiä ja sovellutuksia verrataan toisiinsa, voidaan huomata,
että toteutuva etätyö liittyy pohjoismaissa ensisijassa korkeaan ammattitaitoon ja
kehittävään henkilöstöpolitiikkaan ja vähäisessä määrin tai ei lainkaan matalaan ammattitaitoon ja henkilöstön kykyjä suppeasti hyödyntävään henkilöstöpolitiikkaan. Palkansaajataholta etätyöhön kohdistuva perinteinen kritiikki liittyy määrällisen työmarkkinajouston käyttöön ja uusi kritiikki työaikaparadigman muutoksiin liittyviin ongelmiin.
Työnantajakritiikki kohdistuu henkilöstön kontrollointi- ja johtamisongelmiin. Varhaisen
kritiikin implisiittisenä oletuksena on se, että työnantaja on palkansaajan suhteen
ehdottomasti kompetentti ja epälojaalin tai motivoitumattoman henkilön työn suorittamista
on vaikeaa valvoa. Toisaalta työnantajakritiikki kohdistuu hallinnollisiin ja organisatorisiin
vaikeuksiin etätyön järjestämisessä. Etätyön pohjoismaisen soveltamisen alueella
relevanttia kritiikkiä on vähän, sillä sovellutukset ja henkilöstön kompetenssi kehittyvissä
organisaatioissa eivät ole aiheuttaneet ongelmia. Työmarkkinapoliittisesti ongelmalliset
sovellutukset ovat harvinaisia.
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Kuvio 4. Etätyön sovellutuksen ja kritiikin pääalueet
Yrityksen / organisaation henkilöstöpolitiikka perustuu

E. Korkea

C. Henkilöstön kykyjen
laaja-alaiseen ja

D. Henkilöstön kykyjen
suppeaan ja epäjatkuvaan

kehittävään käyttöön

käyttöön

Etätyön
sovellutukset

Työnantajakritiikki

Uusi palkansaajakritiikki

Henkilöstön
ammattitaito

F. Matala

Työnantaja-

Vanha

kritiikki

palkansaajakritiikki

Etätyön
sovellutukset

4.3. Tietotyö, työmarkkina-asema ja työelämän laatu vuonna 1993
Suomen työmarkkinoilla miltei puolet palkansaajista teki vuonna 1993 ainakin jossakin
määrin tietotyötä. (taulukko 2.) Tietotyöntekijät kuuluivat lähtökohtaisesti työmarkkinoiden primaariryhmiin. Ylemmistä toimihenkilöistä 41 %, alemmista toimihenkilöistä 36 %
mutta työntekijöistä vain 7 % teki yli puolet työajastaan tietotyötä. Tietotyön tekijöiden
työmarkkina-asema osoittautui kuitenkin monitahoiseksi ja vain varauksin oletusten
suuntaiseksi.
Taulukko 2. Missä määrin työnne sisältää tietojen käsittelyä,
välittämistä tai tuottamista.
%
Lähes koko työ
13,6
Yli puolet
12,1
Alle puolet
23,4
Hyvin vähän tai ei lainkaan
50,3
En osaa sanoa
0,6
--------------------------------------------------------Yhteensä
100,0
n 1150
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Tietotyötä tekevien ja tietotyötä tekemättömien työmarkkina-asemaan4 liittyvät uhkat
eivät eroa toisistaan oleellisesti. Lomautusuhan tietotyötä tekemättömät arvioivat hieman
tietotyössä olevia yleisemmäksi, toisaalta siirtojen mahdollisuus koski useammin
tietotyössä olevia. Irtisanomisen osalta sekä mahdollisuuksissa löytää ammattia vastaavaa
uutta työtä ei ollut eroja tietotyötä tekevien ja sitä tekemättömien välillä. (Kuvio 5.)
Kuvio 5. Eri uhkia työpaikoilla ja työn tietointensiivisyys, työolobarometri 1993.
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Vähäisessä määrin tietotyötä tekevien asema oli heikompi kuin tietotyötä lainkaan tekemättömien. Vahvin oli niiden henkilöiden asema, jotka tekivät työstään yli puolet tietotyönä. (Kuvio 6.) (Pekkola & Ylöstalo; 1996.)
Kuvio 6. Tietotyön tekemisen ja työmarkkina-aseman yhteys eri sosioekonomisessa
asemassa olevilla palkansaajilla, työolobarometri 1993.
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Työntek.
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0
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H
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I
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K
K
-1
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Alle
puolet

Yli
puolet
Tietotyön osuus työstä

Lähes
kokonaan
Työolobarometri
Työympäristöosasto, tutkimusyksikkö

4 Työmarkkina-asemaa mitattiin kysymyksin, jotka liittyivät työsuhteen pysyvyyteen ja työntekijän
asemaan työpaikalla sekä arvioon mahdollisuudesta saada uutta ammattia vastaavaa työtä.
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Syitä tähän osittain oletusten vastaiseen tulokseen on etsittävä ajankohtaisista ja yleisistä
syistä sekä teoreettisista oletuksista. Aineiston keräämisajankohtana vallitsi lama, joka
heikensi yleisesti työmarkkina-asemia. (ks. esim. Niiniluoto; 1996. Tietoaika 7 1997; 9.)
Henkilöstön kehittämispolitiikka on harvinaista eikä yritysten ja julkisten laitosten palkkaus- ja rekrytointipolitiikka ota voimakkaasti huomioon ympäristön muutosta. Tietotyö
on lomittunut muuhun työhön, muuttunut rutiininomaiseksi osaksi toimintoja ja sen profiili
itsenäisenä työn muotona ei ole kovin selkeä. Työmarkkinajärjestelmä säätelee työmarkkinoita5 tavalla, joka jakaa yleistä suojaa eikä vapaata työvoiman käyttöä voida harjoittaa.
Työmarkkinoiden yleinen rakenne sulauttaa tietotyön itseensä pikemminkin kuin että
tietotyö muokkaisi työmarkkinoiden yleiskuvaa. Lohkoutumisteoriat olettavat työnantajan
olevan henkilöstöpolitiikan muotoilussa hyvin tietoisen markkinoista, tuotannon
organisoinnista ja työvoiman tarpeesta. Tämä on lohkoutumisteorioiden heikkous, sillä
yritysten rationaalisuuden astetta tai kykyä tunnistaa tarpeet sekä organisoida muutoksia
on yliarvioitu. Lisäksi lohkoutumiseen vaikuttavat työntekijöiden, ay-liikkeen ja julkisen
vallan toimenpiteet.
Tietotyötä tekevät kokivat työnsä muuttuvan jossakin määrin mielekkäämpään suuntaan
ja he kokivat useammin saavansa tietoja työpaikan tavoitteista kuin tietotyötä tekemättömät. Myös johtamistapa kehittyi heidän osaltaan tietotyötä tekemättömiä positiivisemmin.
Sen sijaan sukupuolten tasa-arvon, vaikutusmahdollisuuksien ja itsensä kehittämismahdollisuuksien osalta varsinkin kokonaan tietotyötä tekevät olivat tietotyötä tekemättömiä
heikommassa asemassa. Parhaiten työelämän laadun saattoivat todeta kehittyvän yli puolet
työstään tietotyönä tekevät henkilöt. (Kuvio 7.)
Kuvio 7. Työelämän laadun muutoksen suunta ja
työolobarometri 1993.

tietotyön tekeminen,

5 Työmarkkinajärjestelmän avulla voidaan selittää Happosen (1999, 442.) kuvaamat ilmiöt, joissa
taloudellisen kriisin seurauksena erityisesti toimihenkilöiden ja julkisen sektorin työntekijöiden
absoluuttinen ja suhteellinen työmarkkina-asema heikkeni. Tutkimuksessa havaittuun työmarkkinaaseman loogiseen epälineaarisuuteen liittyy myös Blomin ym. (2001, 130.) havainto, jonka mukaan
varsinkin tietotekniikan käyttäjien ja luokan "muut" ansiotaso vaihteli muodollisen koulutuksen tasosta
poikkeavasti.
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Myöskään työelämän laatutekijät eivät tietotyössä poikenneet selväpiirteisesti muusta
työstä. Vaikutusmahdollisuuksien ja sukupuolten tasa-arvon muutossuuntien on tulkittava
ilmentävän sitä, ettei tietotyö sinänsä korreloi ainakaan kaikkien työn laatutekijöiden parantumisen kanssa. Toisaalta johtamiskäytäntöjen kehittyminen ja parantunut tiedonsaanti
liittyvät tietotyöhön. Kokonaisuutena yleiskuva jää - yli puolet työssään tietotyötä tekeviä
lukuun ottamatta - ristiriitaiseksi. Tietotyöhön ei liity ainakaan selvästi työvoiman käytön
laadullinen jousto. Toisaalta työmarkkina-asema tai työelämän laatutekijöiden
kehittyminen eivät ilmennä tietotyöntekijöiden diskriminointiakaan.

4.4. Etätyö, työmarkkina-asema ja työelämän laatu vuonna 1994

Vuonna 1994 etätyötä tekevien lukumäärä Suomessa oli noin 150 000 eli 8,4 %
työvoimasta6. Etätyöntekijöistä useimmat ovat miehiä ja tyypillisesti ylempiä
toimihenkilöitä. (Luukinen ym.; 1996.) Etätyöstä 80 % on epävirallista siten, että siitä ei
ole erikseen sovittu esimiehen ja työntekijän välillä. Etätyöllä ei ole myöskään vaikutusta
työsuhteen laatuun eikä ammatilliseen järjestäytymiseen. (Pekkola & Luukinen; 1996.)

6 Tilastokeskuksen kyselyn mukaan 190 000 palkansaajaa käytti tietokonetta työtehtävissä kotona vuonna
1996. Siten etätyöntekijöihin kuuluisi noin joka kymmenes palkansaaja. Tilastokeskus ilmoittaa
etätyöntekijöiden määräksi ”pari prosenttia” ja lukee heihin kuuluviksi vain ne, jotka ovat tehneet asiasta
sopimuksen työnantajansa kanssa. (Tiedolla….1997; 175-176.) Tässä tulkinnassa on etätyöstä annettu
hyvin rajoittunut kuva, sillä kotimaisista ja kansainvälisistä lähteistä tiedetään, että etätyöjärjestelyt ovat
usein epävirallisia. Vuonna 1994 Suomessa vain joka viides etätyöntekijä oli sopinut asiasta työnantajansa
kanssa.
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K u v io 8 . T y ö n t e k ij ö id e n sy y t e t ä t y ö n a lo it t a m ise e n . K u o p io n
a lu e t y ö t e r v e y sla it o k se n k y se ly 1 9 9 5 - 1 9 9 6
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K u v io 9 . E t ä ty ö t ä e stä v ä t t e k ijä t . K u o p io n a lu e ty ö te rv e y sla ito kse n
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(Luukinen; 1996.)

Palkansaajat olivat aloittaneet etätyön tyypillisesti työn asettamien vaatimusten täyttämiseksi, työajan käydessä niukaksi, oman kiinnostuksensa perusteella ja koska he pitivät sitä
tuottavana työtapana. Työmatkoihin tai perheeseen liittyvät syyt olivat harvinaisia. Etätyön merkittävimpiä esteitä ovat työn luonteen sopimattomuus etätyönä tehtäväksi ja työn
valvontaan liittyvät tekijät. Lisäksi esteinä mainitaan mm. kustannukset, tiedon puute ja
asenteet.7 (Kuvio 8. & 9.)

7 Kun Suomesta 1990-luvun puolivälissä koottuja tietoja verrataan vuoden 2000 Eurobarometrin
tuloksiin, on molemmissa yhdensuuntaisia piirteitä. Eurooppalaiset etätyöntekijät pitivät yleisesti työn
tuottavuutta, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista, itsenäisyyttä sekä vähentynyttä liikkumisen tarvetta
etätyön seurauksina. Näissä suhteissa havaitut haittatekijät ovat harvinaisempia kuin hyötyseikat.
Ongelma on, että useammat katsovat etätyön johtavan pikemmin vähäisempään kuin lisääntyvään
sosiaaliseen kanssakäymiseen. (Benchmarking Report....; 2000, 18., vrt. Conditions for the Development..., 22-23.)
Etätyön henkilökohtaiset vaikutukset, Eurobarometer Nov 2000, %.
Parempi tuottavuus työssä
Huonompi tuottavuus työssä
Helpompaa kombinoida työtä ja henkilökohtaista elämää
Vaikeampaa kombinoida työtä ja henkilökohtaista elämää
Suurempi itsenäisyys työssä
Pienempi itsenäisyys työssä
Vähentynyt liikkumisen tarve
Lisääntynyt liikkumisen tarve
Enemmän sosiaalista kanssakäymistä
Vähemmän sosiaalista kanssakäymistä

66,3
2,3
46,2
5,6
42,3
2,2
41,3
2
7,7
17,7

35
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Työnantajan etätyömotiiveita ovat aikatalouteen, tuottavuuteen, kuormituksen jakamiseen
sekä motivointiin liittyvät syyt. Ylitöiden teettäminen mainittiin joka kolmannessa tapauksessa. Harvoin motiivina esiintyy avainhenkilöiden säilyttäminen, rekrytointi tai toimitilakulujen säästö. Etätyön esteenä korostuvat ohjaukseen ja valvontaan liittyvät tekijät,
sosiaalisten kontaktien puute, tiedonkulun järjestäminen sekä korkeat tietoliikenne- ja
laitekustannukset. Epäilyjä esiintyy tuotavuuden ongelmista ja tiedon sekä koulutuksen
riittämättömyydestä. Ammattiliittojen vastustus oli esteistä harvinaisin. (Kuvio 10 & 11.)

K uvo 10. Y ritysten m otiivit etätyön käyttöön.
T ietotekniiikan liiton jäsenyritysten kysely 1995
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(Luukinen, 1996.)

K uvio 11. Etätyötä estävät tekijät, Tietotekniikan liiton
jäsenyritysten kysely 1995
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Etätyöntekijöiden työmarkkina-asema oli systemaattisesti parempi kuin muiden
palkansaajien. Etätyötä tekevät kokivat muita harvemmin lomautuksen, irtisanomisen tai
siirron uhkaa. He myös uskoivat selvästi keskimääräistä useammin saavansa ammattia
vastaavaa työtä, mikäli joutuisivat sitä etsimään. Erilaisia "uhkia" kokivat vähimmin vain
vähäisessä määrin etätyötä tekevät, sen sijaan mahdollisuuksiinsa työmarkkinoilla uskoivat
voimakkaimmin runsaammin etätyötä tekevät. (Kuvio 12.)
Kuvio 12. Eräitä työmarkkinauhkia ja etätyön tekeminen, Työolobarometri 1994.
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Kuvio 13. Eräitä työelämän laatutekijöitä ja etätyön tekeminen, Työolobarometri
1994.
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Etätyöntekijöillä myös työelämän laatutekijät kehittyivät positiivisemmin kuin muiden
työtekijöiden osalta. Heidän osallaan työnteon mielekkyys, johtamistapa, mahdollisuudet
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itsensä kehittämiseen sekä tiedonsaanti työpaikan tavoitteista oli muuttunut suhteellisesti
yleisemmin myönteiseen suuntaan. (Kuvio 13.)
Työmarkkina-asemaa ja työelämän laatua koskevien tietojen perusteella näyttää siltä, että
tietotyöntekijöistä poiketen etätyöntekijät kuuluvat selkeämmin työmarkkinoiden ydinryhmään ja että etätyöntekijöiden osalta on toteutunut laadulliseen joustoon viittaava
henkilöstöpolitiikka. Heidän työmarkkina-asemansa ja mahdollisuudet työelämän laadun
kehittämiseen ovat keskimääräistä paremmat. Asian tekee mielenkiintoiseksi se, että suurin
osa etätyöstä on luonteeltaan epävirallista. Toisin sanoen laadullinen jousto ei ole
ensisijassa työnantajan toimintapolitiikkaa vaan etätyöntekijöiden itselleen saavuttama
optio. Tämä yksikertainen tarkastelu ei anna mahdollisuutta yksityiskohtaisiin kausaalisiin
päätelmiin, mutta työmarkkina-asema ja laadullinen työmarkkinajousto korreloivat positiivisesti etätyön kanssa. Asiaa koskevat suomalaiset case-tutkimukset kertovat, että
etätyöntekijöiksi valikoituu yleensä ammattitaitoisinta henkilökuntaa mutta että etätyö
myös parantaa heidän työnsä tuloksia ja vahvistaa heidän asemaansa yrityksessä. (Korte &
Wynne 1996; 157-172, Pekkola; 1993.)

4.5. Miksi etätyö poikkeaa tietotyöstä ?

Etätyöntekijät ovat tietotyöntekijöitä. Miksi etätyö eroaa työelämän laadun ja
työmarkkina-aseman osalta tietotyöstä ? Kriittinen tekijä on etätyöhön liittyvä työn
kehittämistoimenpide; työn uudelleenorganisointi. Manipuloitaessa työaikaa ja työpaikkaa
ja käytettäessä apuna tieto- ja tietoliikenneteknologiaa työnjärjestely on muuttunut siten,
että työ on muodostunut laadultaan paremmaksi. Useat raportit viittaavat myös siihen että
työn tuottavuus on etätyössä kohonnut. (Pekkola; 1993, 251-253, Työministeriö, ei painovuotta., The Telecommuting Policy of Pacific Bell, The State of California
Telecommuting pilot project 1990, Telecommuting in Los Angeles County.8) Työn tehostuminen ja laajentuneet mahdollisuudet työn laatutekijöiden kasvattamiseen lujittavat
myös työmarkkina-asemaa. Uudelleenjärjestelyt etätyössä koskevat tyypillisesti parempaa
asiakasorientaatiota, verkostomaista työskentelytapaa sekä tehostunutta tekniikan, tietojärjestelmien ja työajan hyväksikäyttöä, häiriöiden välttämistä, henkilökohtaisen- ja työajan
kombinointia. Joissakin tapauksissa etätyö liittyy myös yrityskulttuurin sekä
johtamisjärjestelmän kehittymiseen. (Pekkola; 1993, 127-128, 211-212) Toisin sanoen
etätyössä on tapahtunut kehittymisprosessi, joka ei tietotyössä ole tyypillistä (ks. Pekkola
& Ylöstalo; 1996.).
Atkinsonin joustavan yrityksen malli näyttäisi sopivan suomalaisiin etätyöntekijöihin siten,
että he kuuluvat yleensä työmarkkinoiden ydinryhmiin. Heidän osaltaan myös toteutuu
laadullista työmarkkinajoustoa muistuttava henkilöstöpolitiikka, kuitenkin paradoksaalisesti siten, että he ovat ensisijaisesti itse muokanneet omat työolosuhteensa ja tuottavuutensa keskimääräistä paremmalle tasolle. Työnantajan vaikutus etätyön seurauksiin on

8 Referaatit mainituista raporteista löytyvät teoksesta Pekkola; 1993, liite 1 ja liite 4.
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harvinaisempaa kuin etätyöntekijöiden oma panos. Seuraavassa luvussa on testattu etätietotyön oletettuja ominaisuuksia vuoden 1997 työolobarometriaineistolla9.
4.6. Tehtävänasettelun täsmennys

Työn viimeaikaisessa muutoksessa on oleellista tiedon merkityksen kasvu. Asiakkaan
tarvitseman tiedon tuottaminen on usein keskeinen tuotteiden ja palveluiden arvoon
vaikuttava tekijä. Tiedon tuottaminen edellyttää ammattitaitoa, erityistä työolosuhteita ja
työnjärjestelyitä. Tieto- ja tietoliikennetekniikan sovellutukset ja työn järjestämien tapa
ovat tärkeitä tekijöitä työn tuottavuuden ja työn laatutekijöiden muodostumisessa. Etätyö
on eräs tietotyön organisoinnin muoto. On oletettavaa, että etätyö systemaattisena työn
organisoinnin muotona tehostaa tuottavuutta ja liittyy paranevaan työmarkkina-asemaan ja
työelämän laatuun. Koska palkansaajaryhmien lähtökohtainen asema työmarkkinoilla
poikkeaa toisistaan, on henkilöstöryhmä tarkasteluissa vakioitava.
Tieto- ja tietoliikenneteknologian sekä työn sosiaalisen organisoinnin keinoin toteutettua
työtä voidaan tarkastella toimintoina fyysisessä, virtuaalisessa, sosiaalisessa ja henkisessä
tilassa. Näistä henkinen tila on primaarinen. Sosiaaliseen tilaan liittyy monia toiminnallisia
ja rakenteellisia vaihtoehtoja. Virtuaalisessa tilassa voidaan ylläpitää aikaisempaa
useampia, laaja-alaisempia ja monimuotoisempia prosesseja. Työn temporaalisia määreitä
voidaan muunnella ja virtuaalisen tilan varaan voidaan rakentaa ajattelua ja työtä tukevia
järjestelmiä. Fyysisessä ympäristössä tapahtuvia toimintoja voidaan tehostaa, muuntaa ja
korvata sosiaalisin ja virtuaalisin järjestelyin. Etätyö voi oletettavasti hyödyntää näitä
teknis-sosiaalisia mahdollisuuksia.
Tietoon perustuvaa taloutta, sen verkostomaista luonnetta ja asiakkaiden lisäarvoon
perustuvaa toimintaa voidaan kuvata osaamispääomaa koskevan teorian avulla. Etätyön
erityiset tehokkuustekijät voidaan määritellä ja suhteuttaa organisatoris-teknisiin
edellytyksiin ja osaamispääomaa koskevaan teoriaan.
Työmarkkinoiden rationaliteettia voidaan arvioida tavasta, jolla tekniikkaa ja
sosiaaliteknologiaa, työn yksittäisiä tehokkuustekijöitä tai osaamispääomaa hyödynnetään.
Tällä on vaikutuksia palkansaajien asemaan sekä talouden toimintaan.
Tutkimuksessa tarkastellaan lähemmin:
1. Millaisia ovat empiiriset etätyön sovellutukset Suomessa ajankäytön ja sosiaalisen organisoinnin osalta sekä työskentelynä virtuaalisessa tilassa.
2. Kuinka tietotyön organisointi etätyön muotoon vaikuttaa työmarkkina-asemaan ja työelämän laatuun eri henkilöstöryhmissä.
3. Millaisia ovat ajan ja paikan muodot modernissa yhteiskunnassa ja työelämässä.
4. Millainen on etätyön soveltamisen merkitys työorganisaatiossa osaamispääomaa koskevan teorian valossa.
5. Millainen on työmarkkinoiden ja liiketoiminnan rationaliteetti suhteessa teknisiin ja
organisatorisiin edellytyksiin.
9 Tämä mahdollisti aikaviiveettömän vertailun etä- ja tietotyön kesken, sillä vuosien 1993 ja 1994 välillä
tapahtui yleistä työmarkkinatilanteen muuttumista lomautusuhkien osalta ja edellistä vähäisempää
muutosta siirtojen ja irtisanomisuhkan osalta (Ks. Ylöstalo 2001, 52.)
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5. Etätyö Suomessa vuosina 1994-2000 tilastoaineiston valossa
Kaikki etätyötä koskevat mittaukset eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta käytössä on
myös täysin yhdenmukaisia aineistoja. Kyselyt 1990-luvulla tarjoavat mahdollisuuden
aikajänteen rakentamiseen ja etätyön trendien arviointiin. Tässä luvussa on tarkasteltu
suomalaisen etätyön luonnetta ja sen yhteyksiä työaikaan, työmarkkina-asemaan ja
työelämän laatuun.
Etätyötä on mitattu työolobarometrissa vuosina 1994, 1997 ja vuonna 2000. Vuosina
1994 ja 1997 on käytetty samaa etätyön määritelmää, joten tässä tutkimuksessa arvio
kohdistetaan pääasiassa näihin kahteen vuoteen. Tämän lisäksi etätyötä on mitattu
Työolotutkimuksessa,
eurooppalaisessa
ECaTT-tutkimuksessa,
Kuopion
aluetyöterveyslaitoksen kyselyssä vuonna 1994 ja samana vuonna Tietotekniikan liiton
jäsenyrityksille suunnatussa kyselyssä. Tietotekniikan liiton kyselyn tulokset on raportoinut
Zamindar vuonna 1995. Kuopion Aluetyöterveyslaitoksen kyselyn tuloksia on osittain
julkaistu useissa yhteyksissä (mm. Luukinen ym.; 1996., Pekkola; 1997.).

5.1. Tyypillinen etätyöntekijä ja etätyöpaikka
Useiden raporttien perusteella tutkijoiden piirissä vallitsee yleiskuva tyypillisestä
suomalaisesta etätyöstä motiiveineen ja ongelmineen. Tässä kappaleessa on pyritty
kokoamaan tyypillisen etätyöntekijän piirteet ja tarkastelemaan joitakin oleellisia etätyön
työmarkkinayhteyksiä.

5.1.1. Etätyöntekijöiden lukumäärä
Etätyöntekijöiden lukumäärää arvioitaessa on havaittavissa määritelmän, kysymyksen
muotoilun ja perusjoukon vaikutus lopputulokseen. Työolobarometrissä on vuonna 1994
ja 1997 käytetty etätyötä mittaavaa kysymystä, joka kohdistuu työn tekemisen paikkaan ja
tietoteknisiin työvälineisiin. Laajaa määritelmää on käytetty myös ECaTT-tutkimuksessa ja
tässä tapauksessa etätyöntekijöiden määrä on ”linjassa” varhaisempien työolobarometrien
kanssa. Työolotutkimuksen 1997 ja työolobarometrin kysymys vuonna 2000 oli
muotoilultaan suppeampi ja lopputuloksia vuonna 1997 verrattaessa työolobarometrin
antama luku oli 2,9-kertainen samana vuonna työolotutkimuksessa saatujen tietojen
kanssa. Etätyöntekijöiksi on oheisissa tuloksissa luettu kaikki vähänkin etätyötä tekevät.
Työn luonnetta voidaan kyselyissä luonnehtia siten, että siihen sisältyy tieto- tai tietoliikennetekniikan käyttöä ja työskentelyä ”tavanomaisen” työpaikan ulkopuolella (kotona,
matkalla, asiakkaan tiloissa). Tästä näkökulmasta määritelty etätyö on yleistä. Jos henkilön
tulee määritellä itsensä etätyöntekijäksi, on positiivisten vastausten määrä edellistä
vähäisempi.
Etätyöstä oli vuonna 1994 työnantajan kanssa sopinut 20 % etätyöntekijöistä, joten 80 %
heistä teki etätyötä omaehtoisesti tai hiljaisella yhteisymmärryksellä työnantajansa kanssa.
Oman vaikutuksensa etätyön tasoon tuo myös se, kuuluvatko perusjoukkoon myös
yrittäjät, sillä heidän keskuudessaan etätyö on palkansaajia korkeammalla tasolla.
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Vuonna 1994 työolobarometrin mukaan Suomen palkansaajista 8,4 % eli n. 147 000 henkilöä teki etätyötä ja vuonna 1997 osuus oli kohonnut 12,5 prosenttiin, joka merkitsee n.
220 000 etätyöntekijää. Tällöin puhutaan henkilöistä, jotka työskentelevät työpaikkansa
ulkopuolella aika-ajoin tai kokoaikaisesti nykyaikaista tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.1
Kuopion työterveystutkimuksen mukaan kaikista työssä käyvistä 25 vuotta täyttäneistä
suomalaisista teki vuonna 1994-1995 etätyötä noin 9 % eli noin 165,000 henkilöä. Tällöin
kysymys on ansiotyöstä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella paikasta
riippumatta, ja siihen sisällytetään palkkatyön lisäksi myös yrittäjätyö.
Omana etätyöntekijöiden ryhmänä voidaan lisäksi erottaa varsinaisen työpaikan ulkopuolella lisä- tai ylitöitä tekevät henkilöt. He eivät miellä olevansa etätyöntekijöitä. Tähän ryhmään kuuluu Kuopion tutkimuksen mukaan joka kymmenes ansiotyötä tekevä 25-vuotta
täyttänyt suomalainen. Heitä oli vuosina 1994-1995 yhteensä noin 184 000 henkilöä.
Etätyön subjektiivisen määrittelemisen ongelma on nähtävissä myös Antilan ja Ylöstalon
(2000, 30-31.) tutkimuksessa, jossa kotona päätetyötä teki 36 % proaktiivisten ja 18 %
perinteisten työpaikkojen henkilöstöstä. Heistä kuitenkin vain 12-15 % mielsi itsensä etätyöntekijöiksi.2
Taulukko 3. Päätetyöhön liittyvä kotona työskentely ja tällaisen työn luonne
proaktiivisilla ja traditionaalisilla työpaikoilla (%)
Proaktiivinen
Työskentelee joskus tai
osittain kotona
Heistä
tekee kotona ylityötä
osa työajasta sovittu
kotona tehtäväksi
tekee molempia edellisiä
tekee etätyötä

Traditionaalinen

36

18

46

55

40
14
15

33
12
12

(Antila & Ylöstalo; 2000, 30.)
ECaTT-tutkimuksen mukaan etätyöntekijöiden osuus Suomen yrittäjistä ja palkansaajista
oli vuonna 1999 16,8 %. Tämä merkitsee 355 000 henkilöä. Tiukemman määritelmän
mukaan etätyöntekijöiden osuudet palkansaajista olivat vuonna 1997 4,3 % (n. 76 000
henkilöä) ja vuonna 2000 5,6 % (n. 99 000 henkilöä). Vuotuinen etätyöntekijöiden osuuden kasvu oli vuosina 1994-1997 14,1 % ja vuosina 1997-2000 9,2 %. (Kuvio 14.)

1 Tilastollisessa analyysissä on käytetty pääasiassa vuoden 1997 työolobarometria, sillä tässä aineistossa
etätyöntekijöiden absoluuttinen määrä on suurin. Aineistossa on 1132 henkilöä, joista 137 on
etätyöntekijöitä. Heistä ylempiä toimihenkilöitä on 93, alempia toimihenkilöitä 40 ja työntekijöitä 4 kpl.
2 Tämä ilmiö on havaittavissa useissa tutkimuksissa. Esim. Eurobarometer-tutkimuksen mukaan
Euroopan työvoimasta (workig population) käyttää 20,3 % tietokonetta kotona työtehtävien hoitoon.
Kuitenkin samassa tutkimuksessa etätyöntekijöiden lukumääräksi on ilmoitettu 4 %. (Benchmarking
Report...; 2001, 7, 17.)
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Lars Qvortrup on nimittänyt etätyön mittaamista kuminauhan mittaamiseksi. Hän viittaa
Iso-Britanniaa koskeviin tutkimuksiin, joissa etätyöntekijöiden lukumäärää koskevat tulokset vaihtelevat suuresti (Qvortrup; 1998, 28-30., vrt. Campbell & Grantham; 1998,
169.). Nämä erot palautuvat määrittelyä koskevaan kirjavuuteen. Mittaaminen on mielekkäintä, kun on kyse yhtenäiseen määrittelyyn perustuvasta aikasarjasta. Etätyöilmiön kuvaamisessa on kiinnitettävä huomiota subjektiivisen orientaation tai teknisen määrittelyn
lisäksi toiminnallisiin seikkoihin, kuten työn organisointiin, henkilöstöryhmien asemaan
sekä työntekijöiden ja työnantajien intresseihin.

Kuvio 14. Eri kysymyksin mitattu etätyöntekijöiden osuus Suomen palkansaajista /
työvoimasta vuosina 1994-2000
18
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12,5
12
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8,4
8

5,6
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4,3
4

2
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0

0

Työolobarometri Työterveystutkimus Ei mitattu 1996
1994
1994-1995

Työolotutkimus
1997

Työolobarometri
1997

Ei mitattu 1998

Ecatt 1999

Työolobarometri
2000

5.1.2. Etätyön luonnehdintaa
Etätyö on usein lyhytaikaista ja satunnaista. Noin 40 % työolobarometriin vastanneista
arvioi etätyöaikansa korkeintaan 8 tunniksi kuukaudessa. Yli 40 tuntia kuukausittain arvioi työskentelevänsä 7 – 18 % prosenttia etätyöntekijöistä. Vuoden 2000 työolobarometrissa etätyötä tekevien miesten keskimääräinen etäyöaika oli 16,6 tuntia ja naisten 23,5
tuntia kuukaudessa. Yksityisellä sektorilla etätyötunteja kertyi keskimäärin 16,6 tuntia / kk
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ja julkisella sektorilla 23,8 tuntia / kk.3 Eri otoksista suoritetuista arvioista voi olettaa
yrittäjien mukanaolon vaikuttavan Kuopion aluetyöterveyslaitoksen kyselyssä etätyöaikoja
pidentävästi. (Kuvio 15.)

K uvio 15. Etätyötunteja / kk eräissä kyselyissä 1994-2000
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30,00

25,00

20,00
%

Työolobarometri 1994
Työterveystutkimus 1994-1995
Työolobarometri 1997
Työolobarometri 2000

15,00

10,00

5,00

0,00
1-4 t

5-8 t

9-16 t

17-24 t

25-40 t

40- t

Etätyötä tehtiin vuonna 1997 yleisimmin yksityisellä palvelualalla. Myös kunnissa ja
valtion osalla etätyö oli keskimääräistä tavallisempaa. Poikkeuksen muodosti teollisuus,
jossa etätyöntekijöiden osuus on selvästi toimialan henkilöstömäärää vähäisempi. (Taulukko 4.)

Taulukko 4. Etätyötä
Työolobarometri 1997

tekevien

Teollisuus
Yksityinen palveluala
Valtio
Kunta
Yhteensä
Pearson Chi-Square ,000

jakautuminen

Ei etätyössä
29
38
7
25
99
n 990

eri

toimialoille

%,

Etätyössä
12
47
11
30
100
n 142

Etätyö on leimallisesti ylempien toimihenkilöiden työskentelytapa. Vuonna 1997 heitä on
kaikista etätyöntekijöistä runsaat 2/3. Vajaa kolmannes koostuu alemmista toimihenki3 Gareis (1998, 123.) esittää mielenkiintoisen näkökulman siitä, että etätyön tuottavuuteen liittyvät hyödyt
ovat suurimmillaan etätyöajan ollessa lyhyen ja hyötyjen vähenevän etätyöajan pidentyessä.
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löistä. Työntekijöitä oli etätyöntekijöiden joukossa 3 %. Henkilöstöryhmien sisältä
tarkastellen ylemmistä toimihenkilöistä 38 %, alemmista toimihenkilöistä 9 % ja
työntekijöistä 1 % teki etätyötä. (Kuvio 16.) Etätyöhön valikoituvat useimmin miehet.
Ylempien toimihenkilöiden keskuudessa on miesten osuus on 50 % ja etätyötä tekevistä
57 %. Alemmista toimihenkilöistä miesten osuus on 24 % mutta etätyötä tekevistä
alemmista toimihenkilöistä miesten osuus on 45 %. Kaikki etätyötä tekevät työntekijät
olivat miehiä.

K uvio 16. Etätyö ja henkilöstöryhmät % , Työolobarometri
1997
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68
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Ylemmät toimihenkilöt
Alemmat toimihenkilöt
Työntekijät
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40
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30
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0

Ei etätyö ssä n=988

Etätyössä n=137

Pearson Chi-Square ,000

Etätyöntekijät olivat vuonna 1997 työolobarometrin mittauksessa hieman useammin miehiä (54 %) kuin naisia (46 %). Vuoden 2000 työolobarometrissa sukupuolien suhteet olivat muuttuneet, sillä miesten osuus etätyöntekijöiden keskuudessa oli ¾ ja naisten ¼. Kun
otetaan huomioon, että vuoden 1997 työolotutkimus ja vuoden 2000 työolobarometri ovat
verrannollisia keskenään, voidaan havaita, että vuoden 1997 mittauksessa miesten ja
naisten suhde oli 2/3 – 1/3. Tämän perusteella näyttää siltä, että etätyön lisääntyminen on
vuosikymmenen lopussa kohdistunut lähes täydellisesti miehiin naisten osuuden pysyessä
ennallaan.
Etätyöntekijöiden keskuudesta miltei puuttuu ikäluokka "alle 25 vuotiaat". Luonnollisin
selitys tälle on se, että potentiaaliset etätyöntekijät ovat tässä iässä työmarkkinoiden sijaan
opiskelemassa. Muissa ikäryhmissä etätyöntekijöiden määrä vastaa jokseenkin ikäluokan
osuutta työmarkkinoilla.4 Etätyöntekijät ovat keskimääräistä paremmin koulutettuja. 2/3
on suorittanut yo-tutkinnon ja 39 % korkeakoulu- ja 42 % opistotasoisen tutkinnon.
(Taulukko 5. & 6.)

4 Tämä ikäryhmiin liittyvä jakauman vinous on ilmeisesti yksi osaselitys Kuopion työterveystutkimuksen
hieman työolobarometria korkeammille etätyöntekijöiden määrää koskeville arvioille.
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Taulukko 5. Etätyö ja peruskoulutus, Työolobarometri 1997
Peruskoulutus
Ylioppilas
Keskikoulu
Peruskoulu
Kansakoulu
Ei mitään
Yhteensä
Pearson Chi-Square ,000

Ei etätyössä %
30
16
23
31
0
100
n 1026

Etätyössä %
66
15
12
7
0
100
n 145

Taulukko 6. Etätyö ja ammatillinen koulutus, Työolobarometri 1997
Ammatillinen koulutus
Korkeakoulu
Opisto
Ammattikoulu
Ammattikurssi
Ei mitään
Yhteensä
Pearson Chi-Square ,000

Ei etätyössä %
8
27
34
14
17
100
n 1027

Etätyössä %
39
42
9
3
6
99
n 145

5.1.3. Palkkaus
Etätyöntekijöiden tulot poikkeavat merkittävästi keskimääräisestä. Vuonna 1997
vähintään 12 000 mk ansaitseviin kuuluin 50 % etätyöntekijöistä, mutta vain 15 %
palkansaajista keskimäärin. (Kuvio 17.) Etätyöntekijöiden työpaikoilla työn määrään,
laatuun ja työyksikön tulokseen liittyvä palkkaus on keskimääräistä yleisempää. Myös
palkkahierarkiaa voidaan pitää karkeana työn tuottavuuden mittarina.
K u v io 1 7 . K u u k a u s ia n s io ja e t ä t y ö % ,
T y ö o lo b a r o m e tr i 1 9 9 7
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E i etäty ö s s ä n 1 0 2 1
E t ä ty ö s s ä n 1 4 3
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9
7
5
4

4

4
2

2
0
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4 0 00 -5 9 99 m k 6 0 00 -7 9 99 m k 8 0 00 -9 9 99 m k
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5.1.4. Työsuhteen ja työpaikkojen luonne
Etätyöntekijät olivat vuonna 1997 yhtä usein vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa
kuin muutkin palkansaajat. (Taulukko 7. ) Vuoden 2000 työolobarometrissä vakituisessa
työsuhteessa olevien määrä oli 86 % ja määräaikaisessa työsuhteessa olevien osuus 14 %.

Taulukko 7. Työsuhteen luonne ja etätyö, Työolobarometri 1997

Vakinainen
Määräaikainen
Yhteensä
Paerson Chi-Square ,249

Ei etätyössä %
83
17
100
n 990

Etätyössä %
84
16
100
n 137

Työpaikan koolla ei näytä olevan juurikaan merkitystä etätyön suorittamiselle. Yleensä
etätyö on keskimääräistä harvinaisempaa pienimmillä työpakoilla. Zamindarin
tutkimuksessa, joka kohdistui tietotekniikka-alan yrityksiin, tilanne oli päinvastainen ja
etätyö ja yrityksen koko korreloivat voimakkaan negatiivisesti. Kehittynyt tekninen
järjestelmä (atk-laitteet, sähköposti, tietoverkot yleensä) liittyi erityisesti pienemmissä
yrityksissä etätyön esiintymiseen. (Zamindar; 1995.)
Etätyöntekijöiden työpaikoilla työskennellään keskimääräistä useammin ainakin osittain
ryhmissä. Siten oletukset etätyöhön liittyvästä sosiaalisesta tai ammatillisesta
eristäytymisestä eivät saa tukea työn ryhmämäisen organisoinnin osalta.

Taulukko 8. Työn ryhmämäisyys ja etätyö, Työolobarometri 1997
Työpaikalla työskennellään
ryhmissä
pääosin
osittain
ei lainkaan
yhteensä
Paerson Chi-Square ,001

Ei etätyössä
%
30
39
31
100
n 1026

Etätyössä
%
32
52
15
99
n 145

5.1.5. Tieto- ja etätyö
Tietotyö kuvaa käsitteenä työn luonnetta ja etätyö (tieto)työn järjestämisen tapaa. Tietoja etätyö koskettavat pääasiassa ylempiä ja alempia toimihenkilöitä.5 Tieto- ja etätyötä
tekevien väline suhde on se, että miltei kaikki etätyöntekijät ovat tietotyöntekijöitä. Kun

5 Työntekijöiden osuus kokonaan tai pääosin tietotyönä työtään tekevistä oli vuonna 1993 n. 10 %.
Etätyöntekijöistä on työntekijöitä vain muutama prosentti (3 %) ja yli 16 tuntia kuukaudessa
etätyöskenteleviä työntekijöitä ei aineistossa esiintynyt lainkaan (Työolobarometri 1997.). Runsaasta
tuhannesta vastaajasta koostuva työolobarometri-aineisto ei anna tästä syystä mahdollisuuksia tarkastella
etätyön yksityiskohtaisia vaikutuksia työntekijöiden (n 4) osalta siten, että kohtuullisen luotettavasti
voitaisiin tehdä yleistyksiä perusjoukon suhteen. Siksi työntekijöitä ei jatkossa käsitellä.
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vuonna 1997 Suomen palkansaajista 52,7 % teki ainakin jossakin määrin tietotyötä, on
vastaava luku kaikkien etätyöntekijöiden osalta 91 % ja yli 16 tuntia etätyötä tekevien
osalta 100 %. Etätyöntekijät edustavat sitä osaa tietotyöntekijöistä, joiden työssä työaika
ja työpaikka sekä tieto- ja/tai tietoliikennetekniikka on otettu työn järjestelyn välineeksi.
(Kuvio 18.)

Taulukko 9. Missä määrin työnne sisältää tietojen käsittelyä, välittämistä tai
tuottamista. Työolobarometri 1993 & 1997
1993

1997

%
%
Lähes koko työ
13,6
14,7
Yli puolet
12,1
14,9
Alle puolet
23,4
23,0
Hyvin vähän tai ei lainkaan
50,3
47,1
En osaa sanoa
0,6
0,2
--------------------------------------------------------------------------Yhteensä
100,0
99,9
n
1150
1178

Kuvio 18 . Tieto-ja etätyöntekijät, Työolobarometri 1997
tietotyö 1/1

vähän tietotyötä
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5.2. Etätyö ja työaikajousto
Etätyöntekijöistä voi työhöntuloaikaansa joustaa runsaat kolme neljännestä, kun yleensä
siihen on mahdollisuuksia runsaalla puolella palkansaajista. Etätyöntekijät ovat tehneet
keskimääräistä enemmän palkatonta ylityötä ja joko pidentäneet tai lyhentäneet
työaikaansa keskimääräistä useammin. Lisäksi heidän työaikansa vaihtelee
sesonkiluontoisesti keskimääräistä yleisemmin. Etätyöntekijöiden työpaikoilla palkallisten
ja vapaana korvattavien ylitöiden määrä, liukuvan työajan käyttö tai vapaana korvattavat
ylityöt eivät poikenneet muiden palkansaajien kokemuksista. Sen sijaan rahana korvattavaa
ylityötä etätyöntekijät tekevät keskimääräistä vähäisemmän. Etätyöhön liittyi tyypillisesti
oli ylityö, jota ei lainkaan korvata. (Kuvio 19.)
Kivimäki on viitannut työajan ominaisuuksiin ja sen hallinnan ongelmiin (Kivimäki; 2000,
59-62.). Julkunen ja Nätti esittävät kaksi skenaariota työaikojen joustavoitumisen
seurauksista. On mahdollista, että työntekijät käyttävät hyväkseen aikamosaiikkia,
toisaalta he näkevät mahdolliseksi, etteivät ihmiset kykene sopeutumaan vaihteleviin
työaikarytmeihin (Julkunen & Nätti; 2000, 198-205.) Sirkka Heinonen puolestaan katsoo
etäläsnäolon edellyttävän työntekijöitä kvalifikaationa aikaosaamista. Tämä merkitsee
toimintojen hallintaa ajan suhteen sekä tapahtumista saatavilla olevan tiedon
samanaikaisuuden ja toimintojen eriaikaistumisen hallintaa. (Heinonen; 2000, 29.)
Kiireen lisääntymisessä ei etätyöntekijöiden ja muiden työntekijöiden työpaikkojen välillä
koettu olevan oleellista eroa (63 % / 60 %). Etätyöntekijöiden työpaikoilla henkiset
rasitustekijät ovat keskimääräistä useammin lisääntymässä mutta fyysiset rasitustekijät
puolestaan yleistyvät keskimääräistä harvempien työpaikoilla. Etätyöntekijöistä 31 % ja
muista 18 % katsoo vaikutusmahdollisuuksiensa lisääntyneen sen osalta, missä tahdissa
työtä tehdään. (Taulukko 10.)Ylityön määrä ja henkilökohtainen palkaton ylityö
lisääntyvät etätyöntekijöiden työpaikoilla. Työaikojen lisääntynyt joustavuus vaikuttaa
Työolobarometrin mukaan vain lievästi tai ei ollenkaan kiireen kokemiseen.
Vuoden 1997 työolotutkimuksen aineistossa, jossa kiirettä koskeva kysymys oli muotoiltu
”kiirehdittävä suoriutuakseen työstään”, etätyö korreloi varsinkin miesten osalla
positiivisesti kiireen lisääntymisen kanssa. Lisäksi etätyö korreloi positiivisesti
vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen kanssa. (Kandolin & Huuhtanen; 2000, 115.)
Tulos on kiireen osalta jossakin määrin ristiriitainen työolobarometrin tuloksen kanssa ja
sitä on vaikeaa selittää muun kuin kysymyksen muotoilun ja perusjoukon eroavaisuuksien
avulla. Sen sijaan vaikutusmahdollisuuksien osalta Huuhtasen ja Kandolinin tulos on
yhdensuuntainen työolobarometrin aineiston kanssa.
yli 16 tuntia kuukaudessa etätyötä tekevien työntekijöiden työpaikoilla palkattomat
ylityöt, jouston mahdollisuus työhöntuloajoissa sekä työajan sesonkiluontoisuus on
yleisempää kuin vähemmän etätyötä tekevien työpaikoilla. Sen sijaan pidemmän
etätyöjakson myötä rahana korvattavat tai korvaamatta jääneet henkilökohtaiset ylityöt
ovat vähentyneet. Tämä näennäisen ristiriitainen tulos selittyy kysymyksen tarkalla
lukemisella. Pitkään etätyötä tekevien työpaikoilla ylityöt lisääntyvät, mutta pitkään
etätyössä olevat tekevät vähän etätyötä tekeviä harvemmin korvattavaa ja hieman
useammin korvaamatta jäänyttä ylityötä.
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Kuvio 19. Työajankäyttö ja etätyö %, Työolobarometri 1997
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Ei etätyötä n 1012 - 1021

Työaika vaihtelee
sesonkiluontoisesti
Paerson ChiSquare ,000

Tehnyt normaalia
työaikaa pidempää
tai lyhyempää
työpäivää Paerson
Chi-Square ,000

Voi joustaa
työhöntuloajoissa
Paerson ChiSquare ,000

Käytössä liukuva
työaika Paerson
Chi-Square ,635

Tehnyt ylityötä korvaus vapaana
Paerson ChiSquare ,243

Tehnyt ylityötä' korvaus rahana
Paerson ChiSquare ,006

Palkalliset tai
palkattomat ylityöt
lisääntyneet
Paerson ChiSquare ,043

Tehnyt ylityötä - ei
korvausta Paerson
Chi-Square ,000

0

Etätyötä n 142 - 145

Kuvio 20. Työajankäyttö ja etätyön määrä %, Työolobarometri 1997
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Chi-Square ,002
,005

Tehnyt ylityötä korvaus vapaana
Pareson Chi-Square
,500

Tehnyt ylityötä - ei
Käytössä liukuva
Voi joustaa
Tehnyt normaalia
Työaika vaihtelee
korvausta Pareson työaika Pareson Chi- työhöntuloajoissa työaikaa pidempää tai sesonkiluontoisesti
Chi-Square ,000
Square ,365
Pareson Chi-Square lyhyempää työpäivää Pareson Chi-Square
,000
Pareson Chi-Square
,000
,000

Ei etätyötä n 1012-1021

Etätyötä alle 16 tuntia/kk n 107-109

Etätyötä yli 16 tuntia / kk n 35-36
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Taulukko 10. Vaikutusmahdollisuudet työtahtiin ja etätyö, Työolobarometri 1997
Ovatko vaikutusmahdollisuudet parantumassa vai
heikkenemässä jos ajattelette sitä, missä tahdissa
teette työnne ?
Selvästi tai hieman parantumassa
Ennallaan
Hieman tai selvästi heikkenemässä
Yhteensä
Paerson Chi-Square ,001

Ei etätyössä Etätyössä
%
%
18
70
13
101
n 1018

31
55
14
100
n 145

5.2.1. Etätyö ja työaika toimihenkilöryhmissä
Tarkasteltaessa etätyötä osana työajan joustoa ylempien ja alempien toimihenkiöiden
keskuudessa, voidaan havaita, että etätyö liittyy ylityöhön, josta ei suoriteta korvausta.
Tässä suhteessa etätyötä tekevien alempien toimihenkilöiden asema muistuttaa etätyötä
tekevien ylempien toimihenkilöiden tilannetta. Etätyöhön liittyy erityisesti alemmilla
toimihenkilöillä joustomahdollisuus työhöntuloajoissa. Sekä etätyötä tekevät ylemmät- että
alemmat toimihenkilöt ovat myös tehneet normaalia lyhyempää tai pidempää työpäivää
selvästi useammin kuin kollegansa. Alempien toimihenkilöiden etätyöhön yhdistyy työn
sesonkiluonteinen vaihtelu. (Kuvio 21.)

Kuvio 21. Työajankäyttö ja etätyö, Ylemmät ja alemmat toimihenkilöt %,
Työolobarometri 1997
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YTH-ei etätyötä n 152-153

YTH-tekee etätyötä n 93

ATH-ei etätyötä n 416-419

Työaika vaihtelee
sesonkiluontoisesti
Paerson ChiSquare YTH ,220
ATH ,001

Tehnyt normaalia
työaikaa pidempää
tai lyhyempää
työpäivää Paerson
Chi-Square YTH
,002 ATH ,000

Voi joustaa
työhöntuloajoissa
Paerson ChiSquare YTH ,546
ATH ,002

Käytössä liukuva
työaika Paerson
Chi-Square YTH
,424 ATH ,834

Tehnyt ylityötä - ei
korvausta Paerson
Chi-Square YTH
,000 ATH ,000

Tehnyt ylityötä korvaus vapaana
Paerson ChiSquare YTH ,202
ATH ,213

Tehnyt ylityötä korvaus rahana
Paerson ChiSquare YTH ,359
ATH ,113

Palkalliset tai
palkattomat ylityöt
lisääntyneet
Paerson ChiSquare YTH ,060
ATH ,424

0

ATH-tekee etätyötä n 40

Vuonna 1997 kotona tietotekniikan avulla tehtävän työn katsoo vajaat 2/3 vapaaehtoiseksi
joustoksi. Runsas kolmannes arvioi sen olevan normaalia työaikaa. Sovittua ylityötä
ilmoittaa tekevänsä 1,7 % ja vain 0,7 % ilmoittaa kotityön olevan uutta työaikapolitiikkaa.
(Kuvio 22.) Vastausjakauma ei anna selvitystä siihen, missä määrin vapaaehtoiseksi
joustoksi luettavissa olevaan osuuteen liittyy ylityötä de facto ja missä määrin se on
luettavissa juridis-sopimuksellisen työajan piiriin. Verrattaessa tietoja Antilan ja Ylöstalon
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(2000, 30.) työaikaa koskeviin tuloksiin, voidaan vapaaehtoisen jouston olettaa olevan
valtaosaltaan ylityön kaltaista.

Kuvio 22. Kotona tietoteknologian avulla tehtävän työn
luonne, Työolobarometri 1997
1,4
0,7

35,4

62,6

Normaalia työaikaa
Uutta työaikapolitiikkaa
Sovittua ylityötä
Vapaaehtoista joustoa

Juridisesti työaika on määritelty seuraavasti:
”Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen
olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Siten myös aika, jonka työntekijä on
työtä tekemättä työpaikalla luetaan hänen työajakseen, kunhan hän voi heti tarvittaessa
aloittaa työnteon. ”Työpaikka” voi tarkoittaa varsinaisen tai pääasiallisen
työntekopaikan lisäksi mitä hyvänsä sellaista työskentelypaikkaa, johon työnantaja on
työn johto- ja valvontavaltansa perusteella työntekijän työn tekemistä varten
määrännyt.” (Työajan hallinta; ei painovuotta.)
Etätyön osalta työaikaa koskevan määritelmän ongelmallisuus paljastuu, kun etätyö on
usein työntekijän itsensä toteuttamaa, puolivirallista tai epävirallista joustoa. Selvää
työnantajan määräystä etätyöhön on annettu harvoin. Toisaalta henkilöstön
vastuullisuuden korostaminen osana keskeisiä työtehtäviä on tulkittavissa epäsuoraksi
intentioiksi tehtävien suorittamiseen oman harkintavallan piirissä.
Suomen lainsäädännössä ei ole asetettu rajoituksia työsuhteessa tapahtuvan työnteon
paikalle. Työnteon paikka voi olla mikä tahansa ja se voi sijaita missä tahansa. Kuitenkin
lainsäädännössä on eroja kun säädellään työtä kiinteässä työpisteessä ”lähellä” ja kaukana
työnantajasta kotona tms. olosuhteissa. (Paanetoja; 2000, 17.) Juridiset määritelmät eivät
lähtökohtaisesti viittaa virtuaalisiin työtiloihin, vaan fyysisillä työpaikoilla tapahtuvaan
henkilökohtaiseen läsnäoloon. Tietotyöntekijät ja etätyöntekijät, jotka ovat vastuuta
kantavia ammattilaisia ovat de facto työnantajan eli työprosessin käytettävissä myös
muualla kuin fyysisesti määritellyllä työpaikalla ja he ovat työnantajan käytettävissä myös
joustavien aikamääreiden vallitessa.
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Kotona tehtävästä työstä on Työneuvosto antanut lausunnon TN 1367-2000 (ään.), jossa
otettiin kantaa yksinomaiseen kotityöhön. Työneuvosto päätyi äänestyksen jälkeen sille
kannalle, ettei työaikalakia sovelleta kotona tehtävään työhön ja kotona tehty työ jää
työaikalain ulkopuolelle vaikka työnantaja pystyisikin valvomaan työtä. (Paanetoja; 2000;
17-18.) Työlainsäädännön soveltamista koskevassa keskustelussa Paanetoja viittaa siihen,
että kotona nk. kotirauhan piirissä tehtävää työtä voidaan erityisesti tietoverkossa
työskenneltäessä valvoa teknisin keinoin. Tästä huolimatta kotona tehtävästä työstä ei tule
työaikalain alaista. (emt.; 18.)

5.2.2. Yhteenvetoa
Etätyöntekijöiden määrän arvioinnissa on ratkaisevaa kysymyksen muotoilu ja
kohdejoukon määrittely. Jos etätyön kesto otetaan lisäkriteeriksi, voidaan päätyä toisistaan
poikkeaviin suuruusluokkiin. Vuonna 2000 etätyöntekijöiksi itsensä määrittelevien
henkilöiden määräksi voidaan arvioida työolotutkimuksen ja työolobarometrin vuonna
2000 käyttämän kriteerin mukaan runsaat 6 %. Etätyötä kuvailevan määritelmän mukaan,
jota työolobarometrissä käytettiin 1994 ja 1997 etätyöntekijöiden määräksi voidaan
estimoida n. 16 % palkansaajista. Tämän lisäksi on ilmeistä, että edellistä selvästi suurempi
joukko palkansaajia työskentelee etätyönomaisesti, mutta ei miellä itseään
etätyöntekijöiksi.6 Etätyön vuotuinen kasvuprosentti oli vuosikymmenen puolivälissä n. 14
% ja vuosikymmenen lopussa n. 9 %. Tyypillistä tunnistettua etätyötä on yhteensä
muutaman päivän mittainen työskentely kuukauden aikana. Etätyöntekijöistä 13 – 18 %
tekee kuukauden aikana yli 40 tuntia etätyötä.
Etätyöntekijöistä valtaosa on ylempiä toimihenkilöitä ja enemmistö on miehiä. Ilmeisesti
vuosikymmenen lopussa erityisesti miesten osuus on etätyöntekijöiden joukossa kasvanut.
Etätyöntekijöiden koulutus- ja tulotaso on huomattavasti keskimääräistä korkeampi.
Suurin määrä etätyöntekijöitä työskentelee yksityisellä palvelualalla ja on vakinaisessa
työsuhteessa. Etätyöntekijöiden osalta palkkaus on hieman keskimääräistä useammin
riippuvaista työn määrästä, laadusta tai työyksikön tuloksesta.
Etätyöntekijöiden osalta on tyypillistä työpaikalla noudatettava moninainen työaikajousto.
Korvauksettomat ylityöt, normaalista poikkeavan pituiset työpäivät, työajan
sesonkiluontoisuus sekä palkattomien ylitöiden lisääntyminen liittyivät ylempien
toimihenkilöiden etätyöhön. Alempien toimihenkilöiden osalla erot etätyöntekijöiden ja
muiden välillä olivat ylempiä toimihenkilöitä kattavammat ja kohdistuivat erityisesti
ylitöiden lisääntymiseen, korvauksettomiin ylitöihin, joustoon työhöntuloajoissa,
päivittäiseen työaikavaihteluun sekä työajan vaihteluun sesonkiluontoisesti. Kotona
tietotekniikan tuella työtään tekevien henkilöiden subjektiivinen arvio on, että kyse on
valtaosin vapaaehtoisesta joustosta tai normaalista työajasta.
Julkusen ja Nätin (2000) teoriaa voitaisiin empirian valossa kommentoida siten, että
molemmat trendit toteutuvat, mutta että etätyö liittyy pikemminkin aikamosaiikin
rakentamiseen ja hallintaan kuin hallinnan menettämiseen. Heinosen (2000) teorian

6. Fraasit, joiden mukaan ”suurista odotuksista huolimatta etätyö ei ole yleistynyt oletetulla tavalla”
osoittautuvat analyysin puutteeksi.
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näkökulmasta etätyössä on kyse henkilökohtaisesta ja organisatorisesta pyrkimyksestä
aikaosaamiseen.

5.3. Etätyö, tietotyö ja työmarkkina-asema
Kun tietotyön sanotaan liittyvän työn ja liiketoiminnan keskeiseen alueeseen, voitaisiin
vastaavasti olettaa, että tietotyöntekijät kuuluvat myös työvoiman ydinryhmään. Kun
tieto- tai etätyötä tekevien työmarkkina-asemaa tai työelämän laatua empiirisesti verrataan
muiden palkansaajien asemaan, havaitaankin se keskimääräistä paremmaksi. Selittävä
muuttuja on osaltaan henkilöstöryhmä, sillä työntekijöiden, alempien- ja ylempien
toimihenkilöiden työmarkkina-asema asettuu toisistaan poikkeavalle tasolle ja tieto- sekä
varsinkin etätyöntekijät kuuluvat toimihenkilöryhmiin. (ks. esim. Antila & Ylöstalo; 2000,
20., Pekkola & Ylöstalo; 1996.)
Vuoden 1993 työolobarometrin perusteella tietotyön vaikutus työmarkkina-asemaan ei
ollut lineaarinen. Tietotyön vaikutus työmarkkina-asemaan oli positiivisin, kun työ oli
tietovaltaista mutta siihen liittyi muitakin elementtejä. Ylempien toimihenkilöiden
työmarkkina-aseman lähtötaso on muita ryhmiä korkeampi. Koulutus, sukupuoli tai ikä
eivät selitä ylempien toimihenkilöiden työmarkkina-aseman vaihtelua. Sen sijaan työn
määrän, laadun tai ryhmän tuloksen suhde palkkaan vaikutti asiaan.
Alemmilla toimihenkilöillä ammattikoulutus ja tietotyö vahvistavat työmarkkina-asemaa.
Korkeimmin koulutetuilla alemmilla toimihenkilöillä työmarkkina-aseman vaihtelu oli
ylempien toimihenkiöiden kaltaista. Sukupuolella ei ollut vaikutusta, mutta työn tulosten
vaikutus palkkaukseen korreloi positiivisesti työmarkkina-aseman kanssa. (Pekkola &
Ylöstalo; 1996, 35-45.)

5.3.1. Työmarkkina-asema ja etätyö
Työmarkkina-asemaa voidaan tarkastella empiirisesti työsuhteen vakauden, laadullisten ja
määrällisten joustojen näkökulmista sekä subjektiivisena arviona siitä, löytäisikö
palkansaaja ammattia ja kokemusta vastaavaa työtä työttömyyden sattuessa. 1990-luvun
keski- ja jälkipuoliskolla palkansaajien yleinen usko työmarkkinoilla säilymiseen on
vahvistunut. Kun vuonna 1994 vajaat 2/3 uskoi jäävänsä ilman vastaavaa työpaikkaa, jos
joutuisi työttömäksi, oli vastaava luku puolittunut vuoteen 2000 mennessä7.
Etätyöntekijöiden arvio työmarkkina-asemastaan on parantunut suhteellisesti ottaen
tätäkin enemmän ( 41,3 % - 14,2 %) vuosikymmenen kuluessa. Muilta osin
etätyöntekijöiden asema suhteessa muihin vaihtelee. Vuonna 1994 laman jälkivaiheessa
etätyöntekijät kokivat systemaattisesti muita vähemmän työmarkkinauhkia. Sen sijaan
vuonna 1997 irtisanomisten, lomautusten tai viikoittaisen työajan muutoksen osalta ei
etätyöntekijöiden ja muiden välillä ole eroa. Siirtojen mahdollisuus on etätyöntekijöiden
osalta jopa keskimääräistä suurempi sen sijaan lyhennetyn työviikon mahdollisuus hieman
keskimääräistä pienempi.

7

Vuoden 2000 työolobarometrin luvut eivät ole etätyön osalta täysin vertailukelpoisia vuosien 1997 ja
1994 aineistoon, sillä vuoden 2000 työolobarometrissa käytettiin aikaisemmasta poiketen samaa
kysymystä kuin työolotutkimuksessa on 1990-luvulla käytetty.
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Vuonna 2000 työaikaan kohdistuvien joustojen mahdollisuus on etätyöntekijöiden
kohdalla keskimääräinen. Lomautuksen uhka hieman keskimääräistä pienempi ja
irtisanomisen mahdollisuus koetaan miltei poissuljetulta. Sen sijaan siirron mahdollisuus on
selvästi muita palkansaajia korkeampi. (Kuvio 23.)
Yleisesti voidaan etätyöntekijöiden työmarkkina-aseman nähdä vahvistuneen.
Taloudellisella nousukaudella määrällisen työmarkkinajouston käyttö vähentyi siirtoja
lukuun ottamatta. Etätyöntekijöiden keskimääräistä turvatumpi asema ei kuitenkaan
merkitse työmarkkinajouston puuttumista. Siirtojen kasvu on 1990-luvun jälkipuoliskolla
yleistynyt jouston muoto varsinkin etätyöntekijöiden keskuudessa. Ajatus hyvästä
työmarkkina-asemasta, joka perustuu henkilökohtaiseen toiminnalliseen joustoon sekä
organisaation sopeutumiseen ulkoisiin ja sisäisiin ympäristöihin, sopii empiiriseen
aineistoon.
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5.3.2. Tietotyön ja etätyön yhteydet työmarkkina-asemaan toimihenkilöryhmissä
Ylempien toimihenkilöiden työmarkkina-asema oli vuoden 1997 työolobarometrissa
keskimäärin alempia toimihenkilöitä parempi. Tietotyön yhteydet työmarkkina-asemaan
ovat monipolviset. Ylempiin toimihenkilöihin kohdistetaan myös määrällistä
työmarkkinajoustoa. Tietotyö pikemminkin tekee jouston, lomautuksia lukuun ottamatta,

8

Vuonna 2000 käytetty etätyötä koskeva kysymys ei ole vertailukelpoinen vuosien 1997 ja 1994
käytettyjen kysymysten kanssa.
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todennäköisemmäksi. Tietotyön tekemisen kokonaisvaikutus työmarkkinoilla pysymiseen
on yleisesti ottaen lievästi positiivinen.
Etätyön osalta ylempien toimihenkilöiden työmarkkina-asema on oletusten vastainen.
Lomautuksen, irtisanomisten ja siirtojen mahdollisuus on muita suurempi etätyötä tekevien
ylempien toimihenkilöiden kohdalla vuonna 1997. Heikkoja merkkejä on siitä, että
etätyöntekijöiden kohdalla työajan joustavuus kohoaa. Yleiskuvaksi muodostuu yleisen
määrällisen joustavuuden lisääntyminen etätyötä tekevien ylempien toimihenkilöiden
keskuudessa. Joustavuus liittyy lievästi heikentyneeseen suhteelliseen työmarkkinaasemaan vähän etätyötä tekevien osalta ja lievään parannukseen runsaasti
etätyöskentelevien kohdalla. (Kuvio 24.)
Alempien toimihenkilöiden työmarkkina-asemassa tietotyön määrän lisääntyminen liittyy
lineaarisesti lomautuksen mahdollisuuden vähenemiseen. Samoin tietotyön tekijöiden
keskuudessa lyhennetyn työviikon käytön arvioidaan harvinaistuvan tietotyön lisääntyessä.
Irtisanomisiin, siirtoihin, viikoittaisen tai päivittäisen työajan muotoutumiseen tai arvioon
työn saannista tietotyöllä oli epäsystemaattisia yhteyksiä.
Alempien toimihenkiöiden etätyö sen sijaan näytti systemaattisesti liittyvän vahvaan
työmarkkina-asemaan. Yli 16 tuntia kuukaudessa etätyötä tekevät kokivat
työmarkkinauhkaa vain siirtoja sekä työnsaantimahdollisuuksia arvioitaessa. Lyhytaikainen
(alle 16 t/kk) etätyö ei yleensä erotellut tekijöitään muista alemmista toimihenkilöistä.
Etätyötä tekevät alemmat toimihenkilöt arvioivat selvästi tietotyötä tekeviä tai etätyötä
tekemättömiä useammin saavansa vastaava työtä, jos joutuisivat sitä etsimään. (Kuvio
25.)

Kuvio 24. Tieto- ja etätyö ja työmarkkina-asema, Ylemmät toimihenkilöt %,
Työolobarometri 1997
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Kuvio 25. Tieto- ja etätyö ja työmarkkina-asema, Alemmat toimihenkilöt %,
Työolobarometri 1997
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5.3.3. Arvioita työmarkkinoiden rationaalisuuden luonteesta
Kun arvioidaan työmarkkinoiden jouston muotoja vuonna 1997 huomataan, lama-aikaan
liittyvien työsuhteen uhkien vähentyneen. Taantumasta selvinneet ovat vankasti
työmarkkinoilla ja arvioivat työmarkkina-asemansa parantuvan.
Työmarkkinoilla toteutettava jousto ei selkeästi jäsenny määrällisen tai laadullisen jouston
käsittein. Määrälliseen joustavuuteen liittyvä työsuhteen ehtojen epäjatkuvuus on
vähentynyt. Liioin ei voida puhua systemaattisesta laadullisesta työmarkkinajoustosta
siten, että sitä kohdistettaisiin tieto- tai etätyöntekijöihin strategisena ryhmänä.
Suomalaisilla työmarkkinoilla toteutuva jousto on työntekijöiden ja toimihenkilöiden
itsensä toteuttamaa yksilöllistä joustoa, joka ilmenee reagointina kiireeseen ja
työkuormituksen vaihteluihin. Suomalainen työmarkkinajärjestelmä toimii edelleen yleisenä
palkkausta ja työn ehtoja vakauttavana tekijänä. Työn hallinta saavutetaan työntekijöiden
harkintamahdollisuuksia ja omaehtoisia toimenpiteitä mahdollistavan henkilöstöpolitiikan,
teknologisten mahdollisuuksien ja yksilölliseen kompetenssiin perustuvan suorituksen
avulla.

5.4. Työelämän laatu
Työelämän laatutekijöiksi on työolobarometrissa arvioitu työn mielekkyys, tasa-arvo,
ympäristökysymykset, tietojen saaminen, johtaminen, mahdollisuudet itsensä kehittämiseen
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sekä vaikutusmahdollisuudet. Se, miten työn organisointi vaikuttaa yleensä työelämän
laatuun on monipolvinen kysymys. (Ks. Julkunen ja Nätti; 1999, 74-76.).
Aikaisemmissa mittauksissa etätyöntekijät ovat kokeneet työelämän laatutekijät
keskimääräistä paremmin kehittyviksi. Selittävä muuttuja on henkilöstöryhmä.
Vertailtaessa lamasta toipuvien työmarkkinoiden tilaa vuosina 1994 ja 1997 on
havaittavissa selvää yleistä parannusta myös laatutekijöiden osalta. Vuonna 1994
palkansaajat arvioivat työnteon mielekkyyden ja työhalujen yleisimmin vähentyneen ja
työpaikan taloudellisen tilan keskimäärin vaikeutuneen. Vuonna 1994 etätyöntekijöiden
arviot työelämän tilasta olivat keskimääräistä positiivisempia muutoin paitsi työpaikan
taloudellisen muutoksen ja ympäristökysymyksien osalta.
Vuosien 1994 ja 1997 välillä työelämän laatu koheni yleisesti. Poikkeuksen tekevät vain
tietojen saanti työympäristön tulevaisuudensuunnitelmista sekä työnteon mielekkyys ja
työhalut, joissa vuoden 1994 kaltainen paranemisen taso oli säilynyt. Muissa tapauksissa
runsaampi etätyön tekeminen liittyi positiivisempaan arvioon työelämän luonteen
muutoksesta. (Kuvio 26.)
Kuvio 26. Työelämän laatu ja etätyö 1994 ja 1997, Työolobarometri
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Vuonna 1997 työelämän laatu oli yleisesti ottaen paranemassa. Toimihenkilökentässä
varsinkin ympäristökysymysten huomioon ottamisen, itsensä kehittämismahdollisuuksien
sekä tietojen saannin työympäristöä koskevista muutoksista arvioitiin kehittyvän
myönteiseen suuntaan. Oletusten mukaan erityisesti etätyöntekijöiden työelämän laadun
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tulisi olla parempi9 kuin muiden työntekijöiden. Asiaa on – tässä ja kaikissa balanssitermillä merkityissä kuvioissa - tarkasteltu vertaamalla niiden osuutta, jotka ovat
arvioineet työelämän muuttuvan joko kielteiseen tai myönteiseen suuntaan10. Etätyötä
tekevien toimihenkiöiden arviot työelämän laadun muutoksesta olivat oletusten suuntaisia.
(Kuvio 27. & 28.)
Ylempien toimihenkilöiden osalta työnteon mielekkyyden ja työhalujen osalta ei varsinaisia
eroja esiintynyt. Sen sijaan varsinkin mahdollisuudet itsensä kehittämiseen,
vaikutusmahdollisuudet, esimiesten johtamistapa sekä ympäristökysymyksien käsittely oli
muuttunut useammin myönteiseen suuntaan etätyöntekijöiden kohdalla. (Kuvio 27.)
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Alempien toimihenkilöiden osalta erot ovat suuremmat. Etätyötä tekemättömät alemmat
toimihenkilöt pitävät työelämän muutosta vähemmässä määrin myönteisenä kuin ylemmät
toimihenkilöt. Sen sijaan etätyön tekeminen vaikuttaa kaikissa arvioidussa työelämän
laatutekijöissä positiivisesti. (Kuvio 28.) Erityisesti miesten ja naisten välinen tasa-arvo
työssä, ympäristökysymysten huomioon ottaminen, esimiesten johtamistapa,
mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja taloudellisen tilanteen muutos näyttävät
muuttuneen parempaan suuntaan varsinkin etätyötä tekevien alempien toimihenkilöiden
työpaikoilla.

9

Käytettävissä olevat kysymykset mittaavat muutoksen suuntaa, ei työelämän absoluuttista laatutasoa.
Käytettävissä ei ole välittömiä määrällisiä tietoja etätyöntekijöiden ja muiden työntekijöiden työelämän
laadun absoluuttisesta tasosta, jolta arvio muutoksesta parempaan tai huonompaan on suoritettu.
10
Muutoksella parempaan suuntaan tarkoitetaan sitä, että työnteon mielekkyys on lisääntynyt,
vaikutusmahdollisuudet lisääntyneet, työpaikan taloudellinen tilanne on parantunut jne.
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Kuvio 28. Työelämän laatu ja etätyö, Alemmat toimihenkilöt +/balanssi, Työolobarometri 1997
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Verrattaessa toimihenkilöryhmien tilannetta vuosina 1994 ja 1997 voidaan havaita, että
lukuun ottamatta ylempien toimihenkilöiden käsityksiä sukupuolten tasa-arvosta vuonna
1994, etätyötä tekevien toimihenkilöiden käsitykset työnsä laatutekijöiden muutoksen
suunnasta ovat positiivisemmat kuin etätyötä tekemättömillä. (Kuviot 29. & 30.)

Kuvio 29. Työelämän laatu ja etätyö vuosina 1994 ja 1997, Ylemmät toimihenkilöt,
Työolobarometri
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Kuvio 30. Työelämän laatu ja etätyö vuosina 1994 ja 1997, Alemmat
toimihenkilöt, Työolobarometri
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5.5. Yhteenvetoa etätyöntekijöiden työajasta, työmarkkina-asemasta ja työelämän
laadusta
Etätyö korreloi positiivisesti työmarkkina-asemaan ja työelämän laatuun. Työelämän
laatua selittää osaltaan henkilöstöryhmä sekä tietotyön tekeminen. Vaihtelua etätyön osalta
jää jäljelle vielä, kun henkilöstöryhmä ja tietotyön tekeminen on vakioitu. Etätyön yhteys
työmarkkina-asemaan on ylemmillä toimihenkilöillä sen oletuksen vastainen, että etätyö
vähentäisi määrällistä joustoa työsuhteessa. Sen sijaan etätyön yhteys työmarkkinaasemaan on sen oletuksen mukainen, että etätyö liittyy arvioitujen mahdollisuuksien
paranemiseen säilyä työmarkkinoilla, jos asianomainen etsii ammattia ja kokemusta
vastaava työtä. Etätyön yhteys työmarkkina-asemaan on alemmilla toimihenkiöillä
yleisesti oletusten suuntainen.
Etätyön korrelointi työelämän laatutekijöiden kanssa on ylempien toimihenkilöiden osalta
yleensä oletusten suuntainen, mutta ei tilastollisesti merkittävä. Etätyötä tekevien ylempien
toimihenkilöiden työelämän laatu ei merkittävästi poikkea muista tietotyötä tekevistä
ylemmistä toimihenkilöistä. Etätyön tekemisen korrelointi työelämän laatutekijöiden
kanssa on alempien toimihenkilöiden osalta voimakas sekä oletusten suuntainen. Etätyötä
tekevät alemmat toimihenkilöt arvioivat työelämän laatutekijänsä yleisesti tietotyötä
tekeviä kollegojaan paremmiksi. Lisäksi he erottuvat ylemmistä toimihenkilöistä omaan
asemaan ja tehtäviin kohdistuvan vaikutusmahdollisuuden sekä työpaikan taloudellisten
näköalojen osalta.
Etätyö on osa toimihenkilö- ja tietotyöhön liittyvää moninaista työaikajoustoa. Antila &
Ylöstalo havaitsivat, että vastuuseen ja lisääntyviin vaikutusmahdollisuuksiin toimintansa
perustavilla työpaikoilla pitkiä työviikkoja tekivät ylemmät toimihenkilöt ja yleensä
proaktiivisten yritysten palkansaajat tekivät 2,5 tuntia pidempiä työviikkoja kuin
traditionaalisten eli hierarkkisten ja ylhäältä johdettujen yritysten palkansaajat.
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Vaikutusmahdollisuudet ja suora vastuu pidensivät työaikoja. Proaktiivisissa työpaikoilla
myös etätyö oli yleisempää kuin traditionaalisissa työpaikoissa. (Antila & Ylöstalo; 2000,
15, 22-26, 30-31, 41.) Antila (2001, 73-74.) puolestaan havaitsi, että proaktiivisissa
yrityksissä naisten ja erityisesti alempien toimihenkilönaisten työajat pitenivät ja
monipuolistuivat. Tutkimuksissa käsitelty proaktiivisuus organisatorisena politiikkana on
yhdensuuntainen organisaation toimintaperiaatteisiin ja yksilölliseen päätöksentekoon
perustuvan etätyön työaikapoliittisille seurauksille siten, että molemmissa työaikojen
monipuolisuus lisääntyy. Mielenkiintoiseksi kysymykseksi jää, miksi muutos on erityisen
suuri alempien toimihenkilöiden keskuudessa.
Joissakin tapauksissa alempien toimihenkilöiden mahdollisuudet vaikuttaa työtahtiin olivat
yleisesti ottaen paremmat kuin tietotyötä tekevien kollegojen. Korvauksettomat ylityöt,
normaalista poikkeavat työpäivät, työajan sesonkiluontoisuus sekä palkattomien ylitöiden
teko olivat tyypillisiä etätyötä tekeville ylemmille toimihenkiöille.
Etätyö liittyy työajan ja työpaikan käytön monipuolistumiseen. Erityisesti tämä kehitys
koskee ylempiä toimihenkilöitä. Suomen työmarkkinoilla käytetään ainakin
toimihenkilökentässä vähenevässä määrin määrällistä työmarkkinajoustoa. Kuitenkin
siirtojen mahdollisuus kasvaa. Uhka joutua työelämän ulkopuolelle on vähenevä. Jouston
muotoja ja etätyöntekijöiden osalta yleistyviä siirtoja ei siten ole pidettävä fataalisina
uhkina. Pikemminkin on kyse siitä, että organisaation sisäisten joustojen sekä työajan ja
paikan varioinnin seurauksena varmuus pysyä työmarkkinoilla lisääntyy.
Alempien toimihenkilöiden osalta etätyö liittyy selkeämmin vahvaan työmarkkina-asemaan
kuin ylempien toimihenkiöiden kohdalla. Myös työelämän laatutekijöiden osalta etätyön
korrelaatio on voimakkaampi. Työelämän laatu ja työmarkkina-asema paranevat alempien
toimihenkilöiden kohdalla kun vastuut ja velvollisuudet määräytyvät ryhmämäisesti ja kun
työhön liittyy työaikajoustoa.
Raija Kalimo toteaa tietointensiiviseen työhön liittyvän henkisen rasittuneisuuden, joka on
yhdistettävissä tietoylikuormaan, jatkuviin muutoksiin sekä vaikutusmahdollisuuksien
riittämättömyyteen. Työn haasteellisuus sekä itsenäisyys ovat voimavaratekijöitä, joita
kuormitustekijät rasittavat. Tietointensiivisen työn organisatorisia ja yhteisöllisten
kontekstitekijöiden vaikutusta hyvinvointiin tunnetaan puutteellisesti. Kalimo tarkastelee
tietotyön merkitystä henkisen kuormituksen osalta stressi- ja hyvinvointiteorian avulla ja
toteaa työn aiheuttavan haitallista kuormitusta ja stressiä, kun työn vaatimukset ovat
epäsuhteessa kykyihin ja kun työ ei anna mahdollisuuksia ihmisen keskeisten tavoitteiden
toteuttamiseen. Vastaavasti kykyjä vastaava työ lisää hyvinvointia. Hän arvioi
työkompetenssien ja yleisten elämänkompetenssien vaikuttavan siihen, mihin suuntaan
työstä saatavat kokemukset suuntautuvat. (Kalimo; 2000.)
Hyvinvointiin liittyy mahdollisuus päättää itse työn tekemisen tavoista, työn ajoituksesta
sekä työn kognitiivistä vaatimuksista. Yleensä Kalimo katsoo ”tietokoneiden käytön”
parantavan tiedonsaantia ja yhteistyöverkostoja, johtavan kasvavaan aikapaineeseen sekä
koetun stressin lisääntymiseen. Lisäksi liiallinen kognitiivinen vaatimustaso ja työn
kompleksisuus liittyvät atk-ammattilaisten uupumukseen. Uuden tiedon kanssa työskentely
on sinänsä hyvinvointia lisäävää, mutta ongelmat yhdistyivät tiedon liialliseen määrään.
Kalimo toteaa, että Suomessa tietotekniikka-alan esimiesten työssä on enemmän sekä
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kuormittavia että myönteisiä tekijöitä kuin asiantuntijoiden työssä. Hän viittaa lisäksi
organisaation ilmapiiriin työuupumusta selittävänä tekijänä. (Kalimo; 2000.)
Huutanen ym. katsovat, että tietointensiivisen työn yhteydessä oppimisen ja osaamisen
haasteeksi nousee myös työsuhteen ehtojen joustavuus. He katsovat tämän asettavan
”psykologiset sopimukset” koetteelle ja käsityksien työsuhteen luonteesta olevan
muuttuvia sekä mahdollisesti ristiriitaisia. Sopimuksen ytimenä korostuu sitoutuminen sekä
luottamus. (Huuhtanen ym.; 2000.) Vaikka tekijät viittaavat ilmeisesti enemmän työn
ulkoisiin ehtoihin koskee sopeutumisen vaatimus myös työn sisäisiä ehtoja, jotka liittyvät
työn sosiaaliseen – ei juridiseen – organisointiin.
Tarkasteltaessa sitä, miksi erityisesti ylemmät toimihenkilöt joustavat työpaikkansa ja –
aikansa suhteen, esittää Adam (1999, 147-148.) että se yksinkertaisesti kuuluu
asiantuntijan työn vastuullisuuteen. Heidän tulee kyetä työskentelemään missä paikassa
hyvänsä, koska se lisää heidän autonomisuuttaan. Vastuullisuus ja heihin kohdistuva
luottamus kasvaa, mikäli heillä on kapasiteetti työhön myös muualla kuin työnantajan
varsinaisissa työtiloissa.
Arvioitaessa etätyön vaikutusta työelämän laatuun ja stressin kokemiseen voidaan
ensinnäkin havaita, että yleensä työelämän laatu koettiin paremmaksi etätyöntekijöiden
keskuudessa. Tässä merkityksessä etätyön tekeminen yhdistyi työn hallintaan. Etätyö on
yksi organisatorisen sopeutumisen väline työympäristön ja työn haasteisiin. Etätyötä
esiintyi samoilla työpaikoilla kuin muitakin työajan jouston muotoja. Se on itsenäisyyteen
ja vaikutusmahdollisuuksiin liittyvä keino organisoida työtä.
Kuinka etätyöhön liittyviä ja erityisesti alempien toimihenkilöiden osalta positiiviseksi
katsottavia ilmiöitä voidaan tulkita ? Castells on luokitellut verkostomaisesti toimivan
yrityksen työntekijöiden työn itsenäisyyttä, päätösvaltaa ja tehtävien rajausta. Hän arvioi
tietoliikenneteknologian johtavan lisääntyvään itsenäisten ja työkokonaisuuksia
hallitsevan henkilöstön kysyntään. (Castells; 1996, 240-241.) Tietoteknologia lisää
tarvetta kiinnittää ihmisaivot tuotantoprosessiin. Työn sosiaalinen organisointi määrittää
ehtoja, joiden rajoissa teknisiä mahdollisuuksia kyetään käyttämään tuotannossa.
Työprosessin kehittämisen tarve merkitsee tietotekniikan soveltamista siten, että voidaan
saada aikaan laadullisia muutoksia tuotannossa, alentaa kustannuksia, parantaa
suorituksia säilyttäen prosessien hallinta, sopeutua globaaliin kilpailutilanteeseen sekä
soveltaa uusia, joustavuuteen ja verkottumiseen tukeutuvia organisaation muotoja.
Muutos lisää välittömän työn määrää, sillä teknologia voimistaa työntekijää. Vain
automatisoitavat rutiinityöt katoavat. Erityisesti lisääntyy työ, joka liittyy reaaliaikaiseen
analysointiin, päätöksentekoon ja uudelleenohjelmointiin. (Castells; 1996, 242.)
Työn järjestely tietoparadigman vallitessa edellyttää Castells:n mukaan kolmea seikkaa,
jotka kohdistuvat 1. tehtäviin työprosessissa: Arvonlisäyksen osalta Castells luettelee
henkilöstön funktionaaliset tehtävät; johtajat, tutkijat, suunnittelijat, integraattorit
(keskijohto), operaattorit ja toimeenpanijat. 2. Organisaation ja sen ympäristön väliseen
suhteeseen, johon luetaan myös muut organisaatiot. Henkilöstön suhteet ympäristöön
Castells jaottelee verkkoa aktiivisesti käyttäviin, verkkoon epäitsenäisesti kytkettyihin ja
verkkoon kuulumattomiin ja 3. johdon ja työntekijöiden välisiin suhteisiin organisaatiossa
tai verkostossa, joka koskettaa päätöksentekijöitä, päätöksiin osallisia ja
toimeenpanijoita. (emt. 243-244.)
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Asetelma 5. Tieto- ja tietoliikenneteknologiaan kytkeytyvät tehtävät ja etätyön
vaikutukset.
VERKKOTYÖNTEKIJÄT
(Networkers)
Verkostoa omaehtoisesti
käyttävät, jotka omaaloitteisesti ottavat yhteyksiä sekä suunnistavat
yritysten verkostoissa.

PÄÄLLIKÖT
(Commanders) Strateginen
päätöksenteko ja suunnittelu.
TUTKIJAT
(Researchers)
Innovaatioiden tuottaminen
tuotteisiin ja prosessiin.
SUUNNITTELIJAT
(Designers)
Innovaation
omaksuminen, soveltaminen ja suuntaaminen.
INTEGRAATION YLLÄPITÄJÄT
(Integrators)
Päätöksenteon, innovaatioiden, suunnittelun ja toteutuksen hallinta sekä sovittaminen organisaation käytössä oleviin menetelmiin
ja päämääriin.
OPERAATTORIT
(Operators) Tehtävien toteuttaminen
omien
aloitteiden ja käsityksien
perusteella.
JOHDETUT
(Operated)
Avustavien
töiden suoritta-minen, joita
ei ole tai ei voida
automatisoida.

VERKKOON
KYTKETYT
(Networked)
Työntekijät, jotka ovat
on-line
kytketty
verkkoon, mutta eivät
voi
itse
päättää,
milloin,
miten
ja
keihin
he
ovat
yhteydessä.

VERKKOON
KUULUMATTOMAT
(Switched-off workers)
Työntekijät, jotka on
sidottu omaan eritystehtävään,
joka
on
määritel-ty
vuorovaikutusta
välttävin, yhdensuuntaisuutta korostavin ohjein.

Verkostoon
YTH
osallistuminen ja työhön
keskittyminen
Verkostoon
YTH
osallistuminen ja työhön
keskittyminen

Alempien
toimihenkilöiden
valtaistuminen

ATH

ATH

Alempien
toimihenkilöiden
valtaistuminen

ATH

ATH

(Vrt. Castells; 1996, 244.)
Castellsin käsityksiin tietoteknologian merkityksestä kytkennän välineenä on lisättävä
työn organisointi, jossa keskeistä on sekä inhimillisen että teknisen ja sosiaalisen
järjestelmän käyttö työssä ja liiketoiminnassa. Organisaation resursseista koituvan hyödyn
ratkaisee niiden käyttötapa, ei niiden laskennallinen määrä. Teollisilla, informatisointiin tai
tiedon luontiin liittyvillä periaatteilla on vaikutusta työpaikan teknisten ja sosiaalisten
järjestelmien luonteeseen eli siihen, kuinka kytkeytyminen tai irrallisuus ympäristöstä on
toteutettu. Suomessa on työpaikkoja, joissa henkilöstöpolitiikka perustuu inhimillisten
voimavarojen hyödyntämiseen ja kehittämiseen ja joiden henkilöstön kompetenssi on
korkea.
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Keskeinen jaottelu kohdistuu aktiivisesti ja passiivisesti verkkoa käyttäviin sekä siitä pois
kytkettyihin. (Vrt. Collins; 2000, 60.) Verkoston käyttämisen laajuus vahvistaa
työmarkkina-asemaa varsinkin jos työ on itsenäistä. Mitä itsenäisempi ja vaativampi
työtehtävä on, sitä suuremmin siihen liittyy mahdollisuuksia verkottumiseen ja
tiedonmuodostukseen osallistumiseen. On kyse läsnäolosta prosessissa.
Etätyö ammattitaitoa vaativana työskentelynä, henkilökohtaisena työn järjestämisen
tapana, kiinnittymisenä teknisiin ja liiketoiminnallisiin verkkoihin sekä orientoituminen
asiakkaiden suuntaan lisää verkkoon kytkeytymistä sekä verkostotyöntekoa. Etätyöhön
liitetty sosiaalinen tai ammatillinen eristäytyminen olisi tulkinnallisesti verkkoon
kuulumattomuutta, joka ei kuitenkaan liity suomalaiseen etätyöhön. Etätyö etäläsnäolona
liittyy verkkotyöntekijöiden asemaan. Etätyöhön liittyvä itsenäisyys viitaa enemmän
verkkotyöntekijöiden kuin verkkoon kytkettyjen tilanteeseen. Erityisesti alempien
toimihenkilöiden keskuudessa työelämän laatu ja työmarkkina-asema ja työajan käytön
luonne viittaavat organisatorisen aseman kohoamiseen. Verkkotyöntekijän status voi
kohottaa henkilön hierarkkista asemaa siten, että hän ottaa tai saa osakseen runsaammin
päätöksentekoon ja toteuttamiseen liittyviä tehtäviä. Tämä ilmenee mm. organisaation
madaltumisena siten, että etätyöntekijät huolehtivat itse työnjohdollisista tehtävistä.
Alempien toimihenkilöiden työelämän laatua voidaan tarkastella myös aikaa koskevien
teorioiden näkökulmasta. Adam nostaa työaikaan ja työelämän valtasuhteisiin liittyvän
emansipatorisen kritiikin viitatessaan aikafetissiin eli nopeuden ja ulkoisten, kellonomaisten
aikakonseptien käyttöön taloudellisen toiminnan normina. Nämä lähtökohdat vaikuttavat
mm. sukupuolten ja henkilöryhmien tasa-arvoa heikentävällä tavalla. (Adam; 1995, 100102.) Työaikojen lisääntynyt joustavuus etätyön muodossa on parantanut erityisesti
alempien toimihenkilöiden asemaa. Naisten osuus etätyötä tekevistä alemmista
toimihenkilöistä on 55 %.. Adamiin perustuva yleinen tulkinta voi liittyä siihen, että naisten
aikaorientaatio poikkeaa miesten orientaatiosta (esim. Adam; 1995, 99.), jolloin työaikojen
jousto lisäisi erityisesti naisten mahdollisuuksia luontaisen, generatiivisen ja miehiä
kokonaisvaltaisemman aikakonseptin soveltamiseen.
Jos etätyötä tekeviä naispuolisia alempia toimihenkilöitä verrataan etätyötä tekemättömiin
alempiin toimihenkilönaisiin, on nähtävissä, että etätyöntekijöiden kohdalla tietojen saanti ,
vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet, johtamistapa ja ympäristöasioiden hoito arvioidaan
myönteisemmäksi. Alempien toimihenkilömiesten osalla kohdalla vastaavat erot työelämän
laadussa ovat vähäisemmät ja ristiriitaiset. Etätyötä tekevät alemmat toimihenkilönaiset
arvioivat tietojen saantimahdollisuuden, kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet paremmiksi
kuin etätyötä tekevät alemmat toimihenkilömiehet. Etätyötä tekevät alemmat
toimihenkilömiehet arvioivat puolestaan työn mielekkyyden ja tasa-arvoasioiden tilan
olevan paremmat kuin etätyötä tekevät alemmat toimihenkilönaiset. Siten etätyön
vaikutukset ovat työelämän laatutekijöissä voimakkaammat ja positiivisemmat naisten kuin
miesten osalla alempien toimihenkilöiden keskuudessa. (Liite 2.)

5.6. Johtopäätösten tekeminen
Henkilöstöryhmään kuuluminen vaikuttaa yleiseen työmarkkina-asemaan mm. vallan ja
ammattitaidon vuoksi. Henkilöstöryhmän tyypilliset tehtävät vaikuttavat myös etätyön
yleisyyteen. Tämä on nähtävissä ylemmillä toimihenkilöillä tavanomaisena ja työntekijöillä
harvinaisena etätyön esiintymisenä. Henkilöstöryhmän vakiointi ei täysin poista etätyön ja
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työmarkkina-aseman välinen korrelaatiota, vaan tilanne vaihtelee työmarkkinakehitykseen
liittyvillä ajanjaksoilla ja henkilöstöryhmien sisällä, erityisesti siten, että alempien
toimihenkilöiden osalta etätyö liittyy voimakkaasti työmarkkina-aseman paranemiseen.
Työelämän laadun osalta tilanne on vastaava. On loogisempaa olettaa etätyön
pääsääntöisesti vaikuttavan työelämän laatuun kuin päin vastoin. Vaikutusmahdollisuudet,
tietojen saaminen jne. ovat luonnollisesti riippuvaisia henkilöstöryhmästä. Myös etätyö on
edelleen työn organisointimahdollisuutena osittain riippuvaista henkilöstöryhmästä.
Kuitenkin etätyöllä on vaikutusta työelämän laatuun, jälleen riippuen työmarkkinatilanteesta sekä henkilöstöryhmästä ja etätyön määrästä siten, että alempien
toimihenkilöiden osalta vaikutukset ovat suuremmat. (Asetelma 6.)
Analyysimallissa on mahdotonta vakioida kaikkia tekijöitä. Työmarkkinoiden
suhdannevaihtelut ja rakennetekijät, kuten järjestäytyminen, sopimustoiminta,
lainsäädäntö, vaikuttavat erityisen voimakkaasti pohjoismaisessa ja suomalaisessa
työmarkkinaympäristössä työmarkkina-asemaan ja työelämän laatutekijöihin. (Pekkola;
1993.) Työmarkkina-asemaan vaikuttavat työelämän laatutekijät, joita voidaan kuvata nk.
laadullisen jouston elementteinä (ks. Ylöstalo (B); 1999.). Näillä tekijöillä on vaikutusta
tuotannon tehokkuuteen sekä henkilökohtaiseen selviytymiseen työelämässä. Työntekijän
kysyntä markkinoilla riippuu hänen kyvyistään ja kapasiteetistaan. On ajateltavissa
kahdensuuntaisia vaikutuksia etätyön ja työelämän laadun ja työmarkkina-aseman välillä
siten, että esim. hyvät kokemukset ja suotuisat vaikutukset työelämän laadussa lisäävät
henkilökohtaista ja organisaatiossa tapahtuvaa etätyötä, jolloin oltaisiin nk. ”hyvän kehän”
prosessissa.

Asetelma 6. Etätyön analysointimalli
henkilöstöryhmä

etätyö

työmarkkina-asema
työelämän laatu

Työmarkkinoiden rakenne ja toiminta
Suhdannevaihtelut
Henkilöstöpolitiikka ja yleinen
työn organisointitapa
Lisättäessä jo muutamia muuttujia saadaan monitahoinen looginen malli, jolla voitaisiin
tulkita ja selittää etätyön ja työmarkkina-aseman luonnetta ja keskinäisiä suhteita.
Työmarkkinoiden rakennetekijät vaikuttavat suoranaisesti ja suhdannevaihteluja
stabiloivasti työmarkkina-aseman muotoutumiseen. Yritysten henkilöstöpolitiikka ja tapa
järjestää työt vaikuttaa sekä etätyöhön, että työelämän laatutekijöihin.
Tehokkuusvaikutusten kautta työn organisoinnilla on vaikutusta työmarkkina-asemaan.
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6. Etätyön tehokkuustekijät ja liiketoimintaympäristön haasteet
Etätyön leviämisestä voidaan päätellä, että sillä on yhteys liiketoiminnan kehittymiseen.
Etätyön on todettu parantavan tuottavuutta tai ainakin työn tehokkuutta (Esim. Hanhike
ym.; 1998, 90-91., Hanhike; 1997, 67-69., Pekkola; 1993, 127-128, 211-212., Paavonen;
1992, 86., Huws ym.; 1990, 45., Kivimäki; 2000, 59-60., Kauppalehti Extra; 2001.). Raporteissa on yleensä jouduttu tyytymään luetteloon hyötytekijöistä tai nk. "musta laatikko"-tyyppiseen tarkasteluun, jossa on todettu esim. työntekijän tai yksikön taloudellisen
tuloksen tai työn sujuvuuden etätyöprosessin kestäessä kasvaneen. Harvoin on tarkasteltu
tuottavuuden yhteyksiä laajempiin työ- ja liiketoimintaprosesseihin tai edes sitä ilmeistä
tosiasiaa, että hyötytekijät poikkeavat toisistaan eri organisaatioissa.
On tarkemmin selvittämättä, missä määrin etätyön tehokkuustekijät ovat vain - vielä
muuttumattoman työn organisointitavan vallitessa toteutunutta - yksittäisen suorituksen
parantamista (esim. motivaatiotekijät, keskittyminen) ja missä määrin laajemmin liiketoiminnan kehittymiseen liittyviä seikkoja. Tällaisia ovat verkottumiseen, parempaan
asiakasorientaatioon yhdistyvät sekä tekniikan ja ihmisen väliseen suhteeseen liittyvät asiat.
Tässä luvussa on tarkoitus tarkastella siitä, miten etätyön tehokkuusvaikutuksia voitaisiin
arvioida osana organisaation strategiaa. Asiaa monimutkaistaa se, että ilmiöt esiintyvät
yksilö-, organisaatio- ja järjestelmäympäristössä. Kappaleessa 6.1. kuvataan etätyön
yleistilannetta Suomessa kyselyiden ja case-tutkimuksien valossa. Kappaleessa 6.2.
paneudutaan teknisesti tuettuun virtuaaliseen työskentelyyn työn tehostajana. Kappaleessa
6.3. tarkastellaan organisaatioiden yleisiä tehokkuuden mahdollisuuksia. Viimeistä
edellisessä kappaleessa 6.4. arvioidaan etätyön soveltamisen tehokkuusvaikutusten
luonnetta – vaikkakin pienen – kyselyn avulla ja loppuosuudessa 6.5. tehdään
johtopäätöksiä.
Tehokkuuden tarkastelussa otetaan lähtökohdaksi eurooppalaisen asiantuntujaryhmän
arvio
liiketoiminnan
menestymisen mahdollisuuksista (Work Organisaation,
Competitiveness, Employment, The European Approach, 1998.) sekä empiirinen tutkimus
(Ylöstalo; 1999.) tekijöistä, jotka Suomessa liittyvät yrityksen työllisyyden kasvulla
indikoituun menestymiseen1. Lähtökohtana oletetaan, että etätyön tehokkuustekijöitä
voidaan tarkastella niitä etsien ja luokitellen. Tehokkuustekijät eivät kuitenkaan ole
ensisijassa absoluuttisia, vaan ne ovat riippuvaisia organisaation toimintaperiaatteista.
Työvoiman käyttötapa tuotantoprosessissa sekä työntekijöiden ammattitaito vaikuttavat
siihen, millaiset etätyöstä koituneet tehokkuusvaikutukset ovat. (ks. Pekkola; 1993, 274.,
Pekkola; 1997, A + B.)

6.1. Etätyön sovellutus Suomessa
Etätyön motiivit liittyvät sekä yritysten että työntekijöiden osalta tehokkuuden tavoitteluun ja parempaan ajan hallintaan, (Luukinen ym.; 1996, 15, 19.) Työmarkkinoilla
(työ)ajan merkitys muuttuu kontrollisuureesta pääomaksi. Tekninen kehitys on saavuttamassa asteen, jolla voidaan puhua virtuaalisten eli asynkronisten ja teknisin välinein
tuettujen työtilojen sekä -tapojen yleistymisestä. (ks. Korte & Wynne; 1996, 107-108., vrt.
1

Liiketoiminnallinen tehokkuus ei ole ekvivalentti työllisyyden määrän muutoksien kanssa.
Työllistäminen liittyy kuitenkin voimakkaasti yrityksen taloudelliseen menestymiseen. Lisäksi
työllistäminen on erittäin tärkeä kansantaloudellinen, sosiaalinen ja eettinen lähtökohta, jonka perusteella
liiketoimintaa voidaan yleensä arvioida.
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Virkkunen; 2000, 7.) Tällaisia ovat yksinkertaisimmillaan sähköpostijärjestelmät,
tietoverkkoihin kytketyt tiedonvälitykseen ja ryhmätyöskentelyyn rakennetut työvälineet.
Zamindarin (1995) tutkimuksen mukaan työn teknisillä tukijärjestelmillä on suuri vaikutus
etätyön käyttöönottoon.
Suomessa etätyön kaltaisia järjestelyitä saatetaan kuvata erilaisilla nimillä.2 Etätyöhön liittyy organisatorista keveyttä, jolla vältetään sen virallistamisesta aiheutuvia ongelmia ja
kustannuksia. Ilmiön leviämistä hidastavat puuttuvat tiedot mm. sopimustekniikasta,
työlainsäädännöstä ja teknisistä sovellutuksista. (Ks. Hanhike ym.; 1998, 108-119.) Etätyötä tehdään epävirallisesti johtamisen tavan tai työpaikan yleisen rauhattomuuden
vuoksi. (Luukinen ym.; 1996.; Suomi & Pekkola; 1997.) Tietoammateissa ja tietotyöpaikoilla siirtyminen kohti innovatiivista työnjärjestelyä on alkanut, mutta se on hidasta.
Systemaattiset etätyöjärjestelyt ovat harvinaisia. (Kuva 1.) Toimintatapojen muuttaminen
on yleensä useita vuosia kestävä prosessi. Todellinen kilpailu ja pakottava tarve inhimillisten ja teknisten voimavarojen tehokkaaseen käyttöön liiketoiminnassa antaa vielä
odottaa itseään. (Pekkola; 1997 A.., ks. esim. Antila; 2001, 39.)
Suomessa etätyöjärjestelyt ovat tyypillisesti matalaprofiilista laadullista työmarkkinajoustoa tai ne ovat tapahtuneet ydintyövoiman keskuudessa, johon – asemansa perusteella
– kohdistuu laadullinen työmarkkinoiden joustostrategia. Seurauksena on työn edellytysten
parantaminen pysyvissä, tuottavissa ja keskimääräistä korkeammin palkatuissa tehtävissä.
(Pekkola, 1993 & 1997, A + B.)

6.2. Tietoliikenne ja työ
Tieto- ja tietoliikenneteknologian (Information Society...; 1998, 3.) keinoin vaikutetaan
työn tekemisen yksilölliseen ja yhteisölliseen tapaan. Yhä tavallisempaa on projektityöskentely, jossa eri organisaatioihin kuuluvat henkilöt tekevät yhteistyötä hankkeen tai
toimintapolitiikan toteuttamiseksi. Onnistumisen edellytys on halu sekä kyky nopeaan
yhteistoimintaan.
Tätä
tavoitetta
voidaan
erityisellä
tavalla
edistää
tietoliikennesovellutusten keinoin (ks. Korte & Wynne; 1996, 107-108., Paakkanen;
2000.). Päätöksenteko tapahtuu yhä alemmilla organisaation portailla. Työntekijöille ei
makseta ohjeiden ja määräysten noudattamisesta, vaan toiminnan tarpeiden arvioinnista ja
tarpeiden täyttämisestä. Työntekijän rooli on verkostojen luominen, ei kontrollin alaisena
oleminen. Koska tietoa voidaan nopeasti ja välittömästi jakaa useisiin paikkoihin,
keskitetyn päätöksenteon ja kalliin byrokratian merkitys vähenee. (Malone & Laubacher;
1998, 147-148, 151-152.).
Vastaväitteenä näille visioille voidaan esittää, että merkittävä osa työtä ja liiketoimintaa
säilyy perinteisenä ts. ei oteta käyttöön teknisiä mahdollisuuksia, pysytään ennallaan rakenteellisista syistä tai ei lainkaan sovelleta innovatiivisiksi nimettyjä johtamisen tai organisoinnin tapoja (Ylöstalo; 1999.). Uusia johtamis- tai organisointiteorioita seuraavissa
yrityksissä todelliset muutokset saattavat olla vähäisiä tai hitaita (Antila; 2001.). Tekniikkaan ja tietoon perustuvaa "uutta taloutta" on pidetty jopa kuplana, jonka merkitys vähenee laskukaudella merkittävien konkurssien ja kurssimuutosten myötä.

2

Esim. sähköpostin käyttöä joustavasti eri paikoista nimitettiin Nokia-Datassa "smailaamiseksi".
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Kuvio 31. Etätyön käyttöönotto suomalaisissa organisaatioissa vuonna 1997

Yksittäinen palkansaaja
Yksiköiden
aloitteet /
henkilötason
ratkaisut

EPÄVIRALLISET
ETÄTYÖJÄRJESTELYT 4/5
176 000 palkansaajaa

Etätyöntekijät 12,5 %
palkansaajista
n. 220 000 henkilöä
Yksikkö

Yritys
MUODOLLISET
ETÄTYÖ JÄRJESTELYT
1/5 44000 palkansaajaa

Verkosto

Ohjauksen ja seurannan luonne / tekniikan hyödyntäminen / liittyminen prosessiajatteluun
Perinteistä
toimisto- ym.
työtä tekevien
ei-etätyöntekijöiden
osuus 87,5 %
Kuvio perustuu
vuosien 1994 ja
1997
kyselyaineistoihin.

Vapaa, piiloinen
etätyö valituille

Kontrolloidut,
sopimuspohjaiset
etätyöjärjestelyt

Motiivit
Työnteon vapaus
Työtyytyväisyys
Motivaatio
Avainhenkilöiden
edut

Motiivit
Organisaation edut
Työnkulun
Sujuvuuden

Ongelmat
Tiedonpuute
Välineet
Johtamiskulttuuri

Ongelmat
Sopiminen
Työaika

(Vrt. Luukinen & Pekkola; 1996., Pekkola; 1998.)

Systemaattiset kehityshakuiset
etätyöjärjestelyt
Motiivit
Tehokkuus
Joustvuus
Työelämän
laatu
Ongelmat
Työaikanormi

Innovatiiviset,
virtuaaliset
työnjärjestelyt
Motiivit
Laaja-alainen
sitoutuminen
Pysyvät
kilpailuedut
Asiakastyytyväisyys
Tietojärjestelmien
ja verkostojen
hyödyntäminen
Ongelmat
Paradigmaattisten
muutosten
seuraaminen
Yhteiskunnallisten
toimintaympäristöjen
muutos
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Selvyyttä tähän keskusteluun voidaan etsiä empiriasta. Vuoden 2000 Eurobarometer-tutkimuksessa 70,6 % vastaajista arvioi työskentelyn tietokoneella, sähköpostin tai internetin
käytön vaikuttaneen työnänsä. Tieto- ja tietoliikennetekniikan vaikutuksista yleisintä on
työsuoritteen kasvu, kykyjen lisääntynyt käyttö, laajenevat yhteydet organisaation ulkopuolisten kanssa, säästöt sekä läheisempi yhteistyö työtovereiden kanssa. Lisäksi mainittiin
vastuullisuuden kasvu, työn ja henkilökohtaisen ajan parempi kombinointi. (Benchmarking
Report...; 2000, 16.) (Kuvio 32.)
Kuvio 32. Tietokoneen, sähköpostin ja internetin käytön vaikutus
työhön, Eurobarometer Nov. 2000
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6.2.1. Arvoketjut
”As more large companies establish decentralised, market-based organizational
structures, the boundaries between companies will become much less important.
Transactions within organizations will become indistinguishable from transactions
between organizations, and business process, once proprietary, will freely cross
organizational boundaries.” (Malone & Laubacher; 2000, 151-152.)
Sosiaalisten optimistien mukaan globalisaatio, kilpailu ja markkinapohjainen liiketoiminta
merkitsevät tuotannon aika-ikkunoiden sekä lisäarvoa tuottavien periodien kaventumista,
yhteistyökyvyn vaatimusta ja yhdensuuntaisten lisäarvoketjujen löytämisen tarvetta.
(Sveiby; 1998.) Liiketoiminnassa on yhä tärkeämpää yhteyksien ja verkostojen rakentaminen. Organisaatioiden väliset rajat menettävät merkitystään pyrittäessä yhteisiin päämääriin. On organisoitava paitsi omat inhimilliset voimavarat, myös liityttävä muiden
tuottamiin henkisiin ja aineellisiin varantoihin. Projekti tai yhteistoimintapolitiikka muodostaa ainakin jonkin aikaa kestävän virtuaalisen yhteistoimintajärjestelmän - virtuaalisen
organisaation.
Kilpailu ei välttämättä tapahdu enää ensisijassa yksittäisten yritysten välillä vaan eri arvoketjujen välillä. Arvoketju on lisäarvojärjestelmä, joka koostuu toimittajista, välittäjistä,
palveluiden tarjoajista ja valmistajista. Paikalliset organisaatioiden väliset arvoketjut voivat
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- ja usein niiden tulisi - liittyä ympäristön muihin ja kansainvälisiin arvoketjuihin.
(Teleflow;, Information Society...;1998, 5.)
Tietoteknologian avulla voidaan parantaa arvoketjujen toimintaa organisaatioiden sisällä ja
niiden välillä. Tämä voi tapahtua toiminnan yksityiskohtien tunnistamisen, mallintamisen ja
yritysten välisten prosessien suunnittelun avulla. Yksi keino tukea arvoketjujen toimintaa
on alueellisesti hajautuneiden organisaatioiden integrointi virtuaalisten organisaatioiden
avulla. (Teleflow.) Teknologia voi olla multimediapohjaista, verkostoitunutta
tietotekniikkaa, joka mahdollistaa itseohjautuvuuden tai yhteistoiminnan. Teknologia
saattaa perustua internet-verkon infrastruktuurille ja siihen kytkeytyville www-palvelimille.
Järjestelmää käytetään selain- ja niihin liittyvien apuohjelmien välityksellä ja se voidaan
rakentaa avoimeksi tai suljetuksi ja siitä voidaan tehdä erilaisia rooleja tukeva sekä
skaalautuva. (Ks. Paakkanen; 2000, 49-50, 53.)
Liiketoimintaketjuissa tuo lisäarvoa keskittyminen prosessien, työmenetelmien, kulttuurin,
tapojen, yksittäisten ihmisten näkemysten ja ammattitaidon integrointiin teknisin keinoin.
Lisääntynyt yhteistoiminta lisää asiakkaalle koituvaa lisäarvoa. Muutosten organisaatioiden
toiminnassa tulee lisätä joustavuutta, jatkuvaa innovaatioiden tuottamista, vähentää
muodollista hallintoa ja edistää kevyen tuotannon käyttöönottoa. Tämä tarkoittaa
verkottuvan ja virtuaalisen organisaatiomallin soveltamista. Järjestelmien tulee sopeutua
myös ympäristöystävällisiin toimintatapoihin sekä vastuullisiin taloudellisiin toimintaperiaatteisiin. (Information Society...; 1998, 5-6, 11.) Erityinen liiketaloudellinen etu verkostoissa liittyy ydinosaamisen kehittämiseen (Paakkanen; 2000, 53-54.)
Em. visioita voidaan kritisoida siitä, että ne koskettavat vain harvoja organisaatioita tai
siitä, että tutkijoiden esittämä rationaalisuuden taso ylittää kehittyvässäkin organisaatioissa
käytetyn argumentaation. Visioiden käyttöä voidaan puolustaa viittaamalla siihen, että
kehittyvimpien organisaatioiden käytännöt pyrkivät leviämään. Tutkimuksen kannalta on
mielenkiintoisempaa tarkastella kehittyviä käytäntöjä, kunhan muistetaan antaa myös
yleiskuva.
Yritysten (organisaatioiden) välillä kulkee informaation ja tiedon virta, materiaali- tai
palveluvirta sekä rahavirta. Organisaatio voidaan nähdä koordinoinnin mekanismina, joka
säätelee työn, materiaalin, ideoiden ja valuutan virtoja (Malone & Laubacher; 1998, 146.).
Toiminnan perustana on lisäarvoketju, jonka ylläpitäjänä toimii eri organisaatioissa
sijaitsevien ihmisten verkosto. Prosessit tapahtuvat lähtökohtaisesti synkronisessa ajassa.
Kuitenkin informaatiovirta (virtuaalinen työtila ja siinä tapahtuva työskentely) voi olla
luonteeltaan myös asynkroninen. (Ks. kuvio 33.) Toimintaa ylläpitävää verkostoa kantaa
taloudellisessa ja sosiaalisessa merkityksessä (liike)idea eli yhteinen intressi. Teknisesti
voidaan havaita tietojärjestelmän toimintaa.3 Tällöin on kyse teknisin välinein tuetusta
sosiaalisesta järjestelmästä. Kaupallisesti voidaan havaita liiketoimintaa, logistisessa
mielessä transaktioita. Verkosto on monenvälinen eli materiaali-, informaatio- ja
maksuvirrat voivat olla komplekseja. Kyse on teknisin ja organisaatioteknisin keinoin
tuetuista liiketoimintaprosesseista.

3

Vuonna 1999 EU:n alueella internetiä käyttävistä yrityksistä runsaat 20 % käytti yhteyksiä tietojen
vaihtoon alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa ja runsaat 30 % yhteisen liiketoiminnan harjoittamiseen.
Suomessa tietojen vaihtoa ympäristön kanssa harjoitti n. 45 % internet-yhteyksiä käyttävistä yrityksistä.
(Conditions for the Development..., 35-36.)
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Kuvio 33. Ryhmäohjelmistojen aika- ja paikkamatriisi
SAMA
ERI
AIKA
AIKA
”Face to face”-vuorovai- asynkroninen vuorovaiSAMA PAIKKA
kutus
kutus
synkroninen, hajautettu
asynkroninen, hajautettu
ERI
vuorovaikutus
vuorovaikutus
PAIKKA
(Ellis & Gibbs & Rein; 1991, 41. Teoksessa; Paakkanen; 2000, 59.)

6.2.2. Virtuaalinen työtila
Virtuaalisen organisaation toimintojen tukeminen teknisin keinoin voi tapahtua myös
ryhmien tasolla. WWW-teknologiaa voidaan käyttää paikallisesti hajautettujen ryhmien
työskentelyyn luomalla heille virtuaalinen työtila. Työtila voi tarjota esim. osoitejärjestelmän, verkostotyöprotokollan, dokumenttien esittämisen kielen (document mark-up
language) ja palvelimien arkkitehtuurin. Lisäksi www saattaa olla yhteistoimintateknologia, joka sallii sellaisen tietojen jakamisen, joka ei ole sidottu erityiseen systeemiympäristöön. Näin www tarjoaa ympäristön organisaatioiden väliselle keskustelulle ja yhteistoiminnalle. Lisäksi WWW-tekniikka tukee asynkronisesti organisoitua yhteistoimintaa.
Työtila voi sisältää mm. dokumentteja, taulukoita, kuvia ja linkkejä muille www-sivuille.
Sisällön jäsentämiseksi aineisto voidaan järjestää hierarkkisesti. Käyttäjät voivat siirtää
työtilaan omia dokumenttejaan tai siirtää niitä omaan työasemaansa muokatakseen tai lukeakseen niitä. Web-palvelimet voivat ylläpitää suurta lukumäärä eri ryhmien rakentamia
työtiloja ja tukea käyttäjän kuulumista useisiin työryhmiin, joilla on oma työtilansa. (Appelt; 1998.)4 Gareis ja Mentrup (2001, 16-22.) esittävät mallin siitä, millaisia ovat transaktiot fyysisesti ja virtuaalisin keinoin toteutetuissa prosesseissa.
Virtuaalisia oppimis- tai työtiloja voidaan tarkastella esim. teknisestä, pedagogiesta,
sosiaalipsykologisesta, organisatorisesta tai liiketalouden näkökulmasta. Oppimiseen
liittyen Paakkanen määrittelee järjestelmälle seuraavat toivottavat ominaisuudet:

konstruktiivisuus
aktiivisuus
yhteistoiminnallisuus

- tiedon rakentaminen aikaisemman pohjalta
- oppijan aktiivinen rooli
- oppijat työskentelevät yhdessä

4

Esimerkkeinä järjestelmien sisältämistä ominaisuuksista voidaan mainita: Käyttäjän tunnistus,
aktiivinen tiedottaminen ts. käyttäjää informoidaan muiden toimenpiteistä, ohjelmaversioiden
päivittäminen, keskustelufoorumit, käyttöoikeus, hakupalvelut, dokumenttien formaattinen muuttaminen,
mahdollisuus synkroniseen kommunikaatioon (esim. audio / videokonferenssi, tai piirtomahdollisuudet),
muotoilu; käyttäjät voivat jossain määrin muokata teknisiä oletuksia, monikielisyys; järjestelmää voidaan
päivittää useille kielille, järjestelmän operaattorin toiminnot. (Appelt; 1998.)
Eräässä toisessa virtuaalista työtilaa koskevassa järjestelmässä on seuraavat palveluosiot: Interaktiivinen
käyntikortti, Keskusteluryhmät, Dokumenttikansiot, Ryhmien hallinta, Tapahtumakalenteri, Sisällön
ylläpito, Verkkokauppa, Käyttäjien profilointi, Viestipalvelut, Turvallisuus, Järjestelmien hallinta, Tiedon
tallennus, Joustavuus (ulkoasun muokkaus, muiden teknisten tietokantojen ja sovellutusten sekä websovellutusten yhteenliittyminen). (Teamware Pl@za, Fact Sheet, 2001.)
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intentionaalisuus
kontekstuaalisuus
siirtovaikutus
refleksiivisyys

- opiskeluprosessi on tavoitteellinen ja sillä on
päämäärä
- ongelmilla ja oppimisprosesseilla on viitekehys
- opitun tiedon soveltaminen eri tilanteissa
- oppijat arvioivat oppimaansa ja
oppimistarpeitaan. (Paakkanen; 2000, 52.)

6.2.3. Yksilöllinen ja intersubjektiivinen tietoisuus
"Ihmisen keskushermostosta tulee koko globaalin tuotannon tärkein työkalu."
(Rantanen; 2000.)
Kuinka tekninen järjestelmä voi tukea ajattelua ja yhteistyötä eli miten työn tehostumisen
voidaan arvioida tapahtuvan ? Lähtökohtana voidaan pitää inhimillistä, kulttuurista ja
vuorovaikutteiden näkökulmaa. Kommunikoinnissa on kyse viestien vaihtamista eri aikojen ja paikkojen välillä. Vaihdannassa viesti kehittyy ja informaatiosta tulee ”enemmän
kuin osiensa summa”. Vuorovaikutus on viestinnän ansioista evolutiivinen prosessi.
(Keskinen; 1999, 45.) Datan tai täsmällisemmin sanoen symbolien tulkinta edellyttää tietoja ja
kokemusta. Symbolien merkitys syntyy ihmisen tekemässä tulkinnassa. Data yhdistettynä
tulkintajärjestelmään tuottaa informaatiota. Jos ja kun informaatio yhdistyy inhimilliseen
tajuntaan, siitä voi tulla tietoa. Tieto tietotyöläisen materiaalina on Elorannan mukaan ensisijaisesti tietämystä ja toissijaisesti dataa (Eloranta; 1991., ks. Pekkola; 1993, 278-279.) Työ
tietoammateissa on luonteeltaan tiedon tuottamista, muokkaamista ja jakelua (Ks. Pekkola &
Ylöstalo; 1996.). Ammattitaito on kykyä – luovasti – yhdistää informaatiota ja tietoa siten, että
syntyy uutta tietoa. Paakkanen käyttää käsitettä ”jaettu näkemys” kuvaamaan työtä ja sen
tavoitetilaa (Paakkanen; 2000, 60.). Douglas C. Engelbartin ajattelua voidaan soveltaa
yleisesti tietotyöhön ja erityisesti etätyöhön. Myöhemmin tarkastellaan miten virtuaalinen
työtila voi toimia tehostavana tekijänä tietotyössä.
”Engelbart tutki sellaisen järjestelmän luonnetta, joka koostuu yksilöstä ja hänen peruskyvystään sekä peruskykyihin täsmäävistä työkaluista, käsitteistä ja metodeista. Työkalu voi
olla vaikkapa tietokone kun se osataan valjastaa suorakäyttöiseen avustukseen integroituna
uusien käsitteiden ja metodien kanssa. Engelbart kehittelee teoriaa ihmisälyn vahvistamisesta(augmentation), jolla tarkoitetaan ihmisen kyvyn lisäämistä lähestyä monimutkaista
ongelmaa, saada erityistarpeensa vaatima ymmärrys sekä johtaa ongelmiin ratkaisuja.
Lisääntynyt kyky koostuu käsittämisestä ja ongelman ratkaisemisesta. Käsittäminen voi olla
parempaa ja nopeampaa kuin aikaisemmin sekä mahdollisuus saada käsitys tilanteesta,
joka oli aikaisemmin liian monimutkainen. Ongelman ratkaiseminen voi tapahtua
aikaisempaa nopeammin, paremmin tai voidaan kyetä ratkaisemaan aikaisemmin liian monimutkaiseksi osoittautunut ongelma. Vahvistamisen keinot eivät Engelbartin mukaan ole
erillisiä älyllisiä trikkejä vaan kulttuurin antamia keinoja käyttää peruskykyjä siten, että on
mahdollista parantaa kykyä ymmärtää monimutkaisia tilanteita ja suorittaa ratkaisujen
johtamiseen ja toimeenpanoon liittyviä prosesseja. Tapoja, joilla ihmisen kykyä on näin
laajennettu kutsuu Engelbart vahvistamisen keinoiksi. Näitä keinoja ovat kieli, artifaktat eli
välineet (esim. tietokoneet) sekä menetelmät. Näiden välineiden käyttöä tehostaa harjaannus. (Engelbart; 1962.)” (Pekkola 1993, 279.)
Tieto- ja tietoliikennetekninen järjestelmä tarjoaa viestintäalustan. Lisäksi tietotekniikka tarjoaa
muita edellytyksiä työn tehostamiseen. Tieto- ja tietoliikennetekniikan käyttö ja työn
organisointi, joka pyrkii inhimillisen peruskyvyn käyttöön, tehostaa työtä ongelmanratkai-
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suprosessiin liittyen helpottamalla ongelman uudelleenhahmottamista sekä ratkaisuvaihtoehtojen harkintaa. (Pekkola; 1993, 280.) Kuvioissa 34. & 35. on tarkasteltu, mitä voidaan
arvioida tapahtuvan virtuaalisessa työtilassa. Oletuksena on, että työ tehostuu, koska sekä
intersubjektiivinen että subjektiivinen kokemus laajentuvat.
Kuvio 34. Ryhmäpohjaisen työskentelyn vahvistaminen virtuaalisen työtilan avulla

ympäristö

A

B
1
C
3
4

4
2

1

3

3

1

4

N

A-N Yksilöiden todellisuus / yksilöiden käsitteelliset maailmat
1 Yksilöiden yhteinen todellisuus eli intersubjektiivinen kokemus
2 Ryhmän yhteinen todellisuus eli intersubjektiivinen kokemus
3 www-työtilalla laajennettu ryhmän todellisuus
4 www-työtilan avulla tehostettu henkilökohtaisen työpanoksen käyttö
Yksilöiden (A…N) ja ryhmän (A+B+C+N) intersubjektiivinen kokemus ilmenee yhteisissä
symboleissa eli kielessä ja merkityksien käytössä. Alueiden 1 ja 2 varaan voi rakentaa
yhteistä kokemusta vahvistavan ja todellisuutta laajentavan tietojärjestelmän, joka voi olla
reaaliaikainen ja asynkroninen eli laajennettuun aikaulottuvuuteen perustuva systeemi.
Virtuaalinen työtila ei perustu fyysiseen läheisyyteen vaan toimintaan ideoiden ja
käsitteiden varassa. Yhteistoiminta tapahtuu alueilla 1 - 3, joista erityisesti alue 3 kuvaa
virtuaalisen työtilan toimintaa tukevaa vaikutusta. Alue 4 kuvaa työvälineiden voimistavaa
vaikutusta henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Toisin sanoen yhteistä intersubjektiivista
kokemusta voidaan laajentaa ja käyttää työskentelyssä aikaisempaa tehokkaammin.
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Samalla henkilökohtainen työ vahvistuu kun käsittäminen ja ongelman ratkaiseminen nopeutuvat ja parantuvat sekä teknisen järjestelmän että ihmisten yhteistoiminnan vaikutuksesta.
Kuvio 35. Ryhmäpohjaisen työskentelyn vahvistaminen virtuaalisen työtilan avulla.
/ Yksilöllinen oppiminen ja kasvu.

ympäristö

A

B

C2
1b 1
C
3b

3

4

4
2b 2
1 3
3
4 3b

1
1b

N

A-N Yksilöiden todellisuus / yksilöiden käsitteelliset maailmat
1 Yksilöiden yhteinen todellisuus eli intersubjektiivinen kokemus
2 Ryhmän yhteinen todellisuus eli intersubjektiivinen kokemus
3 www-työtilalla laajennettu ryhmän todellisuus
4 www-työtilan avulla tehostettu henkilökohtaisen työpanoksen käyttö
C2 Yksilön teknisen ja henkisen kapasiteetin kasvu
1b Laajennettu yhteinen todellisuus eli intersubjektiivinen kokemus
2b Laajennettu ryhmän yhteinen todellisuus eli intersubjektiivinen kokemus
3b Virtuaalisen työtilan tulella laajennettu yhteinen todellisuus eli intersubjektiivinen kokemus
Yksilön kasvua (merkityksessä: ihmisälyn vahvistaminen) voidaan kuvata hänen henkisen
ja teknisen suorituskykynsä lisääntymiseksi. Uusien toimintamenetelmien oppiminen ja
inhimillisiä sekä ryhmäpohjaisia työskentelymenetelmiä tukeva toimintaympäristö
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mahdollistaa yksilöiden lisääntyvän kapasiteetin, joka ilmenee alueilla 1b, 2b ja 3b. Toisin
sanoen yksilöllisen suorituskyvyn kasvun seurauksena myös intersubjektiivinen ymmärrys
sekä ryhmäpohjainen yhteistoiminta todennäköisesti tehostuvat5. Paakkanen kuvaa
ilmeisesti tämänkaltaista järjestelmää todetessaan, että internet/www-pohjainen
oppimisympäristö voi tukea monin tavoin yhteisen näkemyksen muodostumista.
(Paakkanen; 2000, 60.)

6.2.4. Virtuaalinen työtila ja työn organisointi
”What is lagging behind technology is our imagination.” (Malone & Laubacher; 2000,
152.)
Yksilöllisten ja ryhmäperusteisten virtuaalisten työtilojen rakentamismahdollisuus muuttaa
työn peruselementtejä. Vaikutukset kohdistuvat mm. työnjohtovelvollisuuksien uudelleenmuotoutumiseen työtehtävien autonomian kasvaessa. Työn uudelleenorganisoitumista on pidettävä pääsääntöisesti prosessina, joka parantaa tehokkuutta seuraavilla alueilla:
Työpaikka
Fyysinen työpaikka menettää osan merkitystään. Aineellinen työväline missä hyvänsä tilassa on pääsy tietoverkkoon eli käyttäjän ja koneen välinen interface. Yksilölliset työpaikat voivat tietoammateissa eriytyä perinteisistä työpaikoista. Tämän lisäksi todellisten
työavaruuksien (Workspace) määrä työntekijää kohti kasvaa aikaisemmasta yhdestä toimiston muodostamasta työavaruudesta - useaan ryhmäpohjaiseen työavaruuteen. Kyse
ei ole "ryhmätyön keksimisestä", vaan siitä, että teknisin keinoin voidaan tukea laajojen ja
asynkronisten työprosessien suorittamista (kaikkine vaiheineen; muokkaus, dokumentointi
jne.).
Työyhteisö
Työyhteisö jäsentyy toimintojen ja tarpeiden mukaisesti. Työyhteisö ei kuitenkaan ole
pelkästään työpaikalle sijoitettujen henkilöiden joukko, vaan projekti- ja politiikkaalueiden perustalta muotoutunut ryhmä, jolla on myös pitkän aikavälin toimintojen
tukemiseen liittyviä funktioita. Kun käytettyjen toiminnallisten tilojen, myös työyhteisöjen
lukumäärä kasvaa. Kuuluminen ja sitoutuminen työyhteisöön riippuu sen attraktiivisuudesta ja tehokkuudesta. Tämä vaikuttaa puolestaan työyhteisön ajalliseen kestävyyteen ja menestymiseen.
Paakkanen viittaa sosiaalistumiseen ja siihen että ”uusi tekniikka” saattaa vieraannuttaa
käyttäjät totutuista toimintamalleista. Hän viittaa myös mentaalisten mallien käsitteeseen,
jolloin kyse on organisaatiossa vallitsevista arvoista, normeista, olettamuksista,
käsitteistöistä ja mielikuvista, jota organisaation olisi kyettävä uudistamaan tehokkaan
kommunikaation ylläpitämiseksi. (Paakkanen; 2000, 52, 61.) Ilmeisesti kysymys on
monimutkaisempi siten, että yrityksen, lisäarvoketjun ja työntekijöiden tulisi kyetä
sopeutumaan kasvavaan määrään erillisiä ja toisistaan poikkeavia mentaalisia malleja, sillä
niiden määrä ja vaikutus kasvaa verkostomaisen toiminnan laajentuessa.
5

Esityksen selkeyden vuoksi on jätetty piirtämättä ja selvittämättä seurausvaikutukset kaikkien yksilöiden
oppimisprosesseista.
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Työaika
Työskentely virtuaalisessa työtilassa voi olla synkronista tai asynkronista. Työryhmän ei
tarvitse olla riippuvainen ryhmän jäsenten vuorokausittaisista työajoista. Jäsenten tulee
sitoutua työaikansa käyttämiseen sovittavan ajanjakson piirissä. Työryhmä voi olla alueellisesti, jopa aikavyöhykkeittäin, laaja. Ryhmän työskentelyä ei määritä välittömästi
työaika. Kyse on yksilöllisestä tarpeesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, johon vaikuttavat
tavat ja määräykset sekä sopimukset. Virtuaalisten työtilojen myötä työajat hajautuvat ja
yksilöllistyvät.
Tietotyön elementit
Tietotyön suorittaminen eli informaation prosessoinnin osavaiheet, voidaan kuvata tekstin
syöttönä ja prosessointina, tiedon syöttönä ja prosessointina, mielikuvien luontina ja prosessointina sekä dokumentointina ja arkistointina. Kyse on mielikuvien, datan, äänen ja
tekstin prosessoinnista kommunikaatioprosessissa. (Morgenbrod & Schwärzel; 1980, teoksessa: Pekkola; 1993.) Virtuaalinen työtila tehostaa työtä parantamalla datan, tekstin ja
muun aineiston käsittelymahdollisuuksia sekä edistää mielikuvien muokkausta ja verifiointia. Multimediatekniikka sekä asynkroninen työskentelymahdollisuus lisäävät tiedon
peruselementtien käyttöä fyysisesti ja ajallisesti. Seurauksena on kommunikaatioprosessin
tehostuminen.
Johtaminen
Perinteisesti työnantajan funktio on johtaminen. Tilanteen tekee paradoksaaliseksi se, että
ryhmäpohjaisessa toiminnassa päätökset ainakin työajasta ja työtavasta tehdään pitkälti
ryhmässä. Järjestelmät on rakennettu ryhmäpohjaisen työskentelyn tueksi. Niitä sovellettaessa työnantaja on jättänyt osan direktio-oikeuttaan työntekijälle itselleen. Johtaminen
kohdistuu ryhmäpohjaisten prosessien arviointiin ja suuntaamiseen. Työnantajan kannalta
haasteeksi saattaa muodostua avainhenkilöiden pitäminen, sillä verkostotoiminnassa uusien
yhteyksien solmiminen ja toimeksiantojen saaminen helpottuu. Työntekijän riippuvuus
työnantajasta työsuhteen jatkuvuuden takaajana vähenee.
Kustannukset ja tuotot
Toiminnan aiheuttamat kustannukset ovat virtuaalisessa työtilassa periaatteessa ennakoitavissa. Mielenkiintoista on ehkä työntekijän valtuudet aiheuttaa projektiin lisäkustannuksia, copyright-kysymykset uusien tuotteiden ja niiden hyödyntämisen osalta (kenelle
kuuluvat jne.), työntekijöiden omien / työnantajan laitteiden ja ohjelmiston käyttö ja kehittäminen.

6.2.5. Tietotyöprosessi ja etätyön tehokkuustekijät Nokia-Datassa 1991
Työntekijä on yhteydessä työprosessiin koneen (ja tietojärjestelmän) kautta. Koneen ja sen
tietojärjestelmässä ilmenevän työtilan tulee heijastaa työn kohdetta siten, että siihen
voidaan vaikuttaa. Koneen tulee tehostaa työprosessia auttamalla ihmisen työsuoritusta.
Järjestelmä voi myös korvata osan ihmisen suorittamasta työstä. Huomiota voidaan siten
siirtää tähdellisempiin työn kohteisiin. Järjestelmä korvaa ihmisen jopa siten, että hän
poistuu työmarkkinoilta.
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IHMINEN -> KONE -> TYÖPROSESSI
Virtuaalisten työtilasovellutusten yhteydessä työprosessi vapautuu synkronisen ajankäytön
ja fyysisen työtilan rajoituksista. Ajasta muodostuu resurssitekijä, työtilasta ja työyhteisöstä potentiaalinen suoritusten parantaja.
IHMINEN -> KONE -> VIRTUAALINEN TYÖTILA -> ASYNKRONINEN
TYÖAIKA -> TYÖPROSESSI
Käytettäessä useita virtuaalisia työtiloja voi tavoitteena olla useiden työryhmien perustaminen ja niiden suorituksien tehostaminen. Työryhmistä muodostuu työn yksilöllisen suorittamisen ulottuvuus. Työyhteisön tarkoituksena on integroida, motivoida ja tukea yksittäisiä jäseniään työsuorituksissaan. Työntekijällä on mahdollisuus muokata työavaruuttaan.
IHMINEN -> KONE -> VIRTUAALISET TYÖTILAT -> USEAT TYÖRYHMÄT ->
ASYNKRONINEN TYÖAIKA -> TYÖPROSESSI
Edellä kuvattuja muutoksia on tapahtunut etätyösovellutuksien yhteydessä. Seuraavassa
asetelmassa on sijoitettu etätyössä havaittuja tehokkuustekijöitä ihmisen, työtä tukevien
teknisten ja sosiaalisten järjestelmien sekä työprosessin yhteyteen. Kyseessä on yritys
kiinnittää tehokkuustekijöitä kokonaistyöprosessin osatekijöihin.
Empiirisen tarkastelun Nokia-Datan etätyössä ilmenneet n. 30 työn tehokkuustekijää on
jaettu neljään luokkaan. (Pekkola; 1993.) Jos nämä tehokkuustekijät6 sijoitetaan edellä kuvatun virtuaalisen työprosessin ulottuvuuksille, voidaan tarkastella, millaiset etätyön tehokkuustekijät liittyvät tietotyön ominaisuuksiin. Asetelma 7.
Nokia Datassa oli etätyöjärjestelyjen yhteydessä pienin teknisin ratkaisuin parannettu
yksilö- ja ryhmätoiminnan edellytyksiä. Tekniset järjestelmät loivat osittain strukturoidun
ja osittain spontaanin virtuaalisen työtilan, joka jakautui myös standardinomaisiksi
virtuaalisiksi työtiloiksi. Kaikilla oli asynkronisen viestinnän mahdollisuus. Tehostavat
vaikutukset työprosessiin on tuotettu inhimillisten ja sosiaalisten tekijöiden tukemisen
kautta. Aluksi ei systemaattisesti pyritty työprosessien tukemiseen, vaan tietojärjestelmän
käyttö ohjautui työntekijöiden käsissä tähän suuntaan spontaanisti.

6.3. Tehokkuus ja liiketoimintaperiaatteet
Euroopan työ- ja teknologiakonsortio 7 katsoo, että kilpailuympäristöön sopeutumisen
lähtökohta on tuotteiden ja palveluiden nopeampi valmistaminen alenevin hinnoin. Tämä

6

Esityksen lyhentämiseksi on jätetty pois haittatekijöiden arviointi. Kappaleessa 12.7. on tehokkuustekijät
esitelty alkuperäisissä luokissaan.
7
Euroopan työ- ja teknologiakonsortio oli eurooppalainen työorganisaatiokysymysten asiantuntijaryhmä,
joka toimi EU-komission DG V:n rahoittamana projektina vuosina 1995-98.
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Asetelma 7. Etätyöhön kytkeytyvät toimenpiteet ja toimintojen tehostuminen
Nokia-Datassa 1990-luvun alussa
TYÖPROSES- TEKNISET
SIN ELEMEN- TEHOKKUUS
TIT
TEKNI- TEKIJÄT
SESTI
TUETUSSA
TIETOTYÖSSÄ
IHMINEN

KONE

VIRTUAALISET
TYÖTILAT
USEAT
TYÖRYHMÄT

ASYNKRONINEN
TYÖAIKA

TYÖPROSESSI

TYÖMENETELMIIN JA
JOHTAMISEEN LIITTYVÄT
TEHOKKUUSTEKIJÄT

SOSIAALISET TEHOKKUUSTEKIJÄT

j- häiriötön työympäristö / mperhehäiritsevien työympäristöjen
elämän
välttäminen
tukeminen
k- unohtamisten välttäminen
l- jatkuva asioiden prosessointi ja kirjaaminen

a- tietotekniset
välineet ja
-järjestelmät
b- nopeat tietoliikenneyhteydet
d- tietokannat
h- tietosäpinä (critical mass in n- häiritsevien
communication)
sosiaalisten
kontaktien
välttäminen
c- tietoliikenne- e- työnantajan toimeenpane- n- häiritsevien
yhteyksien
ma
työvoiman
käytön sosiaalisten
laajuus
joustavuus noususuhdan-tees- kontaktien
sa ja teknisen kehitys- välttäminen
prosessin aikana
gverkosto-organisaation
käyttö
h- tietosäpinä
i- työn rytmittäminen ja ajankohdan valinta

e- työnantajan toimeenpanema
työvoiman
käytön
joustavuus noususuhdanteessa ja teknisen kehitysprosessin aikana
f- työpanoksien lisääntyminen

HENKILÖKOHTAISET
TEHOKKUUSTEKIJÄT

p- työn ajoittaminen sopivaan vireydentilaan
q- työperäisten henkisten
rasitustekijöiden väheneminen
r- työmatkojen välttäminen
s- mahdollisuus paneutua
kiinnostaviin
tehtäviin
ilman
muodollisen
työajan rajoitusta ja häiriötekijöitä
t- henkilökohtainen vapaus ja omaehtoinen
ammatillinen
ohjautuvuus

r- työmatkojen välttäminen

thenkilökohtainen
vapaus ja omaehtoinen
ammatillinen
ohjautuvuus

o- aikajoustot
s- mahdollisuus paneutua
kiinnostaviin tehtäviin ilman muodollisen työajan
rajoitusta
ja
häiriötekijöitä
s- mahdollisuus paneutua
kiinnostaviin
tehtäviin
ilman muodollisen työajan rajoitusta ja häiriötekijöitä

edellyttää laatua, nopeutta ja joustavuutta, joka muodostaa kuitenkin vain
”mahdollisuuden astua markkinoille” eikä sinänsä turvaa jatkuvaa kasvua ja työllisyyden
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ylläpitoa. Pitäytyminen näissä lähtökohdissa voidaan nähdä puolustuksellisena strategiana.
Kilpailuetu löytyy tietojen, taitojen sekä kokemuksen nykyistä tehokkaammasta käytöstä.
Tuotannollinen traditio on etsinyt menestystä markkinaorientoitumisen ja kestävien
taloudellisten ja sosiaalisten lähtökohtien välimaastosta. Kilpailuetu ja -kyky ovat osa
laajempaa sosiaalista prosessia, joka kattaa myös inhimillisen toiminnan ja identiteetin.
Työorganisaatioiden tulisi suoda mahdollisuus tälle inhimilliselle kontribuutiolle.
Osallistuminen lisää tuottavuutta ja työelämän laadusta muodostuu keskeinen yritysten
menestystekijä sekä sosiaalisen kiinteyden lähde. Haaste työllisyyden ja kilpailuedun
ylläpitämiseksi on tuote- ja palveluinnovaatioiden aikaansaamisen yhdistäminen tieto- ja
taitovarantoihin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. (Work Organisation...;, 4.)
Parempi työnorganisointi liittyy kustannuksien vähenemiseen, läpimenoaikojen
lyhenemiseen, laadun parantumiseen ja kokonaistuottavuuden kohoamiseen. Konsortio
pitää kuitenkin työllisyyden kannalta olennaisen tärkeänä valitun strategian luonnetta: Jos
tavoitteena on kustannusten leikkaaminen, se johtaa myös työvoiman vähentämiseen ja
usein työelämän laadun heikentymiseen. Tätä strategiaa nimitetään matalaksi tieksi (low
road). Jos strategiana on uusien tuotteiden ja palveluiden luominen, uusien liiketoimintaalueiden hyödyntäminen sekä markkina-alueiden rakentaminen, on sillä vastakkaiset
vaikutukset työllisyyteen. Tätä strategiaa kutsutaan korkeaksi tieksi (high road). (emt. 67.)
Tuottavuuden kasvaessa - haluttaessa ylläpitää työllisyyttä - muodostuu ongelmaksi se,
ettei tuotemäärää yleensä voida täysin markkinoida. Siksi oleellista on sekä
tuotantoprosessin parantaminen että tuoteinnovaatioiden tuottaminen. Edellinen merkitsee
työn parempaa organisointia, jälkimmäinen voi merkitä uusien tuotteiden rakentamista ja
uusien markkina-alueiden etsintää. Keskeistä on siten tasapaino prosessi- ja
tuoteinnovaatioiden välillä. (emt. 7.) Konsortio arvioi, että uuden työnorganisoinnin
vaikutus työllisyyteen on keskimäärin neutraali. (emt. 8.) Kuitenkin uusia
työnorganisointimuotoja käyttöön ottaneet yritykset työllistivät enemmän kuin tästä
pidättäytyneet yritykset. ”Vanhan tien” (old road) valinneet, eli yritykset, joissa tuskin
mikään on muuttunut, ovat työllisyyden ylläpitäjinä vielä heikompia kuin ”matalan tien”
valinneet organisaatiot, sillä ne ovat vaarassa menehtyä kilpailun alkaessa. (emt. 9.)
Konsortion mukaan:

• Kyky aikaansaada tuote- ja prosessi-innovaatioita liittyy läheisesti työnorganisoinnin
tapaan.
• Lisätäkseen työllisyyttä yritysten on saavutettava prosessi- ja tuoteinnovaatioiden
tasapaino
• Vain pieni prosentti yrityksistä saavuttaa tämän tasapainotilan. Useimmat keskittyvät
välittömän tuottavuuden kasvattamiseen ja päätyvät kustannusten leikkaamiseen.
• Suuri osa yrityksistä epäonnistuu yrittäessään toteuttaa ylipäänsä mitään innovaatiota ja
tällä on kielteinen vaikutus kilpailukykyyn ja työllisyyteen. (emt. 8.)
Konsortio asettuu sille kannalle, että innovatiivinen työn organisointi turvaa parhaiten
työllisyyden, erityisesti kun prosessi-innovaatiot liitetään tuoteinnovaatioihin. Kasvava
määrä empiiristä näyttöä viittaa siihen, että "korkean tien"-strategian valitseminen johtaa
kestävään liiketoimintaan ja työllisyyden kasvuun. Siksi konsortio haluaa yhdistää
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"korkean tien" laadullisesti kehittyneeseen eurooppalaiseen työorganisaation8 malliin (emt
13.). Matalan tien kulkeminen johtaa työllisyyden heikentymiseen ja pidättäytyminen
muutoksista vaarantaa liiketoimintamahdollisuudet.
Johtopäätökset ovat samansuuntaisia suomalaisen empiirisen tutkimuksen kanssa.
Kuitenkin innovaatioiden työllisyysvaikutukset näyttävät Suomessa olevan odotettua
positiivisemmat. Ylöstalon mukaan vuosina 1990-1996 tuoteinnovaatioita toteuttaneiden
yksityisen sektorin toimipaikkojen henkilöstön lisäys on 12-kertainen tuoteinnovaatioita
toteuttamattomiin verraten ja prosessi-innovaatioita tuottaneiden toimipaikkojen
henkilöstön lisäys n. 3-kertainen prosessi-innovaatioita tuottamattomiin verrattaessa.9
Asetelma 8. Henkilöstön määrälliseen kasvuun 1990-1996 yhteydessä olleita tekijöitä
Piirre

Tärkeys henkilöstön kasvun kannalta

Tehokas tuotanto, laadukas ja kilpailu-

Äärimmäisen

kykyinen tuote, tuoteinnovaatioita

korvata muilla tekijöillä

Aktiivinen ja laaja yhteistyö asiak-kaiden,

Hyvin

koulutuslaitosten ym. kanssa

yhteistyö saattaa rajoittaa

Uuden tekniikan käyttöönotto

Käänteinen vaikutus suhteessa henkilös-

tärkeä,

tärkeä,

erittäin

pelkkä

vaikea

tuotannollinen

tön määrään, poikkeuksena informaatioja kommunikaatiotekniikka.
Organisaation kehittäminen

Hyvin tärkeä

Uusien

järjestelytapojen

Erittäin tärkeä

Toiminnallinen joustavuus, henkilöstön

Erittäin tärkeä

työn

käyttöönotto

kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuu-det
Runsaasti ylitöitä

Rajoittaa henkilöstön lisääntymistä

Koulutus

Hyvin

tärkeä,

jos

selvitetty

systemaattisesti koulutustarpeet
(Ylöstalo; 1999. )
Ylöstalon tutkimus antaa voimakasta tukea ajattelulle, jonka mukaan nk. laadullinen
työmarkkinajousto liittyy yritysten markkinaehtoiseen menestymiseen. Ylöstalon mukaan
niissä yrityksissä, joissa on 1990-luvulla toteutettu organisaatiomuutoksia, uutta
työnorganisointia henkilöstön keskuudessa, tehty yhteistyötä ympäristön kanssa, pyritty
kilpailemaan tuotannon tehokkuudella, harjoitettu henkilöstön kompetenssia ja ihmisarvoa
8

Ks. työelämän tutkimusavusteisesta kehittämisestä Alasoini 1996 ja sen käytännön toimeenpanosta:
http://www.mol.fi/tyke/
9
Kansainvälisille markkinoille eli tiukempaan kilpailuympäristöön suuntautuneet yritykset olivat
työllistäneet enemmän kuin kotimaahan suuntautuneet tai varsinkaan paikallisille markkinoille
suojautuneet toimipaikat.
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tukevaa päätöksentekoa, otettu käyttöön tietoliikennetekniikkaa sekä pyritty tuote- ja
prosessi-innovaatioihin, on kussakin mainitussa tapauksessa saavutettu työvoiman määrän
lisäyksellä mitattuna selkeä etu näitä toimenpiteitä toteuttamattomiin yrityksiin verrattuna.
Valitettavasti innovatiivisiin ja laadullisesti joustaviin organisaatioihin on luettavissa vain
noin joka viides yritys. (Ylöstalo; 1999.)10

6.4. Etätyö työvoiman käyttötapana
Jos organisaatioiden henkilöstöstrategiaa luonnehditaan heuristisesti em. etätyön
soveltamista kuvaavan työmarkkinamallin luokissa (Ks. kuviot 2. & 3.) voidaan arvioida,
että henkilöstön kompetenssia hyödyntämään ja kehittämään pyrkivissä organisaatioissa
vallitsevat edellytykset sekä tuote- että prosessi-innovaatioihin. Mekanistista leimaa
kantavissa organisaatioissa, joissa on kyvykästä henkilökuntaa tehokkuustekijät
kohdistuvat ensisijassa tuoteinnovaatioihin, sillä liiketoiminnan tehokkuutta haittaa juuri
työprosessien teknisten, kaupallisen ja inhimillisten elementtien heikko integraatio.
Suhteellisen heikosti ammattitaitoista henkilökuntaa palkanneissa organisaatioissa, jotka
eivät pyri henkilöstön ammattitaidon hyödyntämiseen, etätyön tehokkuustekijät liittyvät
yksikkökustannusten
alentamiseen.
Ammattitaitoja
hyödyntämään
pyrkivissä
organisaatioissa voidaan puolestaan ajatella etätyön liittyvän innovaatioiden edellytysten
luomiseen. (Asetelma 9.)
Asetelma 9. Innovaatiot ja liiketoimintastrategia11

Henkilöstön
Ammattitaito
Korkea
Henkilöstön
Ammattitaito
Matala

Työprosessissa
pyritään
hyödyntämään henkilöstön
ammattitaitoa
Paljon
I
Tuote- + prosessiinnovaatiot
(Korkean tien kulkijat)

Työprosessissa
pyritään
hyödyntämään henkilöstön
ammattitaitoa
Vähän
II Tuoteinnovaatiot mahdollisia
(Edellytyksilleen sokeat)

III Edellytysten luominen
innovaatioille, Prosessiinnovaatiot mahdollisia
(Etsijät)

IV Yksikkökustannusten
alentaminen
(Matalan tien kulkijat)

Etätyön tehokkuuspotentiaalista – paremmasta aikatalouden hallinnasta ja inhimillisen työn
kytkemisestä tuotantoprosessiin – aiheutuu yksittäisiin tekijöihin ja niiden kombinaatioihin
liittyvää aktuaalista ja potentiaalista liiketoimintaetua. Toteutuva liiketoimintaetu ei liity
etätyön tehokkuustekijöiden absoluuttiseen esiintymiseen, vaan organisaation kykyyn
havaita hyötyjä ja hyödyntää niitä. Tämä kyky riippuu työvoiman ammattitaidosta ja
tavasta käyttää inhimillisiä voimavaroja tuotannossa.

10

Tutkimukseen ja siitä tehtäviin johtopäätöksiin voidaan kohdistaa metodologista kritiikkiä, joka liittyy
mm. vakiointeihin, korrelaatioiden tulkintaan sekä tulosten yleistettävyyteen erilaisissa
työmarkkinaympäristöissä. (ks. Alasoini; 2001.)
11
Nelikenttää ei tule ymmärtää ehdottomaksi luokitteluksi, vaan x- ja y- ulottuvuuksiksi, joille
muodostamille organisaatiot voivat sijoittua.
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Voidaan ajatella, että etätyö alentaa yksikkökustannuksia. Eräät organisaatiot eivät ole
kiinnostuneet muusta hyödystä (matalan tien kulkijat). Etätyö luo yleisesti edellytyksiä
innovaatioille, joka voidaan havaita henkilöstön ja toimintojen kehittämisestä
kiinnostuneissa organisaatioissa. Voidaan olettaa, että kyseessä on varhainen prosessiinnovaatio, joka ei kuitenkaan välittömästi liity tuoteinnovaatioihin (etsijät). Henkilöstön
työn edellytysten parantamisen voidaan ajatella tukevan tuoteinnovaatioiden syntymistä.
Tämä voi liittyä esim. asiakkaan tarpeiden havaitsemiseen ja tuotteisiin liittyvien
parannusten itsenäiseen toimeenpanoon (edellytyksilleen sokeat). Strategiassa, joka ei
systematisoi henkilöstön ammattitaidon kehittämistä, on vaikeaa muodostaa mallia
innovaatioiden tuottamiseksi. Jos näin tapahtuu, se siirtyy työvoiman käyttötavassa uuteen
luokkaan. Ammattiaitoista väkeä työllistävissä työpaikoissa, jotka pyrkivät taloudelliseen
tehokkuuteen myös henkilöstön ammattitaidon kehittämisen keinoin, voidaan ajatella
työnorganisoinnin tukevan sekä tuote- että prosessi-innovaatioita (korkean tien kulkijat).

6.5. Etätyön vaikutuksia eräissä suomalaisissa yrityksissä
Edellinen viitekehys saattaa selittää etätyön poikkeavia vaikutuksia organisaatioissa12 (ks.
Hanhike ym.; 1998, 92-94). Vaikutuksista (Taulukko 11.) yleisimmät liittyvät henkilöstön
ja uusien tuotteiden kehittämiseen ja uusien markkinoiden löytämiseen. Myynnin sekä
markkinaosuuden kasvua tai liikevoiton lisääntymistä on tapahtunut harvemmin.
Taulukko 11. Missä määrin etätyö on organisaatioissanne parantanut seuraavia
asioita?
Ei vaikutusta Jonkin
verran
vaikutusta
Myynnin kasvu
11
2
Markkinaosuus
11
3
Voitto suhteessa liikevoittoon
10
5
Kassavirta perusliiketoiminnasta
8
7
Uusien tuotteiden kehitys
8
3
Uusien markkinoiden kehittäminen
8
4
Tuotekehitys ja tutkimusaktiviteetit
7
7
Kulujen vähentäminen
10
4
Henkilöstön kehittäminen
4
4
Organisaation vaikuttaminen yhteis- 9
4
kunnassa
(Hanhike ym.; 1998, 92.)

Suuri
vaikutus
3
2
1
1
5
4
2
2
8
3

Kun n. 80 % etätyöstä on epävirallista ja kun vain viidesosaa suomalaisista organisaatioista
on lupa sanoa laadullisesti joustaviksi, on myös luultavaa, että osa etätyöstä tapahtuu
organisaatioissa, joita kuvattiin (edellä esitetyn nelikentän) ruuduilla II ja III. Tällöin
henkilöstön ammattiaidon hyödyntämisen edellytykset lisääntyvät ja saavutetaan
menestystä tuotekehittelyn alueella, mutta vasta liiketoimintatavaltaan kypsissä

12

Kyselyaineisto koottiin
syksyllä 1997 Telework for Change-projektin piirissä suoritetussa
lomakekyselyssä, johon vastasi 16 etätyötä johtavaa henkilöä neljässä organisaatiossa sekä 63
etätyöntekijää henkilöä viidessä organisaatiossa. (Hanhike ym.; 1998, 88.)
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organisaatioissa tämä realisoituu mittavana
merkittävänä vahvistumisena (ruutu I).

kassavirtana ja liiketoimintaperustan

Aikaisemmin on korostettu etätyön sijoittumista ruutuun I, jossa edellytykset ovat parhaat.
Useat yritykset kykenevät jo ”jossakin määrin” kasvattamaan myyntiään,
markkinaosuuttaan sekä voittoaan sekä kassavirtaansa. Kuitenkin myös laadullisesti
joustavissa yrityksissä etätyön seurausvaikutukset saattavat olla rajoittuneet. Suurin osa
suomalaisista yrityksistä on tuote- ja prosessi-innovaatioiden tuottamisen suhteen
sijoitettava luokkaan II, potentiaalisten tavoitteiden mukaan osa sijoittuu myös luokkaan
III. Näissä yrityksissä on viriämässä pyrkimys henkilöstön ja liiketoiminnan laaja-alaiseen
kehittämiseen, jolloin etätyöstä koituu positiivisia, mutta osittaisia, seurausvaikutuksia.
Toisaalta useat tavoittelun kohteena olevat hyödyt jäävät mm. liiketoimintastrategioiden
heikkouksien ja niiden toteuttamisvaikeuksien vuoksi saavuttamatta.
Taulukko12. Missä määrin seuraavia hyötyjä odotettiin etätyöltä / Missä määrin
seuraavat hyödyt ovat toteutuneet etätyöstä johtuen ?
Odotettiin / toteutui
Ei lainkaan
Jonkin
Paljon
verran
Lisääntynyt tuottavuus
1/3
2/3
13/10
Pienempi tilantarve
5/8
3/2
8/6
Pienemmät yleiskustannukset
6/8
3/6
7/2
Parempi työntekijöiden rekrytointi- ja 2/6
5/7
9/3
pitomahdollisuus
Uuden työvoiman käyttömahdollisuus 7/8
3/5
6/3
vammaiset mukaan lukien
Pienentynyt työvoiman vaihtuvuus
5/4
5/9
6/3
Pienentyneet poissaolot
4/3
4/6
8/7
Parantunut työntekijöiden moraali
2/1
3/5
11/10
(Hanhike ym.; 1998, 94.)
Sekä suurimmat odotukset että voimakkaimmat etätyön seurausvaikutukset kohdistuivat
tuottavuuteen moraalin parantumisen lisäksi. Tuottavuuden kasvu ei kuitenkaan ilmene
liikevoiton lisääntymisenä vaan pikemminkin tuotekehittelyn edistymisenä ja henkilöstön
kehittämisenä. Myös toimitilatarpeen ja poissaolojen vähenemisen odotukset toteutuivat.
Tyypillisesti etätyöhön kohdistuneet maltilliset odotukset täyttyvät. (Taulukko 12.)
Yleiskustannusten odotettiin alenevan useammin kuin näyttää tapahtuneen. Tämä viittaa
siihen, että etätyö liittyy pikemmin prosessi- sekä tuoteinnovaatioiden aikaansaamiseen
kuin yksikkökustannusten alentamiseen.

6.6. Johtopäätöksiä
Jos tarkastelemme Ylöstalon tiivistelmää suomalaisten yritysten strategisista
menestystekijöistä ja suhteutamme niitä etätyöhön, voimme arvioida, että toiminnallinen
joustavuus sekä henkilöstön kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat myös etätyön
edellytys. Autoritaarisissa organisaatioissa etätyön menestymisen mahdollisuudet ovat
niukat. Edellytystekijä on myös tieto- ja tietoliikenneteknologian käyttöönotto.
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Uudet työn järjestelytavat saattavat olla etätyötä. Niiden toimeenpanijana ovat usein
työntekijät itse. Kyse on ensimmäisestä tasosta. Organisaation kehittämisestä on kyse, kun
etätyömäinen työtapa muodostuu luvalliseksi tai normiksi. Verkostomainen yhteistyö
asiakkaiden ja muiden yhteystahojen kanssa on etätyön tavoite ja seuraus. Portaittaisessa
kehityksessä organisaatiot kulkevat eri tasoilla. Yksittäiset etätyön tehokkuustekijät
voimistavat kehitystä, jolla teknisen järjestelmän avulla voidaan tukea yksilön tai ryhmän
kyvyn käyttöä.
Työ- ja teknologiakonsortio nosti esille inhimillisen ulottuvuuden, jonka merkitystä
liiketoiminnassa ei ole riittävästi havaittu: ”Kilpailuetu ja -kyky ovat osa laajempaa
sosiaalista prosessia, joka kattaa myös inhimillisen toiminnan ja identiteetin.” Purkamalla
etätyön teknisiä tehokkuustekijöitä ja liiketaloudellisia seurausvaikutuksia tulemmekin
seuraavan ”mustan laatikon” äärelle, joka on ihminen, työntekijä, sekä ihmisten
muodostama verkosto. Laitteiden ja tietojärjestelmien kapasiteetti on arvioitavissa. Sen
sijaan inhimillisen kyvyn vahvistamiselle ja luovuudelle ei ole näkyvissä rajalinjaa. Tämän
kyvyn vapauttamiseen liittyy etätyön merkittävin tehokkuusvaikutus. Se toteutuu
useimmiten vailla erityistä tavoitetta. Osa työpaikoista on muokannut teknistä järjestelmää
ja organisaatioitaan siten, että se tukee inhimillistä kykyä.
Liiketoiminnassa siirrytään verkostomaiseen toimintatapaan, jota tuetaan kehittyvien
tietojärjestelmien avulla. Näiden työmenetelmien lisääntyneen tehokkuuden aiheuttajana on
yksilöllisen ja ryhmäpohjaisen työsuorituksen paraneminen. Tämä paraneminen on
luonteeltaan ongelmanratkaisun ja käsittämisen paranemista. Inhimilliseltä kannalta kyse
on tietoisuuden yksilöllisestä kasvusta sekä tiedon ja kapasiteetin lisääntymisestä
ryhmäpohjaisen yhteistoiminnan seurauksena.
Työprosessien kehitys liittyy pyrkimykseen saavuttaa parempaa inhimillistä hallintaa.
Etätyön soveltaminen voidaan nähdä yhdeksi keinoksi ja vastaukseksi laajeneviin,
nopeutuviin ja verkostomaisiin työprosesseihin. Etätyöhön liittyvät tavat käyttää työaikaa
ja työpaikkaa tehokkaammin edistävät tietotyöprosessien kehittymistä. Toisaalta on
pidettävä mielessä, että täydellisien prosessien hallinnan saavuttaminen on utopia.
Etätyöhön liittyy myös ongelmia. Työn yksilöllistyminen ja lisääntynyt vastuullisuus
saattavat kohdistaa yksilöön aikaisempaa suuremman paineen työtehtävien hoitamisesta
kun organisaation vastuu ja mahdollisuus yksilöllisten toimintojen tukemiseen vähenevät.
Etätyön tehokkuustekijät eivät ole absoluuttisia vaan niiden esiintyminen ja hyödyntäminen
riippuu liiketoimintastrategiasta. Integroituun tuote- ja prosessi-innovaatioon pyrkiville
organisaatioille (korkeaa tietä kulkeville yrityksille) etätyön tehokkuustekijät ovat muita
kuin (matalaa tietä kulkeville) organisaatioille, jotka tavoittelevat tuotannon
yksikkökustannusten alentamista. Laajaa liiketoiminnallista hyötyä laadullisesta
työmarkkinajoustosta voidaan saavuttaa yrityksissä, jotka kykenevät sekä tuote- että
prosessi-innovaatioihin. Muissa tapauksissa tehokkuusvaikutukset ovat yksittäisiä ja vailla
keskinäistä synergiaa.
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7. Ajan ja tilan käsitteistä etätyömäisen työprosessin arvioinnissa
"...For the participants in the ceremony, the masks are endowed with social reality; they
are gods or demons, even though everyone knows that behind them are people moving
them. In a similar way, the masks of the clock and the appointments diary also encourages us to think they embody time which passes without our agency and cannot be arrested. We believe we have be governed by them, whereas they merely reproduce series
of movements, which are shaped as symbols in such a way we are able to orient the coordination of our own activities by them. For it is we human beings who make time. The
more complex the society, the more stratified the courses of time also become which
overlap, form temporal connections with and alongside one another... (Nowotny; Time,
1994, 7.)
Etätyön määritelmään sisältyy aikaan ja paikkaan kohdistuva erityinen työnjärjestely.
Etätyön tarkastelussa on syytä arvioida, mitä itse asiassa tarkoitamme ajalla ja paikalla.
Tämä on välttämätöntä, jos esim. sanomme jonkin asian tapahtuvan "ajasta ja paikasta"
riippumatta tai toteamme etäisyyden "menettävän merkityksensä" työtä ja liiketoimintaa
toteutettaessa. Lineaarinen aika ja 3-ulotteinen avaruus ymmärretään tavallisesti
absoluuttiseksi reunaehdoiksi, joissa asiat tapahtuvat. Kuitenkin aikaa voidaan pitää myös
suhteellisena käsitteenä. Adamin (1990, 81-82.) mukaan aikaa arvioitaessa tarvitaan
muotoutumista ja rakenteistumista koskevaa teoriaa muotoa ja rakennetta koskevan
teorian sijaan.
Ajan dualismi liittyy Adamin mukaan luonnollisen ja sosiaalisen ajan väliseen suhteeseen
(Adam; 1990, 20.) Tutkimus voi nähdä ajan historiallisena käsitteenä ja sosiaalisena
instituutiona (esim. Nowotny; 1994, 7, 53., Serres; 2001.) tai konstruktiivisina ideoina,
joille on annettu materiaalinen muoto (Adam; 1990, 54.). Siitä huolimatta, että ajan
sosiaalisia tulkintoja on kritisoitu epäyhtenäisiksi (Adam; 1990, 13-16.) on tätä
lähestymistapaa pidettävä mielenkiintoisena. Jos aika määritellään riippuvaksi
historiallisista ja sosiaalisista rakenteista tästä seuraa, että aika on luonteeltaan paitsi
suhteellinen myös monimuotoinen ja muuttuva ilmiö. Inhimillisellä toiminnalla ja
käsityksillä on tällöin vaikutusta aikakonsepteihin.
Aikaa koskeva keskustelu muodostaa filosofisia luonnon- ja sosiaalitieteellisiä traditioita.
Tämän tutkimuksen ensisijainen tavoite ei ole ajan ontologian tarkastelu, vaan eräiden
keskeisten aikaa koskevien väitteiden arviointi ja niiden suhteuttaminen työelämää
koskevaan keskusteluun. Tarkemman analysoinnin kohteeksi on tässä valittu kahden
tunnetun yhteiskuntatieteilijän Anthony Giddensin ja Manuel Castellsin arvioita ajan,
paikan ja yhteiskunnallisten rakenteiden välisistä suhteista, sillä heidän kirjoituksensa
liittyvät aikaa koskevaan sosiaaliseen teoriaan. Lisäksi ne sisältävät viittauksia työelämään
sekä elementtejä, joita voidaan tulkita työn ja liiketoiminnan näkökulmista. Lähteinä on
käytetty myös Nowotnyn sosiaalista painottavaa aikakonseptia sekä Adamin sosiaalista,
feminististä sekä sosiaalisen ja luonnon rytmiin ja keskinäiseen riippuvuuteen pohjautuvaa
teoriaa. Muissa käsitellyissä fysikaalisissa ja filosofisissa aikaa koskevissa arvioissa aikaa
saatetaan pitää niin absoluuttisena kuin suhteellisena käsitteenä. Erityistä huomiota
kiinnitetään ajan ja prosessin välisiin suhteisiin sekä aika- ja tilakonseptien kulttuurisiin
yhteyksiin.
7.1. Aika ja paikka - etätyön peruskäsitteet
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”Merkittävä haaste ja kilpailutekijä on muutosten nopeuden kasvu ja siitä aiheutuva
useimpien teollisuusalojen ”kellotaajuuden” kasvu. Yritysten ja organisaatioiden on
oltava nopeampia ja joustavampia kuin aikaisemmin ja hallittava radikaalit muutokset
asiakkaissa, teknologioissa ja osaamisessa...” (Huutanen ym.; 2000.)
Läntisessä työkulttuurissa prosessien nopeutta ja nopeuden kasvattamista pidetään miltei
itseisarvona. Tämän aikafetissin eli nopeuteen ja kellotaajuuteen perustuvan talouden
kritiikki sukupuolten tasa-arvon, ammattiryhmien, kulttuurien tai ihmisryhmien tasaarvoisuuden näkökannalta on harvinaista (Adam; 1995, 100-102.) Etätyötä koskeva
keskustelu liittyy työn järjestelyyn, tieto- ja tietoliikennetekniikkaan sekä aikaan ja
paikkaan. Miten asiat tapahtuvat ajassa ja tilassa ja mitkä ovat ajan ja paikan ulottuvuudet
työprosessissa ? Ovatko ne toimintojen absoluuttisia ulottuvuuksia vai onko niillä jokin
kuvattavissa oleva suhde ?
Aikaa ja paikkaa koskevat käsitykset ovat problemaattisia, koska ne ovat perustavia
käsitteitä. Niitä on vaikeaa selittää muilla termeillä ja käsitejärjestelmät lepäävät niiden
päällä. Filosofisesti ja kulttuurihistoriallisesti voimme kuitenkin nähdä näiden käsitteiden
olevan suhteellisia, muuttuvia ja kiistanalaisia. Giddens (1984) viittaa modernia koskevassa
teoriassaan ajan ja paikan erkaantumiseen ja modernin monimuotoisiin aikakonsepteihin.
Castells (1996) arvioi tietoyhteiskunnan aikakonseptien jakautuvan simultaaniseen ja
ajattomaan aikaan ja puhuu häiriöistä jaksottaisuudessa. Seuraavissa kappaleissa on
tarkasteltu sangen abstrakteja yhteiskunnallisia analyysejä ja kunnianhimoisena tavoitteena
on myös palauttaa tämä keskustelu käytännön työn organisointia koskevalle tasolle, jossa
harvemmin viitataan muuttuviin aikakonsepteihin tai useisiin toiminnallisiin tiloihin.

7.2. Aika, paikka ja rakenne Giddensin yhteiskuntateoriassa
Giddens ottaa yhteiskunnallisten ilmiöiden selittämisen lähtökohdaksi rakenteen-käsitteen.
Rakennetta voidaan ymmärtää erojen-käsitteen kautta, jotka on luonnehdittavissa
olemassaoloksi ja poissaoloksi ajassa ja paikassa. Hän korostaa yhteiskunnallisten
ilmiöiden ymmärtämisessä voimakkaasti toiminnan merkitystä ja sanoo toiminnan ja
rakenteen edellyttävän toisiaan (Giddens; 1984, 93.)
Yhteiskunnalliseen olemassaoloon liittyy määräytyminen aikaan ja paikkaan niiden
keskinäisen leikkautumisen kautta; Giddensille aika, paikka ja paradigma ovat toisiaan
leikkaavia momentteja, joilla sosiaalinen toiminta ilmenee. Kaikki yhteiskunnalliset
toimintakäytännöt ovat sijainniltaan määräytyneitä näissä kolmessa merkityksessä. (emt.
94-95.) Yhteiskunnallinen järjestelmä ei ole yhtäläinen rakenteen kanssa. Järjestelmä
ilmenee ajassa ja paikassa, mutta rakenne ilmenee toimivan subjektin sekä toisaalta
yhteiskunnallisten käytäntöjen muotoutumisprosessissa. (emt. 24.) Giddensille ”erot”
määrittävät sosiaalista toimintaa ja erot puolestaan ilmenevät aika-paradigma-paikkaulottuvuuksilla (emt. 94.)
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Asetelma 10. Giddensin käsitys ajan, paikan ja rakenteen suhteesta sosiaalisen
ulottuvuuksina
aika
paradigma eli rakenne
1.
2.
3.
paikka
1.- 3. Toimintakäytännöt ajan, paikan ja rakenteen ulottuvuuksilla
Giddens luonnehtii aikaa ja paikkaa referoimalla niiden merkitystä eri teorioissa;
Klassisessa filosofiassa todellisuutena voidaan pitää aikaa ja paikkaa sinänsä. Giddensin
mukaan Kantin filosofia perustuu käsitykseen, jonka mukaan oleellista ovat todellisen
ilmenemismuodot ajassa ja paikassa. Leibnizin käsitystä Giddens kuvaa toteamalla hänen
pitäneen aikaa ja paikkaa kohteiden ja tapahtumien olemisen muotoina. Giddensin oma
käsitys on, että aika ja paikka ja varsinainen toteutuva aika-paikka eli rakenne ovat kolmen
tyyppisten erojen leikkauskohtana välttämättömiä todellisuuden jäsentymiselle ja
muotoutumiselle.
Asetelma 11. Ontologisia aikaa ja paikkaa koskevia lähtökohtia
KLASSINEN FILOSOFIA:
AIKA & PAIKKA
TODELLISUUTTA

KANT:
TODELLISEN
ULKOISET
ILMENEMISMUODOT
OVAT
1
AJASSA JA PAIKASSA

LEIBNITZ:
AIKA & PAIKKA OVAT KOHTEIDEN
JA
TAPAHTUMIEN
OLEMISEN
MUOTOJA2
(vrt. Giddens; 1984, 95-96.)

GIDDENS:
AJAN & PAIKAN & RAKENTEEN3
LEIKKAUSKOHDASSA
ILMENEVÄ TODELLISUUS

Giddens on vaativampi kuin Kant, erityisesti nostaessaan todellisuuden-käsitteen
yksityiskohtaisesti esiin entiteettinä korostaen rakenteen merkitystä. Leibnizin käsityksestä
Gidddens poikkeaa siinä, että hänellä on kolmas dimensio. Kuitenkin Giddens pitää
Leibnizin käsityksiä Kantin teoriaa parempina. Tämä on tulkittavissa siten, että Giddens
pitää keskeisenä ulottuvuuksia sinänsä tai näkee ilmiöt ulottuvuuksina, jotka ovat
varsinaista todellisuutta. Giddens tuo mukaan voimakkaan humanistisen elementin
katsoessaan, että toimintaa ja rakennetta koskevat käsitykset edellyttävät toisiaan. (emt.
93.)

1

Todellisuus tulee ilmi ajassa ja paikassa

2

Aika ja paikka ovat ilmiöiden ominaisuuksia

3

Tahto ja toiminta
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Jos Giddensin käsityksiä vertaillaan luonnontieteen paradigmaan, hän korostaa sosiaalisten
tosiasioiden erityispiirteitä. Pelkkä aika ja paikka eivät kuvaa tyydyttävällä tavalla
yhteiskunnallisia ilmiöitä. Suhteessa Kantiin ja Leibniziin hän pyrkii määrittelemään ja
nostamaan
rakenteen
käsitteen
yhteiskunnallisten
ilmiöiden ulottuvuudeksi.
Konventionaalinen hänen käsityksensä on sikäli, että koko yhteiskuntatiede koskee
sosiaalisten ilmiöiden ymmärtämistä, joita ei voida selittää luonnontieteen aikapaikkatermein. Otsikkomme mukaan meidän on tarkasteltava, mitkä ovat Giddensin
sosiaalisen teorian ja sen dynamiikan tarkemmat yhteydet ajan ja paikan käsitteisiin.
Giddens kuvaa rakennetta seuraavasti:
- se on tosi
- siihen kuuluu diskursiivinen ja käytännöllinen ei-diskursiivinen tietoisuus4
- rakenne ovat säännöt ja voimavarat, jotka sitovat aikaa
- kaikki säännöt ovat transformatiivisia (rakenne ei ole yhteiskunnallisten ilmiöiden
empiria)
- rakenteeseen tulee sisällyttää valta (vallan käsite) (emt. 108-109.)
Rakenne eli sen rakenteistavat ominaisuudet sitovat ajan ja paikan yhteiskunnallisiin
järjestelmiin. Kyse on säännöistä ja voimavaroista, jotka ovat välineinä ja tuotoksina
mukana yhteiskunnallisten ilmiöiden uusintamisessa. Rakenteet ovat paradigmaattisesti
olemassa erojen ulkoisena ”poissaolevana” joukkona, joka on läsnä välittömissä
ilmenemismuodoissaan yhteiskunnallisten järjestelmien jäsentymisprosesseissa. Giddensin
mukaan tämä ei tarkoita, että ne olisivat vain ulkoisen havainnoitsijan esittämiä malleja,
vaan syvempi sosiaalinen järjestys. Tämän rakenteen ilmentymää on seuraavien seikkojen
olemassaolon hyväksyminen:
a. Tiedon muistiinpiirtymät siitä, miten yhteiskunnallisten toimijain ”on tehtävä asiat”.
b.Yhteiskunnalliset toimintakäytännöt, jotka organisoidaan tiedon rekursiivisen
käyttöönoton kautta.
c. Kyvyt, joita näiden toimintakäytäntöjen toteuttaminen edellyttää. (emt. 109-110.)

Asetelma 12. Rakenteen komponentit Giddensin teoriassa

RAKENNE

Muistiinpiirtymät velvollisuuksista / subjektin muot. pros.
Kyvyt, jotka ovat toiminnan edellytys / ”
”
Yhteiskunnalliset toimintakäytännöt / yk:llinen muot. pros.

Yhteiskunnalliset järjestelmät hahmottuvat ajan ja paikan suhteen uusintamisprosessissa
esiintyvän jatkuvuuden kautta. Tätä hän kutsuu rakenteistuneeksi kokonaisuudeksi. Toisin
sanoen
rakenteet
ilmenevät
aikaja
paikkaulottuvuuksilla
järjestelmien
jäsentymisprosesseissa. Giddens luonnehtii syvävaikutusta rakenteen pitkäkestoisuudeksi
(toimintakäytäntöjen pysyvyys) ja alaa sillä, miten laajalle ne ulottuvat. Giddensin voidaan
ajatella kuvaavan tilanteita, joissa sama rakenne ilmenee jatkuvasti uusiutuvassa ajassa ja
paikassa. Alueellisella ulottuvuudella on ymmärrettävä rakenteen ilmenemistä erilaisissa
yhteiskunnallisissa järjestelmissä (instituutiot).
4

Giddensin käsitteet näyttävät olevan yhdensuuntaisia nk. näkyvän ja hiljaisen tiedon käsitteiden kanssa.
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Keston käsite tavallaan heikentää Giddensin tulkintaa kolmen dimension mallista, sillä se
ilmeisesti implisiittisesti korostaa ajan ja paikan merkitystä, ellei ajan ja paikan voida
todeta johtuvan rakenteesta. Ilmeisesti myös ala-käsitteeseen voidaan yhdistää samaa
kritiikkiä. Tämän kirjoituksen kannalta oleellisinta on kuitenkin se, että ilmeisesti Giddens
ajattelee rakenteen voivan toistua samankaltaisena erilaisissa aikaan ja paikkaan liittyvissä
ulottuvuuksissa. Ilmeisesti Giddens ajattelee vasta rakenteen määräävän ajan ja paikan
merkityksen ja siten voidaan puhua myös aina uudesta aika/paikka/rakenneulottuvuudesta, joka muotoutuu (vaihtelevalla tavalla pysyvästi) näiden dimensioiden
leikkauskohdassa siten, että rakenne dominoi ilmiöiden ontologista luonnetta.
Giddensin teoriaa voidaan tiivistää etätyön näkökulmasta siten, että oleellista on rakenne
(sosiaalinen tosiasia). Rakenne (poissaolo + ilmeneminen tilassa, ajassa ja prosessissa),
joka ilmenee aika- ja paikka-ulottuvuuksilla on myös itse ulottuvuus. Rakenne on
inhimilliseen toimintaan ja tietoon liittyvä asia, johon yhdistyvät myös valta ja voimavarat.
Giddensin voidaan katsoa ajattelevan, että rakenne määrää (sitoo) ilmenemisen ja
poissaolon kautta aikaa ja paikkaa.
Etätyön arvioinnin kannalta on olennaista, että aika ja paikka eivät määrää työ- ja
liiketoimintaprosessia vaan prosessin luonne määrää aikaa ja paikkaa. Leibnitzin tietoteoria
viitaa siihen, että prosessin ominaisuudet ilmenevät ajan ja paikan ominaisuuksina.
Prosessin temporaalinen tai fysikaalinen ulottuvuus (kesto ja ala) määräytyvät rakenteen
ominaisuuksista, jotka puolestaan ovat voimakkaasti humanistisesti, yhteiskunnallisesti ja
voluntaristisesti määräytyneitä. Tässä suhteessa työprosessin ajalliset ja paikalliset
ulottuvuudet paitsi ovat rakenteesta määräytyviä myös rakenteen avulla määrättävissä.
Etätyön kannalta on keskeistä prosessin ajallinen ja tilaan liittyvä ulottuvuus ja sen
ilmenemismuodot - ei riippumattomuus ajasta ja paikasta. Työ- ja liiketoimintaprosessia
tulee rakenteen kannalta tarkastella lähtien siitä,
1. mitä eroja (poissaoloa / läsnäoloa) mahdollisissa yhteiskunnallisissa käytännöissä
ilmenee. Tätä kysymystä on myöhemmin tarkasteltu erityisesti Castellsin ”kytkettyjä ja
ulkopuolisia” koskevassa teoriassa. Toisaalta on arvioitava,
2. millainen toiminta vastaa rakennetta. Tähän on kiinnitetty huomiota mm. arvioimalla
sitä, millainen on etätyön rakenne suhteessa liiketoimintaprosessiin ja työntekijöiden työn
organisointiin. Lisäksi on tarkasteltava,
3. millainen on subjektin muotoutumisprosessi eli millaiset muistiinpiirtymät sekä kyvyt
määräävät toimijaa sekä millainen on yhteiskunnallinen muotoutumisprosessi. Tältä osin
on arvioitu etätyöhön liittyviä työmarkkinajärjestelmään ja organisaatioon perustuvia
rakenteellisia edellytyksiä, etätyön tehokkuustekijöitä, vaikutuksia työmarkkina-asemaan
ja työelämän laatuun sekä etätyötä työskentelynä tiloissa.

7.2.1. Ajan ja paikan käsitteet modernissa
Modernismi sai alkunsa 1600-luvun Euroopassa. Modernin ominaisuuksia ovat
yhteiskunnallisen muutoksen nopeus, sen laajuus globaalisuutena sekä instituutioiden
erityinen luonne. Giddens viittaa klassiseen sosiologiseen keskusteluun, joka on
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painottanut yhteiskunnan kapitalistista (Marx) tai teollista (Durkheim) luonnetta tai
teknologian rationaalista käyttöä ja tehokasta organisoitumista (Weber) mutta asettuu itse
sille kannalle, että modernisuus instituutioissa on moniulotteista. Sosiaalisen järjestyksen
ongelman keskeinen kysymys on se, kuinka sosiaalinen järjestelmä liittyy aikaan ja
paikkaan. Oleellista on irrottautuminen aika-paikasta eli olosuhteet, joiden vallitessa aika
ja paikka organisoidaan liittymään läsnä- ja poissaoloon.5 Giddensin mukaan modernismin
dynamiikka liittyy ensinnäkin ajan ja paikan eroamiseen ja uudelleenyhdistymiseen tavalla,
joka mahdollistaa erityisten aika-paikka vyöhykkeiden muodostumisen. Toiseksi on kyse
sosiaalisten järjestelmien itsenäistymisestä (disembedding6) ja kolmanneksi sosiaalisten
suhteiden refleksiivisestä järjestymisestä sekä uudelleenjärjestymisestä tilanteessa, jossa
jatkuvat tietoimpulssit vaikuttavat yksilöiden ja ryhmien toimintoihin. (Giddens; 1990, 117, 21.)

7.2.1.1. Modernin ja esimodernin sosiaaliset määreet
Sosiaalisten järjestelmien itsenäistymisellä Giddens viittaa symboli- ja asiantuntijajärjestelmiin. Molemmissa tapauksissa hän pitää keskeisenä aika-paikka-dimension
muotoutumista. (emt. 21-25, 28.) Perinteisessä yhteiskunnassa kunnioitettiin mennyttä,
johon sisältyi aikaisempien sukupolvien kokemus. Perinteen keinoin toiminnot kiinnitettiin
ajalliseen ja paikalliseen yhteisöön. Traditio ei merkinnyt staattisuutta, sillä jokaisen
sukupolven oli löydettävä ja tulkittava perinteiset arvot. Traditio ei sinänsä vastustanut
muutosta, vaan osoitti muutamia aikaan ja paikkaan liittyviä kiinnekohtia, joiden
perusteella muutokselle annettiin merkitys. Traditionaalisen yhteiskunnan refleksiivisyys on
siten suhteuttamista menneeseen tulevan kustannuksella.7 Modernin refleksiivisyydellä
Giddens tarkoittaa ympäristöä koskevien käsityksien jatkuvaa muutosta sekä sopeutumista
tämän asiantilan tuomaan epävarmuuteen. Ajatuksen ja toiminnan sekä valintojen merkitys
ympäristöä muuttavana elementtinä korostuu. Ympäristöä muutetaan siitä saatavan tiedon
perusteella samanaikaisesti kuin tieto itse on muutoksen tilassa. (emt. 36-40, 45.)
Giddens tekee eron postmodernin (Post-Modernity) ja postmodernismin (PostModernism) sekä jälkiteollisen yhteiskunnan (Post-Industrial Society) välillä. Hän
luonnehtii modernin ja postmodernin eroa painottaen epävarmuutta siitä, onko
postmoderni todella olemassa. Sikäli kuin Giddens katsoo näin olevan, hän pitää sitä
tietoisuutena modernin episteemisestä luonteesta - ei modernismin ylittämisestä. (Giddens;
1990, 45-49.)
5

”We should reformulate the question of order as a problem of how it comes about that social systems
”bind” time and space. The problem of order is here seen as one of time-space distanciation - the conditions under which time and space are organised so as to connect presence and absence.” (Giddens; 1990,
14.)

6

”By disembedding I mean the ”lifting out” of social relations from local contexts of interaction and
their restructuring across indefinite spans of time-space.” (Giddens; 1990, 21.)

7

Adam (1990; 133-138.) kritisoi sosiologien, myös Giddensin, perinteistä koskevia käsityksiä siitä, että
myös perinteisten yhteiskuntien kulttuuriin ja jopa inhimilliseen ajatteluun sinänsä kuuluu paikallisen ja
välittömän toiminnan tai luonnonilmiöiden reflektion ylittäminen ja orientaatio sekä menneisyyteen että
tulevaisuuteen. Adamin kritiikki kohdistuu osaltaan nykyiseen tekniseen ja kapeaan aikakäsitykseen ja se
korostaa inhimillisen ajattelun yhtenäisyyttä.
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Giddensin mukaan moderniin historiankäsitykseen kuuluu tulevan arviointi menneisyyden
avulla, mutta myös historian käyttö tulevaisuuden muokkaamisen välineenä. Modernissa
ajattelussa tulevaisuus nähdään avoimena, mutta kuitenkin riippuvaisena toimenpiteistä,
joita on suoritettu ottaen huomioon tulevaisuuden mahdollisuudet. Tätä Giddens pitää
aika-avaruus-ulottuvuuden keskeisenä ominaisuutena, jonka huomioon ottamisen moderni
tekee sekä mahdolliseksi että välttämättömäksi. Giddens arvioi, ettemme vielä elä
jälkimodernissa sosiaalisessa universumissa, mutta esiintyy elämäntyyliä ja organisaatioita,
jotka poikkeavat modernin määreistä. (emt. 50-52.)
Giddensin tekemä ero modernin ja postmodernin välillä ei ole historiallisesti tai
tieteenfilosofisesti täysin tyydyttävä kronologiselta kannalta. Giddens pitää post-modernin
airueena Nietzcheä (1844 - 1900). Kuitenkin sekä tradition, että tiedon kritiikkiä edustaa
jo nuoren Platonin keskeinen teesi Sokrateen puolustuspuheessa eli käsitys tiedon
suhteellisuudesta sekä tiedon saavuttamisen vaikeudesta (Platon; 1999(A), 15-17, (9-37).
Goethe (1749 - 1832) muotoili 1790 ja 1832 - tosin monitasoisessa - Faustrunoelmissaan yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi tietoon pääsemisen vaikeuden, vapauden
sekä ihmisen itseohjauksen välisen suhteen8. Vaikka hän päätyi vuosikymmenien
pohdinnan jälkeen runoelmansa jälkiosassa esimoderniin loppuratkaisuun, hän pohti
pitkään eksistentiaalisia ja rationaalisia ongelmanratkaisutapoja (Ks. Koskenniemi; 1944,
266-267,437-440, 460-463, 466-471.) Ilmeisesti Giddensin epäröinti post-modernin
eksplikoinnissa on perusteltu. Yksi näkökulma tulkita asiaa olisi se, että post-modernin
käsite ei ole tiiviisti kiinnittynyt pelkästään talous- ja sosiaalihistorian viimeisiin
vuosisatoihin, vaan ilmentäisi pidempiaikaista, jopa kulttuuriin sinänsä kuuluvaa, kriittistä
filosofista ja intellektuaalista traditiota.

7.2.1.2. Sosiaalisten prosessien kiinnittyminen ajassa ja paikassa
Käsitellessään modernisuuden, ajan sekä paikan välisiä suhteita Giddens katsoo ajan
käsitteiden liittyneen perinteisessä yhteiskunnassa paikkaan. Ajan määreet olivat
epätarkkoja ja vaihtelevia. Käsite ”milloin” liittyi käsitteeseen ”missä” tai säännöllisiin
luonnontapahtumiin9. Mekaanisen kellon käyttöönotto avasi mahdollisuuden ajan
erottamiseen paikasta. Kello edusti -suhteessa paikkaan - ”tyhjää” aikaa sekä mahdollisti
8

”Perinpohjin näin nyt filosofiiaa,
lainoppia, lääketiedettäkin
ja, surkea kyllä, myös teologiiaa
olen tutkinut innoin kiihkoisin;
ja nyt näen, raukka, yksi ja kaksi:
en tullut hullua hurskaammaksi !
...Nään, ettemme mistään tietoon pääse,
ja rintaani raastaa ja kirveltää se !
... en kerskaa todesta saaneeni selon,
en kerskaa voivani johtaa valoon,
tai ohjata ketään hyvään ja jaloon..
(von Goethe; Faust I, 1981, 25-26.)

9

Ilmeisesti Giddensin ajattelua kuvaa sattuvasti Suomen kielen käsite ”vuodenaika”. Saksa; Jahrezeit.
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vuorokauden jaksojen (kuten työpäivä) määrittelyn. Aika liittyi yhä tilaan ja paikkaan
kunnes ajan mittaamisen mekaaninen tapa levisi myös ajan sosiaalisen määrittelyn tavaksi,
josta ovat esimerkkinä standardisoidut kalenterit.
Ajan tyhjentyminen10 on edellytys paikan käsitteen tyhjentymiselle. Giddensin mukaan
hallinta (coordination across time) ajassa on perusta tilan kontrollointiin. Tyhjän tilan
käsite merkitsee juuri tilan ja paikan erottamista toisistaan. Paikka viittaa perinteisesti
paikallisuuteen (locale) ja merkitsee fyysistä ympäristöä, jossa sosiaaliset aktiviteetit
maantieteellisesti sijaitsevat. Perinteisessä yhteisössä tila ja paikka olivat pitkälti yhtenevät,
koska sosiaalisen elämän tila-käsitettä dominoi paikallisten tapahtumien läsnäolo. Sen
sijaan moderni yhteiskunta erottaa paikkaa ja tilaa pitämällä yllä suhteita ”poissaolevien”
henkilöiden kesken, jotka ovat fyysisesti (locationally) etäällä kasvoista kasvoihin
tapahtuvasta kanssakäymisestä. Nykyisyys on lisääntyvässä määrin unenomainen
(phantasmagoric) tila, jossa paikallisuus määräytyy sosiaalisista vaikutuksista, jotka tulevat
kaukaa. Paikallista ei määrää pelkästään ilmeinen, vaan näkyvät muodot kätkevät etäiset
suhteet, jotka määräävät sen luonnetta.
Tyhjän tilan synty liittyy Giddensin mukaan kahteen tekijäryhmään. Toisaalta on kyse tilan
representaatioista liittämättä niitä korostettuun paikallisuuteen, toisaalta representaatioista,
jotka perustuvat tilaa ilmentävien käsitteiden korvaamiseen. Giddens ei näe ajan ja tilan
erottumista toisistaan yksisuuntaisena kehityksenä. Ajan irtoaminen tilasta tarjoaa pohjan
sosiaalisten toimintojen uudelleenjärjestelylle.11 Giddens asettaa myös kysymyksen siitä,
miksi ajan ja tilan eroaminen on niin ratkaisevaa modernismin sisällölle: Ensinnäkin on
kyse siitä, että ajan ja paikan eroaminen ja niiden muodostuminen tyhjiksi ulottuvuuksiksi
leikkaa sosiaalisten toimintojen keskinäisiä yhteyksiä sekä niiden kiinnittymistä läsnäolon
rakenteeseen. Toiseksi se tarjoaa välittäviä mekanismeja moderniin sosiaaliseen elämään rationaaliseen organisaatioon. Organisaatiot saattavat olla byrokraattisia, mutta yleisemmin
ne kuitenkin vastustavat esimoderneja ohjeita. Organisaatiot kykenevät liittämään toisiinsa
paikallisen ja globaalin tavalla, joka olisi ollut mahdotonta perinteisissä yhteiskunnissa.
Näin tehdessään ne vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään. Kolmanneksi radikaali
historismi liittyneenä modernismiin on riippuvainen aikaan ja paikkaan kohdistuvista
interventioista. Standardi aikaan liittyvä kirjaamisjärjestelmä mahdollistaa yhtenäisen
historian, vaikka sen tulkinnoista oltaisiinkin eri mieltä. Yhtenäinen ja yhteinen menneisyys
mahdollistaa ajan ja paikan uudelleenkombinoinnin ja todellisen maailmanhistoriallisen
viitekehyksen toiminnalle ja kokemuksille. (Giddens; 1990, 17-21.)

10

Oikeastaan suora käännös: tyhjentyminen ”emptying” (ajan tyhjentyminen tilasta) kuvaa huonosti
Giddensin intentiota, joka itse asiassa näyttää liittyvän ajan ja paikan keskinäisen riippuvuuden
höltymiseen ja näiden käsitteiden itsenäiseen sekä uudenkaltaiseen määräytymiseen. Ts. merkitykset
täyttyvät - jopa vahvistuvat - sekä muuttavat rakennettaan.

11

Giddens antaa esimerkkinä tästä junan aikataulun-käsitteen, joka itse asiassa on temporaalinen kartta,
joka kertoo aika-avaruudessa, milloin ja missä juna liikkuu. Aikataulu mahdollistaa junaliikenteen
monimutkaisen koordinoinnin sekä liikenteen laajassa aika-paikka-ulottuvuudessa.
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7.2.2. Giddensin aikaa koskevien käsitysten tulkintaa ja johtopäätöksiä
Jos pyrimme tiivistämään Giddensin käsityksen ajasta modernissa ja esimodernissa hän
näyttää sanovan, että perinteisesti aika ja paikka12 olivat toiminnallisesti ja käsitteellisesti
toisistaan riippuvaiset.
A ∧ P = aikapaikka
Abstrakti aika [A] merkitsee itsenäistä aikaa, jota Giddens kuvaa ajan tyhjentymisellä
paikasta. Giddens kuvaa tilannetta abstraktin ajan tunkeutumisena aikapaikkaan:
(A∧P) ∧ [A] = A ∧ (¬P)
Giddensin analyysin ongelmana on ajan kategorioiden lähemmän tarkastelun välttäminen
vaikka hän puhuu ajasta ja abstraktista ajasta13. Abstraktin ajan ja aikapaikan yhdistäminen
näyttää tuottavan kaksi aikakäsitettä (2A) sekä kahden tyyppisiä paikan kategorioita
(positiivisia ja negatiivisia):
(A ∧ (¬P) ∧ (A∧P) = 2A ∧ (¬P ∧ P)
Lauseketta sieventämällä voitaisiin päästä johtopäätökseen, että syntyy kahden tyyppisiä
ajan kategorioita ja paikka-termit kumoaisivat toisensa.
Ajan kategorioita voitaisiin kuvata loogisesti seuraavasti:
[A] = A ∧ (¬P)
[A] ∧ A = (A ∧ (¬P)) ∧ (A∧P)
2A = (A ∧ [A])
Tilan käsitettä voidaan selittää siten, että kyse on abstraktin ajan liittymisestä useisiin
paikkoihin:
S = [A] ∧ P 1-n
Kun abstraktin ajan ja ajan (aikapaikan) yhdistämisestä seuraa useamman tyyppisiä ajan
kategorioita voidaan tilaa kuvata seuraavasti:
S = A 1-n ∧ P 1-n
Toisin sanoen kyse on siitä, että tilassa yhdistyvät useat aika- ja paikkakonseptit. Abstrakti
aika merkitsee sitä, että paikat on prosessina kiinnitetty johonkin yleisempään (tahtoon ja
12

Aika = A Abstrakti aika = [A] Paikka = P
Konjunktio = ∧ Negaatio = ¬

13

Tila = S Prosessi = PR

Castells puolestaan esittelee useita ajan muotoja, mutta kuvaa niitä modernin ja globaalin prosessin
yhteydessä kuitenkaan kiinnittämättä niitä prosessin analyysiin. Castells; 1996.
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tavoitteeseen liittyvään) prosessiin sen sijaan, että jokainen paikka määräisi toimintojen
kulun eli sosiaalisen prosessin kiinnittymisen aika-paikkaan. Siten ajan tyhjentyminen ei
merkitse
aika-paikkarelaation
kumoamista
vaan
sen
uudelleenmäärittelyä.
Uudelleenmäärittely tapahtuu siten, että prosessien yleinen logiikka määrää paikallisen
toiminnan merkityksen sekä siten, että prosessin spatiaalinen mittakaava voi olla globaali ja
kompleksinen.
Aikakonseptit voivat olla sekä yleisiä että paikallisia. Prosessi tuottaa omat toimintaperiaatteensa ja niiden päällekkäisyys sekä kompleksisuus kasvaa. Ajan kategoriat
kuvaavat prosessien toimintoja.
Tästä voidaan vetää seuraavia johtopäätöksiä:
(Aika on paikka) aika ja paikka ovat toistensa määreitä
A=S

Aika on tila (abstraktisti yhdistetyt paikat)
(aika ja tila ovat toistensa määreitä)

Abstrakti aika on mikä hyvänsä aika-paikan yhteinen (integroiva) funktio
A = PR

Aika on prosessianalogia

7.2.3. Organisaatioiden prosessit ja ajan muodot
Puhuessaan ajan ja paikan käsitteiden muuttumisesta Giddens viittaa sosiaaliseen
maailmaan korostaen sosiaali- ja luonnontieteen metodologista eroa. Ajan ja paikan
konseptit eivät ole hänelle fysikaalisia vaan sosiaalisia tosiasioita. Ajatuksissaan ja
toimissaan ihmiset määrittelevät ajan ja paikan termein ja relaatioin.
Giddensin ajattelu soveltuu työelämän tarkasteluun. Työajan mittaaminen sekä työpaikan
ja -ajan määrittely liittyvät palkkatyöyhteiskunnan perusrakenteeseen. Paikan muuttumien
tilaksi merkitsee työpaikan muuttumista työtilaksi tai -avaruudeksi. Ajan tyhjentyminen
tilasta merkitsee työelämässä ajankäytön irtautumista perinteisestä fyysisestä
työympäristöstä organisointeineen. Giddens esittää, että tilan organisointi edellyttää ajan
kontrollia. Tuotantoprosessien hallinta edellyttää useiden aikaulottuvuuksien
samanaikaista hallintaa. Kyse on virtuaalisesta läsnäolosta ja vaikutuksesta sosiaalisessa
prosessissa ja -tilassa, joka on fyysisesti etäinen.
Giddensin mukaan läsnäolo tai poissaolo on läsnä- tai poissaoloa sosiaalisesta
prosessista. (Giddens; 1984, 120, 309-310, 313.) Moderni työelämä ja tuotantotoiminta ei
ole läsnäoloa yhdessä aika-paikassa vaan läsnäoloa sekä vaikuttamista tiloissa ja
aikakonsepteissa.14
14

Esim. työajan kontrollin sijaan voitaisiin liiketoiminnassa kiinnittää huomiota: Interventioihin
sosiaalisissa ja muissa tiloissa ja vaikutuksen luonteeseen; kuten voimakkuuteen, useuteen ja muihin
laadullisiin tekijöihin, mikäli halutaan mahdollistaa liiketoimintaprosessin kiinnittyminen muihin
sosiaalisiin prosesseihin eli aika-paikkoihin.
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Asetelma 13. Aika prosessianalogiana sekä prosessin hallinnan välineenä Giddensin
teoriassa
Perinteinen aika

Paikallisuus, luonnonkierto

Modernin aika

- Kiinnittyminen paikallisiin ilmiöihin ja luontoon
Abstrakti mekaanisen kellon lineaarinen aika, jolla
hallittiin sosiaalisia prosesseja
- Aikakäsitteiden itsenäistyminen sekä kiinnittyminen
sosiaalisiin prosesseihin sekä niiden hallintaan (työpäivä)
- Monimuotoinen aika, joka liittyy sosiaalisen prosessien
monimuotoistumiseen (sekä kiinnittyy että jäsentää niitä
sosiaalisen intention toteutumisen logiikkana)

Jos perinteisen aika oli paikallista ja paikalliset representaatiot olivat toisistaan poikkeavia,
vallitsi melkoinen aika-paikkakonseptien monimuotoisuus. Kuten todettua, mekaanisen
ajan ja teollisen kurin merkitys oli juuri paikallisten ja henkilökohtaisten aikamääreiden
merkityksen oleellinen vähentäminen. Postmoderni lisää jälleen aikakonseptien ja tiloissa
määräytyvien paikka-tyyppisten määreiden kirjoa. Tämä näyttää tapahtuvan
tehokkuusvaatimusten vuoksi, jotka keskeisiltä osiltaan liittyvät inhimillisten voimavarojen
integroinnin tarpeeseen. Siten ajan monimuotoistuminen ja hajautuminen ei ilmiönä ole
uusi. Perinteisessä ajan määreet kiinnittyivät yhteen paikallisuuteen ja pysyvyyteen sekä
syklisyyteen. Modernissa ajan ja paikan määreet liittyvät ensin abstraktiin, mutta yleisen
mallin mukaiseen paikalliseen sovellutukseen (esim. säädelty työaika) ja sittemmin useaan
prosessiin sekä useaan tilaan.

7.2.4. Henkilökohtainen ajan hallinta
Giddens pitää modernia identiteettiä koskevassa teoksessaan yhtenä modernin persoonallisuuden määreenä henkilökohtaisen ajan15 hallintaa. Kyse on henkilökohtaisten
ajanjaksojen (zones) muodostamisesta, joilla on vain kaukainen yhteys ulkoisiin aikaavaruuden säännöksiin, joita leimaavat kelloon kytkeytyvät universaaliset rutiinit.
Henkilökohtainen ajan hallinta ei ole välittömän nykyisyyden vaan henkilökohtaisen
elämänkaaren ajan hallintaa. Oleellista itsensä toteuttamiselle on dialogi ajan kanssa, koska
se mahdollistaa maksimaalisen tyydytyksen minä hyvänsä ajankohtana. Tulevaisuuden
15

Giddens käyttää ajasta puhuessaan seuraavia käsitteitä:
henkilökohtainen aika
personal time - duree of day-to-day socal life
henkilökohtaisen ajan jaksot
zones of personal time
aika-avaruus
time space
kelloon kytkeytyvät universaaliset rutiinit
routinised world of time-space governed by the
clock and by universalised standards of measurement)
elinkaaren aika
the available time of the lifespan
dialogi ajan kanssa
dialogue with time
ajan kontrolli
active processes of temporal control
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epävarmuustekijöitä pyritään eliminoimaan kontrolloimalla temporaalisia prosesseja sekä
osallistumalla oman elämäntarinan ylläpitämisen vaatimuksiin. (Giddens; 1991, 77.)
Giddensin mukaan modernin ihmisen määre on henkilökohtainen aika, joka on eriytynyt
kollektiivisista ajan määreistä ja joka pyritään säilyttämään sekä jota pyritään käyttämään
oman identiteetin (itsen) onnellisuuden maksimoimiseksi. Jos aika-avaruus ymmärretään
yleiskäsitteeksi siihen kuuluvat sekä rutiinit, että henkilökohtainen aika ja sen jaksot.
Näiden välillä on selkeä ristiriita. Modernin ihmisen aika liittyy hänen omaan elinkaarensa
ajan hallintaan - ei kollektiivisiin temporaalisiin rutiineihin. Keskustelu ajan kanssa on
tulkittava ensisijaisesti henkilökohtaisten prosessien arvioimiseksi mutta ehkä myös
jossakin määrin välttämättömien ulkoisten rutiinien manipuloinniksi.
Giddens korostaa voluntaristista ja humanistista näkemystä todellisuuden muotoutumisessa. Hän näkee nykyisyyden muotoutuvan siitä (potentiaalisesta) tulevaisuudesta,
joka toteutetaan tietoa käyttämällä. Toisin sanoen tiedon järjestäminen määrää
nykyisyyden aktualisoimalla tulevaisuuden mahdollisuudet.
”Under conditions of modernity, the future is continually drawn into the present by
means of the reflective organisation of knowledge environments” (emt. 3.)
Työelämän kannalta tarkastellen voidaan olettaa esiintyvän ristiriitaa henkilökohtaisen
ajankäytön ja ulkoisten rutiinien välillä. Erityisesti tämä ristiriita korostuu, kun työ on
suureen henkilökohtaiseen panokseen tai persoonallisuuteen liittyvää. Tällöin
henkilökohtaisen ajan merkitys tuloksellisen työnteon edellytyksenä korostuu.

7.2.5. Giddensin kritiikkiä
Giddensin lähtökohtaan, että järjestyksen ongelman tarkastelussa tulee lähteä liikkeelle
tavasta, jolla järjestelmät sitovat aikaa ja paikkaa, kohdistuu kritiikkiä. Heiskala pitää
Giddensin käsitysten järjestelmäteorioille asettamaa haastetta sporadisena ja vain osittain
kohdalleen osuvana. Hän pitää Giddensin 1990-luvun kirjallista tuotantoa
megalomaanisena sekä poliittisesti ja jopa tieteellisesti kiistanalaisena. Sen sijaan hän pitää
modernisoitumisen tarkastelua aika-tila eriytymisen näkökulmasta "tärkeinä
tutkimusohjelmallisina kannanottoina". (Heiskala; 1998, 121-126.) Heiskalan
elämänpolitiikkaan ja yhteiskunnallisten rakenteiden selittämiseen kohdistuva Giddensin
kritiikki sivuuttaa tämän kirjoituksen erityisen kohteen eli aika-tila käsitteiden
operationalisoinnin työelämää koskevissa yhteyksissään. Heiskalan kritiikkiin on vaikea
yhtyä siltä osin, kuin hän viittaa Giddensin radiaalisuuteen ja epäkonventionaalisuuteen.
Tämän näkökohdan hän itsekin myöntää kirjoituksensa lopussa ja katsoo Giddensin
kirjoitusten edistävän uuden analyysin ja hedelmällisten käsitteiden syntymistä.
Tarkastellessaan sosiaalisten ja biologisten järjestelmien rytmisyyttä ja syvällistä muutosta
Adam kritisoi Giddensiä siitä, ettei hänen analyysinsä eksplisiittisesti määrittele toiston ja
muutoksen (trasformation) välistä yhteyttä. Kun Giddens Adamin mukaan konseptualisoi
rakenteen ajan ja paikan ulkopuolelle, jää selittämättä todellinen muutos ja se, miten
yhteiskunta saa muotonsa toistuvien tapahtumien vaikutuksessa. (Adam; 1990, 86.) (Ks.
Adam; 1990, 28-29.) Adamin kritiikki on tältä osin paradigmaattista, etsivää ja tieteenaloja
yhdistämään pyrkivää. Hän luonnehtii työtään tutkimuksen reuna-alueiden kartoittamisella
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ja visioi kausaalisen ajan selitysvoiman vähenevän tutkimuksen kehittyessä. Adam pyrkii
rakentamaan mm. biologisin analogioin ei-newtonilaista mallia ajasta, tilasta, syystä ja
seurauksesta. Hän korostaa luonnollisen ja sosiaalisen aikaan liittyvän jaottelun ylittämistä
inhimillisen aikakonseptin määrittelemiseksi. (Adam; 1990, 72, 87-90.) Adamin huomautus
osuu kohdalleen siltä osin, että Giddens pitää analyysinsä ulottuvuuksina aikaa, paikkaa ja
rakennetta. Kritiikin relevanssi riippuu siitä, onko rytmisyys tai prosessi lopulta
rakenteeseen tai tilaan palautettavissa oleva asia. Giddensin teksti viittaa vahvaan tilan ja
ajan analogiaan, kuitenkin hän itse pitää niitä erillisinä. Adamin tekstin ongelma on
epäsuora riippuvuus newtonilaisesta ajattelusta, joka ilmenee negatiivisten määritelmien
käyttönä ja biologisen ja sosiaalisen prosessin omaleimaisen analyysin puolusteluna. Tämä
on tutkimuksen kohteen osalta tarpeetonta ja ilmentää pyrkimystä kääntää argumentoinnin
kärkeä tieteellisen paradigman muuttamiseen.
Edellistä perustavampi on Adamin Giddensiin kohdistama kritiikki siitä, että Giddensin
moderniin, läsnä- ja poissaoloon sekä valtaan liittyvää aikaa koskeva teoriaa voidaan
soveltaa vain nykyisissä teollisuusyhteiskunnissa. Lisäksi Giddens kritisoi Adamin mukaan
ajan esittämistä itsenäisenä kategoriana, mutta hän pitäytyy tuotantotoiminnan
määrällisissä käsitteissä eikä vie analyysiä pidemmälle ja osoita tuotannon, vieraantumisen
ja vallankäytön konkreettisia rakenteita. Tämä johtuu Adamin mukaan siitä, ettei Giddens
riittävästi keskity aikakonseptiin ja pidä aikaa koskevaa teoriaa sosiaalisen teorian
edellytyksenä. (Adam; 1990, 119-120.)

7.3. Castellsin näkemyksiä verkottuvasta tietoyhteiskunnasta ja ajasta
”The culture of real virtuality associated with an electronically integrated multimedia
system... contributes to the transformation of time in our society in two different forms:
simultaneity and timelessness.” Castells; 1996, 461.)
“The global city is not a place, but a process.” (Castells; 1996, 386.)
Castells pitää merkittävänä teknologian tuomana muutoksena kommunikaation luonteen
muuttumista kohti interaktiivisia verkkoja. Supertekstin (hypertekstin) ja metakielen
muodostaminen eli kirjallisten, suullisten ja audiovisuaalisten elementtien liittäminen
”yhteiseksi kieleksi” (ei Castellsin termi), jonka avulla ihminen voi yhdistää uudella tavalla
aivojen (ajattelun), koneiden ja sosiaalisen kontekstin ominaisuuksia. Hänen mukaansa on
syntymässä todellisen virtuaalisuuden kulttuuri (Castells; 1996, 328-330.) Castells
korostaa inhimillisen toiminnan ja kulttuurin sekä kulttuurin kehittämisen merkitystä
sosiaalista todellisuutta muokkaavina tekijöinä16.
Tietokoneavusteinen viestinä CMC17 alkaa Castellsin mukaan koulutetuista ja ajanhermolla
toimivista edelläkävijöistä sekä kehittyneillä maantieteellisillä alueilla. Tyypillistä on
16

”The potential integration of text, images, and sounds in the same system, interaction from multiple
points, in chosen time (real or delayed) along a global network, in conditions of open and affordable access, does fundamentally change the character of communication. And communication shapes culture,
because as Postman writes ”we do not see...reality...as ”it” is, but as our languages are. And our languages are our media. Our media are our metaphors. Our metaphors create the content of our culture””
(Castells; 1996, 328.)
17
Computer-Mediated Communication
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miesvaltaisuus ja asiantuntijadominanssi. Merkittävä havainto on se, että CMC auttaa
erityisesti organisaatiossa heikossa asemassa olleita ryhmiä, joihin Castells lukee myös
naiset. Mekanismina tähän parannukseen on vapaa kommunikaatio ja osallistumisen
stimulointi yritysverkoissa. Heikossa asemassa olevat voivat ilmaista itseään avoimesti
sekä elektronisen median turvin. (emt. 359-360.)
Castells arvioi multimedian vaikuttavan sosiaalisesti segregoivasti. Kommunikaation
käyttäjät jakautuvat käyttäjiin ja käytettyihin, mikä kuvaa teknisten ja organisatoristen
muutosten aktorina tai kohteena olemista. (emt. 370-372.) Kulttuuri on Castellsin mukaan
muodostunut kommunikaatioprosessista. Kommunikaatio perustuu merkitysten (signs)
tuottamiseen ja käyttöön. Mitään eroa todellisuuden ja symbolisen representaation välillä
ei ole. Kommunikaatio tuottaa toden virtuaalisuuden, sillä kommunikaation ilmentymät
ovat itsessään kokemuksia luovaa todellisuutta. (emt. 373.)
Tarkastellessaan lähemmin ajan ja tilan "sosiaalisia muotoja" hänen lähtökohtansa ja
käsitteensä muistuttavat Giddensin "rakenteen" käsitettä. Castells esittää hypoteesin, jonka
mukaan tila määrää aikaa verkostoyhteiskunnassa. Sekä tila että aika muotoutuvat
informaatioteknologian paradigman, sosiaalisten muotojen ja -prosessien alaisena tavalla,
jota Castells kuitenkin pitää mahdottomana selittää tavanomaisten ”terveeseen järkeen” ja
teknologiseen determinismiin perustuvilla tavoilla. (Castells; 1996, 376.)
Tehdessään oletuksen paikan ja tilan ensisijaisuudesta aikaan nähden Castells liittää tilan ja
ajan olemuksen teknologian ja sosiaalisen tapahtumien vaikutuspiiriin. Hawkinsille (Ks.
luku 7.4.) aika ja paikka ovat kvanttifysiikan termein erottamattomat. Giddensin teoriassa
aika, paikka sekä sosiaalinen rakenne ovat todellisuuden ulottuvuuksia. Castellsin
näkemyksessä tila ja sosiaalinen määräävät aikaa. Castellsin näkemys tukee johtopäätöstä,
jonka mukaan aikaa voidaan tarkastella prosessianalogia. Tämä merkitsee luopumista
absoluuttisesta ajasta ilmiöiden luonteen määrääjänä ja huomion kiinnittämisenä sosiaalisen
rakenteen luonteeseen eli merkitysten sisältöön ja niiden keskinäiseen vuorovaikutukseen.
Castells tarkastelee lyhyesti myös etätyötä ja toteaa kotona osa-aikaisesti tehtävän työn
saavan alkunsa verkostoyrityksien synnystä ja joustavista työprosesseista. Se ei synny
teknologian saatavuuden pohjalta (emt. 377.).
Kaikki talouden ydintoiminnot voidaan redusoida tiedon tuottamiseksi ja informaation
virroiksi (emt. 378-379.). Castells:n (1996, 461-462.) mukaan ajan käsite muuttuu tieto- ja
tietoliikenneteknologian tukemassa ”todellisen virtuaalisuden kulttuurissa” simultaaniseksi
ja ajattomaksi. Simultaanisella hän tarkoittaa mahdollisuutta tapahtumien jatkuvaan
seuraamiseen ja kommunikointiin, ajattomalla sitä, että dokumenttien laadinnassa voidaan
luoda temporaalinen kollaasi, jossa asioiden (geners) lisäksi ajan käsittely (timing) voidaan
toteuttaa matalassa horisontissa eli aika käsitteenä voidaan liittää halutulla tavalla
esityksen kohteena oleviin asioihin, jolloin voidaan välttää alkuun, loppuun ja sekvenssiin
liittyvät rajoitteet. Dokumenttien esityksen logiikka ei enää perustu kronologiseen
järjestykseen, vaan se voi noudattaa sosiaalisen kontekstin merkityksiä ja tarpeita
(dokumenttien käyttöön välineinä).
Castells:n mukaan kulttuuri on sekä ikuista että katoavaa tai hetken kestävää (ephemeral).
Se on ikuista ulottuessaan yli kaikkien kulttuuristen ilmausten. Se on katoavaa, koska
jokainen argumentti ja vaihe riippuu kontekstista ja tavoitteesta, jolla kulttuurinen käsite
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on annettu. Castells:n mukaan emme ole kehämäisessä kulttuurissa, vaan maailmassa joka
koostuu temporaalisista toisistaan erottamattomista kulttuurisista ilmauksista. Tässä
suhteessa Castells:n ja Giddensin ajattelu on identtistä.
Kulttuuri pakkaa aikaa ja kieltää sen primitiivisenä jäänteenä tuotannon, kulutuksen,
ideologian ja politiikan prosesseissa, joihin yhteiskunta perustuu. Tietoliikennetekniikka
mahdollistaa prosessin nopeuden. Kulttuuri ei ilmene vain taloudellisissa toimissa, vaan
syntyy myös uusia kulttuurisia ilmauksia ja virtauksia, jotka eivät alistu kapitalismin tai
verkostoyhteiskunnan logiikkaan. Ne voivat innoittaa yksittäisten ihmisten mielikuvitusta
ja tuottaa kollektiivisia presentaatioita ajattomaan mielenmaisemaan (esim. musiikki).
Uuden kulttuurin ajaton ja häviävä luonne sopii joustavaan kapitalismiin ja
verkostoyhteiskuntaan, mutta se lisää näihin myös itsenäisen ja voimakkaan tason, jolla
unelmille ja kollektiivisille representaatioille annetaan sija ajattomassa tietoisuuden
(mental) ympäristössä. (Castells; 1996, 462-463.)
Castells:n mukaan ajaton aika (timeless time) syntyy, kun tietoon liittyvä paradigma sekä
verkostoyhteiskunta saavat aikaan (häiriöitä) hämmennystä systeemin jaksottaisessa
järjestyksessä, jossa asiat tapahtuvat. Hämmennys voi olla kompressio, välittömyys tai
sattumanvaraisuus jaksottaisuudessa. Jaksottaisuuden häviäminen luo eriytymättömän
ajan, joka merkitsee ikuisuutta. (emt. 464.) Parempaa terminologiaa olisi puhua
muutoksista kuin häiriöistä, sillä muutokset saattavat olla tarkoitettuja, ja häiriö on tosi
vain aikaisemman logiikan suhteen. Castells:n esitystä painottaa perinteinen aikakäsite.
Castells:n mukaan ajattomuus liittyy virtauksiin ja aika järjestykseen, biologiseen aikaan,
sosiaalisesti määriteltyyn jaksottaisuuteen, paikkoihin, yhteiskuntien materiaaliseen
rakenteeseen ja niiden hajottamiseen. (emt. 465.) Castells näkee myös yhteiskunnallisen
jännitteen ajattomuuden ja ajallisuuden paradigmojen välillä, joka on ilmeisesti tulkittavissa
modernin sisäiseksi toiminnalliseksi ja ideaaliseksi ristiriidaksi, mutta myös perinteisen ja
modernin väliseksi jännitteeksi. (emt. 467.)
Castellsin tulkinnassa on ongelmana keskustelun ja argumenttien näennäinen itsenäisyys.
On ilmeistä, että Castells on saanut ajatteluunsa yksityiskohtaisia ja konseptuaalisia
vaikutteita Giddensiltä vaikka tekstissä ei suoria viittauksia häneen esiinny. Sen sijaan
lähdeviitteissä mainitaan teemaa käsittelevä Giddensin (1984) teos. Voitaisiin esittää
kysymys siitä, onko Giddensin käsite ”rakenne” yhtäläinen Castellsin ”virtausten” tai
”ikuisen kulttuurin” kanssa? Kulttuurin temporaalinen kaksinaisluonne ja virtausten
ajattomuus voisivat viitata siihen, että kyseessä olisi perustava sosiaalinen ulottuvuus.18
Monet Castellsin aikaa ja yhteiskuntaa koskevat muotoilut eivät ole uusia esim. Nowotnyn
vuonna1988 päivättyyn teokseen verrattuna.
Asetelma 14. Castellsin aikaa koskevan teorian systematisointia
AIKA

18

Toinen Castellsin tulkinnan ongelma on ilmausten kuvainnollisuus ja proosallinen, jopa eeppinen
luonne, joka rikkoo metodista kieltoa esittää määritelmiä hämärällä tai metaforisella kielellä. Esim.:
”Timelesness sails in an ocean surrounded by time-bound shores, from where still can be heared the laments of time-chained creatures.” (Castells; 1996, 467.) Teksti herättää voimakkaita mielikuvia, mutta
sen arviointi tieteellisessä mielessä on vaikeaa.
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SIMULTAANINEN AIKA

AJATON AIKA

= tapahtumien jatkuva seuraaminen
ja kommunikointi

= temporaalinen kollaasi, jossa
ajan käsittely tapahtuu matalassa
horisontissa. Ts. aika voidaan liittää
halutulla tavalla esityksen kohteena
oleviin asioihin.
Hämmennys jaksottaisuudessa:
* kompressio
* välittömyys
* sattumanvaraisuus
* eriytymätön aika - ikuisuus
= jaksottaisuuden häviäminen

Castells voidaan ymmärtää siten, että ajan käsite fysikaalisena lineaarisena ilmiönä liittyy
perinteiseen fysiikkaan, jossa asiat tapahtuvat ajassa ja 3-ulotteisessa paikassa. Sosiaalinen
ulottuvuus koostuu myös vailla fyysistä rakennetta olevista käsitteistä, sosiaalisista
tosiasioista. Näitä käsitteitä voidaan materialisoida ja muokata varsinkin tietotekniikan ja
tietoliikenteen avulla ajasta ja 3-ulotteisesta paikasta riippumatta. Tämä alue liittyy nk.
"ajattomuuteen". Kaikilla toiminnoilla (esim. verkostotyöryhmä) ei ole välttämätöntä
kiinnityskohtaa fysikaaliseen paikkaan, vaan kyse on menetelmistä ja tuotteista
(aineettomat tuotteet, oppiminen, informaation välitys) jotka ovat immateriaalisia – siinä
mielessä, kuin informaatiota voidaan pitää aineettomana19. Tällaisten sosiaalisten
tosiasioiden, tuotteiden, artefaktien käsittelyssä ajan ja paikan käsitteet muotoutuvat
uudelleen. (Castellsin) teoriaa ajasta ja ajattomuudesta voidaan selkeämmin tarkastella,
kun se yhdistetään sosiaaliseen ulottuvuuteen.
Castells ei ole käyttänyt ensimmäisenä simultaanisen ajan käsitettä. Käsitteen kritiikistä
käy ilmi simultaanisuuden suhteellisuus ja sosiaalinen ongelmallisuus. Nowotnyn mukaan
käsitteen historia liittyy 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla tapahtuneisiin kulttuurisiin
muutoksiin läntisissä yhteiskunnissa. Monien hyötyjen vastapainona teknologian virittämä
simultaanisuus ei kuitenkaan johda sosiaaliseen samanaikaisuuteen, vaan itse asiassa
kehittyvien talouksien toimintojen simultaanisuus johtaa koko maapallon mitassa
samanaikaisuuden vähenemiseen kehittyneiden ja kehittymättömien talouksien välillä siitä
huolimatta, että aikaan ja tilaan liittyvät välimatkat lyhenevät. Yksilöiden tasolla
simultaanisuus saattaa olla hyvin ongelmallinen asia, sillä yhteiskunnan simultaanisuuden
täyttämät rakenteet saattavat pakottaa ihmisen kontrolliin ja krooniseen ajan puutteeseen.
Nowotnyn katsoo, että huolimatta verkostotoimintojen nopeudesta ja teknisistä
järjestelmistä, simultaanisuus jää illuusioksi. Simultaanisuuden lisääntyessä yhä pienemmät
aikaerot tulevat merkitseviksi esimerkiksi innovaatioiden tuottamisessa ja niiden
taloudellisessa ja toiminnallisessa hyödyntämisessä. (Nowotny; 1994, 8-10, 18-19, 22-23,
26-30.)

19

Anton Zellingerin mukaan informaatio on fyysistä (eli aineessa ilmenevää järjestystä).
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7.4. Heideggerin substantiaalinen ajan teoria
Selvän vastakohdan Giddensin ja Castellsin relativisitisille aikaa koskeville teorioille
muodostaa Martin Heidegger ja hänen ontologinen teoksensa ”Oleminen ja aika”.
Lähtökohtana on olemassaolon tai täälläolon (dasein) ymmärtäminen ja operatiivinen
määrittely filosofisen keskustelun pohjaksi. Käsillä on ongelma, jonka avointa ratkaisua
Kant kutsui ”filosofian ja yleisen ihmisjärjen skandaaliksi” viitaten siihen, että puuttui
vakuuttava todistus olioiden olemassaolosta ulkopuolellamme. Heidegger itse piti
varsinaisena "skandaalina" sitä, että tällaista todistusta odotetaan ja että siihen pyritään.
(Heidegger; 2000, 25, 253-255.)
Heidegger tekee metodisen oletuksen siitä, että tälläolo ”ottaa ajan lukuun” ja suuntautuu
sen mukaisesti. Hän korostaa ajanlaskutapaa, joka viittaa ajan määrittelemiseksi
rakennettuihin mittavälineisiin. Edelleen Heidegger katsoo, että kulloisellakin täälläololla
joko ”on tai ei ole aikaa”. Se joko ottaa aikaa tai ei voi antaa itselleen aikaa. (vrt. Giddens;
henkilökohtainen aika). Täälläolo tapaa ajan ensisijassa siinä, että se kohtaa
maailmansisäisesti käsillä- ja esilläolevaa ja ymmärtää ajan ”jollakin tapaa esilläolevana”.
Tämän todistaminen osoittaa Heideggerin mukaan että ajallisuus on alkuperäistä aikaa.
(emt. 478-479.)
”Päättämätön, joka toimeliaisuudessaan menettää itsensä huolehditun äärellä,
menettää myös aikansa. Näin häntä luonnehtii puhe: ”minulla ei ole aikaa.” Siinä
missä epävarsinaisesti eksistoiva jatkuvasti menettää aikaansa ja ”on” vailla aikaa,
varsinaisen eksistenssin ajallisuudelle on tunnusomaista, että se ei päättäväisyydessä
koskaan menetä aikaa, ja että sillä ”on aina aikaa.” (Heidegger; 2000, 485.)
Heideggerin mukaan käsitteillä on suhderakenne, jota voidaan kutsua ajoitettavuudeksi.
(esim. tuolloin, sitten) Tässä suhteessa hänen aikakäsitteensä perustuu McTaggartin Bsarja-tyyppiseen käsitykseen (ks. luku 7.7.) Tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että
ymmärrettäisiin itse aika tai sitä, miten tämä (tajuaminen) on mahdollista tai sitä, mitä aika
tarkoittaa. (emt. 481-482.) Heidegger pitää ilmaisujen ajoitettavuutta ajallisuuden
ekstaattisena rakennemuotona ja olennaisina ajalle itselleen. Tämä merkitsee hänen
mukaansa, että ilmaisujen ajoitettavuuden rakenne on todistus siitä, että nämä
ajallisuudesta polveutuneina ovat itse aika. Varsinainen aika ilmenee Heideggerin mukaan
siinä, että täälläolo on aina jo avautunut itselleen maailmassa-olemisena ja
maailmansisäinen oleva on paljastunut sen myötä. Tulkittu aika saa ajoituksensa olevasta,
joka kohdistuu avautuneisuuteen. (emt. 483.) Toisin sanoen Heidegger katsoo täälläolon
avautumisen maailmassa konstituoivan aikaa maailman rakenteellisena tekijänä (tai sen
puuttumisena). Heidegger katsoo ”ajan ajoittavan itsensä” huolehtivassa itselleen aikaa
suovassa moduksessa. Täälläolo perustuu ajallisuuteen ja aika on tämän (eksistentiaalisen)
avautuneisuuden myötä suotu täälläolevalle. Täälläolo on kanssaolemista muiden kanssa.
(emt. 484-485.).
Heidegger katsoo, että täälläolo, joka tulkitsee ja ilmaisee aikaa tekee ajan myös julkiseksi
(emt. 486.) Tässä on mielenkiintoinen yhteys muihin aikaa koskeviin teorioihin.
Siirryttäessä perinteisestä moderniin ajan käsite muuttui. Siirryttäessä nykyisyyteen
aikakäsitteet monipuolistuvat. Heideggerin julkinen aikakäsitys liittyy ajan kollektiiviseen
ja kulttuuriseen kokemiseen eli täälläolon totaaliseen todentumiseen. Myöhemmin käy ilmi,
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että Heidegger tarkoittaa ajan julki tulemisella ajanmittauksen toteuttamista. Tämä on
maailmanaikaa, mutta ei kuitenkaan siksi, että se olisi ”maailmansisäisenä olevana esillä”,
vaan koska se kuuluu maailmaan eksistentiaalis-ontologisesti tulkitussa mielessä. (emt.
489 - 490.).
”...Tällä tavoin aika, jonka kulloinenkin täälläolo on tulkinnut ja ilmaissut, on
sellaisenaan tälläolon ekstaattisen maailmassa-olemisen perustella myös aina tullut
julkiseksi... Ajan tulemien julkiseksi ei tapahdu jälkikäteen ja satunnaisesti.
Pikemminkin, koska täälläolo on ekstaattis-ajallisena aina jo avattu, ja koska sen
eksistenssiin kuuluu ymmärtävä tulkitseminen, aika on jo tullut huolehtimisessa
julkiseksi. Ajan mukaan suuntaudutaan, niin että sen on jollakin tavalla oltava
olemassa jokaiselle.” (Heidegger; 2000, 486.)
Heideggerille täälläolo itse on kello (emt. 491). Siten hänen tulkintansa muistuttaa ajatusta
siitä, että universumi on kello, luonnollisesti sillä varauksella, että tälläolo ei merkitse
Heideggerille (pelkästään) fyysistä universumia. Heidegger pitää aikaa - varsinaisesti
ajallisuudessa huolehdittua aikaa – ensisijaisena paikkaan nähden ajoitettavuuden osalta.
Toisin sanoen Heidegger katsoo karkeistettuna ”ajan kuluvan vaikka mitään ei tapahtuisi”.
Hän pitää ajallisuutta ehtona sille, että ajoittaminen voi sitoutua johonkin tilalliseen ja
paikalliseen.20 Heidegger ei pidä ajanmittauksessa ontologisesti tärkeänä sitä, että
”ajoitettua aikaa määritetään numeerisesti tilan jaksojen ja jonkin tilallisen esineen paikan
vaihdoksen mukaan” vaan sitä, mikä ”sisältyy erityiseen läsnäoloistamiseen, joka
mahdollistaa mittaamisen”. Esineellä on aikansa, koska se on ajassa. Heideggerille aika ei
ole subjektiivista tai objektiivista, vaan elementääristä – maailmassa avattua. (emt. 493495.) Heidegger viittaa ajan ajattomuuteen eli ei-maailmalliseen luonteeseen:
”Kuten jokainen oleva, joka ei ole täälläolon kaltainen, se on ajaton, riippumatta siitä
onko se todellisesti esiintyvää, syntyvää ja häviävää, vai onko se olemassa
”ideaalisesti”. (Heidegger; 2000, 495.)
Teoksen lopussa Heidegger tuo esille Aristoteleen ja Hegelin aikakäsityksen, joita hän
pitää miltei identtisinä. Molemmissa tapauksissa aika on sidottu lähtökohtaisesti paikkaan
ja liikkeeseen. Tila siirtyy ajaksi ja tila on aika eli aika on tilan totuus. (emt. 505.)
Heidegger kuvaa Hegelin käsitystä ajasta tilaan kuuluvan pisteen avulla, joka on negaatio.
Tämän pisteen kaksoiskieltäminen tapahtuu, kun se sijoittautuu maailmaan (itsensä
ulkopuoliseen sfääriin) ja muuttuu itse ajaksi. Oleminen on samalla tulemista ajatelluksi ja
tästä seuraten havaituksi tulemista.
”Hegelin mukaan ... negaation negaatio pisteisyytenä on aika.” (Heidegger; 2000, 506.)
Koska aika on negaation negaatio, rakentaa Hegel tähän pisteeseen ajan ja hengen välisen
sillan. Henki on itse itseään ajatteleva ajattelu, siten, että se on itsensä käsittämistä ja ei20

Avoimena kysymyksenä voidaan pitää sitä, missä määrin Heideggerin Newtoniin kohdistuva arvostus
vaikutti hänen aikakäsityksensä absoluuttisuuteen. (Ks. Heidegger; 2000, 279-280, Rèe; 2000, 46-47, 61.)
"Täälläolon elementaarista historiallisuutta" kuvatessaan (Heidegger; 2000, 41.) Heidegger kuitenkin
viittaa ajan relatiivisuuteen täälläolon ominaisuutena. Tätä on joko pidettävä ristiriitaisena absoluuttisen
ja lineaarisen aikakonseptin kanssa tai tulkittava viittaukseksi useisiin mahdollisiin - kuten
luonnontieteellisiin ja ihmiskeskeisiin - lähestymistapoihin. (Ks. Rèe; 2000, 62-63.)
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minän kieltämistä. Maailmanhistoria on hengen kehkeytymistä ajassa. Heidegger pitää ajan
ja hengen vuorovaikutusta viitteenä keskinäisestä sukulaisuudesta. Koska itseään
käsittävään henkeen liittyvä edistyksen levottomuus on negaation negaatio, voi itseään
aktualisoiva henki ”vajota aikaan” välittömänä negaation negaationa tai tarkemmin sanoen
”henki eksistoi ajallisuuden alkuperäisenä ajallistumisena, joka voidaan ilmasta lisäksi
siten, että ”faktinen eksistenssi ”vajoaa” lankeavana alkuperäiseen ja varsinaiseen
ajallisuuteen. Mutta tällä ”vajoamisella” on itsellään eksistentiaalinen mahdollisuutensa
ajallisuuteen kuuluvassa ajallistumisensa moduksessa.”. (emt. 508-512.)

7.5. Hawkingin ja Whitrow:n tulkintaa fysikaalisesta ajasta ja paikasta
Hawking (1998) luonnehtii fysiikan aikakäsitystä teoksessaan ”Ajan lyhyt historia”.
Suhteellisuusteorian mukaan aika on suhteellista riippuen paikasta ja kappeleiden
liikkeestä. Absoluuttisen ajan sijaan aika on yksilöllistä ja paikallista. Aika on neljäs
ulottuvuus, jossa liike toteutuu. Hawking ottaa käyttöön ”todellisen” ajan lisäksi
imaginaarisen siitä syystä, että kvanttifysiikassa kappaleen voidaan katsoa siirtyvän
pisteestä toiseen kaikkia mahdollisia aika-avaruuden reittejä pitkin. Kappaleen siirtymisen
todennäköisyys saadaan laskemalla yhteen kaikki mahdolliset reitit. Tämä rikkoo
tavanomaisia käsityksiä prosessin ja liikkeen ajallisista ja paikkaan liittyvistä rajoituksista ja
käyttöön otetaan imaginaarinen aika tai imaginaariluvuilla merkitty aika.
Hawkingin mukaan kvanttifysiikassa aika-avaruuteen liittyy se ominaisuus, että aika ja
paikka voidaan ilmaista täsmälleen samalla tavalla. Kyseessä on euklidiseen 2-ulotteiseen
aika-avaruuteen tehty lisäys, jossa ajan suunnalla ja etäisyydellä on kaksi ulottuvuutta.
Siten kyseessä on neljä (aika?) ulottuvuutta. Kyseessä on laskutekninen keino, jolla
saadaan todellisia tapahtumia vastaavia tuloksia. Hawking toteaa, että euklidisessa aikaavaruudessa aika on ”tasaveroinen” paikan kanssa. (Hawking; 1998, 172-174.) Hawking
näyttää tarkoittavan, että imaginaarinen aikakäsitys, jolla voidaan selittää kvanttifysiikassa
havaittuja ilmiöitä, kuvaa paikkaa eli tilaa. Ts. jos on monta paikkaa on myös monta aikaa,
sillä jos hiukkanen voi olla monessa paikassa tai tilassa se on myös monessa ajassa.
Whitrow (1999) käsittelee Newtonin fysikaalista aikakonseptia ja Leibnitzin teoriaa ajan
olemuksesta. Molemmat pitivät aikaa lineaarisena, ainutkertaisena. Universumi käsitti
peräkkäisiä tiloja, joista jokainen vallitsi vain hetken ja peräkkäiset hetket olivat kuin
pisteet loputtomalla suoralla. Newton arvioi, että absoluuttinen aika virtaa itsestään ilman
mitään suhdetta ulkopuoliseen. Hän katsoi, että ajan nopeus, jolla hetket seuraavat toisiaan
on riippumaton kaikista satunnaisista tapahtumista ja prosesseista. Newtonin käsitystä
kuvaa hänen aikaa koskeva määritelmänsä Principia-teoksen alussa.
"Absoluuttinen, todellinen ja matemaattinen aika virtaa itsestään ja oman luontonsa
voimasta tasaisesti ilman suhdetta mihinkään ulkopuoliseen." (Newton) (Whitrow;
1999, 160-163.)
Newtonin usko absoluuttiseen aikaan aiheutuu Whitrowin mukaan siitä, että täytyy olla
jokin teoreettinen ajan mittapuu kompensoimassa käytännön ajanmittauksen hankaluutta.
Whitrowin mukaan Newtonin aikakäsityksestä ei ole apua etsittäessä keinoja ajan
mittaukseen. (Koska se on määritelty kaiken havaittavan ulkopuolelle). Siinä on myös
sisäisiä ristiriitoja, sillä ollakseen virtaus ajan tulisi koostua ajallisista tapahtumista.
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Leibnitz ei uskonut, että ajan hetket voivat olla olemassa tapahtumista riippumatta. Hän
perusteli sitä riittävän syyn periaatteella; mitään ei tapahdu ilman syytä, jonka mukaan
asian pitäisi tapahtua eikä jäädä tapahtumatta. Leibnitzin mukaan "hetkiä ilman asioita ei
ole ja hetket koostuvat asioiden peräkkäisyydestä". Jos asioiden järjestys pysyy samana,
yksi tila on samanlainen kuin toinen, eikä niitä voida erottaa. Leibnitz katsoi ajan olevan
ilmiöiden seuraamisjärjestys. Jos ilmiötä ei ole, ei ole aikaakaan. (Whitrow; 1999, 162.)
Whitrow katsoo Newtonin absoluuttisen käsityksen olleen yleisesti vallalla 1900-luvun
alkuun saakka, jolloin Einstein esitti suppean suhteellisuusteoriansa. Hän kuvaa nykyisin
yleisesti vallitsevaa tulkintaa ajasta seuraavasti:
"Sekä tiedemiehet että filosofit pitävät nykyään absoluuttisen ajan hetkien omaehtoista
olemassaoloa tarpeettomana hypoteesina. Tapahtumat eivät ole samanaikaisia siksi,
että ne sijaitsevat samalla hetkellä ajassa vaan siksi että ne tapahtuvat yhdessä... Jos
kaksi eriaikaista tapahtumaa sattuu tietyssä aikajärjestyksessä, tämä johtuu siitä, että
toinen tapahtuu ennen toista eikä siksi, että ne asettuisivat ajassa eri hetkille, joista
toinen olisi aikaisempi. Toisin sanoen, me johdamme ajan tapahtumista eikä
päinvastoin." (Whitrow; 1999, 161-162.)

7.6. Pohdintaa
"People create time through their cooperation and their coexistence, their diachronic
interactions beyond time and through their synchronic relations in time. The time of action always contains elements of decision.... Today the future has caught up with the
present, but time, individually and collectively, has remained limited. New resources of
time are in demand. They are opening up through the extension of time in the present
and trough the availability at all times which technologies make possible. But the latter
in their turn demand a temporal availability of human beings. So where is the time to be
found?" (Nowotny; 1994, 14-15.)
Operatiivista käsitystä ajasta hallitsee yleisesti Newtonin malli, jossa aika on absoluuttinen
ja itsestään kellonomaisesti etenevä metaulottuvuus. Jos aikaa tarkastellaan suhteellisena
käsitteenä tai prosessianalogiana, avautuu monimuotoisempia mahdollisuuksia sosiaalisen
merkityksen arviointiin. Esim. Adam (1990, 78, 80-81.) viittaa siihen, että aika-systeemien
arvioinnissa tulee keskittyä yksittäisten askelten sijaan verkoston toiminnan tarkasteluun,
sillä tuotoksia ei voida jäljittää yksittäisiin syihinsä, vaan analyysi on kohdistettava
prosessien keskinäiseen toimintaan (interplay). Adamille aika on kontekstispesifi käsite.
Tiloja, joissa prosessit ilmenevät ovat henkiset, sosiaaliset, virtuaaliset ja fyysiset tilat.
Prosessien frekvenssiin eli asioiden ilmenemiseen voidaan erityisin toimin vaikuttaa ja
prosessi voidaan esimerkiksi toteuttaa useina erillisinä ja rinnakkaisina tapahtumasarjoina,
joilla on oma "aikaulottuvuutensa".
Giddens puhuu rakenteesta ajan ja paikan kaltaisena ulottuvuutena. Castells kuvaa
moderniin kuuluvaa ajan muotojen muutosta - mm. nopeutumista, tiivistymistä ja
ajattomuutta tarkoittaen sosiaalisten prosessien ja -tosiasioiden luonteen muutosta
erityisesti tietoteknologian vaikutuksesta. Nowotny katsoo, ettei teknologinen muutos
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merkitse mitään muuta, kuin sosiaalisten muutosten taajuuden nopeutumista. Nowotnyn
mukaan teknologia ei kuitenkaan kykene sanelemaan ajan muotoja, vaan ne saavat
sisältönsä ihmisten välisen vuorovaikutuksen muodoista, joiden symbolisia merkityksiä
käytetään yleisen orientoitumisen välineinä. Teknologia välittää näitä prosesseja ja antaa
niille toiminnallisia muotoja, jotka tasoittavat tai kärjistävät ihmisten keskinäisiä sosiaalisia
eroavaisuuksia. (Nowotny; 1994, 26, 39-40.). Nowotnyn kantaan inhimillisten tekijöiden
merkityksestä voidaan yhtyä. Kuitenkin kaikki prosessit voivat vaikuttaa inhimilliseen ja
inhimilliseen vuorovaikutukseen, jos ihmiset ovat niissä osallisia. Myös tekniset prosessit
ovat inhimillisten päätösten tai ainakin toimintojen seurauksia.
Työ- ja liiketoimintaprosessien tietoverkkoihin perustuva integrointi muuttaa
työprosessien luonnetta. Jos paikka on ekvivalentti ajan kanssa tai jopa aikaa määräävä
tekijä, (työ) tilojen ja (liiketoiminta)tilojen muotoilu vaikuttaa sosiaalisten tapahtumien
aika-ulottuvuuteen tavalla, jota Castells ja Giddens kuvaavat aikakonseptien muutoksina.
Suhteessa muihin prosesseihin, kuten vuorokausianalogiaan perustuvaan viralliseen aikaan
tai henkilökohtaiseen aikaan prosessit nopeutuvat ja pakkautuvat. Castellsin termi "ajaton
aika" on kaksoisparadoksi, joka viittaa erityisiin prosessin sisäisiin muotoihin.
Kvanttifysiikassa hiukkasen todennäköinen siirtyminen tilasta 1 tilaan 2 voidaan ennustaa
laskemalla yhteen kaikki mahdolliset reitit. Voidaan ajatella, että myös sosiaalinen prosessi
voi edetä useita eri reittejä ja keskeistä on tunnistaa sekä integroida mahdolliset
toivottavaan tilaan tai haluttuun suuntaan vievät reitit. Kyse on prosessinhallinnasta, joka
on tilakonseptien hallintaa. Aikakonseptit riippuvat tilasta, jossa prosessi on. Tilan ja
prosessin muodon avulla voidaan vaikuttaa toteutuviin aikamalleihin.
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Kuvio 36. Prosessin muotoilu ja ajan käsite
A

1

2

3

4

2
B

1

3

5

1

4

5

2

1/2

3

5

4

kausaalisuus
Esimerkkikuviossa rakennetta muuttamalla vaikutettiin aika-paikkaan siten, että prosessi
tapahtui vaihtoehdossa B. - A:sta poikkeavasti - samanaikaisesti usealla (aika + paikka)
taholla. "Nopeutuminen" aiheutuu siitä, että prosessi voidaan toistaa vaihtoehdossa B.
vaihtoehdon A. keston aikana kahdesti. Tilanteessa tulee näkyväksi verkostojen ja
tietoverkkojen vaikutus, jotka mahdollistavat monimuotoiset prosessit. (Vrt. Ollus ym.;
1998, 3-4.) Etätyötä ja tietoverkkoympäristöä (electronic space) on pidetty myös ilmiönä,
joka muuttaa läsnäolon, sekvenssin ja temporaalisuuden rakennetta ja korostaa
samanaikaisuuden (simultaneity) luonnetta. (Kompast & Wagner; 1998, 99.)

Kuvio 37. Prosessien tiivistyminen
suuri
Samanaikaisesti
käynnissä olevien
prosessien lkm.

pieni
pitkä

lyhyt
Prosessien sykli

Kuvioissa 37. on tarkasteltu, miten voidaan ymmärtää kiireen lisääntyminen tai ajan
tiivistyminen. Prosessien sykli lyhenee ja niiden samanaikainen määrä lisääntyy. Henkilöt ja
organisaatiot ovat kiinnittyneenä yhä useampiin prosesseihin, joiden sykli voi vaihdella.
Prosessit voivat haarautua ja verkottua. Verkottuvassa tuotantoprosessissa ja virtuaalisissa
työympäristöissä työn luonne johtaa osallisuuteen useisiin prosesseihin. Työaikaa ja
työprosesseja kuitenkin mallinnetaan ja hallitaan pääsääntöisesti juridis-sopimuksellisesti,
kuten ne olisivat stabiileja, holistisia, lineaarisia ja rajoittuisivat työnantajan fyysiseen tilaan
ja muodolliseen työaikaan. Subjektiivisten kokemuksien (kiire, jaksaminen jne.) kannalta
on olennaista se, kuinka henkilö hallitsee monipuolistuvia prosesseja. Tämän suhteen
säätely on yhä vähemmän riippuvaista ulkoisista juridis-sopimuksellisista säännöistä ja yhä
enemmän riippuvaista henkilökohtaisista kyvyistä, vaikutusmahdollisuuksista ja prosessien

124
muotoilusta. Oleellista on työn virallisen ja epävirallisen, julkisen ja yksityisen
organisoinnin tapa.
Prosessiin osallistuvan ihmisen yksilöllisen ajankäytön kannalta nousevat keskeisiksi
ajankäytön hallinnan mahdollisuudet. Perinteisen säädösohjauksen lisäksi strategioita
voivat olla henkilökohtaisen aika-autonomian hankkiminen tai ajankäyttöä koskevan
yleisen ja prosessikohtaisen joustavuuden lisääminen. Teknisenä mahdollisuutena on
työvälineiden ja prosessin automatisoinnin kehittyminen työpanosta vähentävällä tavalla.
Ajan konsepteja, jota myös työprosessi voi tuottaa, voidaan nimittää mm. synkronisiksi tai
asynkroniksiksi, lineaarisiksi tai syklisiksi. Kamppinen (1999, 101-102) katsoo voitavan
puhua myös heilurimaisesta ajasta. Adam (1990, 168.) esittää, että toiminnan
tulkitseminen lineaariseksi tai sykliseksi riippuu havainnoitsijasta ja ajallisesta etäisyydestä
tapahtumaan.
Kuvio 38. Eräitä heuristisia prosessimalleja
Lineaarinen

Syklinen

Heiluri

Synkroninen

"kehä"
Asynkroninen

+
+
+
"aalto"
(Nowotny; 1994,
60-62.)
"verkosto"

Työajan ja prosessin hallinnan kannalta asynkroniset mallit näyttävät tarjoavan enemmän
tulkintamahdollisuuksia. Työn organisoiminen useille tahoille, työn suorittaminen sopivana
ajankohtana tai työn jakaminen verkostoon ovat temporaalisia työn organisointiin liittyviä
ratkaisuja, jotka tarjoavat variaatiota lineaarisiin, syklisiin tai kehämäisiin prosesseihin.
Etätyö ei ole ajasta tai paikasta riippumatonta, vaan se on työjärjestely - prosessi, joka
tapahtuu fyysisessä ja henkisessä sekä usein myös virtuaalisessa tilassa. Prosessi tiloissa
määrää sen, mitä kutsumme ajaksi ja työajaksi. Työn tehostuminen on työprosessin uusi
tuottaminen, sen hallittu muoto tiloissa, joka ilmenee esim. suhteellisena nopeutena,
parempana laatuna, vähäisempänä energian ja materian kulutuksena eli pienempinä
entropiaa lisäävinä prosessin ominaisuuksina. Käytännössä työn tehostumien on esim. sitä,
että työprosessi muokataan - tai yleensä saa muodostua - rinnakkaiseksi tai asynkroniseksi
lineaarisen mallin sijaan. Samat työvaiheet sisäisine palauteprosesseineen voidaan suorittaa
rinnakkaisina. Tämä voi tapahtua esim. integroimalla useassa eri paikassa tapahtuva
ajattelu- ja työprosessi. Kilpailuetu syntyy siitä, että sama prosessi voidaan tuottaa
useammin ja / tai laadukkaammin kuin markkinoilla yleensä on tapana. Työajan muodot ja
työaikaan liittyvä autonomia riippuvat valtasuhteista, työn organisoinnista ja liiketoimintaja innovaatiostrategiasta.
Etätyön konseptuaalinen selittäminen liittyy työprosessin organisointiin useissa tiloissa.
Tehokkuustekijät liittyvät henkisen prosessin parantumiseen, joka on luonteeltaan
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ajatteluprosessien kertautumista, laajenemista ja paradigmaattista muuttumista.
Työmarkkina-asemaan ja työelämän laatuun liittyvät positiiviset ja negatiiviset tekijät
liittyvät työaika-autonomian määrään ja työaikaan yhdistyvään työprosessin hallintaan.

7.7. Aika ja prosessi
”...Augustinuksen mukaan aika on liikkeen aspekti ja aika ei ole nopeampaa tai
hitaampaa siten, kuin liike voi olla...” (Knuuttila; 2000, 19.)
“Ba does not necessarily mean a physical space. Rather, it is a specific time and
space.... Ba let participants to share time and space, and yet, it transcends time and
space...” (Nonaka, Toyama, Nagata; ei painovuotta)
Jos aikaa pidetään prosessianalogiana, niin on tarkasteltava, mitä voidaan sanoa prosessien
mahdollisista temporaalisista määreistä. Arvioitaessa aikaa ja paikkaa työn määreinä
spatiaalisesta näkökulmasta, voidaan lähtökohtana pitää käsitystä neljästä tilasta tiedon
muodostuksen tiloina, joista henkinen on ensisijainen. Nonakan ym. teoria tietoisuudesta
on muotoiltu siten, että siinä pyritään edistämään luovuuden elementtejä strukturoidulla ja
päämäärähakuisella tavalla.
Kun tietoisuus ymmärretään inhimillisenä ajatteluna, joka on osittain jaettua, päädytään
tietoisuuksien tiloihin, joita ei ole järkevää kuvata paikkaan liittyvin termein vaan ne on
syytä nähdä järjestelminä. Yrityksen toimintatapa, yleinen kulttuurinen tuotannon konsepti
tai työmarkkinajärjestelmä ovat myös ajattelun malleja.
Fyysinen tai virtuaalinen tila ovat tietoisuuteen liittyvän prosessin apuvälineitä sikäli, kuin
tilassa tai tietoverkoissa on elementtejä, jotka tukevat ajattelua esim. laajentamalla ja
nopeuttamalla tiedon muodostusprosesseja. Erityinen ajattelua vahvistava väline on
inhimillisiin kykyihin liitetty tieto- ja tietoliikenneteknologia (Engelbart; 1962.) Työn
järjestely paikassa ja tilassa kuvaa ihmisten keskinäisiä sekä ihmisten ja teknisten
järjestelmien välisiä suhteita fyysisessä ja tietoverkkoulottuvuudessa. Järjestelyjen
tarkoituksena on tukea tietoista prosessia tai toteuttaa ajatus toimintojen fyysisestä tai
sosiaalisesta muodosta.
Adam katsoo McTaggartin rakentaneen aikaa kuvaavan A- ja B-sarjan loogiseksi
välineeksi, jolla erotetaan toisistaan kiistämätön temporaalinen järjestys (B) ja suhteellinen,
havainnoitsijoista ja ympäristöstä riippuva kontekstuaalinen aikaa koskeva käsitteiden
joukko (A). (Adam; 1990, 20-21.) Albert S. Kivinen (2000) käyttää aikaa kuvatessaan
temporaalisen tosiasian käsitettä. Se voidaan määritellä tosiasiaksi, joka ratkaisee joidenkin
temporaalisten propositioiden totuusarvon. Temporaalisiin ominaisuuksiin voidaan lukea
kesto ja ajallinen positio. Temporaalinen singulaaritosiasia on tosiasia, jonka
komponenttina on jokin temporaalinen ominaisuus.21
Ajan A- ja B-sarja McTaggartin aikateoriassa

21

Kivisen mukaan aika on McTaggartin tunnetun aikaa kuvaavan mallin B-sarjan yksiulotteinen,
lineaarinen, jatkuva monisto.
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A-sarja:
menneisyys

tulevaisuus
nyt

B-sarja:
1900

2000

ennen

2100
jälkeen

(Niiniluoto; 2000, 247.)
Aikaa voidaan tarkastella verraten sitä geometriseen suoraan, jonka osia ovat janat sekä
pisteet. Piste on raja (ei viivan osa), joka jakaa suoran kahteen puolisäteeseen, joka
voidaan esim. ajatella nykyhetkeksi, joka jakaa ajan menneisyyteen sekä tulevaisuuteen.
Toisaalta nykyhetki on jatkuvasti uusi geometrisesti paikallaan pysyvä piste. (Kivinen;
2000, 179-182.)

suora

aika

______________________

janat

ajanjaksot (periodit) ______ _________ _______

pisteet

hetket (instans) .............................................

(vrt. Kivinen; 2000, 182.)
Kivinen tarkastelee aikaa koskevia käsityksiä sekä jakaa ne temporaaliseen realismiin sekä
temporaaliseen irrealismiin. Temporaalinen realismi jakautuu substantiivisiin ja
aksidentaalisiin teorioihin sen perusteella kuluisiko aika tapahtumien puuttumisesta
huolimatta. Aksidentaaliset teoriat haarautuvat substantiivisen ja adjektiivisiin ajan
teorioihin sen kysymyksen perusteella: mille ajalliset määreet kuuluvat? Substantiivisen
teorian mukaan on olemassa erityisiä partikulaareja – ajakkeita (temporalia) – joilla on
primäärejä ajallisia ominaisuuksia. Adjektiivisten teorioiden mukaan temporaaliset
ominaisuudet kuuluvat tapahtumille ja prosesseille. (Kivinen; 2000, 183-184.) (Asetelma
15.)
Mutta kuinka työn organisointi tilassa vaikuttaa prosessin luonteeseen. Siitonen siteeraa
Kantia, jonka mukaan ”pääsemme perille ajan järjestyksestä tutkimalla kausaalista
järjestystä”. (Siitonen; 2000, 152.) Ajattelu- ja työprosesseja järjesteltäessä vaikutamme
prosessien sisäisiin ja niiden välisiin kausaalisuhteisiin vaikuttamalla prosessin
rakenteellisiin osiin sekä myös määrittelemällä (esim. atk-ohjelmien keinoin) tekijöiden
kausaalisuhteen luonteen. Siten vaikuttamalla prosessin luonteeseen vaikutamme sen
temporaalisiin ominaisuuksiin. Prosessin ulkoisen luonteen voimme kokea muuttuneina
aikakonsepteina. Prosessi ilmenee temporaalisesti uudella tavalla. Usein sanomme sen
nopeutuneen, tai työn hajautuneen, kiireen lisääntyneen jne. Nämä arkipäiväiset viittaukset
temporaalisiin käsitteisiin kohdistuvat samaan ilmiöön, joista Castells puhuu ajan
tiivistymisenä tai pakkautumisena.
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Asetelma 15. Aikateorioiden luonteesta
A. Temporaalinen realismi
(”on olemassa ajallisia
tosiasioita”)

A2,1. Substantiivisen ajan
A1. Substantiaalisen ajan
teoriat (”aika kuluisi, vaikka teoriat (”ajalliset määreet
mitään muuta ei tapahtuisi”) kuuluvat temporaaleille”)
A2. Aksidentaalisen ajan
teoriat (”Aika edellyttää
muutosta”)

A2,2. Adjektiivisen ajan
teoriat (”ajalliset määreet
kuuluvat tapahtumille ja
prosesseille”)

B. Temporaalinen irrealismi
(”ei ole ajallisia tosiasioita”)
(Kivinen; 2000, 185.)
Castells pitää simultaanista aikaa tapahtumien seuraamiseen ja kommunikoinnin
mahdollisuutena. Ajattomaksi ajaksi hän nimeää mahdollisuuden dokumenttien laadinnan,
jonka voi kollaasinomaisena tapahtumana toteuttaa siten, että siinä voidaan välttää alkuun,
loppuun ja sekvenssiin liittyvät rajoitteet ja liittää aika halutulla tavalla esityksen kohteena
oleviin asioihin. Esityksen logiikka seuraa sosiaalisen kontekstin merkityksiä ja tarpeita.
(Castelles; 1996, 461-462.) Castells kohdistaa ajattomuuden aikakäsitteensä
ajatteluprosessiin, jonka logiikkaa dokumentoitu tieto kuvastaa. Hänelle ajatteluprosessin
lopputuotteet ovat konstruktioita. Toisaalta hän katsoo ajattoman ajan liittyvän
virtauksiin. Castells asettuu fyysisissä ja virtuaalisissa tiloissa tapahtuvan prosessin
yläpuolelle korostaessaan ajattelun vapautta suhteessa aikaa koskeviin konstruktioihin.
Toisaalta hän liittää ajattoman ajan virtauksiin, joita on pidettävä fyysisissä ja
virtuaalitiloissa ilmenevinä prosesseina. Tässä suhteessa Castells ei ole täsmentänyt
ajatuksiaan. Castellsin käsitteet edellyttäisivät suhteuttamista esim. Aristoteleen aikaa ja
ajattomuutta koskevaan dikotomiaan; ”Ajallista on muuttuva, ajatonta muuttumaton”. (Ks.
Knuuttila; 2000, 25.)
Castellsista riippumatta on ajateltavissa, että ”ajaton aika” on prosessin luonteen
muutokseen liittyvä käsite. Se on innovaatio, ajatuksellinen uudelleenjärjestyminen, joka
tapahtuu vailla aikaulottuvuutta ja voi epäjatkuvasti muuttaa prosessin tilan sekä
hyppäyksenomaisella tavalla vähentää entropiaa järjestelmässä. Tämä ajatus liittyy
Prigoginen (Ks. Adam; 1990, 65.) esitykseen siitä, että aika on luonteeltaan tapahtumien
rikkoontunutta symmetriaa. Tällöin oleellista olisi - innovaation sijaan - prosessin sisäinen
historiallisuus.
prosessin luonteen muutos

innovaatio
Niiniluodon mukaan tulevia tapahtumia voidaan kuvata vaihtoehtojen puumaisena
rakenteena, jossa lähtökohdat, inhimillinen tahto ja toiminta aktualisoivat joitakin
mahdollisista tulevaisuuksista (ks. Niiniluoto; 2000, 248-250.). Tarkastellessaan
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menneisyyden vaikutuksia Niiniluoto esittää Popperiin viitaten filosofisen näkökannan,
jonka mukaan vaikutusta voidaan käyttää todellisuuden kriteerinä. (Jos A vaikuttaa
kausaalisesti B:hen, niin A on olemassa.) On mahdollista esittää myös argumentti, jonka
mukaan sallitaan todelliseksi myös potentia, jolla viitataan kausaaliseen vaikutuskykyyn
(Jos A:lla on kyky vaikuttaa kausaalisesti, A on olemassa.) (Niiniluoto; 2000, 252. vrt.
Knuuttila; 2000, 24.) Ilmeisesti tätä kriteeriä voidaan käyttää myös prosessien sekä
välittömän nykyisyyden arviointiin. Jos esim. rinnakkaisilla prosesseilla on vaikutusta
toisiinsa22, voidaan päätellä niiden olevan samanaikaisesti olemassa. Tämä viittaa
todellisuuden mahdolliseen monimuotoisuuteen, jolloin ”tulevaisuuspuusta” voidaan valita
useita eri väyliä siten, että useat potentiaaliset mahdollisuudet toteutuvat. (vrt. Hawking)
A
B
C
D
E
Niiniluodon "tulevaisuuden puu" muistuttaa aika-analogiana kuvatun geometrisen suoran
janoja. Tulevaisuus voidaan kuvata mahdollisina tosiasioina, joiden olemassaolo ei ole
toisiaan täysin poissulkevia. Useat mahdollisuudet voivat toteutua siinä merkityksessä, että
työ- tai ajatteluprosessi voi edetä ”samanaikaisesti” eli useita eri reittejä pitkin. Useiden
rinnakkaisten prosessien olemassaoloon viittaa myös Einsteinin suhteellisuusteoriasta tehty
tulkinta, jonka mukaan kolmiulotteiseen paikkaan ja aikaan liittyvässä koordinaatistossa
kahden tapahtuman ilmeneminen samassa paikassa ja samalla hetkellä on paradoksi. Näin
on myös siinä tapauksessa, että tosiasiassa tarkoitetaan ”pientä” aikaan ja paikkaan
liittyvää eroa ilmiöiden välillä sekä siitä riippumatta, käsitetäänkö aika suhteelliseksi vai
absoluuttiseksi23 suureeksi. (Ks. Lehti; 2000, 100, 109, 111, 113-115.) Tämä tulkinta on
myös esitetty eräänä mahdollisuutena tulevaisuutta ja nykyhetkeä koskevissa teorioissa,
joita Oksanen nimittää haarautuvan ajan teorioiksi ja joita on myös saatettu kuvata
ontologisen probabilismin nimikkeellä. Kyse on siitä, että vaihtoehtoisilla todellisuuksilla
on objektiivinen todennäköisyys. Ajan kulumista saatetaan perustella sillä, että
mahdollisten tapahtumien määrä pienenee kun mahdollisia on aktualisoitu tai toisaalta
voidaan päätellä, että nk. ”monen maailman” teoriaan liittyen ajan kuluminen ilmenee
siten, että tapahtumien määrä lisääntyy jokaisen noomisen mahdollisuuden realisoituessa.
Tällöin aikaa luonnehtii ”ajan virran indeterministisyys”, jonka Oksanen katsoo viittaavan
siihen, ettei objektiivista nykyhetkeä olisi. (Oksanen; 2000, 122-123.)
Kun yhdistämme Kivisen mainitseman B-sarjatyyppisen ajan luonteen analyysiin Kantin
esiin nostaman idean kausaalisuuden ja ajan yhdenkaltaisesta ominaisuudesta, yhdistyvät
prosessin ja ajan ominaisuudet tavalla, joka tekee mahdolliseksi erilaisten aikakonseptien
ymmärtämisen ja muodostamisen. Adjektiivisten aikaa koskevien teorioiden mukaan,
22

Tuomi esittää ajatuksen siitä, että fenomenaalisesti erilaisilla maailmoilla on oma ja toisiinsa
vertautumaton aikansa. Hän esittää myös ajatuksen siitä, että systeemin eri tasoilla on useita
aikaulottuvuuksia, jotka ovat kuitenkin toisiinsa väljästi sidonnaisia (loosely coupled), josta syystä voidaan
sanoa aikaulottuvuuksien olevan keskinäisessä yhteydessä (related) (Tuomi; 1999, 207.) Tuomen käsitys
on lähellä kausaalisen vaikutuksen ja siitä johdetun olemassaolon teoriaa.

23

Voidaan ajatella, että universumi itse on kello, joka geometrisoi ajan. (Lehti; 2000, 109.)
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vaikuttamalla kausaalisuhteisiin ja prosessin ominaisuuksiin, voimme samalla vaikuttaa
prosessin temporaalisiin määreisiin.
Aika voi ilmetä useina ja vaihtelevan kestoisina (pituisina) prosesseina tiloissa. Näitä
prosessin vaiheita (jotka pyrkivät esim. ajatuksen tuottamiseen tai fyysiseen tuotteeseen)
voi olla käynnissä useita ja niillä saattaa olla useita keskinäisiä relaatioita (verkottuminen,
rinnakkaisuus jne.).
Mitä ajan suhteellisuus ja sen luonne prosessianalogiana merkitsee työn, etätyön, työn
organisoinnin, liiketoiminnan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan osalta ?
I On mahdollista tarkastella ilmiöitä siten, että erilaisilla aikaulottuvuuksilla esiintyvät asiat
ovat todellisia.
II On mahdollista perustella ajatusta siitä, että on useita mahdollisia tulevaisuuksia ja että
niihin voidaan vaikuttaa.
III On mahdollista ajatella, että useat (ei vain yksi) potentiaaliset mahdollisuudet
toteutuvat.
IV Tästä seuraa, että prosessi voi haarautua eli johtaa useiden vaihtoehtojen (näennäiseen
tai absoluuttiseen) samanaikaiseen toteutumiseen.
V On mahdollista tulkita aika prosessin ominaisuudeksi
VI Prosessia voidaan muotoilla siten, että siihen kiinnittyy erilaisia temporaalisia
ominaisuuksia.
VII Työn organisoinnin ja tieto- ja tietoliikennetekniikan keinoin voidaan vaikuttaa
työprosessin kulkuun tavoilla, joiden laatua on kuvattu kohdissa I-VI
VIII Ilmenevät (näkyvät) aikakonseptit muuttuvat ja tämä on myös erityinen tarkoituksellinen tai tahaton liiketoiminnallinen seuraus (läpimenoaikojen lyhentäminen,
joustava työaika, kiireen lisääntyminen jne.).
IX Etätyöllä viitataan ilmiöön, jossa aikakonseptia on muutettu työn prosessimuutoksen
seurauksena. Etätyö on yksi mahdollisista aikakonsepteista, jolla on historiallinen ja
jossakin mitassa konseptuaalisesti määräytynyt muoto.
X Etätyö liittyy yhtenä osana työprosessin muokkaamiseen
XI Työprosessin muutos johtaa usein työn tehostumiseen, varsinkin kun siihen liittyy
useita ja mahdollisesti rakenteellisia muutoksia koko työprosessissa.
XII Työprosessin muutosta voidaan kuvata työ- ja liiketoimintaprosessin muutoksena,
joka liittyy osaamispääomaa koskevassa teoriassa osaamispääoman komponenttien
sisäiseen ja niiden väliseen toimintaan.
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XIII Liiketoiminnassa aikaa ajatellaan pelkästään annettuna, yksiulotteisena, lineaarisena
suureena. Tämä on puutteellinen käsitys työn mahdollisista temporaalisista
ulottuvuuksista. Työ- ja liiketoimintaprosessien muotoilun avulla voidaan käyttää useita
aikakonsepteja.
XIV Liiketoiminnallinen hyöty on sitä suurempi, mitä pidemmälle työprosessin fyysistä ,
virtuaalista ja sosiaalista tilaa ja niissä ilmeneviä järjestelmiä voidaan käyttää ajattelu- ja
työprosessin tehostamiseen. Tätä toimintaa voidaan kutsua ajatuksien ja innovaatioiden
tuottamiseksi.

7.8. Aika ja entropia
Davies (1999) tarkastelee ajan tajuamisen luonnetta sekä fysikaalisia prosesseja, jotka ovat
ajan suhteen symmetrisiä. Hän esittää väitteen, että prosessi saisi aikaan ajan illuusion
mielessä, sillä tapahtumilla ja prosesseilla näyttää olevan suuntansa24. Näitä prosesseja
voidaan selittää termodynamiikan toisella lailla, joka liittyy suljettujen systeemien
hajoamiseen (lämpö siirtyy lämpimästä kylmempään kappaleeseen) eli entropian
lisääntymiseen. Davies esittää hypoteesin, että aika on tilan analogia. Eli aika = paikka.25
"… the arrow of time has a simple spatial analogue. Just as the laws of physics do not
favour a direction of time, neither do they favour a direction of space."
Davies näyttää sanovan, että havaitsemamme prosessi ja sen suunta on ilmeinen, mutta
prosessi ei edellytä aikaa. Aika olisi termodynaamisen prosessin reflektio tai aika on
tajunnan valitsemien vaihtoehtoisten (yhtä todellisten) todellisuuksien virta. Esim.
tuotantoprosessi olisi partiaalista järjestäytymistä eli entropian pistemäistä vähenemistä ja
järjestelmän hidasta palautumista hajaannukseen. Järjestystä voivat saada aikaan
ulkopuolinen energia ja ajatukset sekä työ. Kyseessä olisivat fysikaalisesti
termodynaamiset aaltomaiset prosessit, jotka yleensä lisäävät entropiaa ja joissa tuotettu
rajallinen korkea järjestys palautuu entropiaa kohti.
Barbara Adam arvioi, kvanttimekaniikan tulkintojen perusteella, että perimmäistä yksikköä
(ultimate unit) voidaan kuvata toimintojen - ei kappaleen - ominaisuuksien mukaan. Kun
syytä ei voida erottaa toiminnasta, aika ja energia tulevat perimmäisen todellisuuden
osiksi. Ts. aika ei ole prosessista erotettava ulkoinen ulottuvuus Newtonilaisen fysiikan
merkityksessä. Barbara Adam viittaa mm. Prigogineen ja Stengersiin (1984) ja katsoo että,
kun aikaa tarkastellaan systeemispesifinä asiana, ajan ominaisuudet poikkeavat toisistaan
termodynaamisissa ja avoimessa26 (dissipative) prosesseissa. Termodynaamiset prosessit

24

25

Kuten vanheneminen, tai ruostuminen

Voidaan kuitenkin kysyä onko aika tilan ja / vai prosessin analogia ? Eli onko aika tilan vai toisiaan
seuraavien tilojen analogia. Davisia tulkiten ajan täytyy olla kunkin yksittäisen paikan ja muuttuvien
tilojen analogia.
26
Avoin (dissipatiivinen) järjestelmä tarkoittaa runsaasti energiaa käyttävää ja kaukana tasapainosta
olevaa järjestelmää, joka on epäsymmetrinen ja toimii epälineaarisesti. Tällainen systeemi saattaa
järjestäytyä uudelleen ja tuottaa aikaisempaa korkeamman järjestyksen. Järjestelmän toiminta perustuu
avoimuuden lisäämiseen.
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kulkevat kohti lisääntyvää epäjärjestystä kun avoimien järjestelmien prosessit kulkevat
kohti "negatiivista entropiaa, lisääntyvää järjestystä ja luovuutta". (Adam; 1990; 61-69.)
Jos aika on prosessin analogia, on mahdollista, että sosiaalinen prosessi ajatuksien ja
innovaatioiden tuottajana on vapaa termodynamiikan prosessista ja sen määräämän ajan
ominaisuuksista. Sosiaalisen prosessin aikakäsite määräytyy sen omasta logiikasta.
Logiikka ja sosiaalisen prosessin (ajan) "suunta" riippuisi siten innovaatioista. Ne ovat
epäjatkuvia ja vievät systeemin epäjatkuvaan muutoksen tilaan.
Informaation ja entropian lisääntyminen voi johtaa myös kaaoksen järjestäytymiseen ja
systeemin uuteen tilaan tai tiloihin. Informaatio ja tieto ovat sosiaalisen prosessin
keskeinen ympäristö. Kuten aine voi järjestäytyä ulkoisen energian vaikutuksesta, sen voi
tehdä myös informaatio27. Informaation kasvu on entropian lisääntymistä ja innovaatio sen
järjestämistä. (Vrt. Adam; 1990, 63.)
Immanuel Kant katsoi, ettei "puhdas järki" järjellä käsitettävänä kykynä ole aikaan sidottu,
eikä ajassa ilmenevän tapahtumasarjan ehtojen alainen. Emme kuitenkaan voi selittää
tämän entiteetin olemusta. (Walker; 2000, 64-65.) Sveiby käyttää tiedosta luonnehdintaa
”ei-entrooppinen” mutta ei termiä synerginen, joka olisi metodisesti parempi luonnehdinta
tiedon suhteesta informaatioon. (Sveiby; 1997, 49.) Sveibyn tietoteoreettiset kannanotot
sopivat Grönroosin ja Ståhlen käsitykseen joustavan organisaation paradigmaattisista
muutoksista, jotka etenevät entrooppisen informaation kasautumisen ja sen epäjatkuvan
tiivistymisen kautta, joka merkitsee organisaation toiminnan kehitystä. (Ståhle &
Grönroos; 1999., Ks. Adam; 1990; 63.)
Yksilöllinen ja jaettu tietoisuus voi tuottaa synergisiä ideoita ajatuksien muodossa. Ajatteluprosessit voivat ohjata tapahtumia tietoisiin ja fyysisiin tiloihin. Ontologinen aika
prosessin luonteena on epäsymmetrinen siten, ettei se näytä sallivan paluuta jo
aktualisoitujen ideoiden mitätöimiseen, mutta se näyttää sallivan prosessien muotoilun
entropian lisääntymiseen liittyvästä termodynamiikan periaatteesta poikkeavalla tavalla.
Tällöin ajalla olisi kausaalisuuden määräämä suuntansa, mutta ei määrättyä muotoa.
Teoreettisella ja käytännöllisellä tasolla on järkevää ajatella sosiaalisten ja ideaalisten
järjestelmien voivan kulkea kohti suurempaa järjestystä. Prosessit eivät kulje pelkästään
kohti termodynaamista hajoamista vaan myös kohti synergiaa ja korkeampaa järjestystä.
Kaikkiin henkisiin ja sosiaalisiin prosesseihin eivät termodynamiikan lait sovellu28. On
tehtävä ero termodynamiikan ja sosiaalisen prosessin määrärämän ajan välillä. Fysikaaliset
ja sosiaalis-henkiset tai avoimet ja termodynaamiset prosessit voivat olla entropian osalta
suunnaltaan vastakkaiset.
FYYSISET JÄRJESTELMÄT:
Korkea energia

27

28

entropia

Tietokone on tavallaan informaation entropian vähentämislaite.

Emme voi nykyisin asettaa tieteellistä kysymystä siitä, onko inhimillinen ajatus tai Platonin ideaoppi
heijastusta historiallisen maailman ja -ajan ulkopuolella olevasta jumalien tai kosmisesta ajasta. (vrt.
Wallgren; 2000, 274-276., Kamppinen; 1999, 13.) Siksi jätän sen tekemättä.
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Termodynamiikka

SOSIAALISET JÄRJESTELMÄT HENKISINÄ JÄRJESTELMINÄ
Korkeampi järjestys

Entropia
Informaation epäjärjestys
Innovaatio

7.9. Yhteenvetoa
Giddensin mukaan aika ja paikka keskinäisinä määreinä eroavat siirryttäessä perinteisestä
moderniin. Tietoteknologian keinoin prosessit voivat siirtyä myös virtuaaliseen tilaan.
Prosessien temporaaliset ominaisuudet voivat olla moninaiset. Toimintaa ohjaavat
viimekädessä yksilöllinen sekä jaettu tietoisuus, joiden avulla ympäristöä hahmotetaan ja
siihen vaikutetaan. Tajunnallisen tai olevan määrittelyyn avautuu kaksi näkökulmaa:
subjektivistinen ja aksidentaalinen. Subjektivistiselle teorialle ei tehdä täyttä oikeutta, kun
sitä tarkastellaan toiminnan näkökulmasta. Kuitenkin subjektivistisessakin teoriassa inhimilliseen olemiseen ja toimintaan liittyviä ominaisuuksia selitetään paitsi eksistentiaalisina, myös inhimillisestä subjektista riippuvina ominaisuuksina.

7.9.1. Ajan ja paikan-kategorioiden ontologiasta
Heideggerin työn pohjalta huomaamme peruskäsitteiden ilmeisen olemassaolon, mutta
niiden määrittelemisen vaikeuden. Heideggerille oleminen on jotakin sinänsä, jotakin, jolle
annetaan inhimillisiä tai tajuntaan viittaavia määreitä – kuten huolehtiminen. Näitä
Heidegger kuitenkin pitää elementäärisinä eli olevina tai täälläoloon kuuluvina.
Heideggerin ja Giddensin välinen ero aikaa koskevissa käsityksissä liittyy siihen, että
Heidegger ei substantiaalisessa ajan teoriassaan katso ajan olevan riippuvaista muiden
ilmiöiden, kuten liikkeen olemassaolosta. Heideggerin kategorioissa (esim. huoli) käy ilmi
ontologisten määreiden vaihtelevuus sekä sidonnaisuus ihmiseen.
Substantiaalisten ja aksidentaalisten teorioiden eroa voidaan havainnollistaa oheisella
kuviolla. Substantialisteille ontologia on avautuva kokonaisuus, aksidentialisteille rakenne.
Sustantialistinen maailma ei ole muuttumaton, mutta ilmiöiden - kuten ajan – esiintymistä
selitetään voluntarismiin ja ideaalisiin viittaavilla käsitteillä esim. päättäväisyys /
päättämättömyys. Asian luonne ei muutu, vaikka päättäväisyyttä ja päättämättömyyttä
kuvattaisiin kieltämisen kieltämisen toteutumisena tai sen puutteena, sillä muutoksen
liikkeellepano ja sen tapa on ratkaisevaa. Aksidentaalinen olemassaolo on ehdollista29.
Esim.; Jos ja vain jos on paikka (ja / tai liike) on aika.

29

Aksidentialisteihin luettava Giddens pitää olemassaoloa olemisena tai poissaolona prosessista. Hänen
tapansa muotoilla oleva viittaa substantiaalsiin määritelmiin, mutta kuitenkin hänellä ratkaisevaa on
toiminta, jota ei ole sidottu.
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Asetelma 16. Substantiaalinen ja aksidentiaalinen ajan ontologia
Substantiaalinen ajan ontologia

Aksidentiaalinen ajan ontologia

on

paikka

on

aika

paikka

aika

Jos lisäämme näihin malleihin elementäärisen tekijän ”hyvä”, jota Platon piti kaikkein
ankarimmassa mielessä olevana, niin miten asia voidaan ymmärtää suhteessa
olemassaoloon ja sen määreisiin tai seurauksiin ? Platonin mukaan se, mikä on hyvää tai
hyvään suuntautunutta, on enemmän todellista. Siten olemassaolon kategoriat ovat
suhteellisesti riippuvaisia hyvän olemassaolosta. Myös Platon joutuu selittämään hyvän
ilmenemistä ”sielun kääntymisellä” kohti valoa eli hyvän ideaa ja itse hyvää valoon liittyvin
vertauskuvin. Substantiaalisessa ontologiassa oleminen on annettua. Näyttää vaikeammalta
liittää siihen olemassaoloa määrääviä tai sitä suhteellistavia tekijöitä. Substantiaalinen
ajattelu viittaa eksistentialistiseen perusasennoitumiseen.
Riippumatta siitä, kumpi rakenne kuvaa ”todellisuutta” tai ”täälläoloa” varsinaisessa
mielessä30, näyttää ilmeiseltä, että substantiaalinen näkökanta on staattisempi ja
aksidentiaalinen ontologia joustavampi, toimintaan ja valtaistumiseen suuntautuva tapa
ajatella. Aksidentiaalinen ajattelu näyttää mahdollistavan ympäristön rakenteellisen
käsittelyn sekä (rakenteesta riippuvan) ehdollisen olemassaolon31. Siten voidaan ajatella,
että ajan lisäksi tila ja rakenne ovat riippuvaisia konstruktiosta.

30

Voidaan ajatella, että Heideggerin näkemys siitä, että oleminen ei ole olevaa, viittaa näkyvän maailman
havaittaviin muotoihin ja varsinainen oleva on jotakin tätä oleellisempaa tai konstituoivempaa. Tämä
ajattelu on lähtökohtaisesti identtistä Platonin ideaopin kanssa.

31

Heideggerin vastakkainen kanta ilmenee seuraavassa: ”Oleminen ei ole mitään olevaa. Niinpä
olemiseen ei voida soveltaa sellaista määrittelytapaa, jolla olevan määrittelyssä on tietyissä rajoissa oma
oikeutensa. Tällainen olevan määrittelytapa on traditionaalisen logiikan mukainen ”definitio”, joka
perustuu antiikin ontologiaan.” (Heidegger; 2000, 23.)
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Asetelma 17. Platonin idealismi ja ontologiset kategoriat
Substantiaalinen ontologia

Aksidentiaalinen ontologia

on

on

aika

paikka

hyvä

paikka

aika

hyvä

Emme voi ulkoisesti ja teknisesti ratkaista, kuvaavatko ne erilaisia todellisuuksia vai saman
todellisuuden erilaisia ominaisuuksia, sillä emme voi tieteellisesti löytää pohjimmaisten
olemassaoloa kuvaavien käsitteiden metaselityksiä.

7.9.2. Ajan ja paikan kulttuurisidonnaisuus
Tässä tutkimuksessa on lopulta valittu se kanta, että aikaa ja tilaa arvioitaessa tarkastelu
kohdistuu inhimillisen toiminnan ja ajattelun tapoihin siten kun ne ilmenevät fyysisissä,
virtuaalisissa ja sosiaalisissa ympäristöissä. Näissä ympäristöissä toteutuvat prosessit
määräävät kokemamme ajan luonteen.
Asetelma 18. Kulttuurisesti määräytynyt aika ja tila
perinteinen

moderni

virtuaali
simultaaninen
aika

aika

- tapahtumien
jatkuva seuraaminen
ja kommunikointi

ajaton aika
- kompressio
- välittömyys
- sattumanvaraisuus
- eriytymätön aika

aika-paikka

paikka

tila
tilat
paikka
paikat
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Giddensin ja Castellsin teoriaa seuraten voidaan päästä oheisen asetelman mukaiseen
johtopäätökseen aikaan kohdistuvista luonnehdinnoista. Perinteisestä moderniin
siirryttäessä aika-paikka hajoaa, mikä tarkoittaa ajan ja paikan määräytymistä itsenäisesti.
Paikan käsite saa tilallisessa merkityksessä uusia muotoja tiedon siirtämisen tekniikan ja
tietoverkkojen kehittyessä. Työprosesseja ajattelun ja tiedon tuottamisen prosesseina
voidaan tukea sekä fyysisissä että virtuaalisissa ja sosiaalisissa ympäristöissä. Tämä
merkitsee tietoisen potentiaalisen sekä aktuaalisen alueen laajentumista. Tämä
laajentuminen voidaan ottaa intentionaaliseen ja konseptuaaliseen käyttöön esimerkiksi
sovellutuksina liiketoiminnassa. Ajan muodot seuraavat tietoisten tilojen luonnetta. Tämä
pitää paikkansa, jos aika on prosessianalogia eli jos aikaa lähestytään adjektiivisten
aikateorioiden näkökulmasta.
Kysymykseen siitä, mikä määrää metatasolla prosesseja voidaan antaa useita vastauksia:
Giddensin teoriassa rakenne ja tavoitteellisuus. Poliittisissa teorioissa valta (Machiavelli),
idealistisissa teorioissa tietoisuus tai ontologisen ideaalisen rakenteen näkeminen (Platon),
fenomenologisissa ”täälläolon” avautuminen tilassa (Heidegger), ajan henki (Hegel),
aineen liike (Marx) jne.
Miten näitä käsityksiä voidaan tulkita? Länsimainen ajattelu on positiivista eli ”maailman
sisällä”. Tietoisuus, tavoitteet ja toiminta ovat olemassaolon määreitä. Platon katsoi
luolavertauksessaan hyvän idean eli ”kirkkauden” nähneiden velvollisuudeksi palata
luolaan ja keskustella pimeässä elämänsä viettäneiden kanssa. Moniin suuriin teorioihin
liittyy eettinen ja normatiivinen elementti. Platonin hierarkiassa korkein oli hyvän idea.
Ilmeisesti rakenteen, tavoitteellisuuden ja työn entiteettien takana on ontologis-eettinen
tosiasia, johon ”hyvä” viittaa, sillä se antaa ajattelun ja toiminnan suunnan. Se on myös
ajattelun ja toiminnan tavoiteltava suunta. Prosessien muoto olisi siten inhimillisellä ja
toiminnallisella tasolla viimekädessä, ”hyvän” idean toteutumisen muoto.
”Sitä, mikä antaa tiedon kohteille totuuden ja tietoon pyrkivälle tietämisen kyvyn, voit
siis nimittää hyvän ideaksi ja sinun tulee ajatella, että se on ymmärrettävä tiedon ja
totuuden alkusyyksi. Nämä molemmat, tieto ja totuus, ovat kauniita, mutta voit täydellä
syyllä uskoa hyvän idean olevan jotakin muta kuin ne, jotakin vielä kauniimpaa... on
oikein katsoa tiedon ja totuuden muistuttavan hyvää, mutta väärin on pitää
jompaakumpaa niistä samana kuin hyvä. Hyvän olemus on asetettava vielä
korkeammalle kunniasijalle... ja ettei hyvällä ole tiedon kohteisiin vain sitä vaikutusta,
että ne voidaan tietää, vaan hyvä antaa niille myös olemassaolon ja olevaisuuden,
vaikka hyvä itse ei olekaan olevaista vaan kohoaa arvoltaan ja voimaltaan olevaisen
yläpuolelle” (Platon; 1999 (B), 243.)
Olemassaoloa, aikaa ja paikkaa koskevat käsitteet ovat kiehtovia, ensinäkemältä itsestään
selviä, hetken tarkastelun jälkeen ilmeisen todellisia, mutta määrittelemättömiä. Niiden
pinnalla liikkuminen viittaa suuntaan ja tasoon, joka on kongnitiivisesti suljettu.
”Vankilamaista asuntoa vastaa näkyvä maailma ja siinä palavan tulen kajoa auringon
valo. Ja jos ymmärrät, että ylös kiipeäminen ja ylhäällä avautuvien näkymien
katseleminen kuvaa sielun kohoamista ajatuksella tavoitettavaan maailmaan, olet
tulkinnut käsitykseni oikein. Senhän sinä halusit kuulla; pitääkö se sitten paikkansa, sen
tietää jumala...” (Platon; 1999 (B), 250.
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8. Tiedon talous, osaamispääoma ja työmarkkinat
Osaamispääoman (Intellectual capital) käsitettä käytti ensimmäisenä John Kenneth
Galbraith vuonna 1969. Hän piti sitä dynaamisena, joskin näkymättömänä tekijänä, jonka
yhteyteen arvon kertyminen liiketoimintasovellutuksissa liittyi. (Campbell & Grantham;
1998, 171.) Osaamispääomasta ei ole yhtenäistä määritelmää, vaan kyse on tiedon
tuottamiseen liittyvistä tekijöistä, joiden toiminnallista merkitystä tulkitaan
yhdensuuntaisin tavoin. Useilla yrityksillä on teemaan liittyviä tulkintoja sekä
arviointijärjestelmiä. (Intellectual Capital Accounts.) Tässä tekstissä ei kuitenkaan
keskitytä osaamispääoman yksityiskohtiin tai mittauksiin, vaan tarkastellaan tämän
viitekehyksen yleisiä lähtökohtia.
Stewart toteaa informaation ja tiedon eroavan sellaisista talouden käsitteistä kuin käteinen
raha, luonnonvarat, työ ja koneet. Tieto on julkinen hyödyke, jota voidaan käyttää
kuluttamatta sitä. Sen käyttäjien määrä ei vaikuta tuotantokustannuksiin. Tietoa sisältävä
yksittäinen tuote on käytettävissä fyysisin ja taloutta koskevin rajoituksin, mutta sen
kantamaa tietoa eivät nämä rajoitteet koske. Usein tiedon käyttö on kuluttajan – ei tiedon
tuottajan – kontrolloitavissa. Tieto voi olla useammassa paikassa yhtäaikaisesti. Se
voidaan jakaa, mutta ei enää palauttaa lähettäjälleen. Tieto on hyvin sensitiivinen ajan
suhteen. Tieto on arvokasta, koska se voi olla runsasta ja sen arvoa lisää tiivistäminen
sekä jalostaminen. Tietointensiivisien tuotteiden kustannusrakenne poikkeaa muista
tuotteista: Yleensä tiedon tuottamisen esikustannus on korkea, mutta monistus ja jakelu
halpaa. (Stewart; 1997, 169-173.)
Tietotalouden mahdollisuuksiin saatetaan suhtautua myös ylioptimistisesti: Stewartin
mukaan tietotaloutta eivät koske perinteisen talousteorian lainalaisuudet. Kysyntä ja
tarjonta eivät hintamekanismin välityksellä määrää tuotannon luonnetta, sillä ostajan ja
myyjän tai tuottajan ja kuluttajan roolit sekoittuvat toisiinsa. Myöskään alenevien
investointien rajahyötyjen logiikka ei päde tietotuotantoon. Pikemminkin ylenmääräinen
tuotanto voi parantaa voittoja. Tiedon tuotannon skaalaedut ovat merkittävät ja tiedon
tuottamisen verkostohyödyt johtavat siihen, että sen käyttökelpoisuus ja markkina-arvo
kasvavat käytön laajetessa. Tiedon tuottamiseen perustuvan tuotantomallin laaja käyttö
johtaa standardiin, johon kilpailijoiden ja kuluttajien on sopeuduttava. (Stewart; 1997,
173-177.)
On selvää, että tiedon muuttuminen tavaraksi tuo liiketoimintaan uusia piirteitä
tuotekehittelyn, jakelun käytön sekä tuotannon organisointimahdollisuuksien osalta. On
esimerkkejä kehittyneistä tuotteista, joiden tuotekehittely perustuu laadullisesti
uudistuneisiin menetelmiin. Varsinkin verkostomaisen yhteistyön vallitessa tuottajan ja
kuluttajan roolit monimuotoistuvat. Kuitenkin tiedolle tulee yhä löytää markkina-alue tai
mielekäs käyttöalue ja tiedon levittämisellä on kustannuksensa. Varsinkaan
asiakaskohtaista tietoa ei voida tuottaa rajattomasti eikä suinkaan ilmaiseksi. Tiedon
tuotanto voi myös johtaa sen liiallisuuteen eli nk. "infoähkyyn", jolloin informaation
tulkinta ja käsittely aiheuttaa ongelmia. Myös Stewart itse on viitannut tiedon ylivuodon
ongelmiin (emt. 130.). Tiedon tuotannon skaalaedut eivät aina johda taloudellisiin
kerrannaisvaikutuksiin. On myös selvää, että tiedon tuottamisen logiikka on myös
toimialasidonnaista. Tuottajien ja kuluttajien väliset suhteet ovat vaihtelevat. Lisäksi on
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kysyttävä onko tiedon massamainen tuottaminen ja sillä saavutettava merkittävä
markkina-asema yleisesti tavoiteltava asia. Esimerkiksi tiedonvälityksen keskittymisen
osalta voidaan osoittaa tiedonvälityksen laatuun ja yhdenmukaistumiseen liittyviä
haittapuolia.1
Klassinen uuteen talouteen kohdistettavissa oleva kritiikki liittyy vallan ja tehokkuuden
väliseen suhteeseen. Virtuaaliset organisaatiot ja markkinat tarjoavat ideaalisen
ympäristön tuotantoprosessien laadulliseen joustavoittamiseen. Kuitenkin kontrollin
ylläpito, luottamuksen puute ja tiedon generoinnin ongelmat tai tiedon asymmetrisyys
rajoittavat niin virtualisaatiota kuin esim. etätyön soveltamista (Ks. Etzioni; 1977,
Pekkola; 1993, 97-100, 246-248, 255-258., Gareis & Mentrup; 1, 2001.). Ratkaisuna on
saatettu pitää verkosto-organisaatiota, jossa teknologiaa käytetään lisäämään sisäistä
joustavuutta ja luomaan pitkäaikaisia luottamussuhteita. (On the e-Work Frontier...)
Aikaisemmin tiedon tuottamista tarkasteltiin tietoammateissa toimivien ja etätyötä
tekevien henkilöiden työmarkkina-aseman, työelämän laadun ja työaikamuotojen
kannalta. Kuinka yrityksien ja organisaatioiden toimintaa ja sen muutosta voitaisiin
mallintaa talouden tietointensiivisyyden lisääntyessä ? Millaisia ovat henkilöstöön ja työn
organisointiin kohdistuvat liiketoimintastrategiat ja millaisia ovat työmarkkinoiden
yleiset henkilöstöön tai yleisemmin inhimilliseen ja osaamispääomaan liittyvät
kehitystrendit ?

8.1. Tiedon tuotanto ja työmarkkinoiden lohkoutuminen
Alasoini esittelee tietotalouden kehityslinjoja, joiden mukaan tuotannollisten arvoketjujen
rakenne painottuu vertikaalisesta horisontaaliseksi. Yhä useammat yritykset hoitavat
kumppanuusperiaatteella yhä pienempiä tuotannollisia kokonaisuuksia. Ydinyritykset
vastaavat strategisimmista ja tuottavimmista osista. Toiminnallisesti tämä merkitsee
siirtymistä kohti asiakasta ja asiakassuhteiden lujittamista. Ydinyritysten kannalta tämä
merkitsee myös toimintojen ulkoistamista arvoketjujen sisällä. (Alasoini; 2000 B.)
Burton-Jonesin mukaan yritys on tekemisissä tietovarantojen kanssa ja kanssakäymistä
kuvataan tiedon kulloisenkin hankintamallin avulla. Tarvittavaa tietoa voidaan luokitella
yritysspesifisyyden, tiedon tason ja tarjonnan osalta sekä muodostaa spesifioituja tiedon
hankkimisen malleja, joita voidaan soveltaa työmarkkinoiden lohkouttamiseen. (BurtonJones; 1999, 57-59.)

1

Myös Stewartin käsityksiin tiedon luonteesta voidaan suhtautua kriittisesti. Hän katsoo tiedon olevan
"riippumatonta tilasta" (emt. 171). Hän tarkoittaa sitä, että tietoa voidaan myydä ja käyttää monissa
ympäristöissä ja että tämän suhteen tilaksi ymmärretty fyysinen ympäristö ei ole merkittävä. Tämä on
tietysti totta, mutta tieto edellyttää tullessaan käytetyksi fyysisen levittämiskanavan. Tieto on henkinen ja
inhimillinen asia. Tarkempaa terminologiaa olisi sanoa, että tieto voi esiintyä monissa henkisissä ja
sosiaalisissa ympäristöissä ja vaatii levitäkseen vain marginaalisessa merkityksessä fyysistä tai virtuaalista
ympäristöä.
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Kuvio 39. Lisäarvoketjujen
horisontaaliseksi

monipuolistuminen

ja

muutos

vertikaalisesta

Alasoini arvioi Burton-Jonesin (1999) mallia, joka kuvaa tietoyritysten
toimintaparadigman kehittymistä. Tietoyritys on kiinnostunut työvoimasta tiedon
tuottajina. Työvoima jakautuu yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin tiedon tuottajiin. Toiminnot,
jotka edellyttävät eksplisiittiä ja ei-yritysspesifiä tietoa, voidaan ostaa markkinoilta kun
äänetön ja yritysspesifi tieto tuotetaan yrityksen sisällä. Työntekijöiden ydinryhmän
muodostaa tiedon integroinnista ja ydinosaamisen kannalta keskeisistä suunnittelu- ja
koordinointitehtävistä vastaava henkilökunta, joiden työ edellyttää korkeaa eksplisiittistä
ja äänetöntä sekä yritysspesifiä taitoa. Heidät yritys pyrkii sitomaan omistus- ja
palkkiojärjestelyin. Yritykset eivät ole Burton-Jonesin mukaan kiinnostuneita
kiinnittämään kuormitusvaihteluita tasaavaa joustotyövoimaa, vaan ulkoistavat toiminnot,
jotka vaativat näitä tehtäviä. Vuokratyömarkkinat laajenevat myös korkeaa eksplisiittistä
osaamista vaativiin tehtäviin, jotka eivät ole yrityksen ydinalueella. (Alasoini; 2000 (B).)
Burton-Jonesin (1999, 58.) 3-kehäinen malli vastaa työmarkkinastrategisten periaatteiden
osalta Atkinsonin (1987) mallia, jota on täydennetty moninaisten tarjolla olevien
yksittäisten henkiöiden ja yrityksien tarjoamien palveluiden lisäämisellä käytössä olevien
työvoiman käyttötapojen joukkoon.
On ilmeistä, että tuotannon lisäarvoketjut monipuolistuvat. Jos työmarkkinoiden
lohkoutuminen toteutuu ulkoistamisen ja lisäarvoketjujen ja - verkostojen kautta voi
Atkinsonin tai sitä mukailevan Burton-Jonesin mallin avulla selittää tietotuotannon
organisointia. Kuitenkin nämä mallit ovat liian yksiviivaisia selittääkseen yleisiä
työmarkkina-aseman
muutoksia.
Ainakin
suomalaisilla
työmarkkinoilla
em.
työmarkkinoiden lohkoutumismallit ovat liian yksinkertaisia kuvatakseen tiedon
tuottajien tai tietotalouden luonnetta. Aikaisemmin esitettyjen empiiristen lukujen
perusteella on selvää, että tietotyö liittyy - joskin epälineaarisesti - parantuneeseen
työmarkkina-asemaan. Kuitenkin tämä pitää paikkansa erityisesti silloin, kun työtä on
erityisesti organisoitu tietotyön mahdollisuuksien - kuten etätyön - mukaisesti ja
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erityisesti henkilöryhmissä, joissa työmarkkina-asema on ollut keskimääräinen tai sitä
alempi.
Alasoini esittelee työmarkkinaspesifejä näkökohtia, jotka voivat vaikuttaa yrityksien
työvoimastrategiaan myös selvärajaisesta työmarkkinajoustosta poikkeavalla tavalla.
Sellaisia ovat niukkaan työvoiman saatavuuteen liittyvät tekijät kuten väestön
ikääntyminen, tarjolla olevan ammattitaidon puute, ikäryhmien kompetenssierot sekä
turvallisuushakuisuus. (Alasoini; 2000 (B).) Vastaavia tekijöitä voivat olla myös
lainsäädäntö, työehtosopimustoiminta ja ammatillisen järjestäytymisen aste. Yleisesti
ottaen yritysten strategia henkilöstöpolitiikan osalta on epäyhtenäistä (Pekkola; 1993.,
Pekkola & Ylöstalo; 1996.)
Henkilöryhmiä eriyttäviä tiedon tuottamisen malleja voidaan kritisoida myös
järjestelmätasolla. Tiedon tuottaminen ei tapahdu vain yrityksessä. Ihmiset eivät ole vain
työvoimaa eivätkä jatkuvasti työmarkkinoiden käytettävissä. Tämä ei ole
työmarkkinoiden tai tiedon tuottamisen kannalta edes toivottavaa. Tiedon yksilöllinen ja
yhteiskunnallinen tuottaminen edellyttää sosiaalista järjestelmää, kuten lapsien hoitoa,
koulutusta, turvallisuutta, sosiaaliturvaa jne. Yhteiskunnalliset järjestelmät ovat tiedon
tuottamisen malleja ja lisäksi ne ovat yritysten toiminta-alusta.
Toisaalta työmarkkina- ja yhteiskunnalliset järjestelmät tiedon generoijina poikkeavat
toisistaan. Kyse on inhimillisen pääoman huollosta ja kasvattamisesta, ei yksittäisen
yrityksen kulloisistakin tarpeista. Tieto on konseptuaalista eli laajemmin ajateltuna
kulttuurista. Burton-Jones käsittelee (emt. 20-22.) neljää kapitalismin mallia - angloamerikkalainen-, sosiaalinen markkinakapitalismi-, valtiokorporatismi- sekä japanilainen
malli - mutta hän tekee sen työmarkkinaominaisuuksien – ei tiedon tuottamisen
järjestelmämallien kannalta. Sen sijaan hän rakentaa kontrastin kaikkien nykyisen
kapitalismin mallien ja tietokapitalismin välille. Tällöin tiedon tuottamisen kulttuurinen
problematisointi jää puuttumaan ja kirjoittaja toteaa em. ”alueellisten mallien” jäävän
tietokapitalismin osiksi, vaikka niiden ominaispiirteitä katoaa.

8.2. Osaamispääoma
Inhimilliset tekijät muodostuvat yhä tärkeämmiksi tiedon tuotannossa. Tähän viittaa
virtuaalisten työskentelytilojen käyttö, verkostomainen toiminta, jossa painottuvat
sosiaaliset kyvyt ja henkilökohtainen panos toiminnan ylläpitämisessä, henkilöön
kohdistuva joustavuuden odotus, työprosessit, jotka perustuvat vastuullisuuteen ja
itsenäiseen harkintaan, työnjohtofunktioiden siirtyminen työntekijöille. (Suomi &
Pekkola; 1999.) Tämä joustavuus toteutuu vaihtelevin tavoin erilaisissa
työmarkkinaympäristöissä ja erilaisten organisaatiokulttuurien alaisuudessa, mutta tämä
ei vähennä inhimillisen eli yksilöllisen ja sosiaalisen kompetenssin merkitystä tuotannon
tekijänä. Osaamispääomaa koskeva teoria on pyrkinyt selittämään inhimillisten ja
sosiaalisten tekijöiden merkitystä liiketoiminnassa.
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8.2.1. Tiedon käsite osaamispääomaa koskevassa teoriassa
Sveiby rakentaa osaamispääomaa2 koskevan teoriaansa inhimilliseen sekä tietoon
viittaavien argumenttien varaan: ihmiset ovat liike-elämän ainoat todelliset toimijat ja he
luovat yrityksien sisäisen ja ulkoisen rakenteen ilmentääkseen itseään. (Sveiby; 1997, 8.)
Tieto on voimavara, jonka jakaminen lisää laadullisella tavalla sen määrää ja merkitystä.
Tiedon tuottaminen on synerginen prosessi, joka palvelee asiakkaiden tarpeita, mutta
myös muuttaa järjestelmää, jossa tieto syntyy. (emt. 22.) Sveiby pitää tietoa prosessina ja
kuvaa informaatiota pakattuna tietona, jota tarjotaan asiakkaalle. Hän korostaa
asiakasorientaation ja ammattitaitoisten työntekijöiden verkostojen merkitystä tiedon
tuottamisessa sekä keskeisenä osana liiketoimintaa. (emt. 24-28.)
Sveiby viittaa tiedon ja informaation toisistaan poikkeavaan luonteeseen ja asettuu
kriittiselle kannalle arvioitaessa informaation mahdollisuuksia tiedon välittämiseen.
Sveiby viittaa Shanonin (1959) teoriaan informaation entrooppisuudesta ja katsoo tiedon
olevan luonteeltaan ei-entrooppista. Informaation sisällön määrää vastaanottaja, ei
lähettäjä3. Hän pitää informaatiota merkittävänä sikäli, kuin se on osa tiedon
muodostamisprosessia. Tiedon välittämiseen tekemisen keinoin on useita menetelmä ja
Sveiby katsoo asiantuntijoiden ja hallinnon tradition poikkeavan toisistaan. Näiden
kahden ryhmän ”katkerat valtapelit” kuuluvat usein tieto-organisaation ominaisuuksiin.
(Sveiby; 1997, 40-50.)
Sveiby luonnehtii tietoa hiljaiseksi (tacit) viitaten todellisen tiedon etsinnän
ainutkertaisuuteen, tiedon kahtalaiseen luonteeseen yleisenä ja yksityisenä entiteettinä
sekä tiedon kiinnittymisenä käytäntöihin. Hän luonnehtii tietoa sosiaalisesti
määräytyneeksi sekä kielessä ilmeneväksi seikaksi. (emt. 30.) Stewart puolestaan
korostaa tiedon kontekstuaalisuutta. Ollakseen hyödyllistä sen tulee liittyä johonkin
strategiaan. (Stewart; 1997, 70.) Sveiby pitää kompetenssia sekä yksilöllisenä että
sosiaaliseen ympäristöön liittyvänä seikkana ja määrittelee tiedon kyvyksi toimia.
Kompetenssi voi johtaa asiantuntemukseen, joka merkitsee omien toimintasääntöjen
luomista ja sovinnaisten normien rikkomista. Hän näkee tiedon yksilökohtaisena
toiminnallisena hierarkiana, joka kulkee kyvystä kompetenssiin ja edelleen
asiantuntemukseen. (Sveiby; 1997, 29-39.)

2

Osaamispääoman / Intellectual Capital tarkka nimitys olisi “Intellectual Assets”. Termi ”Intellectual
Capital” on laskentatoimen terminologian kannalta vakiintunut käännösvirhe. Laskentatoimen teoria
sijoittaa yleensä pääoman kreditpuolelle eli vastattaviin. (Ahonen; 2000, 215 - 216.) Ahonen kuvaa
täydellistä tasetta seuraavasti:
vastaavaa
vastattavaa
rahat
vieras pääoma
aineellinen varallisuus
käyttöomaisuus
oma pääoma
vaihto-omaisuus
HC
ylimääräinen markkina-arvo
aineeton varallisuus
sisäiset rakenteet
velvoitteet
ulkoiset rakenteet
(Ahonen; 2000, 215 - 216.)
3

Sveiby käyttää informaatiosta jopa adjektiiveja: tarkoitukseton ja vähäarvoinen.
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8.2.2. Tiedon tuottamisen paradigmoja
Sveibyn mukaan työ ja tuotanto voidaan organisoida teollisen mallin mukaan, joka
perustuu erityisesti ”aineellisten” välineiden käyttöön. Tieto-organisaatioiden
arvioinnissa tulee kyseeseen lähinnä informatisointiin ja tiedon luontiin liittyvät
paradigmat (Sveiby; 1997, 130.). Informatisointiin perustuva lähtökohta muistuttaa
joiltakin osiltaan EU:n työ- ja teknologiakonsortion (1998) kuvaamaa ”matalan tien”
strategiaa tai tietoyritykseen sovellettua massatuotannon periaatetta, johon voidaan nähdä
liittyvän tayloristisia piirteitä. Sveibyn käsitteet muistuttavat myös Zuboffin (1990)
dikotomiaa informatisoinnista ja tietoon perustuvasta strategiasta. (Asetelma 19.)
Informatisoidussa tuotannossa tieto on muiden tuotteiden sivutuote, tietoon perustuvassa
strategiassa tietoa ja tiedon tuottamista myydään itsenäisenä prosessina. Korostaessaan
tiedon välinearvoa toiminnan generoinnissa Sveiby kiteytti (1.9.2000) tiedon hallinnan
elementit seuraavasti:
Asetelma 19. Tiedon hallinnan periaatteet
Tieto on kyky toimia

Tämä kyky lisääntyy
käytettäessä
Ihmisillä on ääretön kyky
tiedon luomiseen

Tietoa ei voida hallita –
vain tilaa, jossa se on
luotu
Jaettu
tieto
on
kaksinkertaistettu tieto
Tiedon
jakaminen
perustuu luottamukseen

Informaatio
on
näkyväksi tehtyä tietoa
...mutta suurin osa siitä
häviää konversiossa...
Informaation
hyöty
riippuu tiedosta, kuinka
sitä käytetään

(Sveiby; 1.9.2000.)

8.2.3. Osaamispääoma ja tietoyrityksen toiminta
Mikä on osaamispääomaa koskevan keskustelun organisatorinen tausta. Entä kuinka
tieto-organisaatio toimii ja kuinka tietoon ja osaamiseen perustuvaa rakennetta voidaan
mallintaa ? Yrityksen laskentajärjestelmä on periaatteiltaan n. 500 vuoden ikäinen ja
käytössä olevan taseen malli esiteltiin 1860-luvulla. Stewartin mukaan se sopii teollisen
yrityksen toiminnan arviointiin ja näkyvien taseiden seuraamiseen. Huomiota kiinnitetään
kustannuksiin, jotka liittyvät tuotantoon. Vähemmälle huomiolle jäävät arvoa luovat
tekijät ja niiden suhteet asiakkaisiin. Tietoyrityksissä perinteinen tase on epärelevantti,
sillä tuotantokustannukset liittyvät tutkimukseen ja tuotekehitykseen, henkiseen
varallisuuteen ja palveluihin. Tiedon tuottamisen kustannukset poikkeavat materiaalisen
tuotannon aiheuttamista kuluista. Myös tietopääoman ominaisuudet, kuten kasautuminen
ja jakelu noudattavat omaa logiikkaansa. (Stewart; 1997, 58-59.) Tanskalaisen
selvityksen mukaan osaamispääoman yksityiskohtaisten arvioinnin hyödyt liittyvät
todellisten varantojen osoittamiseen, työntekijöiden ja muiden osapuolten
mahdollisuuteen arvioida yrityksen strategiaa, yrityksen markkina-arvon kohottamiseen
ja investoijien kiinnostuksen kasvattamiseen. (Intellectual Capital Accounts.)
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Stewart siteeraa Kleinin ja Prusakin määritelmää osaamispääomasta: ”Intellektuaalinen
materiaali, joka on tavoitettu sekä liitetty tuotteeseen arvoa kasvattavalla tavalla” ja
luonnehtii osaamispääomaa seuraavasti: Intelligenssi muuttuu varannoksi kun vapaasti
liikkuvasta älykkyydestä kehitetään hyödyllinen järjestys. Tämä merkitsee, että sille
annetaan selkeä muoto (postituslista, tietokanta, kokouksen työjärjestys, prosessin
kuvaus); kun se saatetaan muotoon, jota voidaan kuvata, jakaa ja hyödyntää ja kun se
voidaan liittää osaksi jotakin, mitä ei olisi voitu saada aikaan, jos tieto olisi jäänyt
pirstaleiksi ympäristöön... Osaamispääoma on paketoitua, hyödyllistä tietoa4. (Stewart;
1997, 67.)

Inhimillinen pääoma
Inhimillisen pääoman tavoite organisaatiossa on innovaatio, joka ilmenee tuotteina tai
palveluina ja joiden tuottamista liiketoimintaprosessin tulisi edistää. Stewart oivaltaa, että
inhimillinen pääoma kasvaa kahtalaisesti. Toisaalta kun organisaatio käyttää lisääntyvästi
inhimillistä osaamista ja toisaalta kun ihmiset oppivat tietämään enemmän kuin
organisaatio tarvitsee. Jotta yritys voisi käyttää runsaammin ihmisten tietämystä, sen
tulisi kehittää menetelmiä, joilla yksityinen tieto tehdään yleiseksi ja hiljainen julkiseksi.
(Stewart; 1997, 86-89.)5

Rakenteellinen pääoma
Stewart pitää yrityksen sekä kontekstin merkitystä suurena tiedon luomisessa.
Liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa voidaan luoda ympäristössä, jossa nopea tiedon
jakaminen, kollektiivisen tiedon kasvu, johdon päätöksenteon nopeutuminen sekä
ihmisten tuottavuuden kasvu ovat rakenteellisen pääoman kehittämisen motiiveita.
Asiakkaan kannalta on tärkeää organisoida sekä tiedon varannot että sen virrat. Tätä
tavoitetta voidaan toteuttaa tietojärjestelmissä ilmoitustaulujen, keskustelufoorumeiden,
www-järjestelmien ja koulutuksen keinoin. Stewart katsoo, että informaation ja viisauden
kertyminen tuottaa tietoa ja että se on merkittävä taloudellinen hyötytekijä sinänsä.
Tietojärjestelmien keinoin saadaan asiantuntijoiden tieto nopeammin ja kattavammin
keskinäiseen käyttöön. Ne tukevat maailmanlaajuista toimintaa. (Stewart; 1997, 108,
110-113, 124.)
Stewart näkee rakenteellisen pääoman taloudellisen toiminnan substanssina, pitää
rakenteen hallinnassa pahimpana ongelmana liiallista informaatiota ja varoittaa
4

Vrt: Osaamispääoma on sellaisen tiedon, sovelletun kokemuksen, organisaatioteknologian,
asiakassuhteiden ja ammattitaidon hallintaa, joka tarjoaa Skandialle kilpailuedun markkinoilla. (Edvinson
& Malone; 1997, 44.)
5
Stewart kykenee myös problematisoimaan koulutuksen merkityksen. Hän näkee koulutusstrategioiden
vaihtelevan merkityksen eri henkilöstöryhmissä sekä yleisen koulutuksen tarkoituksettomuuden. Stewartin
mukaan inhimillisen pääoman ja koulutuksen välistä suhdetta ei ole syytä arvioida tietoelementtien
määrällä vaan sen luomalla kapasiteetilla tuottaa innovaatioita. (Stewart; 1997, 93-95.)
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liikainvestoinneista tietoon. Tällä hän tarkoittaa irrallisen tiedon ja asiantuntemuksen
kasaamista organisaatioon ilman, että sen integraatiota, synergistä ja asiakkaita
hyödyttävää käyttöä järjestetään. Tietotyö on harvoin rutiinia, sillä transaktiot ovat
uniikkeja. On mahdotonta ennustaa millaista tietoa varsinaisesti on tarvetta hankkia.
Osaamispääoma palvelee kahta päämäärää. Se voi kodifioida siirrettäviä tietovarantoja,
toisaalta se voi reaaliaikaisesti yhdistää ihmisiä dataan, asiantuntijoihin ja tietoa
tuottaviin yksiköihin. (Stewart; 1997, 128-132.)

Asiakaspääoma
Asiakaspääoman tärkein osa ovat verkostot, jotka ovat selvillä asiakkaan tarpeista.
(Stewart; 1997, 144-145.) Organisaatioiden on järkevää pystyttää keskinäisiä elektronisia
kosketuspintoja, jotta ne voisivat tukea nopeaa tietojen välitystä ja tiedon kasvua. Stewart
pitää yrityksen strategioina asiakkaiden valtaistamista, kohtelemista yksilöinä sekä
voitonjakoa. Tämä voi tapahtua organisaatioiden komplementaaristen funktioiden
yhteistoiminnalla siten, että pelkästä osto-myyntitoiminnasta siirrytään toiminnalliseen
yhteistyöhön. (Stewart; 1997, 149-161.) (Asetelma 20.)
Asetelma 20. Liiketoiminnan integroituminen osaamispääoman funktioina
Asiakaspääoma
strateginen yhteistoiminta (partnering)

yhteisiä liiketoimintaratkaisuja
Rakenteellinen
pääoma

yhteisiä tuotteita

transaktiot

Inhimillinen pääoma
Stewart; 1997; 158.
Osaamispääoma koostuu inhimillisestä ja rakenteellisesta pääomasta. Johdon tehtävä
on muuntaa inhimillisen pääoman tuotteita rakenteellisen pääoman osaksi. Inhimillistä
pääoma ei yritys voi omistaa, toisin kuin on laita rakenteellisen pääoman osalta.
Osaamispääoman arvioinnin ja kehittämisen keinoin pyritään parantamaan yrityksen
asemaa markkinoilla. Skandia Oy:ssä osaamispääoman arvioidaan arvojen ja
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teknologian lisäksi kuuluvan niiden kolmen tekijän joukkoon, joihin kehitys
älykkääksi organisaatioksi perustuu. (Edvinsson & Malone; 1997, 45-48.)

Asetelma 21. Skandia-yhtiön arvoa kuvaava malli

Markkina-arvo

Aineellinen
(Financial) pääoma

Osaamispääoma

Rakenteellinen
pääoma

Henkinen pääoma

Asiakaspääoma

Organisaatiopääoma

Innovaatiopääoma

Prosessipääoma

(Edvinsson & Malone; 1997, 52.)

8.2.4. Osaamispääomaa koskevan teorian arviointia
Osaamispääomaa koskevien raporttien ominaispiirre on Skandia-yrityksessä laaditun
mallin variointi yritysesimerkein. Toinen luonteenomainen piirre on lukuisten yksittäisten
indikaattoreiden esittely. Osaamispääomaa koskevassa keskustelussa on löydetty
yrityksen ja yleensä organisaation toimintaan vaikuttavia sosiaalisia elementtejä, jotka
eivät sinänsä ole uusia, mutta arvokkaita, kun ne on operationalisoitu lähelle yrityksen
laskentatoimea, joka ohjaa liiketoimintaa ja joka käyttää argumentteja, joita liike-elämän
terminologiaan tottuneet henkilöt ymmärtävät.
IC-teoriaa voidaan verrata lähestymistavaltaan OECD:n ”korkean suorituskyvyn
työpaikkaan” tai EU-komission esille tuomaan ”joustavan yrityksen” malliin. Tässä
vertailussa IC-teoria asettuu selkeästi lähelle OECD:n angloamerikkalaista
markkinalähtöistä kehittämisstrategiaa. (ks. Alasoini; 2000 (A), 5-8.) IC-teoriassa on
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tunnistettavissa yleisiä menestyneiden työpaikkojen noudattamia periaatteita. Alasoinin
mainitsemista piireistä IC teorioita lähellä ovat varsinkin 1, 3, 4, 6, 9.
1. Henkilöstön monitaitoisuus ja monipuoliset tehtäväkuvat
2. Ammatillista ja henkilökohtaista kehittämistä tukeva työnkierto
3. Tiimimäiset, verkostomaiset ym. yhteistoiminnalliset työskentelytavat
4. Valtuuttava johtamistapa ja tästä syntyvä henkilöstön sitoutuminen
5. Henkilöstön laaja osallistuminen kehitystoimintaan
6. Yrityksen tai työpaikan kiinteä yhteistyö muiden yritysten tai työpaikkojen,
asiakkaiden ja tutkimus- ja koulutuslaitosten ym. tukiorganisaatioiden kanssa
7. Osaamiseen, tuloksellisuuteen ja laatuun sidotut palkkajärjestelmät
8. Työn organisointitapojen ja johtamisen keskinäiset kombinaatiot ja
9. Niiden sisäinen ja ulkoinen yhteensopivuus. (Alasoini; 2000 (A), 6-7.)
Empiirinen tutkimus vahvistaa, että sisäisellä ja ulkoisella rakenteella sekä innovaatio- ja
prosessipääomalla on positiivinen korrelaatio yrityksen menestymisen ja työllistämisen
kanssa, erityisesti kun noudatetaan laadullista työmarkkinajoustoa. (Ylöstalo (A) & (C);
1999.) Stewartin (1997, 164.) esiin tuoma työvoiman segmentaatio ja määrällinen
työmarkkinajousto, joka viittaa hajautuneisiin henkilöstöpolitiikkoihin, on ristiriitainen
tekijä osaamispääoman ylläpitämisessä. Osaamispääomaa koskeva keskeinen kritiikki
voidaan kohdistaa juuri työn organisointitapoja koskevan laajan analyysin puutteeseen.
Osaamispääomaa koskeva teoria voidaan nähdä jatkumona, jolle on sijoitettavissa
taylorismi, sosio-tekninen koulukunta ja sitä seuranneet humanisointia ja edelleen
työelämän organisatorista kehittämistä koskevat teoriat ja hankkeet. Kun Zuboff analysoi
1980-luvulla kerättyä aineistoa, hänen keskeinen ongelmansa on dikotomia
informatisoidun ja automatisoidun tekniikan välillä. Tuotantoprosesseja teknistettäessä
voitiin päätyä joko ihmistyön vähentävään automatisointiin tai inhimillisen työn
voimistamiseen uuden tiedon ja teknisten mahdollisuuksien avulla (Zuboff; 1990, 2730,90, 320, 338-343.) IC-teoriassa tämä dilemma on teoreettisesti ratkennut.
Osaamispääomaa koskevan teorian lisäarvo työ- ja liiketoiminnan arviointiin on
innovaation, sosiaalisen yhteisön, organisaatioiden keskinäisten suhteiden sekä
inhimillisen kapasiteetin määreiden soveltaminen laskentatoimeen eli yrityksien ja
organisaatioiden toiminnan luonteen ja mahdollisuuksien näkyväksi tekemiseen.

Tuotannollinen yhteistyö
Tuotannollinen yhteistyö on nähty globaalin innovaatiokilpailun piirteenä. Tieto- ja
viestintäteknologia on edistänyt verkostomaisten yritysrakenteiden muodostumista.
Yritysten välisessä yhteistyössä voidaan havaita kertaluontoisia sekä pitkäjänteisempiä
piirteitä, joissa otetaan sopimuspohjaisesti huomioon toisen yrityksen intressit toimintoja
kehitettäessä.
Tiiviimpää
yhteistoimintaa
ilmentävät
kytkennät
tuoteja
logistiikkasuunnittelun ja tuotekehittelyn välillä. Jopa yritysten strateginen suunnittelu
voi suoranaisesti kytkeytyä toisiinsa. (ks. Alasoini; 2000, 37-38.)
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Prosessijohtamisen koulukunnista Business Process Re-engeneering korostaa
liiketoimintaprosessien radikaalia uudelleensuunnittelua. Prosessien ohella koko
yrityksen tulee olla joustavasti muunneltavissa. Yritykset määrittelevät itsensä enemmän
prosessiensa kuin markkinoiden, tuotteiden tai palveluiden mukaan. Yritystä pidetään
perimmältään prosessien joukkona, joiden kautta se luo arvoa. Kevyen tuotantomallin
koulukunta pitää yritysten välistä holistista, pitkäjänteistä ja luottamukseen perustuvaa
kehittämisyhteistyötä kilpailukyvyn lähteenä. Jalostusketju nähdään integroituna
kokonaisuutena, yritysten kustannusrakenteet mahdollisimman läpinäkyvinä ketjun
muille yrityksille ja kehitystoiminnan hyödyt jaetaan osallisten kesken sovitulla tavalla.
Nämä periaatteet mahdollistavat kevyen tuotantomallin mukaan oppivan ja tietoa luovan
organisaatiorakenteen syntymisen. (Alasoini; 2000, 38.)
Verrattaessa IC-teoriaa prosessijohtamiskoulukuntiin, on varsinkin Stewart lähellä
kevyen tuotantoparadigman ajatuksia. Sveiby sekä Edvinsson ja Malone korostavat
muutosta ja siirtymistä teollisesta informaatio- ja tietoparadigmaan. IC-teoriaan ei
kuitenkaan sisälly ajatusta jatkuvasta prosessien muuttamisesta, vaan pikemminkin
tiiviistä kiinnittymisestä arvoketjuun ja oman tilanteen positioimista sekä
kapitalisoimista. Juuri orientoitumisesta kevyen tuotannon paradgimaan on selitettävissä
vähäinen mielenkiinto työn organisointia kohtaan. Vaikka IC-teoriaan kuuluu erillinen
prosessipääoma-elementti,
on
tämä
konseptuaalisesti
alisteinen
sekä
organisaatiopääomalle että rakenteelliselle pääomalle.

Työmarkkinahistoria
Osaamispääomaa koskevan keskustelun syntyyn liittyy yleisellä tasolla globaali
järjestyksen muutos. Rakenteellis-ideologinen kilpailu venäläisen kommunismin ja
läntisen kapitalismin välillä päättyi 1990-luvun alussa. Tämä muutos edisti osaltaan
työmarkkinatoimintojen yleispoliittisten ulottuvuuksien heikkenemistä ja voimisti
organisaatioiden sisäisen toiminnan arviointia. Sitä ennen toisen maailmansodan jälkeen
käytiin Suomen työmarkkinoilla voimainkoetus poliittisten voimien välillä. Tämän
kamppailun seurauksena työmarkkinarakenteet jäykistyivät. Työmarkkinoilla ja
yrityksissä käytävään keskusteluun liittyi näkyvä ja piiloinen poliittinen
vastakkainasettelu. Henkilöstön vaikutusvalta organisaatioissa muodostui ristiriitojen
kohteeksi. (Vrt. Antila & Ylöstalo; 2000, 20., Alasoini; 2000, 43., Zuboff; 1990, 267268., Ks. Savola; 1969, 138-141.)
Yksi syy innovaatioiden hitaaseen leviämiseen työmarkkinoilla ovat vuosikymmenien
asenteet ja ajattelutavat, jotka näyttävät vaativan muuttuakseen sukupolvien vaihtumisen.
Toisaalta täysivaltaisuuteen, autonomiseen toimintaan ja vastuullisuuteen perustuvat
työmarkkinakäytännöt ja liiketoiminta on mahdollista vain tilanteessa, jossa vallitsee
rakenteellinen luottamus.
Käsitykset
työmarkkinaosapuolten välisen yleisen
intressiristiriidan suunnasta ovat kahtalaiset. Optimistit näkevät työelämän laadun ja
integraation yhtäaikaista kohoamista ja skeptikot arvioivat teknisen kontrollin ja
työntekijöiden keskinäisen kilpailun johtavan kohti kyynistä työympäristöä, jossa entiset
ristiriidat säilyvät. (ks. Antila, 2001, 43-44.).
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IC-viitekehystä voidaan verrata Matti Savolan (Savola; 1969, 84-85, 104-164.)
konvergenssiteoriaan. Hän kuvaa työelämässä ilmenevää työn ja pääoman konfliktiin
johtavaa vastakkainasettelua, jota sovitellaan ristiriitojen tunnustamisen, osapuolten
keskinäisen tunnustamisen sekä pelisääntöjen laatimisen keinoin. Savola esittää, että
Suomen työmarkkinahistoria on kulkenut kohti osapuolten lähestymistä ja laajempaa
yhteistoimintaa.
Savolan visio on toteutunut työmarkkinapolitiikassa tupo-ratkaisujen ja 3-kantaisen
työmarkkinapoliittisen päätöksentekojärjestelmän kautta. Suomen palkansaajista valtaosa
pitää vuonna 1997 omia etujaan yhtenevinä työnantajan kanssa. Jopa perhe jää syrjään
henkilön antautuessa täysin työlleen. (Antila & Ylöstalo; 2000, 33, 39, 41.)
Liittoutumisen ja yhteistoiminnan tasojen jälkeen voitaisiin Savolan visiota jatkaa
klusteroitumisen (esim. elintarvike- tms. klusteri puolustaa etujaan muita tai markkinoita
vastaan) tai lisäarvoketjujen keskinäisen kilpailun tarkastelulla.
Savolan mukaan liittoutuminen ei merkitse osapuolien ristiriitojen katoamista. Ristitiitoja
ja niiden avointa käsittelyä voidaan pitää paitsi osoituksena ongelmista, myös
tavoiteltavana asiana. (Savola; 1969, 85-86.) Osaamispääomaa koskevassa teoriassa työn
ja pääoman välinen vastakkainasettelu kääntyy ulkoisesta organisaation sisäiseksi, sillä
kapasiteetti on pääomaa, johon intressit kohdistuvat. (Ks. Stewart; 1997, 163.) Tiedon
tuottajilla on pääomaa, jonka realisointia haittaa organisaation sisäinen valtarakenne,
puutteellinen informaatio ja mahdollisesti epätäydellinen kilpailu, jota tietotaloudessa on
yhä vaikeampi pitää yllä.
Oheisessa asetelmassa 22. on kuvattu tilannetta, jossa konvergenssi eli etujen
yhtäläistyminen johtaa uudelleenjärjestäytymiseen ja työmarkkinoiden ristiriidan
muuntumiseen organisaation ulkopuolella olevasta tekijästä (poliittinen & järjestöllinen)
organisaation sisäiseksi (yksilölliseen, ammatilliseen & tehokkuuteen liittyväksi)
seikaksi. Työmarkkinaosapuolten yhteinen intressialue kasvaa ja sen säätely liittyy
lisääntyvässä määrin yritys- ja organisaatiokohtaisiin, funktionaalisten ryhmien välisiin
sekä yksilöllisiin ratkaisuihin.
Savolan työmarkkinamalli, joka perustuu Dahrendorfin teorialle ristiriitojen sääntelystä ja
jonka pohja on ankkuroitu suomalaiseen työmarkkinahistoriaan tarjoaa – juuri
työmarkkinaspesifisyytensä vuoksi – hedelmällisen pohjan myös tietotalouden
rakenteellisten ehtojen arviointiin. Savolan holistinen ja konvergenssiin johtava malli
selittää kansainvälisiä lohkoutumismalleja laajemmin työmarkkinoiden dynamiikkaa
Suomessa.
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Asetelma 22. Työmarkkinoiden osapuolten ristiriitojen ja keskinäisen
toiminnan luonne Savolan teoriaa soveltaen
työmarkkinaosapuolien
keskinäinen intressialue

osaamispääoma

organisaation
sisäinen dynamiikka
ja suhde ympäristöön
strategisia tekijöitä

verkostot
klusterit
uudelleenjärjestäytyminen
yhtäläistyminen

tiedon tuotanto

liittoutuminen
tasapainottuminen
riisto
eliminointi

organisaation teollinen vaihe
ulkoinen dynamiikka
uhka sisäiselle
dynamiikalle
työmarkkinaosapuolien välisten
suhteiden ristiriitatasot

(Vrt. Savola; 1969, 84-87.)

8.2.5. Osaamispääoma ja etätyö
Osaamispääomaa koskeva keskustelu liittyy etätyöhön erityisesti tiedon hallinnan osalta.
Sveibyn maininta siitä, että huomio tulee kohdistaa tilaan, jossa tietoa luodaan, viittaa
toimintojen ja työn konseptuaaliseen järjestämiseen. Tästä etätyö voi olla erityistapaus.
Rakenteellisen pääoman yhteydessä tuodaan esiin tekniset välineet ja järjestelmät, joiden
avulla toiminta voidaan tehostaa. Etätyö perustuu osiltaan tieto- ja tietoliikennetekniikan
varaan ja työssä voidaan käyttää tietojärjestelmissä mahdollisesti olevia erityistoimintoja.
Kolmas selkeä etätyön ja asiakaspääoman yhdyskohta ovat organisaatioiden yhteiset
kosketuspinnat. Etätyön erityisenä motiivina on tuotu esiin asiakassuhteiden hoito.
Osaamispääomaa koskevassa kirjallisuudessa on kuitenkin niukasti viittauksia etätyöhön,
kuten muihinkin työn organisoinnin erityisiin muotoihin.6 Henkilöstö nähdään
asemoituna ja henkilöstöryhmien väliset jännitteet rakenteen ja ammattitaidon
määrääminä staattisina elementteinä. (Sveiby; 1997, 53-63.) Tämä lähtökohta vaikeuttaa
6

Poikkeuksena Campbellin ja Granthamin (1998) artikkeli, joka otsikostaan huolimatta liittyy
osaamispääomaa koskevan teorian sekä yrityksen toiminnallisten valmiuksien yleiseen kuvailuun.
Artikkelin lopussa päädytään korostamaan asiakassuhteiden merkitystä.
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muutoksen mahdollisuuden näkemistä. Osaamispääoman luonteen analysointiin liittyvät
sosiaalisten lisäksi myös etiikan piiriin luettavat kysymykset. (Ks. Koskinen, 2000, 80.)
IC-viitekehyksen ongelma on toimintatilojen vähäinen tarkastelu. Työhön virtuaalisessa
tai tietoisessa tilassa ei -Sveibytä lukuunottamatta - kiinnitetä merkittävää huomiota, ei
myöskään ajan käsitteeseen tai aikaan prosessien luonteeseen kuuluvana tekijänä.
Etätyön tehokkuustekijät ovat mm. keskeisiä rakenteellisen pääoman ominaisuuksia. Ne
liittyvät sekä organisaation sisäiseen rakenteeseen että asiakassuhteisiin ja toimintaan
lisäarvoketuissa. Tieto ei esiinny tilasta riippumatta (vrt. Stewart; 1997, 171.) vaan
henkisessä tilassa. Tämän perusteella tietoa voidaan käsitellä virtuaalisissa, fyysisissä ja
sosiaalisissa tiloissa.
Osaamispääomaan liittyy paradigmaattisen muutoksen tuottaminen. Innovaatio on
muutos ajattelussa ja tavassa toimia. Työn organisointi virtuaalisen ja henkisen tiloan
varaan lisää organisaation edellytyksiä tuottaa innovaatioita ja laajempia konseptuaalisia
muutoksia, jotka merkitsevät sopeutumista lisäarvoketjuihin tai verkostojen rakentamista.
Etätyö on tapa tehostaa lisäarvoisten ajatusten ja innovaatioiden tuottamista.
Työn organisoinnin muotona, joka parantaa ja nopeuttaa työsuorituksia etätyön tulisi
sopia keinoihin, joita tieto-organisaatiot käyttävät. IC-teorian mukaan tiedon tuotantoa
tulisi laajentaa oman organisaation sisällä ja erityisesti asiakkaiden ja strategisten
partnereiden muodostamissa verkostoissa. Tämä toiminta liittyy etätyöhön erityisesti
siten, kun se ymmärretään käsitteenä eWork eli tietoverkoissa tapahtuvana työnä.
IC-teoria liittyy lohkoutumisteorioihin siltä osin kuin niissä kiinnitetään huomiota
avainhenkilöstöön kohdistettavaan henkilöstöpolitiikkaan. Toisaalta IC-kehyksessä on
lohkoutumisteorioiden tapaan elitistisiä ja angloamerikkalaisia piirteitä kiinnitettäessä
huomiota avainhenkilöiden rekrytointiin ja kiinnittämiseen ja jätettäessä huomioon
ottamatta työmarkkinaspesifit liiketoimintastrategiat. Lohkoutumisteorioissa etätyö liittyy
työmarkkinan ytimeen. IC-teorian perusteella sen tulisi liittyä laajasti koko
henkilöstöpolitiikkaan ja sen tulisi ilmetä prosessipääoman ominaisuutena eli tapana
organisoida työt.
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9. Aika ja paikka Sonera Oy:n työprosesseissa vuonna 1999
Sonera Oy on yksi vanhimmista ja suurimmista suomalaisista taloudellisista instituutioista.
Viimeisten vuosikymmenien aikana tele-ala on toiminut teknisten, organisatoristen ja
kaupallisten muutosten alaisena. Tässä case-tutkimuksessa on tavoitteena arvioida, miten
nämä muutokset ja yrityksen henkilöstöpolitiikka ilmenevät henkilöstön työssä. Erityisenä
mielenkiinnon kohteena osaamispääoman näkökulmasta ovat tekniset ja organisatoriset
järjestelyt, jotka vaikuttavat työn konseptuaalisiin ja aikaa koskeviin määreisiin.
Yrityskulttuuri, tietoverkkojen ominaisuudet ja työnjärjestelyt vaikuttavat mm. työaikaan.
Etätyötä on tässä osuudessa tarkasteltu suppeassa merkityksessä erityisenä ja nimettynä
työn järjestämisen tapana. Laajemmassa mielessä etätyömäistä työskentelytapaa on
tarkasteltu osana tietojärjestelmien ja liiketoimintayhteyksien virittämiä virtuaalisia
toimintaympäristöjä ja osana muuttuvia työaikakonsepteja.

9.1 Sonera Oy
Telecom Finland Oy (Tele) vaihtoi nimensä Sonera Oy:ksi 15.4.1998. Näin pyrittiin
vahvistamaan ”brandia” ja profiloitumaan tele- ja tietoliikennemarkkinoilla. Suomen valtio
myi loka-marraskuussa 1998 22,2% yrityksen osakkeista ja noteeraus Helsingin pörssissä
alkoi.
Soneran 9,6 mrd markan liikevaihto jakautui vuonna 1998 miltei tasan kiinteän verkon ja
muun liiketoiminnan sekä toisaalta matkaviestinnän kesken. Osuus kansallisista
matkaviestintäpalveluista oli 70 % ja GSM-palveluista 67 %. Yritys katsoo olevansa
datasiirron peruspalveluiden ja LAN-lähiverkkojen yhteenliittämis- ja hallintapalveluiden
markkinajohtaja Suomessa yli 50 % osuudella sekä johtava internet-palveluiden tarjoaja yli
35 % markkinaosuudella. Soneran digitalisoidun verkon osuus kaukopuheluista on 39 %
ja ulkomaanpuheluista 55 %. Yritys tarjoaa alueellisesti paikallispuheluita. Soneran
tärkeimmät ulkomaiset sijoitukset kohdistuvat matkaviestintäpalveluita tarjoaviin yrityksiin
kasvavilla markkinoilla Turkissa, Unkarissa, Baltiassa ja USA:ssa. Lisäksi Sonera on
sijoittanut kiinteän verkon teleyrityksiin Baltian maissa.
Vuoden 1999 vuosikertomus raportoi Suomen GSM-asiakkaiden määrän kasvusta 21
%:lla eli kahteen miljoonaan markkinaosuuden säilyessä yli 60 % tasolla. Sonera ilmoitti
globaalin toiminnan käynnistämisestä matkaviestimin tarjottavien palveluiden ja
teknologioiden alueella. Erikseen mainitaan ”Smart Trust-ratkaisu” sekä matkaviestimen ja
internetin ominaisuuksia yhdistävä mobiiliportaali ”Sonera Zed”. Osakkuusyhtiöiden
Turkissa ja USA:ssa arvioitiin menestyneen. Vuosikertomus mainitsee noteerauksen
Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmässä. Valtion omistusosuus oli vuoden 1999 lopussa 57,6
%. Osakekurssi nelinkertaistui vuosikertomusvuoden aikana pörssiin listautumisen jälkeen,
mutta vuodesta 2000 lähtien osakkeen pörssinoteerattu arvo on heikentynyt.

9.1.1. Liiketoiminta-alue
Vuoden 1999 liikevaihto on kasvanut vajaaseen 11 mrd. markkaan ja liikevoitoksi
ilmoitetaan 2,3 mrd mk. Konsernin ulkoista liikevaihtoa koskevissa luvuissa matkaviestinnän osuus liikevaihdossa on kasvanut 21 %, mediaviestinnän ja uusien palveluiden
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22 %, kiinteän verkon puhelu- ja datapalveluiden 2 % ja laitemyynnin ja muun
liiketoiminnan 16 %. Mediaviestinnän ja uusien palveluiden investointi- tuotekehittely- ja
käyttöönottovaihe ilmenee negatiivisena käyttökatteena.
Taulukko 13. Sonera Oy:n liikevaihdon rakenne vuosina 1998 ja 1999
1998
Matkaviestintä
Data- ja mediaviestintä
Kotimaan puhelupalvelut
Ulkomaan puhelupalvelut
Laitemyynti
Muu toiminta

1999
49 %
14 %
15 %
8%
6%
8%

Matkaviestintä
Mediaviestintä ja
uudet palvelut
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut
Laitemyynti ja muu
liiketoiminta
Lähde: Sonera; Vuosikertomukset 1998 ja 1999.

52 %
8%
31 %
9%

Toiminta-ajatuksen kehittyminen vuosien 1998 - 1999 välillä ilmentää itseluottamuksen
kasvua, joka ilmenee kärkiaseman korostamisena. Liiketoiminta-ajaus on kansainvälistynyt
toiminta-alueen määrittely yksityiskohtaistunut.
Soneran toiminta-ajatus on muotoiltu
vuoden 1998 vuosikertomuksessa:
”Sonera hyödyntää televiestintä- ja
tietotoimialojen jatkuvassa murroksessa resurssejaan valittujen partnereiden kanssa tavoitteenaan kehittää yrityksen arvoa lisäävää liiketoimintaa.”
(Sonera; Vuosikertomus 1998.)

Vuoden 1999 vuosikertomus alkaa lauseella:
”Sonera on matkaviestinnän kansainvälinen edelläkävijä ja Smart Partner matkaviestinpohjaisten palveluiden ja sovelluksien kehittämisessä. Yhdistämällä mobiilin, internetin ja palveluiden osaamisen
Soneran tavoitteena on kehittyä maailmanlaajuiseksi
viestintäoperaattoriksi
sekä asiointi- ja sisältöpalveluiden tarjoajaksi.” (Sonera; Vuosikertomus 1999.)

9.1.2. Sonera Oy:n strategiset tavoitteet
Sonera Oy:n vuosikertomusten 1998 ja 1999 strategisissa tavoitteissa havaitaan
kotimaisen toiminnan korvautuvan kansainvälisellä yhteistoiminnalla. Yritys korostaa
edelläkävijyyttä, keskittymistä uusimman tekniikan palveluihin, tietoturvallisuutta ja
kohdentumista yritysasiakkaisiin kiinteän verkon alueella. Tavoitteissa painottuu vuonna
1999 markkinalähtöisyys. Vuonna 1998 esitetyt viittaukset henkilöstöön puuttuvat vuoden
1999 tavoitteista. Tosin toimitusjohtajan katsauksessa arvioidaan menestymisen
edellyttävän ”osaavan henkilöstön saamista ja pitämistä palveluksessa” sekä
välttämättömyyttä kilpailla ”maailman johtavien yritysten kanssa parhaista
asiantuntijoista”.
Sonera jäsentää toimintastrategiaansa vuoden 1998 vuosikertomuksessa osittain
osaamispääomaan liittyvin termein. Avainsana on ”resurssi”. Liiketoiminnan lähtökohta on
puhelinliikenne ja sen teknisenä alustana toimiva kiinteä ja langaton verkko. Verkkoja ja
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niihin perustuvaa liiketoimintaa kehitetään sekä omaehtoisesti että yhteistoiminnallisesti.
Sonera laajentaa toimintaansa verkko-operaattorista internet- ja media- alueille.
Strategiassa liiketoiminnassa ja palveluissa ”on sitouduttu” kasvuun ydintoiminnoissa,
jotka ovat viestintää. Lisäksi ”haetaan” yhteistyömalleja, jotka tukevat omaan
osaamispohjaan perustuvaa kasvua. Sonera ”tarjoaa” asiantuntemustaan sijoitusyhtiössään.
Henkilöstöstrategia kohdistuu henkilöstörakenteen muuttamiseen rekrytoimalla
ammattilaisia. Strategiassa ei korosteta oman henkilöstön kehittämistä tai organisatorista
oppimista inhimillisen pääoman kehittäjänä. Henkilöstöpolitiikka on asetettu tuottavuuden
ja tehokkuuden parantamista koskevan yleisen otsikon alle ja että sitä ei ole liitetty muiden
liiketoiminta-alueiden strategiseen kehittämiseen.
Strategian painopisteet on rakennettu verkon ja toisaalta erityisesti kansainvälisessä
toiminnassa osaamispääoman varaan. Henkilöstön asemaa ei ole tässä suhteessa tarkasti
määritelty. Strateginen ajattelu perustuu ensisijaisesti verkon käyttöön ja verkkopohjalle
perustuvien toimintojen ja teknisten ratkaisujen kehittämiseen. Osaamispääoma ja siihen
liittyvät asiakas- ja rakenteellinen pääoma on mainittu. Verkkojen ja asennus- ja
kunnossapitotoimintojen yhtiöittäminen liittyy sisäiseen rakenteeseen ja prosessipääomaan.
Inhimillinen pääoma on tuotu esiin henkilöstörakenteen muuttamisena. Verrattaessa
vuosikertomuksia 1998-1999 voidaan havaita siirtymää palvelutyyppisestä lähtökohdasta
kohti liiketoimintaan ja tekniikkaan painottuvaa lähestymistapaa. Erään yksikön
operatiivisen johdon tasolla siirtyminen internet-ympäristöön ja tuotteiden sekä palveluiden
tuottamisessa tarvittavan inhimillisen pääoman merkitys nähdään hyvin selkeänä:
”... fokus on ilman muuta internetissä ja mobilpalveluissa... meillähän... on
puhelinverkon ...palvelut, mut tulevaisuus on ilman muuta internetilmapiiri palveluissa.
Täähän on pääsääntösesti asiantuntijaorganisaatio, et tietyl tavalla me on se kaikki
arvo luotu... tän yksikön arvo lähtee perjantaina viikonloppuu viettään ja sit me
toivotaan, et se palaa maanantaina... onhan tuolla servereitä ...mut ei niillä arvo oo...
varmaan meidän divisjoonassa ymmärretään se, et itse asiassa täällei oo mitään muuta
kun nää ihmiset jotka osaa, et... ne palvelut... on semmosii kassakoneita... et semmosii
pystyy tekeen, pitää olla ihmisii. Ja... ne kassakoneet, et jos joku sulle kertoo, et miten se
tehdään, nin ei niiden tekeminen yleensä niin kallista oo, et se on... se aivotyö, mikä on
tehty ennen sitä, nin se on se arvo.” (haastateltava II Sonera Oy)

9.2. Henkilöstöstrategia vuosikertomuksien valossa
Konsernin henkilöstön keskimäärä vuoden 1998 aikana oli 8 600. Tilikauden 1998 lopussa
palveluksessa oli 9 068 henkilöä. Heistä 89 % oli vakituisia ja 11 % määräaikaisia
työntekijöitä. Vuoden 1999 aikana henkilöstön määrä kasvoi 661henkilöllä.
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Taulukko 14. Sonera Oy:n Henkilöstö tehtäväryhmittäin 31.12.1998 ja 31.12.1999

Myynti ja markkinointi, asiakaspalvelu
Käyttö- ja ylläpitotoiminta
Asennustyö
Tukitoiminnot
Tutkimus ja kehitys
Johto

6%

1998

1999

27 %
25 %
23 %
18 %
8%
1%

28 %
24 %
20 %
18 %
2%

Lähde: Sonera Oy Vuosikertomukset; 1998 ja 1999.
Tärkeänä pidetään, että ”johdon tahtotila” ja strategiset painopistealueet välittyvät koko
henkilöstölle. Esimiesten valmennusohjelman tavoitteena on liittää tuloskeskustelut johtamisjärjestelmään, yhtenäistää suoritusarviointi sekä varmistaa tehokas palkitsemisjärjestelmä ja osaamisen kehittäminen. Henkilöstön osaamista on kehitetty teknologia- ja aikaosaamisen sekä kansainvälisten liiketoimintavalmiuksien kehittämiseksi. Käytössä on
etäopiskeluympäristöjä sekä koulutusjärjestelmiä uudelle henkilöstölle strategisen osaamisen kehittämiseksi ja tietotekniikkakoulutuksen osalta. Henkilöstöpalveluita on pyritty
sähköistämään. Työterveyshuolto kiinnitti huomiota työkyvyn ylläpitoon, motivaatioon
sekä muutoksen tukemiseen. Henkilöstön osaamista ja työkykyä arvioidaan kyselyin.
(Sonera Oy vuosikertomus; 1998.) Voidaan todeta, että henkilöstön kehittämistä käsiteltiin osaamisen terminologialla. Ajattelu ei ollut kuitenkaan vielä johtanut varsinaiseen
henkilöstötilinpäätökseen. Liiketoiminnallinen ajattelu ja konsernin henkilöstöpolitiikka oli
matkalla kohti yksityiskohtaisempaa henkilöstövoimavarojen arviointia, henkilöstöä
pidettiin arvossa ja kehitettiin.
Vuosikertomus 1999 on henkilöstöstrategian osalta edellistä suppeampi. Se mainitsee
osaamiskartoitukset, jotka ”on tarkoitus nivoa” osaksi tulos- ja kehityskeskusteluja.
Kompetenssien ja tiedon johtamista pidetään konsernin menestystekijänä, sillä ”osaaminen
ja henkinen pääoma ovat muilta kilpailutekijöitä vaikeammin kilpailijoiden kopioitavissa”.
Asiakirja viittaa henkilökohtaisiin kehittymissuunnitelmiin, koulutustoimintaan ja
esimiestoiminnan kehittämiseen. Sonera tekee ilmapiirikartoituksen sekä lähtöhaastatteluja. Henkilöstön kehittämiseen käytetään 6 % palkkasummasta.

9.3. Työn ja liiketoiminnan ulottuvuuksia Sonera Oy:ssä vuonna 1999
Etätyön näkökulmasta voidaan kiinnittää huomiota teknologian käyttöön ja työpaikan
käsitteisiin. 1980-luvulla etätyö voitiin määritellä organisaation ulkopuolella tapahtuvaksi
työksi. 1980 - 1990 lukujen vaiheessa tietojärjestelmät integroivat yksilöllisiä, työtä
koskevia liiketoiminnallisia ratkaisuja ja liiketoimintastrategiaa. Vuosikymmentä
myöhemmin liiketoiminnot ovat siirtymässä internet-ympäristöön. Etätyön luonne on
määriteltävä suhteessa yleiseen työ- ja liiketoimintaprosessiin sekä niiden aika- ja
paikkakonsepteihin.
Vuonna 1993 julkaistussa raportissa (Pekkola; 1993) havaittiin tietotyön muotojen
perustuvan pitkälti puhelimeen ja puhelinpalveluiden kehittämiseen. Etätyö oli pitkälti
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henkilökohtainen ratkaisu ja etätyön motiivit olivat sen mukaisia. Etätyö liittyi yrityksen
henkilöstöpoliittiseen liberalismiin ja sen pohjalle rakentuneisiin yksikkökohtaisiin ja
yksilöllisiin ratkaisuihin. Etätyön taustalla ei ollut yritystasoista henkilöstöstrategiaa,
vaikka etätyöjärjestelyt perustuivatkin organisaation madaltamisen, tulosorientaation sekä
tuotekehittelyn tavoitteisiin.
Vuonna 1993 etätyöhön liittyneet tehokkuustekijät kirjattiin viiteen luokkaan, joista yksi
määriteltiin seuraavasti: ”Tietoliikennetekniikka sekä tietotyöntekijöiden organisaatioiden
verkottuminen”. Hyödyiksi kirjattiin: tiedonvälityksen nopeutuminen, ajatusten tehostunut
muokkaus ja levitys tietoverkoissa ja teknisesti hankalien, työaikaa ja kustannuksia
vaativien tiedonvälitysmuotojen poistuminen. Siirryttäessä 1990-luvun loppuun on
liiketoiminnan oleellisin muutos siirtymien tietoverkko- ja tietojärjestelmäympäristöön.
Vuonna 1999 internet-ympäristö on oleellinen operatiivinen liiketoiminta- ja työympäristö.

9.3.1. Liiketoimintaympäristön muutoksia
Teletoimen historiaan avautui haastatteluissa näkymä sukupolven aikana tapahtuneesta
siirtymistä hallintotoiminnasta liiketoiminnan piiriin:
”K: Oli ennen semmosta, et puhelinta anottiin?
V:, Joo, mä oon nähny... kirjeen, jossa oli, että herra aluepäällikkö, se alko, pyydän
kunnioittaen, että minulle myönnettäisiin puhelinliittymä ja aluepäällikkö suuressa
viisaudessaan katto, et tarviiks hän. Kun 30 vuotta sitte...tulin Kouvolaan, nin siinä oli
lähellä... Korian taajama, siel oli aina numerot loppu, se oli automatisoitu se keskus...
ja siel oli suurin piirtein 100 tilaajaa jonottamassa. Mä muistan kun aluepäällikkö kävi
sitä pinkkaa läpi, nin se luki, et mitähän tääki täl puhelimel tekee ja heitti. Se arvioi
ihan kylmästi nimen perusteella, et ai jaa, tää on joku myyntimies, no annetaan sille nyt
puhelin ja kauppiaan rouva, no onhan kauppiaalla puhelin, ei se rouva sitä tarvii...
Sitä tehtiin sen budjetin mukaan, sielt saatiin joku tietty rahasumma ja oli asiakkaita
100 tai 1000, mut jos sinne tehtiin 50 numeroo lisää, nin ne tehtiin. ...jos
liikenneministeriö päätti, että sen verran annetaan rahaa Kouvolaan ...niitten
budjettien mukaan elettiin. ...kun rahat loppu aina ...talviaikaan oli linjatyökunnat ja
kaikki... lomautettu taikka irtisanottu, et sehän oli oikeestaan tätä nykymeihinkiä... että
tehdään sillon töitä kun niitä on....
....Muutos on tapahtunu hurja. Tänä päivänä eletään ihan toisin päin... asiakkaan
ehdoilla... ja varsinki... suurten asiakkaiden... ja se ilmeisesti sitä kiirettäki tuo, et sielt
tulee painostusta... et paineet on monelta suunnalta koko ajan ja nyt kun olemme
pörssiyhtiö, nin tuli vielä yks, nää omistajat, jotka painaa päälle, että pitäis
pienemmällä porukalla ja enemmän tuottaa.” (Haastateltava V Sonera Oy)
Merkittävä muutos liiketoiminnassa on internet-ympäristön käyttö, jonka seurauksena
verkkokapasiteetin ja tuotteiden kysyntä on kasvanut.
”Että aikasemmin on ollu... teknologiapulssi, elikkä teleoperaattorit ja laitetoimittajat
on tavallaan tunkeneet omia ratkaisujaan asiakkaalle ja he ovat niitä joko ottaneet tai
eivät ottaneet... kun ei oo kilpailua ollu, nin... ei sillä niin hirveesti oo ollu väliä. Ja
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nykyään joudutaanki enemmän kuuntelemaan ja arvaamaan asiakassegmentin
käyttäytymistä ja mitä siellä todella tarvitaan. ISDN.stähän on malliesimerkkinä
puhuttu teknogiana, jota operaattorit yritti toistakymmentä vuotta tyrkyttää asiakkaille,
mutta kun ei kerta kaikkiaan ollu järkevää, riittävän isoo syytä, minkä takii sitä oltas
otettu käyttöön, eikä sitä otettu vaikka tarjottiin. Ja nyt ku löytyi käyttöö elikkä
internettiin tarvittiin nopeita datayhteyksiä, nin se yhtäkkiä räjähti käsiin vaikka se
alunperin on ihan muuhun käyttöön suunniteltu.” (haastateltava I Sonera Oy)
Myös tarve innovatiivisten prosessien tukemiseen ja innovaatioympäristön ylläpitoon on
lisääntynyt. Telealaa verrattiin lääketeollisuuteen siten, että pidetään välttämättömänä
aloittaa useita tuotteita koskevia kehittämishankkeita silläkin uhalla, että monet niistä eivät
koskaan etene kaupalliselle tasolle. Onnistuneen projektin hyöty korvaa kesken jääneiden
kustannukset.
”...on...kriittistä, et kannustetaan yrittäämään... virheistä ei rangaista... me ollaan
...lähestymässä semmosii toimialoja kun vaikka lääketeollisuus, et siellähän se todennäkösyys, et se lääke... ihan oikeesti onnistuu, on varmaan yhen suhde tuhanteen tai
huonompi, mut se yks ainoo lääke, joka sit menee läpi, yleensä tekee niin paljon rahaa,
et ne kaikki tuhat yritystä kannattaa tehdä. Nin semmoses ympäristössähän... kuolee
välittömästi, jos ruvetaan sakottaan siitä, et sä teit sellasen lääkkeen tai yritit kehittää,
joka ei toimi... innovaatioiden löytäminen vaatii sen, että pitää hyväksyy hirvee kasa
asioita, jotka ei onnistu, ihan vaan sen takia, et yks niistä sit kuitenki onnistuu.”
(haastateltava II Sonera Oy)
Kolmas muutos on se, että aikaisemmin myytiin laitevalmistajien tuotteita. Nyt tarjonnassa
pyritään asiakasohjaukseen eli arvioimaan asiakkaan tarvetta ja vastaamaan kysyntään.

9.3.2. Tietojärjestelmä työympäristönä
Työn järjestelyssä - sisäisesti ja asiakkaiden suuntaan - keskeiseksi tekijäksi tilan ja ajan
kannalta muodostuu tietoverkko. Tietojärjestelmiä voidaan tarkastella
a. kommunikaation ja yhteistoiminnan kehittymisen osalta (Ståhlen ja Gröönroosin
mallissa 1999.) funktioiden suorittajana, toimintojen parantajana tai laadullisena
muutoksena tiedon generoinnissa. Näkökulma on tällöin funktionaalinen.

b. IC-näkökannalta (Seiby; 1998.) tietojärjestelmää voidaan tarkastella järjestelmänä, joka
sitoo osaamispääoman eri elementtejä toisiinsa. Prosessissa omaisuus muuttuu tuotoksi.
Tilannetta voidaan kuvailla pääoman eri osa-alueiden integroimiseksi synergisellä tavalla.
Ts. pääoman osa-alueiden yhdistäminen tuottaa absoluuttisesti kasvavan määrän pääomaa.
Näkökulma on tällöin rakenteellinen.
c. Se voidaan arvioida myös tilaksi, jossa tiedon luontiin liittyvät prosessit tapahtuvat
(Nonaka & Toyama; 2000.). Näkökulma on tällöin paradigmaattinen.
Sonera Oy:n intranet-järjestelmässä on yleisiä osia ja mahdollisuuksia kohdennettuun
informaation vaihtoon sekä työskentelyyn.
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Asetelma 23. Sonera Oy:n sisäisen tietojärjestelmän perusrakenne

Sonnet-kotisivu

yksikön sisäinen intranet

pienemmät ryhmät

Sonera Oy:n intranet-tietojärjestelmän arvioitiin sisältävän perusteknologiaa, joka tukee
työtä. Sähköpostin käytöllä vältetään puheluita ja osittain on käytössä tekstin
ryhmämäinen editointi, samoin video- ja puhelinneuvottelut ja sähköinen kalenteri.
Valtakunnallisen konsernin yksiköt sijaitsevat eri puolilla maata. Yhteydenpito on
hoidettava tapaamisten ohella tietojärjestelmän keinoin. Teknisesti tuettu virtuaalinen
työavaruus on hahmottumassa intranet-verkossa ja työ toteutuu osaltaan tarjoamalla
perusteknologia yhteiseen käyttöön. Yrityksen tietojärjestelmän arvioitiin tukevan työtä
seuraavasti:

Teknisen järjestelmän tuki työlle:
perusteknologia
sähköposti
sms = tekstiviesti
word - esim. yhteinen editointi
videoneuvottelu
puhelinneuvottelu
gsm
vaihde
virusten torjunta
kalenterit
sanakirja
Sonera Oy:n ekstranet-ratkaisut ovat suppeampia. Ne on suunnattu erityisille asiakasryhmille ja liittyvät data-palveluiden käyttöön sekä tapauskohtaisiin verkostoratkaisuihin. Tietojärjestelmän kautta voidaan toteuttaa sekä sisäisiä että ulkoisia
palveluita. Sonera Oy:ssä on intranettiä käytetty mm. henkilöasioita koskevan tiedottamisen hoitamiseen.
”....vaihdeverkko on... maan kattava verkko, että... soittaa vaikka Helsingistä Ouluun...
paat sen nelinumeroisen numeron ja se automaattisesti ... vaihdeverkon kautta
yhdistyy... lähiverkot on yhdistetty toisiinsa niin, että... on pääsy vaikka Oulusta
Helsingissä oleviin tietokantoihin ja... näillä tietoliikenneratkasuilla on aikaansaatu se,
että työtä voi aika joustavasti... tehdä eri paikoissa ja kaikkialta on pääsy kaikkialle.
Tietysti pitää... määritellä, kuka pääsee minnekki.... Jos kotoa työskentelyä ajattelee, nin
meillähän on... valtakunnalliset soittosarjat... 0800-numero, johonka sä voit soittaa
mistä päin Suomea tahansa ja se on.. ilmanen ja sitä kautta sä pääset... sähköposteihin
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ja netscapeen brauserin kautta, pääset myös tietokantoihin ja tietoihin kiinni.”
(haastateltava I Sonera Oy)
Kuvio 40. Palvelun automatisointi työn rationalisointina tietojärjestelmässä
Työnkulku 1: Henkilökohtainen palvelu
Impulssi - tunnistaminen - henkilökohtainen reagointi + työsuoritus - palaute
Työnkulku 2: Automatisointi
Impulssi - tunnistaminen - prosessin ohjaaminen tietoverkkoon - toiminta- palaute

henkilökohtainen reagointi

työsuoritus

1.
impulssi

tunnistaminen
palaute
lisäarvoinen palvelu
2.
prosessin ohjaaminen tietoverkkoon

toiminto

asiakkaan operaatiot intra- tai ekstranetissä

Kuviossa ensin esitetyssä prosessissa tapahtuma on palautteen antajan tai palvelun
tarjoajan kannalta aikaa vievä ja kallis. Se soveltuu niukan aikabudjetin ja asiantuntijaorganisaation osalta monimutkaisten tai uniikkien palvelutapahtumien organisoimisen
tavaksi. Se voi olla myös satunnaiskäyttäjän tai henkilökohtaisesta palvelusta maksavan
asiakkaan ratkaisu. Jälkimmäinen on palvelun tarjoajan kannalta vähän aikaa vievä ja
halpa. Jos palvelu on asiakkaan kannalta kallis, heikkolaatuinen tai aikaa vievä, on käsillä
liiketoimintaongelma.
K: ”...et tähän internettiin oli pantu, henkilöstöopas ja jotaki muita asioita, et onks tää
se... pääsuunta... ongelmien ratkasuissa, tää verkko ja automatisointi?”
V: ”Ei se varmaan pääsuunta oo... se vaatis... työnsuunnittelijoilta hirveen pitkälle
semmosta oivaltamista, et mikä kaikki tieto voi olla verkoissa ja sen ylläpito ja sen
jakelukanavien sujuvuus, nin sehän on hirveen tärkee. Vois sanoo, et niin paljon kun
mahollista semmosta tietoo, mikä ei koko ajan muutu ja mitä suuri massa ihmisiä
tarvitsee, nin ois siellä verkoissa muutaman napin takana, et vois sanoo, et kattokaa
sieltä, me päivitetään.” (haastateltava III Sonera Oy)
Kyseessä on ajan hallintaan liittyvä muutos, jossa työprosessi siirretään henkilökohtaisesta
tilasta tietoverkkoon, toiminnat automatisoidaan sekä saatetaan palvelun kysyjän
prosessien ja toiminnan kohteeksi. Näin voidaan saavuttaa tehokkuutta, jos alusta on
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relevantti ja asiakas on kykenevä operoimaan. Prosessi lyhenee aikataloudellisesti
varsinkin palvelun tarjoajan kannalta, todennäköisesti myös palvelun tarvitsijan osalta.
V:"... divisjoonassa meillä on... oma intranetti, johon me päivitetään suoraan kaikki
meidän henkilöstöä koskevat uudet... tiedot ja muut, et kenenkää ei tarvii niitä kysellä
eikä hakee, et sen kun räppää koneelta auki, nin sieltä tulee kaikki uusimmat mitä sä
tarvitset tai mitkä vaikuttaa sun päiväjärjestykseen tai muuhun. Esimerkiks... jos on
tullu uusia ihmisii... järjestelyjä... tapahtumii... tilaisuuksii tai jotaki muuta, mitkä
säätelee 500 ihmisen käyttäytymistä, nin ne kaikki saa sen tiedon samalla samasta
pisteestä elikkä... koordinoitua pikatietoo... Aikasemmin oli... henkilöstölehtiä ja niitä
läheteltiin nin sen korvikkeena.
Sit toinen, mikä on tietysti hyvä, et kun meil on sähköposti ja tiedostoyhteydet meidän
ulkomaan pisteisiin... englannin kielellä, nin kun meidän Hollannin henkilöstöpäällikö
kysyy jotaki periaatteita, nin mä sanon, et lue sieltä tai lähetän hänelle ne tiedot et
avatkoon ja katot sieltä, sielt löytyy periaatteet, ettei tarvii kirjottaa ja lähettää... ja ne
on yhteiset kaikille.
....me on sovittu teoriassa, muttei oo käytännössä päästy siihen, että Belgian
toimipisteen kanssa... rekrytointipalavereja, haastatteluja pidettäs videoneuvotteluna ja
nythän... tietyt johtoryhmäkokoukset ulkomaanyksiköiden kanssa pidetään
videoneuvotteluina, ja myöskin myyntikokoukset. Ja niitä pidetään... myöski Suomen eri
pisteitten välillä, elikkä että videoneuvottelukäytäntö tietysti tehostaa sitä, et kaikilla on
yhtä aikaa samat paperit ...päätteet ja samanaikanen yhteys, ettei tarvii matkustella ja
tehdä etukäteisjärjestelyä ja niin edelleen, että se on... taas yks iso askel eteenpäin.”
(haastateltava III Sonera Oy)
Intranet-järjestelmää voidaan käyttää myös maantieteellisesti hajautuneiden yksiköiden
sisäisen tiedonkulun järjestämiseen. Kuitenkin henkilökohtaisilla tapaamisilla on paitsi
välittömään työhön liittyvä, myös sosiaalinen funktio.
K: ”... sä puhuit siitä, että tehään enemmän töitä Soneran omien yksiköiden kanssa, mä
kysyisin, miten on organisoitu tää tietoverkko?
V: ... jos on joku kehityshanke, - yleensä siinä on useita ihmisiä kerralla kiinni- nin
pyritään siihen, että se pääsääntösesti tehdään yhdellä paikalla, mutta yleensä, jos on
isompi hanke, siin on väkeä sekä Oulusta että Helsingistä ja se on sitten sen projektin
tai hankkeen sisällä, siel hoidetaan ne yhteydet näihin (asiakkaisiin), ettei se oo
mitenkää alueellisesti jaettu, et hankkeita tehdään molemmissa paikoissa, jonkun verran
ne on hajautettu elikkä molemmissa paikoissa tehdään samoja hankkeita ja... hankkeen
sisäisesti hoidetaan yhteydet noihin asiakkaisiin. Ja löytyy... yhteinen serveri, jossa on
kaikki projektihakemistot, missä dokumentit säilytetään ja sitten projektit ite pitävät
projektipalavereita, jotka on tietysti projektin luonteesta riippuen joko puhelinneuvotteluja, videoneuvotteluja tai paikan päällä kaikki nokatusten, jos on jotain työtä,
joka vaatii enemmän... kehittämistä, et se ei oo vaan asioiden läpikäymistä ja sopimista.
K: ”Mites nää,… muut yksiköt, nää taas sijaitsee ties missä, vai onks ne Helsingissä?”
V: ”...linkit oikeestaan lähinnä löytyy Helsingistä, et jos on yhteisiä palavereita näiden
asiakkaiden kans, ne yleensä pidetään Helsingissä ja ne yleensä pidetään nokatusten, et
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matkustetaan myös Oulusta tänne sen takia. Et hyvin paljon loppujen lopuks joudutaan
matkustaan.” (haastateltava I Sonera Oy)
K: ”Jos puhutaa tästä 30 hengen yksiköstä, missä on kolme ryhmää, nin miten sen työt
on, tai nää ihmiset on alueellisesti sijottunu, jos aatellaan vaikka eri puolelle Suomee ?
V: ... suurin osa porukasta on jakautunu kahtia eli puolet on suurin piirtein Helsingissä
ja puolet Oulussa... yks henkilö Mikkelissä ja yks... Turussa.... Me pyritään... porukkana
kerran vuodessa kokoontumaan..., et ollaan kaikki jossain päin Suomee ja...
osastopalaveri pidetään, et ollaan pari kolme päivää... työjuttujaki, osaston juttuja
käydään läpi, mut on muutaki toimintaa... Sitten on muutaman kuukauden välein...
osastopalavereja, jotka pidetään yleensä videoneuvotteluna, missä käydään
ajankohtasii... hankkeita läpi... ja yleisiä tiedotusasioita. Mut... on tarkotus kuitenkin...
porukkaa lähentää toisiinsa, et jos ei kasvotusten koko porukkaa kerralla nää, nin,
vaikka kuinka on tietoliikenne-, datayhteydet olemassa, nin ei se pelkästään auta, et kyl
se pitää olla henkilökohtanen kontakti kuitenki olemassa, jotta se homma kunnolla pelais.” (haastateltava I Sonera Oy)
Liiketoimintaan liittyvien asioiden hoito verkossa tapahtuu Sonerassa mm. siten, että
palvelimelle luodaan asiaa koskeva hakemisto, jossa dokumentointi tapahtuu. Aineisto on
valikoidun joukon muokattavissa. Käyttöjärjestelmä huolehtii siitä, että aineisto on
muokattavissa vain yhden henkilön osalta kerrallaan ts. aineiston käsittely on osittain
teknisesti strukturoitu.
Palvelimen toiminnot, jotka tukevat työtä:

 Pääsy kaikkiin töihin
 Hakemisto
 Dokumentointi
 Editoinnin säätely - ei päällekkäistallennuksia
 Kalenteri - myös muut näkevät, kokousten järjestäminen
 Web-net
Yrityksen tietojärjestelmää voidaan tapauskohtaisesti käyttää myös asiakkaiden integroimiseen työprosessiin erillisissä projekteissa.
”...meil on... virtuaaliorganisaatioita, jotka elää jonku ajan, projekteja esimerkiks...
niille perustetaan... omat sivut, jonne pääsee vaan se porukka ja siel voi olla sellasii
henkilöitäki, jotka ei oo... Soneralta. Mut... et se ois jotenki vakioitu... joku... systeemi
tai palvelu... joka automaattisesti vois perustaa näitä, nin semmosta ei oo... ne... tehään
case by case.” (haastateltava II Sonera Oy)
Suhtautuminen tietoverkossa olevaan aineistoon ja tietojärjestelmän ominaisuuksiin on
kahtalainen. Toisaalta syntyy kuva, että työskentely ei tapahdu palvelinympäristössä kovin
substantiaalisella tasolla ja järjestelmää käytetään etupäässä tiedon välittämiseen sekä
kokousten rytmittämiseen sähköisten kalentereiden avulla. Tietojärjestelmän
epäyhtenäinen käyttö ja yksiköiden pieni koko johtaa siihen, että asiat pyritään kuitenkin
pääsääntöisesti hoitamaan yksikön sisäisten tapaamisten ja fyysisen välittömän
vuorovaikutuksen keinoin. Toisaalta palvelimella on jonkinasteisia virtuaalisia työtiloja,
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joihin on pääsy myös yrityksen ulkopuolisilla. Palvelimella avattuja työtiloja pidetään
välttämättöminä. Ilmeisesti tietojärjestelmässä avattuja projektiaineistoja käytetään
dokumentointiin, tiedonvälitykseen ja johdon tasolla kokonaiskuvan muodostamiseen
projekteista ja niiden välisistä synergisistä yhteyksistä. Varsinaiseksi työympäristöksi
mielletään ensisijaisesti välitön fyysinen työtila, sen välineistö ja työtoverit, mutta
virtuaaliset työtilat ovat voittamassa alaa.
”...serveri... yhteinen, kun sä puhuit yhteisestä työtilasta... on paikka, jonne, kun on uus
hanke, luodaan sille uus hakemisto ja dokumentointi, mitä tuotetaan... on aina sieltä
saatavilla ja porukka tietää, et se on siellä ja jos sitä editoidaan, nin käytännössä se
käyttöjärjestelmä huolehtii siitä, että sitä ei käytä useampi henkilö yhdessä eli jos sä
aukaset sieltä jonkun ja teet jotain työtä nin kun joku muu yrittää aukasta, nin se tietysti
ilmoittaa, et tää on aukastu, että voidaan aukasta ainoostaan read ounly-muodossa,
ettei pääse päällekkäisiä tallennuksia tulemaan, mut se on enemmän tätä varten, et se ei
varsinaisesti... aktiiviseen tiedonvaihtamiseen... käytetä, ettei se oo tämmönen mikään
websaitti tai selain, että niitä on weppitasollaki... mut osastotasolla ei sellasta ole tehty.
Elikkä... meil on... wepnetti, jota käytetään, se on... aika monella meistä, tämmönen
houmsivu, et kun sä brauserin käynnistät nin se automaattisesti lokkaa sinne ja siel on
tiedotuksia ja muita. Et osastotasolla ei oo sellasta laitetta. Toisaalta jos niitä alkaa
liikaa tulla, nin et sä niitä kaikkia edes seuraakkaan.
Jos näitä teknisiä apuvälineitä... ajattelee... meil on tää kalenterisysteemi käytössä, et
ainaki ihmiset, jotka enemmän ovat menossa ja joutuvat osallistumaan yhteisiin
palavereihin, ne ylläpitää sähköstä kalenteria, josta muut näkee, et missä on menossa ja
minne on menossa ja jos on tarvetta järjestää palaveri, nin sä voit sen systeemin kautta
automaattisesti valita, et otat tämän tämän ja tämän henkilön ja napsautat, nin se
näyttää, sopiiko se valittu aika, tai jos ei, nin voit pistää sen hakemaan yhteisiä tyhjiä
aukkoja sieltä, minne vois jotaki järjestää. Mut se on ehkä enemmän näitä tämmösten
ulkoisten tahojen kanssa asioidessa. Me ollaan... sen verran pieni porukka vielä... kun
kaikilla osastossa toi systeemi ei oo kuitenkaan käytössä... pyritään ainaki siihen, että
projektit hoidetaan paikallisesti, koska… vaikka kuinka yhteydet pelaa, nin se asioiden
hoito on aina helpompaa, jos ollaan samassa työpisteessä ja mieluusti vielä samassa
kerroksessa, että tieto liikkuu.” (haastateltava I Sonera Oy)
K: ”Miten merkittävänä sä pidät tätä serverii ja sen ominaisuuksii työn kannalta, et
on… teknisesti välttämätöntä, et se tapahtuu siellä, mutta näitä muita työtä tukevii
ominaisuuksii mitä sä mainitsit, hakemistoo ja dokumentointii ja kalenteria ja?”
V: ”... tommonen serveri, nin pakkohan se on olla, ei tässä muuten selvii, jos pitäs
sähköpostitse lähetellä niitä tiedostoja ei olis mitää paikkaa, missä ne olis yhteisesti
saatavilla, mistä kaikki tietäis, että jos haet jotain tietoo vaikka asiasta, joka ei
suoranaisesti sun hommia ees oo, nin sä voit mennä sinne ja kattoo sen, mennä sinne
projektiin ja aukasta sieltä ne dokumentit, mitä sä kaipaat, et on se siinä mielessä
hyvinki tärkee, koska suurin osa meidän työstä on kuitenki sellasta, että mitä enemmän
sä yleisesti asioista tiedät ja muista hankkeista, nin sitä helpompaa sun on sitä omaa
työtä tehdä, koska kaikki hankkeet ja työt kuitenki jollaki lailla liittyy toisiinsa, koska ne
on, kaikki systeemit on yleensä kumminki samassa verkossa kiinni ja jostain kohtaa
liittyy kuitenki siihen työhön, mitä sä teet, että pitää olla pääsy kaikkien muittenki
töihin. Mut... se periaatteessa vois olla kehittyneempiki järjestelmä, ainaki, jos on
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laajemmasta porukasta kyse, et aletaan puhuu sadoista, mut että kolmellakymmenellä
hengellä, ni se tieto kuitenki aika hyvin liikkuu muutenki, ja kun näissä
osastopalavereissa ja muissa sitä tietoo levitetään.” (haastateltava I Sonera Oy)
Tietojärjestelmien käyttöä varsinkin GSM-verkon kautta vaikeuttaa riittämätön
tiedonsiirtokapasiteetti. Muualla kuin tavanomaisella työpaikalla työskentelyyn
varaudutaan kannettavien pc-laitteiden ja levykkeillä olevien tiedostojen keinoin
mieluummin kuin luottamalla verkon kautta hankittavaan aineistoon.
K: ”Et siihen ois kaikki tekniset mahollisuudet että paitsi ne puhelut, nin niitten kautta
pääsis myöski tähän serveriin?”
V: ”... kyllä pääsee. Tietysti... tiedonsiirtonopeus... on jonkun verran hidas... jos...
tiedosto alkaa olla megabittejä, nin se on vähän tuskallista puhelinlinjan kautta, mut
kyllä... se liikkuu. Ja ehkä tärkeämpänä melkeen kun tuo serverin käsiin pääseminen,
et... sullon ne tiedot läppärissä tai korpulla tai jossai... ja ehkä tärkeempi vielä se on,
että mä pääsen aina sähköposteihin käsiks, koska se on... väline, jonka kautta... suurin
osa... yhteydenotoista ja tiedonvälityksestä tapahtuu. Et jos on joku kiireellinen homma,
nin sillon sä sen soitat, mut et jos se asia, sä pyyvät jotain vaikka tekemään jotain ja jos
pitää siinä vielä mukana jotain tiedostoja tai liitteitä, muuta informaatioo laittaa, nin
sä hoidat sen sähköpostitse, et kirjotat asiasi ja lyöt liitteet ja pistät meneen.”
(haastateltava I Sonera Oy)

9.3.3. Ajan määreet työssä ja liiketoiminnassa
Eräässä haastattelussa esitettiin tunnettu kannanotto: ”Internet-vuosi on kolme
kuukautta.” (haastateltava III Sonera Oy ) Internetin teknisessä, kaupallisessa ja sisällön
luonteessa tapahtuu nopeita ja jatkuvia laadullisia muutoksia. Järjestelmän ominaisuudet
muuttuvat ratkaisevalla tavalla jopa kolmen kuukauden välein. Teknisten ja
organisatoristen järjestelmien toimintaa määräävät yhä useammin keskinäiset tavoitteet ja
yhä vähemmän juridiset tai henkilökohtaiset määreet. Liiketoimintaprosessiin liittyy
rationalisointeja, joilla pyritään lyhentämään siihen kuluvaa aikaa. Prosessi saattaa
hajautua. On mahdollista pitää yllä esim. asynkronisia työtiloja tai siirtää prosessi paikasta
toiseen. Jos tuloksen arviointi liittyy lopputuloksen - ei prosessin - arviointiin,
liiketoiminnan ja työsuoritusten muotoilun vapausasteet kasvavat. Ajan määreet voivat
seurata prosessin luonnetta.
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Asetelma 24. Ajankäyttöön ja työpaikkaan vaikuttavia seikkoja erään haastattelun
perusteella

AIKA

PAIKKA

SONERA / OMA ORGANISAATIO
- oltava tekniikan kärjessä
- vaaditaan lisää tietoa tekniikan hallintaan
- vaaditaan laajempaa tietoa
- tekniikan sovellutussykli lyhenee
- henkilöstön väheneminen
arvostus
riippuu
tekemisestä ja
suorituksesta, ei enää saavutetusta asemasta

ASIAKAS / MUUT
-asiakkaan tarpeet
- asiakkaiden tarpeiden
muutos

- asiakkaiden kysyntä
- kilpailutilanne lisääntyy

Tiimityössä vaaditaan:
- tekniikan hallinta = moniosaaminen
- saavutettava maksimaalinen osaamistaso
- jokaisen annettava jotakin eli on hankittava
ominaisuuksia
- tarpeellisuuden osoittaminen
- tiimiorganisaatio
- etätyö

9.3.3.1. Järjestelmien toiminta
Työhön liittyvien aikakonseptien nähtiin Sonerassa muuttuneen siten, että
(kehitys)toiminnan sykli lyhenee, sillä järjestelmien käyttöikä alenee huomattavasti.
Työssä tulee ennakoida liiketoiminnan kehittymistä ja pyrkiä valmistelemaan tuotteita ja
palveluita, joilla on varsinaista kaupallista kysyntää vasta jonkin ajan kuluttua. Suunnittelu
liittyy teknis-kaupallisen kehityksen arvioinnin onnistumiseen.
Teknisten järjestelmien vaikutus prosessien kestoon käy ilmi esim. verrattaessa
sähköpostijärjestelmää kirjepostiin. Merkittävää on lisäksi se, että järjestelmän käyttö ei
perustu pelkästään tekniseen mahdollisuuteen vaan myös toimijoiden prosessia omaa
rooliaan koskevaan reflektioon;
”... esite, meni postissa päivän ja joku katto sen ja se tuli takas päivässä, siin oli kaks
päivää, mut sit huomasin... et jos laitoit paperin Etelä-Afrikkaan, klikkas tuosta
sähköpostii, ni kun sä käänsit selkäs, se tuli jo takasi, et muuta tää ja tää, kommentit,
elikkä se nopeus on ja vastausajat muuttanu sitä, et ne on aina sun pöydällä ne
paperit.... Ja... toinen piirre on se, että ihmiset on sillä tavalla kiireisiä, että jos
sähköpostissa joku laittaa sulle... henkilökohtaista viestii, mikä on tietysti hänelle
tärkeetä,... mulle sillä tavalla käy sillon tällön, että ihminen soittaa seuraavana
aamuna, et kun mä eilen sulle laitoin etkä sä oo vielä vastannu, et mikä täs on, et aiotko
vastata, jollon tietysti mä sanon, et mullon 30 muutaki ja kaikki yhtä kiireellisiä, et kyl
ne tulee sieltä sitte käsittelyyn. Et ehkä asenteet muuttunu...
K: ”Onks se sillä tavalla, et myöski odotetaan, oletetaan, et sit vastataan, et ennen
ymmärrettiin, et okei, tää ottaa muutaman päivän, mut nyt kaikki laskee, et nyt?

163
Et nyt kun se menee tosta, nin se on nähny sen minuutissa ja miksei sieltä tuu palautetta
kun on menny jo tunti.
Joo, et eiks se pidäkkään minuu tärkeenä?”
V: ”Joo, juuri näin....”(haastateltava III Sonera Oy)
Erityinen aikaan liittyvä toimintamalli liittyy keskeytymättömään jatkuvuuteen.
Aikaisemmin henkilöstön loma-aika ja fyysinen poissaolo keskeytti prosessin hetkeksi.
Näin ei välttämättä enää tapahdu, vaan asioiden hoito jatkuu keskeytyksittä.
”...kun mulla oli lomalla kännykkä mukana Italiassa ja siel mä sit seisoin
hiekkarannalla ja tein töitä, tää on vähän typerää. Mut seki on osotus siitä, että
työnantaja ei enää ajattele, et nyt tapahtuu nii, että ihmiset lähtee lomalle ja sit on
kaikki asiat seis, parhaimpana loma-aikana myydään osia ja pistetään yhtäkkiä...
kokoukset pystyyn ja viis veisataan siitä, onko (eräät asianosaiset)... paikalla, jotka vois
osallistuu... esimies oli lähtenyt kolmeks viikoks Italiaan, nin hän osallistuu
lomamatkaltaan, järjestettiin kännykkäyhteys, et hän oli kaiutinpuhelimen päässä siellä,
et työnantajakaa, ei ajatella enää, että ahaa, nyt ihmiset on lomalla, täytyy sit siirtää
näitä tilaisuuksia ja muuta, et niit vaan tehdään.” (haastateltava IV Sonera Oy)
Johtamistoiminnan haaste liittyy paitsi prosessien tukemiseen myös niiden katkaisemiseen
ja ajalliseen rajaamiseen:
”... talon asioiden lopettaminen, nin se on... uutta. Et... vanhas turvallises maailmassa
ei ollu mitää tarvetta lopettaa mitää... ja yleensä asiat suunniteltiinki.. pitkään. Mä oon
joskus kuullu... määritelmän teleoperaattorimonopoleista, et mitä ne tekee, nin se
suunnittelee painokoneita ja sit niil on sen jälkeen lupa painaa rahaa. Tietyl tavalla me
suunnitellaan edelleen painokoneita, mut se, et saaks sillä enää tehtyy rahaa, nin ei oo
mitenkää itsestään selvää ja siin on kyl muutos menossa.” (haastateltava II Sonera Oy)
Johtajisto arvioi, että kansainvälinen standardointijärjestelmä on hitautensa vuoksi
menettänyt merkitystään. Standardit tulevat suhteellisen pieniltä toimittajilta ja tapana on
perustaa laitetoimittajien ja asiakkaiden keskinäisiä foorumeita, jotka kehittävät alueen
standardeja. Kansainväliset standardointiorganisaatiot ratifioivat muiden organisaatioiden
ja foorumeiden työtä, jota ne sitten ”jonkun verran viilaavat”. Ts. standardien asettamis- ja
käyttöönottosykli on tullut lyhyemmäksi ja siirtynyt tuotteen valmistukseen ja sen
käyttöönoton tasolle
V: "... jos nyt ihan tätä kehitystoimintaakin ajattelee, nin kyllä siinä selkeesti näkee, et
ainaki kehitystoiminnassa on sykli lyhentyny niin, että konkreettisesti sen näkyy siinä,
etä aikasemmin voitiin laskee, et joku tietoliikennejärjestelmä,... se oli käytössä sen 1020 vuotta ja se on huomattavasti lyhentyny, et voi olla, että joku järjestelmä on vaan
parikin vuotta käytössä. Se puolestaan tarkottaa sitä, että se kehitystoiminta myös on
kiivaampaa elikkä on kriittisempää se, että pitää pystyy näkemään selkeemmin
kauemmas tulevaisuuteen, jotta sä voit tavallaan ennakoida asioita ja tehdä, olla
tekemässä oikeeta asiaa jo hyvissä ajoin, ennen kun se on varmaa, että se on sitä
oikeeta asiaa...
...se ei ehkä oo tolla lailla, että asioita tehdään enemmän rinnakkain vaan että niitä
vaan tehdään kiivaammassa tahdissa ja niitä tehdään tavallaan dynaamisemmin, että ei
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olla kangistuttu... kaavoihin ja totuttuihin menetelmiin tehdä asioita, vaan että ne
tehdään niin kuin ne on nopein tehdä ja järkevin tehdä.” (haastateltava I Sonera Oy)

9.3.3.2. Henkilökohtainen aika
Tietotekniikka-alalla esim. vaativassa ohjelmointityössä ihmiset saattavat kulua loppuun
muutamassa vuodessa. Eräissä yrityksissä on asiaan reagoitu työn hinnoittelun tai
uravaihtoehtojen avulla. Suomessa keskustellaan runsaasti jaksamisesta ja työvoiman
kulumisesta. On ilmeistä, että työn intensiteetti yleensä kasvaa lisääntyvän vastuun myötä.
Työajan ja vapaa-ajan keskinäinen suhde ja työn intensiteetti ovat oleellisia kysymyksiä
henkilökohtaisessa
kehittymisessä
sekä,
yrityksen
näkökannalta
katsoen,
henkilöstövoimavaran käytössä. Haastatteluissa viitattiin usein suureen työajan määrän ja
sen sijoittumisen vaihteluun. Eräässä tapauksessa työprosessin sijoittumista käsiteltäessä
mainittiin - jo aikaisemmin dokumentoitu lähtökohta - että sähköpostiviesteistä saapuu n.
30 % varsinaisen työajan jälkeen.
”...ettei se ainakaa normaalin työajan puitteissa tapahdu... riippuu tietysti hyvin paljon
ihmisestä, mut kyl mä luulen, et meillä ihmiset tekee sillon kun tekee, ne tekee varmaan
keskimäärin pari tuntii enemmän töitä kuin mitä työaika sanoo, mut toisaalta me ollaan
hyvin vapaamielisii siinä, et saa asiansa hoitaa, et jos täältä lähtee vaikka kesken
päivän jonain päivänä pois, nin ei kukaa varmaa tuu sanoo mitään. Et se ei tavallaan
kiinnosta, et millon ne asiat tekee. ...nykyään, et mitä ylemmäs johtajissa mennään, nin
toi etätyöpenetraatio kyl kasvaa, et mä luulen, et ihan ylintä johtoo myöten, nin
tehään... töitä kotona, ehkä liikaaki, ...et ei mulla ainakaa mee päivääkää, et mä en ois
tuntii parii töissä kotona.” (haastateltava II Sonera Oy)
Työaikaa koskeva sopimus - muulta kuin lakiin perustuvalta osalta - voi pohjautua joko
työehtosopimuksien säädöksiin tai henkilökohtaiseen työsopimukseen, johon yleensä liittyy
kokonaistyöaika ja varsinaista työaikaa ei ole määritelty. Nämä sopimukset koskevat
johtoa
ja
asiantuntijoita.
Työaikajousto
ja
etätyö
ei kosketa
esim.
asiakaspalveluhenkilöstöä.
”....meidän kaikki asiakaspalveluhenkilöstö on 98 %:sti naisii. Heillä tietysti edelleenki
on... työaika ja sit on vapaa-aika.” (haastateltava IV Sonera Oy)
Teknisten mahdollisuuksien ja työn haastavuuden lisääntymisen katsotaan muuttavan
työjärjestelyjä siten, että monien vastuunalaisten työaika muuttuu ja pitenee.
Luottamusmiehet saattavat kokea keskustelun asiasta hankalaksi, koska työntekijät
haluavat täyttää mittavatkin tehtävänsä ja samalla he saavat ylityöstä osittaisen vapaa-aikatai palkkakompensaation. Ay-järjestöjen työaikakirjelmät työnantajaliitoihin eivät ole
johtaneet pysyviin muutoksiin toimintakäytännöissä.
K: ”Sä puhuit tästä työajasta... nin onks sillä tavalla, et sillä lakisääteisellä tai
sopimukseen perustuvalla työajalla ei oo kovin paljoo merkitystä?
V: ”Kyllä valitettavasti se on näin. Tietysti itte... mä oon hirveen huono esimerkki, et
mun yks kolleegani... nin yks ilta laitoin sähköpostiviestin joskus puolen yön kieppeissä
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ja... hän istui myöski koneellaan ja saman tien tuli häneltä vastaus ja hän kirjotti siinä,
et kait sä merkkaat iltatyöt kans, tai paremminki yötyöt...
Kun työnantaja antaa sulle, tossa on... salkkumikro, tulostin, tee koton töitä, nin se
raja, mikä on vapaa-aikaa, mikä on työaikaa, se todella hämärtyy.” (haastateltava IV
Sonera Oy)
Työaikaan ja sen rasittavuuteen liittyvät ongelmat nähtiin eräässä tapauksessa
kuormituksen ja työn mielekkyyden kysymyksinä. Esimiehen velvollisuuksiin katsottiin
kuuluvan liiallisen kuormittumisen estämisen, mutta työ- ja ylityöaikaa ei haluttu mitata
temporaalisiin vaan prosessin sisäisin merkityksin.
”...meijän alalla... loppuunpalaminen on aika suuri riski... siinä hävii kaikki...
työntekijän palautuminen kestää uskomattoman kauan ja firma ei hyödy mitään ja
kaikkihan menee pieleen, jos siihen ajautuu. Ja organisaation on tosi vaikee palautuu
sellasesta. (Täytyy) löytää jokaiselle kannustava, hyvä mahdollisuus kehittyä ja
toisaalta pitää huolta siitä, ettei se yliohjaudu tää työn merkitys... kokonaisuudessa... se
on hirveen tärkee asia. Ylityöt, nin... se on terminä oikeestaan vähän hölmö tänä
päivänä, et ei oikeestaan pitäs puhuu ylitöistä vaan siitä vaan, et on vaan töitä ja sä
hoidat ne sillon kun parhaaks näät. Ja sit esimiehen tehtävä on varmistuu siitä, et sun
tehtäväkokonaisuus on kohtuullinen, ettei sun tarvii sen takii tehdä todella ylitöitä. Mut
et mun mielestä ylityö ei ...relevantti käsite meijän ympäristössä. Totta kai se tulee
käytännössä vastaan työsopimuksissa ja kaikissa... mut käsitteenä se ei oo mun mielestä
järkevä.”(haastateltava II Sonera Oy)
Yksi motiivi tekniikan käyttöön on tavoitettavuuden lisääminen. Sitä tavoitellaan niin
puhelintekniikan, pc-kaluston kuin isdn:n ja intranet-verkon kuin videoneuvotteluin. Tämä
merkitsee usein joustavaa sekä normaalin työnormin ylittävää työaikaa. Jos asiaa
tarkastellaan eri tyyppisten innovaatioympäristöjen näkökulmasta, liittyvät toimenpiteet
erityisesti liiketoimintaohjatun ja työyhteisöön perustuvan tiedon luomisen tavoitteisiin.
Tavoitettavuutta pidetään Sonerassa koulutuksen ohella henkilöstön tukijärjestelmänä:
”...joustavuuden takia... ihmiset työasioissa on tavotettavissa aika väljästi yli...
toimisto-, taikka virallisen työajan... työ on muuttunu enemmin osaks muuta elämää
eikä se oo rajattu mihinkää tietyyn aikaan... tavallista on, et viikonloppusin joku soittaa
mökille... tai... lomalla tai ulkomailla, nin sä oot tavotettavissa kännykän avulla ja sulla
on läppäri mukana, jolla paperit kulkee, sillä tavalla... tuki on hyvin pitkälle
varmistettu... Ei se ihan villi ja vapaa varmaankaa oo... Mä uskon, et jotenki pitäs
toisaalta sitä varjella, et ihmiset ei oo 24 tuntii käytettävissä, ettei kuluteta nuoria
älykköjä loppuun.. .se jousto on hurjan hyvä asia, mutta kuitenki on olemassa
tiimeittäin tai johtajilla omat varamiehet... et on myöski sitä yksityisyyttä, jollon
kännykät on kiinni, kaikki ei voi olla käytettävissä ihan aina.... Jotka on
avainhenkilöitä... ihmiset, jotka on siinä asemassa... on ehkä niin kunnianhimosia,
aktiivisia, et haluu seuratakki.... on aika tavallista se, että ihmisillä on yhteydet kotona,
niil on kännykät, mut ne itte voi valita, et millon ne pitää sen kiinni ja millon ne lukee
ne viestit ja millon vastaa, et kuitenki se viimekäden säätönappula on siellä omassa
päässä, mutta mahdollisuus siihen, et kommunikointi hoituu lomien aikana ja matkojen
aikana avainhenkilöille on varmistettu.” (haastateltava III Sonera Oy)
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Sonera Oy:ssä ajan hallintaa pyritään vuonna 1999 toteuttamaan tavoitettavuuden
lisäämisenä. Politiikka on samankaltaista kuin 1990-luvun alussa, jolloin lisättiin
henkilöstön tavoitettavuutta puhelintekniikan avulla. Nyt tavoitettavuus pyritään
toteuttamaan myös internet-ympäristössä.
Asetelma 25. Yhteydenpidon teknologiaa Sonera Oy:ssä vuosina 1991 ja 1999
1991

1999

Puhelintekniikka
NMT
Kaukohaku
PC:t
lap top
Sähköpostijärjestelmät

Puhelintekniikka
GSM
PC:t
lap top
Internet-järjestelmät
Intranet-järjestelmät
Videoneuvottelu

9.3.3.3. Työaikanormi
Sonera Oy:tä voidaan pitää esimerkkinä organisaatioista, jossa toimintatavat tukevat
muutoksia. Informaation kasautuessa entropian lisääntyminen on toisaalta siedettävä
kehittymisen periaatteena, toisaalta sitä on vähennettävä sosiaalisin ja teknisin järjestelmin.
Paradigmaattisen muutoksen ongelma on, että myös tavanomaisen ympäristön arvioinnin
menetelmät ovat muutoksen alaisia. Työ kohdistuu paitsi määriteltyyn kohteeseen, myös
työn välineiden jatkuvaan kehittämiseen ja työympäristön hallintaan. Seurauksena on kiire
ja ajanpuute, sillä näkyvien, johtamisen ja arvioinnin kohteena olevien työtehtävien ohella
muuttuvien työvälineiden ja työympäristön hallintaan kuluu energiaa ja työpanosta, jota ei
mielletä varsinaiseksi työksi. Verkostomainen työskentelytapa liittyy luonnostaan
tilanteisiin ja kontakteihin, ei muodolliseen työaikaan. Henkilökohtaiset prosessien
hallinnan ongelmat ovat keskeisiä etätyökritiikin muotoja (ks. Kompast & Wagner; 1998.,
Heinonen 1998 B; 108.)
Työaikanormi on kohonnut, sillä työn vastuullisuus, itsenäisyys ja verkostomaisuus ovat
lisääntyneet. Em. tekijät ovat vähentäneet perinteisen työyhteisön sosiaalista kontrollia ja
orientoituminen verkostojen suuntaan kasvanut. Tätä kehitystä tukee myös työvälineiden
kehittyminen siten, että useat työn vaiheet ovat työntekijän omassa kontrollissa ja työn
suorittaminen on yhä vähemmän riippuvaista muiden henkilöiden välittömästä panoksesta
työprosessin etenemisessä1. Työn ja työvälineiden luonne vaikuttavat siihen, että työaika
on työntekijän omassa harkinnassa. Soneraa koskeva työaikojen kehitys näyttää pitkälti
yhtäläiseltä Julkusen ja Nätin (2000) artikkelissa esitetyn työaikojen yleisen
joustavoitumisen sekä uusiin työaikanormeihin sopeutumisen kanssa.
Työaikaa koskeva normi on asettumassa sekä aikaisempaa sekä virallista työaikanormia
korkeammalle tasolle. Etätyön ja työajan välinen relaatio on muuttunut: 1990-luvun alussa
1

Esim. dokumentointi, arkistointi, mielikuvien luonti ja prosessointi, tiedon ja tekstin syöttö ja prosessointi
sekä näihin liittyvä informaatio sekä kommunikointi voidaan toteuttaa työasemalla riippumatta muista
työntekijöistä. Lisäksi tämä voidaan suorittaa missä paikassa hyvänsä tai mistä paikasta hyvänsä suhteessa
tietoverkkoon.
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etätyön aloittaminen johti väliaikaiseen ”työaikapiikkiin” eli siihen, että työtuntien määrä
aluksi kohosi ja palasi aikaisempaan normiin. Nykyisin työmenetelmien ja työaikanormien
muutos johtaa etätyöhön.
Kuvio 41. Eräitä työaikaa koskevia käytäntöjä vuosina 1991 ja 1999
+
Kohoava ja totaalistuva työaikanormi 1999
työaika
Etätyön aiheuttama ”työaikapiikki” 1991
0

työprosessien kehitys
1991: etätyö
1999: työnormin muutos

työnormin väliaikainen muutos
etätyö

Voidaan asettaa myös kysymys; miksi etätyömäinen järjestely oli riittävä ratkaisemaan
informaation hallinnan ongelman vuosikymmenen alussa ? Työajan ja -paikan
totaalistuminen johtavat nousukaudella yrityksen ja yksilölliseen menestykseen, mutta ne
eivät näytä takaavan henkilökohtaista elämän hallintaa. Keskittyminen teknisten ja
taloudellisten muutosten tuottamiseen jättää inhimilliseen ja osaamispääomaan liittyvän
kehityksen puutteelliseksi. Henkilöstöpoliittiset kehitysaskeleet tapahtuvat eri sykleissä
kuin teknis-taloudelliset muutokset

9.3.4. Tiedon hankkiminen
Työ on yhä oleellisemmin tiedon ja innovaatioiden luomista. Näkyvän ja formaalisen
tiedon tuottamisen lisäksi tarvitaan näkymättömän tai hiljaisen tiedon tuottamista. Hiljaisen
tiedon muuttuminen ja muuttaminen näkyväksi ja näkyvän tiedon generoima hiljainen tieto
on organisaation keskeinen haaste. Tiedon kasvu, innovaatiot ja paradigmaattiset
muutokset ajattelussa ovat tietoyhteiskunnan liiketaloudellisia mahdollisuuksia.
Innovatiivisten olosuhteiden luominen, ajatteluprosessien tukeminen ja ideoiden
operationalisointi ovat liiketoiminnan keskeiset kysymykset osaamispääoman osalta.
Liiketoiminnan keskeiseksi tavoitteeksi määriteltiin eräässä haastattelussa asiakaskunnan
tarpeiden ymmärtäminen verkostotoiminnan välityksellä. On pidettävä myös silmällä,
esiintyykö muita, kuin puhtaita tietoliikenne-alueita, joilla palveluita voitaisiin kehittää.
Johdon roolina on arvioida markkinoiden kehitystä, työprosessia ja ohjata omat toiminnot
nopeasti kaupallisiin sovellutuksiin. Asiakastarpeen ymmärtäminen on keskeinen ja pysyvä
tiedonhankinnan intressi.
”...jos Soneran liiketoimintaa kokonaisuudessaan aattelee, nin on se meidän
asiakaskunnan tarpeiden ymmärtäminen, elikkä mitä se on, mitä meidän verkkojen
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kautta tehdään ja toisaalta onks siinä jotain tavallaan muita alueita kuin puhtaasti tää
tietoliikennealue,... jossa Sonera olis mukana, ... on tullu uusia... liiketoiminta-alueita...
ja varmaan jatkossa tulee yhä nopeammin, mutta kaikki lähtee siitä asiakastarpeen
ymmärtämisestä, eli mitä se on, mitä ihmiset tulee tekemään ja toisaalta, mitkä ovat
teknologian antamat mahdollisuudet tehdä uusia asioita, että en mä enää (usko)
...teknologi push-tyyppiseen hommaan, et keksittäs ...ihan uus teknologia, jolla pystyy
tekeen jotain asiaa ja sitä kautta mentäis, vaan enemmän pitää pystyy tarjoomaan
mahdollisuuksia tehdä uusia asioita ja sitten olla hyvä siinä. Joko parempi kun muut tai
sitten nopeammin mukana siinä hommassa kuin muut. Et asiakastarpeen
ymmärtämisestähän se loppujen lopuks kuitenki lähtee, et sä voit olla tekemässä oikeita
asioita ja oikeeseen aikaan.” (haastateltava I Sonera Oy)
Operatiivinen johto pitää keskeisinä toiminnan alueina seuraavia kysymyksiä:
Oleellista
liiketoiminnassa on

Oleellista oman organisaation
kehittämisessä on

- asiakkaiden tarpeiden
ymmärtäminen
- tietoliikenne
- uudet liiketoimintaalueet
- tekniset mahdollisuudet

- että väki tekee oikeita asioita
- että tehdään oikeaan aikaan
- tekninen koulutus / halu
tutkimukseen
+ liiketaloudellinen näkökulma
+ järjestelmä valmiina
hyödyntämiseen
+ uudelleen suuntaaminen

Inhimillisen
pääoman
kehittämisessä
on tärkeää
- viestintä
- kannustus
- päätöksenteon
nopeus ja
johdonmukaisuus

Soneran liiketoiminta-alueilla ja divisioonilla on yhteisiä intressialueita. Markkinaehtoisen
ja nopeasyklisen liiketoiminnan korostuessa muut teknis-kaupalliset ja myös
osaamispääomaan liittyvät tekijät ovat yhteisen tiedonintressin kohteita. Eräässä yksikössä
tiedon generointi perustuu sekä systemaattiseen että epäsystemaattiseksi kutsuttuun
toimintaan. Yksikössä järjestetään ideointisessioita, joihin osallistuu sekä oman
organisaation että asiakkaiden edustajia. Ei-systemaattisiksi kutsuttuihin menetelmiin
kuuluu teknologiaseuranta, joka ilmenee informaation hankintana konferensseihin
osallistumalla, lehtien ja news-grouppien seuraamisena sekä nettisurffailuna. Kertynyttä
tietoa ja sen perusteella syntyviä implikaatioita arvioidaan omassa mielessä.
”… ideointisessioita... tietyn menetelmän, apuvälineiden avulla analysoidaan... tiettyä
tilannetta tai kerätään niin paljon kun mahdollista... raakatietoo ja sitä analysoidaan
yhdessä ja porukoissa ja haetaan sitä visiota. Elikkä ihan tällasta systemaattitaki työtä
tehdään ja siinä... yleensä onki eri tahoja mukana, että on meiltä sekä täältä
kehityspuolelta, eri asiakassegmenttejien edustajia mukana sekä... teknologian
kehityspuolella eri osa-alueiden edustajia mukana. Toki sitä tehdään ihan yhtä lailla
ei-systemaattisestikki, elikkä sehän on osa tätä teknologiaseurantaa, mitä meidän
osastossa tehdään. Elikkä koko ajan pitää imee sitä informaatioo tai tietoo, käydä
konferensseissa, lukee lehtiä, seurata news gruppeja, surffailla netissä elikkä tavallaan
kerätään sitä raakatietoo, jota sä päässäs ite analysoit ja muodostat omaa käsitystä
siitä, että mihin suuntaan maailma on menossa milläkin osa-alueella.” (haastateltava I
Sonera Oy)
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9.3.5. Luovuus työprosessissa
”... on se hurja ero ...työntekemisessä ...on tää hierarkia... Saksassaki, kun Siimenssin
kanssa aikanaan työskenneltiin ja meiltä kavereita kävi Siimenssin tehtaalla, nin ne
sano, että ei suomalainen pärjää siellä, että siel on her doktor ja ...et mitään ei voi
tehdä, jos ei kysyny pomolta ja sitä ei ymmärretty ensinkää, tällasta suomalaista
mentaliteettii, että työntekijä, kun se näkee miten se tehdään valmiiks, nin se menee ja
tekee sen eikä mee kysymään pomolta sitä ja esittämään pomolle sillä lailla, et pomo
keksii sen, miten se tehdään. Kun... he keksi, et miten tää ongelma ratkiaa, nin
seuraavaks ne saksalaiset alko keksii sitä, et miten se esitetään pomolle, että se pomo
keksii sen saman. Et ei, he oli kyllä ihan ulalla ja tää on se suomalaisilla, just se tuo
sitä tehokkuutta, että kun laitetaan... projektiin ulkomaillekki se, nin se pieni porukka,
...saa hirveesti aikaseks, kun se pystyy olemaan oma pomosa, se pystyy oleen se
duunari, se pystyy oleen toimistotyöntekijä, se pystyy tekeen kaikki nää, kun se ajattelee
järjellä sitä, et miten tää homma järjestyy. Ja sehän on yleensä ilmeisesti ollu aina
suomalaisella työntekijällä loppujen lopuks kuitenki, vaikka se on ollu se pomovaltaki
joskus, nin se on purnannu sitä varten kun se ei suostu tekemään sellasta järjetöntä.”
(Haastateltava V Sonera Oy)
Yksiköiden johdossa ollaan selvillä innovaation ja innovaatioympäristöjen rakentamisen
merkityksestä. Asiaa käsitellään johtamisen sekä työprosessin analyysin terminologialla.
Erityistä arvoissa on se, että innovaatioiden arvioidaan tapahtuvan paitsi työpaikalla,
erityisesti sen ulkopuolella. Tilanteessa nähtiin yhteyksiä myös etätyöjärjestelyihin.
”... siitä innovaatiosta, et se on... vaikee juttu, et useemmat asiat mitä tehään, voi tietyl
taval päättää, et tehään noin ja sitte on kysymys, et pistetään vaan rahaa ja
varmistetaan, et ne ihmiset tekee ne, mut innovaatiot ei toimi silleen, koska se on luova
prosessi ja ainkaa mä en oo kuullu, et sitä kukaa on onnistunu määritteleen
täsmällisesti, et luova prosessi tapahtuu näin. Et se on semmone kaoottinen tapahtuma
ja parasta mitä voi tehdä, on lisätä... todennäkösyyttä, et sellanen innovaatio syntyy ja
se on yritysjohdolle, mä luulen,... inhottava ajatus, et jos ei siihen ookkaa kontrollii, et
sä voit parhaimmillaan vaan luoda mahollisimman hyvät edellytykset ja kannustaa, mut
sä et voi olla itse asias millään tavalla varma siitä, et siinä sun organisaatiossa tullaan
keksimään yhtään mitää. Et se on johtamisen kannalta itse asiassa vähän hankala juttu,
et sitä on vaikee esimerkis mitata, et jos mä sanon 20 ihmiselle vaikka, et nyt teil on
koko viikko aikaa miettii ja keksii meille uus bisnes, josta tulee 100 miljoonaa ja sit jos
ne miettii... tulee hirvee kasa ideoita ja kaikkee ja sit ne tulee viikon päästä sanoo, et me
ei keksitty sitä, nin onnistuks ne vai eiks ne onnistunu. Ja jos ne epäonnistu, nin oliks se
keskimääränen tai huono suoritus tai, ei sitä voi, se luova prosessi, ensinnäkään se ei
tapahdu työpaikalla pelkästään eikä se tapahdu tiettyyn kellonaikaan… millään
muullakaan tavalla, et siitä on tietyl taval hirveen vaikee ottaa mitään otetta siitä, et
parasta mitä voi tehä, on yrittää tarjota hyvät edellytykset sille ja sitte vaan toivoo, et
semmonen syntyis. Ja sen takii se vaatii kokonaan erityyppist johtamista.”... innovaatiot
tapahtuu hyvin harvon täällä, ihan vaan sen takia, et kun sul on tiivis sykli ja tietyl
taval formaaliympäristö, nin niitei synny....mä luulen, et ne innovaatiot ei synny täällä
työpaikalla ollenkaa, tai hyvin vähän, et kyl ne syntyy jossai muualla.” (haastateltava II
Sonera Oy)
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Oleellista työn organisoinnin, verkostoitumisen ja asiakassuhteiden kannalta ovat intranet
ja ekstranet-ratkaisut, joilla voidaan tukea työsuorituksia. Innovaatiota voidaan tukea
parantamalla sen yleisiä edellytyksiä. Innovaatioympäristöjä voidaan parantaa teknisin
ratkaisuin - tietojärjestelmin, jotka virittävät erityisen ajattelun tilan, johtamisen luonteella
ja otollisen sekä sallivan toimintailmapiirin luomisella sekä työn organisoinnilla (aika,
paikka, yhteistyö).
Kuvio 42. Innovaatiota tukevat ympäristöt ja järjestelmät

virtuaalinen
työavaruus

I Tekninen tuki
esim. serverin
tai intranetin
ominaisuudet

II Johtamisen luonne
(organisaatiokulttuuri)

INNOVAATIO

III Työn organisointi

Asetelma 26. Innovaatioympäristöjä
Tila/ paikka InnovaatioTiedon kertymisen luonne
ympäristö
Työpaikka
/ Tiedon hidas kasautuminen työryhmän sisällä
Fyysinen
työympäristö
liiketoiminnan suuntaamilla toimialueilla
Virtuaalinen Tietojärjestelmä Tiedon yllättävä ja nopeasyklinen kasautuminen
projektiorganisaatiossa
tai
strukturoimattomassa ja yllättävässä yhteydessä - voi tuoda
rakenteellisen tai paradigmaattisen muutoksen
liiketoimintalinjaukseen perustuvaan työhön
Henkilökohtainen Henkilökohtainen informaation ja tiedon järjesHenkinen
työtila
- tämisen tila. Jos motiivina on keskittymistä vaarauhallinen
tivan rauhallisen työjakson tavoittelu, motiivit
etätyöaika
ja viittaavat usein työryhmän ja liiketoiminnan
paikka
viitoittamien
työtehtävien
suorittamiseen.
Pidempiaikainen etätyö voi kuvastaa myös orientoitumista useisiin innovaatioympäristöihin.
Haastatteluissa nousi esille ajatus siitä, että innovaatiot tapahtuvat ”muualla” tai jopa
pääosin muualla kuin työpaikalla. Vastauksia siihen, missä innovaatiot itse asiassa
tapahtuvat voidaan etsiä yksilön tai ryhmän näkökulmasta. Ne voivat syntyä tietoverkoissa
ryhmämäisen tiedon luomisen prosessin seurauksena nopeasyklisessä vuorovaikutuksessa.
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Tällöin innovaation edellytystekijöistä täyttyvät erityisesti mahdollisuus monipuolisiin ja
yllättäviin kontakteihin. Työpaikalla innovaatiot voivat perustua vakiintuneen toiminnan
suuntaamaan tiedon kertymiseen työyhteisön sisällä. Yksilön innovatiivisuuden voidaan
olettaa kiteytyvän tilanteissa, joissa on mahdollisuus antaa ajatusten järjestyä uuteen
muotoon. Erään haastattelun näkökulmasta avautuu seuraava kuva Sonera Oy:n
henkilöstöpolitiikan haasteista:
Asetelma 27. Organisaation henkilöstöpoliittisia haasteita ja ongelmien
ratkaisukeinoja Sonera Oy:ssä vuonna 1999
Muutoksia toiminnoissa
ja toiminta-ympäristössä
* Toimintojen volyymi - ja
onko riittävästi työntekijöitä

Organisaation
haasteet
Saadaan
paljon
impulsseja
koska
käytössä on monia
* Kokonaisuus on jaettava välineitä
hallittava
siten,
ettei
kuormitus ole maksimaalista Monet impulsseista ovat
tärkeitä ja keskeisiä
on
*
Organisaatiossa
löydyttävä väljyyttä eli Tästä
aiheutuu
pelivaraa
kaikkien ongelmia:
(piiloistenkin)
asioiden
suorittamiseen
sekä - ajankäyttöön
henkilöstön käyttöön siten, - työn laatuun
ettei työvoimaa kuluteta - vastausajat ovat lyhyet
loppuun.
- työt kasautuvat ja kiire
lisääntyy
* Yhteistyö ja toimintalinkit - itsenäisyys vähenee,
lisääntyvät
sillä työ ja ajankäytön
suunnittelu ei ole enää
* Työ valikoituu mm.
samassa määrin omassa
kustannustehokkuuden
hallinnassa
(esim.
huomioimisen seurauksena kalenterijärjestelmien
käytön seurauksena
vaaditaan
lisää
joustavuutta sekä
- asettumista alttiiksi
muiden vaikutukselle

Ongelmien
ratkaisutavat

Keinot

1. AUTO1. InternetMATISOINTI ratkaisut
1. koulutus
1. tietoiskut
2.PREFEROINTI

2. Tiedon

3.HENKILÖKOHTAISET
RATKAISUT

3. +

valikointi
preferointi

4. Oppiva
organisaatio
”learning by doing”
3 + 4 Ammattitaito
ja
sen
kohentaminen

4.VERKOSTO

3 + 4 Tekeminen
kerralla oikein.
3 + 4 Suuremmat
ja laajemmat
prosessitapahtumat

Haastateltavan mukaan pysyvää vastausta ongelmiin ei ole näköpiirissä, koska kaikki
tekniikan ja muiden lähtökohtien tarjoamat ratkaisut lisääntyvät hallitsemattomasti
toimintojen kasvun myötä. Palautekeskustelussa2 korostettiin jatkuvan organisoinnin
merkitystä ongelmien ratkaisutapana.
Organisaation haasteet liittyvät aikaan. Impulssien frekvenssi on taaja ja reagointiaika
lyhyt. Yrityksen aikakonseptit voi ymmärtää prosessianalogioina. Henkilöstöpolitiikka
2

Sonera 28.3.2000; Palautekeskustelu.

ja
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kohdistuu hallinnan parantamiseen. Teknisin keinoin, organisatorisin järjestelyin sekä
koulutuksen ja kompetenssin kohottamisen avulla voidaan löytää ratkaisuja, joissa
prosessin tapahtumapaikkaa (eli tilaa) manipuloimalla (esim. henkilökohtaisen palautteen
sijaan intranet-verkosta löytyvä ratkaisu) voidaan muuttaa prosessien henkilökohtaisia ja
yleisiä temporaalisia ominaisuuksia.

9.3.6. Etätyö
Muodollinen etätyö on Sonera Oy:ssä yleensä puolivirallista. Se perustuu
asiantuntemukseen, työn hallintaan sekä esimiehen ja alaisen väliseen välipuheeseen
työaikaa ja työpaikkaa koskevasta joustavuudesta. Asiantuntijaorganisaation luonteesta
johtuen potentiaalisten etätyöntekijöiden joukko on Sonera Oy:ssä suuri.
K: ”Elikkä (etätyö) on... epävirallista, et on välineet ja sit ihmiset järjestää, jos
järjestää, jos niil on työpaineita, tarvetta järjestää?
V: Joo, jos ne on siinä asemassa... toimistotyössä esimerkiks... se on... tosi
vaikeeta....heidän kohdalla pitäs nimenomaan sopia, et on ne työvälineet kotona ja mä
teen kolme päivää viikossa etätyötä kotona.
K: Et se koskee näitä asiantuntijoita ja johtoa?
V: Joo, esimiehii, asiantuntijoita, tämmösii yksittäisii, joilla on niinku oma tietty
tehtäväkokonaisuus, jonka ne pystyy niinku hallitsemaan.
K: Mut ei yleisesti?
V: Ei.” (haastateltava IV Sonera Oy)

9.3.6.1. Tekniset järjestelmät
Henkilökohtainen etätyö on Sonera Oy:ssä mahdollista sekä teknisesti että hallinnollisesti.
Yritys tarjoaa erityisen Valpa-paketin, joka on valtakunnallinen 0800-soittosarja. Sillä voi
soittaa mistä hyvänsä ja saada käyttöönsä sähköpostin sekä netscapen. Valpa on käytössä
kattavasti. Toinen reitti on gsm-data, jolla etätyöntekijä voi järjestää yhteytensä yrityksen
verkkoon. Tarjolla etätyöhön on Pc, Lap top sekä tietoliikenne- ja internet-yhteys. Näistä
tietoliikenne- ja internet-yhteydet tarjotaan kaikille. Arvion mukaan yli 50 % koko
henkilökunnasta ja kaikki asiantuntijat ovat saaneet etätyöhön tarvittavat välineet. Etätyön
peruselementit ovat käytössä.
”...nykyään on niin tavallista, et ihmiset tekee töitä kotoosa, kuka enemmän kuka
vähemmän, mut se et jokainen tietää ja osaa tehdä sen... että teknologiat on ollu aika
pitkään jo olemassa ja nyt ne on otettu käyttöön.” (haastateltava II Sonera Oy)
Etätyötuotteet
isdn
puhelin
datasiirto
matkaviestintä

Lisäarvo
* tavoitettavuus
*yhteyksien toimivuus ja luotettavuus
* yhteyksien käytettävyys
* laskutus

Asiakas
yksilöllinen motiivi
tekninen motiivi
tekninen motiivi
taloudell. motiivi

173
9.3.6.2. Organisatorinen käytäntö
Etätyöhön saa myös luvan yksikön päälliköltä. Toimintaa arvioidaan tuloksien, ei
työtapojen perusteella. Etätyöratkaisuja toteutetaan yksilökohtaisesti, kun halutaan
vetäytyä hälyisestä ja lyhytrytmisestä keskittymisen sallivaan työympäristöön. Miltei
jokaisella työntekijällä on mahdollisuus käyttää erityistä työpistettä, joka ei kuitenkaan ole
nk. etätyöpiste. Jotkut työskentelevät täydellisesti kotoa käsin. "Maisemakonttori” saattaa
joskus tuntua hankalalta ja eräät tekevät paneutumista vaativia tehtäviä kotona.
”Tiedän, että Sonerassa on yksilöllisiä keisejä, et rakennettu henkilön mukaan... on
semmosia, jotka käy työssä kahella paikkakunnalla, et esimerkiks kaks päivää toisessa
ja kolme toisessa ja on sovittu niistä järjestelyistä ja... on joitaki, jotka käy ehkä viikko
toisella paikkakunnalla ja viikko toisella, mutta täällä mun lähityöyhteisössä elikkä
meidän divisjoonassa, nin tämmösiä sopimuksia ei mun tiedossa ole kun yks tai kaks, et
henkilö on kaks päivää toisella paikkakunnalla ja kolme toisella ja on sovittu nää tavat
toimii. No sit semmosta niinku ei-systemaattisesti sovittuu etätyöskentelyy, et joku tekee
nyt kaks päivää jonkun homman oman tietokoneen ääressä tai menee johonkin pois
täältä toimistolta tekemään jonkun homman tai jotkut muut tilapäisjärjestelyt, nin niitä
on ja sen tyyppisiä kyselyjä on tullu jonku verran, et voisko jotaki tehtävää tehdä
etätyönä, mut niistei oo tässä vaiheessa realisoitunu mikään.” (haastateltava III Sonera
Oy)
Etätyön ohella käytetty työskentelytapa on liikkuva työ. Kokoukset eri kaupungeissa
perustuvat kannettavien pc-laitteiden käyttöön. Etätyön ongelmana saatetaan nähdä yhä
myös johtamisjärjestelmä, joka organisointia kiinteyttävällä tavalla perustuu kontrolliin.
”...matkapuhelinpuoli perusti asiakaspalvelun Kuusamoon viime vuonna ja sehän oli
tietysti erittäin positiivinen asia, ...tehdään... etäpisteitä... että ihmiset vois pysyy omalla
paikkakunnallaan töissä eikä tarviis pakata kimpsuja ja kampsuja ja muuttaa
Helsinkiin... mun mielestäni tää johtamiskulttuuri ei oo vielä... siinä pisteessä, että niitä
omia alaisia ei tarviis ikään kuin nähdä siinä ja sil taval... kontrolloida niitä, et mitä ne
tekee.” (haastateltava IV Sonera Oy)
Etätyön soveltamista koskevat haastattelulausunnot ovat vaihtelevia. Osa haastateltavista
antaa ymmärtää, ettei etätyötä tehdä kovinkaan runsaasti, eräät katsovat työaikansa
muuttuvan merkittävästi etätyön vuoksi. Etätyön määrää on haastattelujen pohjalta vaikea
arvioida. Etätyön määrää ja ajoittumista voisi arvioida yksinkertaisimmin tietojärjestelmän
käyttötietoja arvioimalla. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista.
Etätyö henkilökohtaisena ratkaisuna ei ole Sonera Oy:n liiketoimintastrategian tai
yksiköiden käytäntöjen virallinen osa. Toiminnat ymmärretään oman organisaation sisällä
tapahtuvassa suunnittelutyössä keskeisiltä osiltaan myös välittömäksi henkilökohtaiseksi
kanssakäymiseksi, jossa saadaan ja annetaan keskinäistä tukea.
”...miks... porukka tekis ihan kunnon etätyötä, nin... kuitenki hyvin paljon tehdään työtä
joko porukassa tai sitte nii, että sä tarvitset muitten tukea sen työs tekemiseks ja se
periaatteessa voit sitä etäältäkin tehdä, mut kyl varmaan päivittäin tulee asioita, jotka
on tehokkaampi, parempi hoitaa kasvotusten ja ihmiset varmaan sitä haluaa tehdäkkin,
että jos joku etätyötä haluaa tehdä, nin se meillä varmaan osittain tulis siitä, että on
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joku asia, jossa haluaa keskittymisrauhaa, jossa sen työn saa tehokkaammin tehtyäkin
kotoaan ja ehkä Helsingin päässä ottaa sitten niitä työmatkojen välttämisiä, joillakin
ehkä on, mut Oulussa se ei oo ongelma, kaikki on varmaan 15 minuutin automatkan
päässä työpaikalta, et etäisyydet ei siellä oo sellanen ongelma. Ja Oulussa meillä on
kaikilla omat huoneetki, että siellä saa periaatteessa sitä työrauhaaki. Helsingin päässä
on avokonttori, siitä on vähän tämmöstä kommenttia tullu, että työrauhaa joskus
kaipaa.” (haastateltava I Sonera Oy)

9.3.6.3. Työ ja perhe sekä tasa-arvo
Suhtautuminen etätyöhön oli perhe-elämän ja työn osalta ristiriitaista. Toisaalta ajateltiin,
että asiantuntijoiden työssä on tärkeää ja hyväksyttävää työn osittainen tekeminen kotoa
työn sitä vaatiessa. Toisaalta kannanotoissa saatettiin pitää työn ja perhe-elämän
sekoittumista hyvin kielteisenä asiana. Vastaavasti tasa-arvonäkökulmia oli kaksi:
Toisaalta on hyvä, että työntekijä - tässä ajateltuna erityisesti nainen3 - voisi joustaa perhevelvollisuuksien vuoksi työpaikan ja -ajan suhteen. Toisaalta poissaolon työpaikalta ja
työyhteisöstä saatetaan pelätä johtavan eristäytymiseen ja sosiaalisen verkoston
ohentumiseen.
”...jos tässä sanotaan, et etätyö tukee perhe-elämää, nin mä en oo kyl yhtään varma
siitä, et se pitää paikkansa. Mä itse asiassa epäilen, et se on just toisinpäin. Et se on yks
asia, mitä mä oon miettyny, et se ei oo oikeestaan hyvä, nin on se, et kun täält lähtee
kotiin, nin pitäs tietyl tavalla pystyy kytkee aivot pois päältä ja nykyään sitä ei tapahdu
enää, ihmiset menee kotiin ja sit ne tekee uuden työpäivän siellä, ainaki aika ajoin ja sit
tavallaan se tietosuus siitä, et se on olemassa se mahdollisuus, nin pikku hiljaa muuttuu
kulttuuri, et vaikkei kukaan sano, nin ihmiset kuitenki kokee et tehdään ja oikeestaan
pitääki tehdä, kun se työnantaja on antanu kaikki nää releet, nin oikeestaan mun
pitääki hoitaa ne asiat siellä kotona ... etätyö varmaan tulee jäädäkseen, että kyl niitä
itse asias tullaan tekeen kotona, mut täs varmaan joku kriisi viel käydään läpi, minkä
jälkeen muotoutuu tämmöset sosiaalisesti hyväksyttävät tavat tehdä töitä kotona.”
(haastateltava II Sonera Oy)
Erityinen näkökulma saattaa liittyä henkilöstöryhmien suhteelliseen työmarkkina-asemaan
ja sukupuolen perusteella tapahtuvaan valintaan henkilöstöryhmien sisällä.
K: ”Mitä sä ajattelet siitä... jos täs tapahtuu sillä tavalla, et johtajat ja asiantuntijat
useammat ja samoin miehet rupee tekemään ...hyvin joustavaa ja monipuolista
työaikaa, et ne on tavallaan aina työssä, erilaisissa tilanteissa, paikassa ja ajassa, ja se
leviää sitte jonku verran ittellään, mut vähemmän kuitenki sit naisiin, nin?
V: Eriarvoistaa.
K: Et onks sillä sitte semmone vaikutus, et naiset on...työvoimana... vähemmän haluttuu
?
V: Kyllä, kyllä joo. Näin siinä tulee tapahtumaan.... jos en tee noin niinkun noi miehet
tekee, nin mua katotaan ensinnäki kieroon vähän, et ahaa, ei työt maita ja... se
tulkitaan haluttomuudeks tehdä töitä. Ei sitä sanota missään, se vaan on.
3

Kompast & Wagner (1998, 98.) esittävät ajatuksen, jonka mukaan erityisesti naisten kokemus ajasta olisi
kompleksi (contradictionary) ja ambivalentti.
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K: Et ei jousta?
V: Aivan, ei jousta... siinä selvästi on... tulevaisuuden kuoppa, että jos tää on vallitseva
toimintamalli, jos työtä tehdään näin, nin jotta naiset pysyy siinä mukana ja niillä on
jonkunnäkönen urakehitys ajateltavissa, nin varmasti tän toimintamallin pitää olla
samanlainen.” (haastateltava IV Sonera Oy)

9.3.6.4. Työllisyys, ulkoistaminen ja etätyö
Pitkällinen keskustelu liittyy siihen, käytetäänkö etätyötä ulkoistamiseen tai johtaako
etätyö siihen. Erään haastateltavan mukaan Tele/Soneran henkilöstömäärä väheni
talousalueella 1990-luvun alkupuolella ja se on ollut uudelleen lisääntymässä 1990-luvun
lopulla sekä sittemmin kasvanut ”jokseenkin entiseen mittaansa”. Henkilökuntaa
vähennettäessä uudelleenorganisointien yhteydessä tarjottiin irtisanoutuviksi halukkaille
”kehitysrahaa”. Haastateltava oli tavannut useita entisiä Telen työntekijöitä jotka varsinkaan keskisuuressa sisämaakaupungissa, jossa ei ole yliopistoa - eivät olleet saaneet
minkäänlaista uutta työtä. Tätä lopputulosta haastateltava piti kyseisten henkilöiden
kannalta ratkaisevan kielteisenä.
Haastateltava oli ollut Soneran palveluksessa koko 1990-luvun ajan mutta siirtynyt
äskettäin yritysyksikön myynnin seurauksena konsulttiyhtiön palvelukseen. Työt olivat
olleet vaihtelevia usean Soneran yksikön palveluksessa ja haastateltava oli ollut vuoden
”tuuliajolla” eli vailla kunnolla johdettuja tehtäviä. Sitten oli varsinainen työ taas löytynyt.
Toinen haastateltava oli työskennellyt 7 vuotta Soneran palveluksessa etätyössä ja
palannut sen jälkeen ”normaaliin” työskentelyyn. Myöskään tässä tapauksessa etätyö ei
ollut johtanut ulkoistamiseen ja pitkä etätyöjakso oli lopetettu siirtymisellä tavanomaiseen
työympäristöön. Kolmannen haastateltavan mukaan Sonera Oy on hoitanut
muutosprosessin 1990-luvulla hyvin. Hän piti onnistuneena muutoksen toimeenpanotapaa
ja myös nk. kehittämisrahoja, joita myönnettiin irtisanoutuville. Jopa kaikki henkilöt ovat
sijoittuneet uudelleen hänen tuntemansa kaupungin alueella, usein valtionhallinnon töihin.
Työhön sijoittuminen riippuu alueesta. Hän myönsi, että joillakin muilla alueilla voi
esiintyä ongelmia. Irtisanomiset / henkilöstön vähennykset ovat koskeneet useita
henkilöryhmiä - ei vain asentajia. Etätyö ei ole haastateltavan mukaan vaikuttanut
irtisanomisiin.
Näiden tapausten perusteella on pääteltävissä, että etätyötä ei ole käytetty Sonera Oy:ssä /
Telessä ulkoistamisen välineenä. Irtisanoutumisen välttäminen on tarjonnut työsuhteen
pysyvyyden. Yksiköiden myynnit ovat johtaneet siirtymiseen uuden työnantajan
palvelukseen. Ulkoistaminen on toteutettu yritysyksiköiden myynnin kautta - ei
yksilöllisesti etätyön välityksellä.

9.3.7. Työtilat, liiketoimintaprosessit ja Sonera Oy:n aineeton varallisuus
Virtuaalisuus ja vuorovaikutus työelämässä merkitsevät sitä, että työ tapahtuu - paitsi
paikassa, myös - tilassa. Tiedon tuottamisen tekniikat hiljaisen tiedon muuttamiseksi
näkyvään muotoon sekä innovaatioiden aikaansaamiseksi monipuolistuvat. Tila, jossa
vuoropuhelua käydään voi olla fyysinen (esim. neuvotteluhuone), virtuaalinen (esim.
sähköposti, puhelinkeskustelu) tai tajunnallinen (jaettu kokemus). (Nonaka ym. 2000.)
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Tila, jossa ajatuksia vaihdetaan ja uutta tietoa luodaan on lopulta henkinen. Tällä
prosessilla voi olla fyysisiä ja virtuaalisia ulottuvuuksia mutta fyysisten ja organisatoristen
rakenteiden merkitys tiedon tuottamisessa on inhimillisen ajattelun ja toiminnan tukeminen.
Jos arvioidaan Sonera Oy:n tietojärjestelmää ja etätyökäytäntöjä muutamien haastattelujen
valossa, voidaan todeta että:

1. Ajattelun ja työn organisoinnin perusta pohjautuu ensisijassa paikkaan liittyviin
käsitteisiin. Oman työyhteisön kokoontuminen, tapaaminen, organisoitu ja epävirallinen
keskustelu tapahtuu pääsääntöisesti työpaikoilla. Paikka-orientaatio on hallitseva, joissakin
tapauksissa se ei ole ainoa orientaatio.

2. Sonera Oy:n intra- ja ekstranet-järjestelmissä on useita ominaisuuksia, jotka tukevat
työskentelyä verkossa. Tiedonvälityksen ja yleisen orientaation kannalta verkolla on
merkittävä vaikutus. Sitä käytetään jossakin määrin kokousten organisoimiseen sekä
asiakkaiden kanssa tehtävään projektiyhteistyöhön. Intranet muokkaa käsitteellisesti vain
jossakin määrin työprosessia. Intranet-järjestelmää ei käytetä asiakkaiden systemaattiseen
integrointiin. Intranetin varaan on rakennettu yksinkertaisia virtuaalisia työtiloja
muistuttavia järjestelmiä ja siinä on monia ominaisuuksia, joita voitaisiin käyttää
ryhmämäisen työskentelyn tukemiseen.

3. Henkisiä työtiloja ei painoteta. Kuitenkin inhimillisen pääoman käsitteiden käyttö,
innovaatioprosessin tuntemus ja pyrkimys innovaatioympäristöjen rakentamiseen viittaa
henkisten työtilojen käsittelemiseen johtamisessa. Organisaation ja tietojärjestelmän käyttö
paitsi asiakkaiden myös oman henkilöstön toiminnan tukemiseen on ilmeisesti edeltävä
askel, joka saattaa johtaa osaamispääoman ja henkisten työtilojen arviointiin.
Asetelma 28. Tietopääoman elinympäristöt
Mekaaninen
yritysympäristö

Orgaaninen
yritysympäristö

Dynaaminen
yritysympäristö

Tavoite

Pysyvyys

Hallittu kehitys

Jatkuva innovointi

Tieto

Määriteltyä
eksplisiittistä

Kokemusperäistä
piilevää

Intuitiivista
potentiaalista

Suhteet

Organisaatiohierarkian
määrittelemiä

Vastavuoroisia,
konsensukseen
pyrkiviä

Spontaaneja,
verkostomaisia

Tiedon virta

Yksisuuntainen

Edestakainen

Kaoottinen

Hallinnan
väline

Johdon määräykset

Dialogi,
sovitut Verkostovalmiudet
toimintamallit,
itsearviointi

(Ståhle & Grönroos; 1999, 107.)
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Muutos liikelaitoksesta pörssiyhtiöksi ilmentää pyrkimistä mekaanisesta kohti dynaamista
organisaatiokulttuuria ja -toimintaympäristöä. Liiketoiminnan kehittyminen mainittiin
eräässä kommenteissa tarpeena suuntautua kohti toimintaympäristöä joka edellyttää
toimintaperiaatteiden muuttamista. Ympäristön ja oman toimintatavan muutos aiheuttaa
organisaation sisäisiä jännitteitä, jotka ilmenevät erilaisena toiminnan logiikkana. Jännite
on siirtynyt dynaamisten ja orgaanisten periaatteiden rajapintaan. Toisaalta nähdään
tarpeelliseksi korostaa nopeaa ja visionääristä päätöksentekoa, toisaalta pyritään vielä
hankkimaan aikaa tuotteiden ja palveluiden täydelliseen tekniseen valmistamiseen eli
”tekemiseen valmiiksi ennen markkinointia”. Oheisena on kolme sitaattia, jotka edustavat
mainittuja painotuksia:
”... innovaatioiden löytäminen vaatii sen, että pitää hyväksyy hirvee kasa... asioita,
jotka ei onnistu, ihan vaan sen takia, et yks niistä sit kuitenki onnistuu. Mut en mitenkää
voi väittää, et me tässä äärimmäisen johdonmukasia vielä oltas, mut varmaan ollaan
menossa siihen suuntaan.” (haastateltava II Sonera Oy)
”...teknisen koulutuksen saanutta ja teknisesti ajattelevaa väkeä ja tällaset ihmisethän
mielellään tutkis ja kehittelis kaiken näkösiä asioita... välittämättä siitä, et onks sinä
liiketaloudellisesti järkeä. Et kaikki työ, mitä me tehdään, se lähtee nimenomaan tästä
liiketaloudellisesta näkökannasta, et meidän pitää olla oikeeseen aikaan kehittämässä
järjestelmää, joka on sitten mahollisimman nopeesti, kun sitä tarvitaan
hyödynnettävissä. Käytännössä se saattaa meinata, et jos on tullu virhearvio... tehtyä
elikkä, joko liian aikasin iskeny kiinni johonki asiaan, taikka sitte iskeny kiinni asiaan,
joka loppujen lopuks ei olekkaan sellanen menestys kun mitä on arvioitu, nin sitä
hommaa joutuu suuntaamaan uudestaan ja hanke voidaan joutuu peruuttaan tai
pistään jäihin. Et se on oikeisiin asioihin oikeella hetkellä panostaminen. (haastateltava
I Sonera Oy)
”... tehokkuus lyö laadun yli.. asioita pitää vaan laittaa eteenpäin ja aina jää
semmonen tunne, et laatu kärsii, et se on ainakin selvä. Sitte uuden tekniikan
käyttöönotossa... asiakkaiden odotukset ja bisnesodotukset on niin kovat, että varmasti
monet haluais sitä hioo ja rakentaa enempi, että semmonen paine siitä, et pitää saaha
bisneksiä, vaikkei vielä olla ihan valmiita...varmasti on totta. Sit se, että..., kaikki
tiedetään, että pitäs tehä pitkällä aikavälillä, mutta jotenki... ajan henki on semmonen,
että eletään... kädestä suuhun ja tehään lyhyitä ratkasuja... mistä nopeesti päästään
eteenpäin ajattelematta, et pohjat pitäs tehä kunnolla.... Organisaatioo kehitetään aina
sen hetkisten tilanteitten mukaan ja... niitähän hiotaan varmaan koko aika, et aina mitä
päätöksiä tulee eu:sta tai mihin markkinat menee, mitä uusia tuotteita keksitään, nin
nehän voi muuttua aika nopeestikkin ja... ajan henki on... lyhytjänteinen ja lyhkäsillä
askelilla eteenpäinmenoo... pikasen tiedon perusteella, et semmosta pitkäjänteistä
kehitystä nin, se voi joltaki osin olla siel takana, mut mä uskon, et tämmöset lyhyet
ratkasut ohjaa sitä toimintaa paljon enemmin kun ennen.” (haastateltava III Sonera Oy)
Myös ajan ja tilan käyttöön liittyvä logiikkaa voidaan ymmärtää tältä perustalta.
Innovaatioiden tuottaminen edellyttää kolmea tilaa: työyhteisöä, virtuaalista ympäristöä ja
henkilökohtaista paneutumista. Tavanomaisessa työtilassa ja työyhteisössä vietetty aika ei
ole täysin riittävä innovaatioiden tuottamiseen eikä töiden loppuunsaattamiseen. Erilaista
innovaatiota edellyttävät osat ilmenevät työssä erilaisina työajan jaksoina, jotka tapahtuvat
eri toiminnallisissa tiloissa.
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10. Etätyö ja osaamispääoma ICL Invia Oyj:ssä
ICL Invia Oyj liikeidea on IT-järjestelmien ylläpito, jonka keskeisenä osana on asiakkaan
toiminnan kehittäminen. Liiketoiminnan seuranta- ja tukijärjestelmien ylläpitoon liittyy
yhteistoiminta yrityksen ja asiakkaan välillä sillä ICL:n (meta-)operoi asiakkaan
tietoverkoissa. Case-tutkimuksessa arvioidaan, miten työaika ja työpaikka on organisoitu
tukemaan henkilöstön työtä ja heidän osamispääomansa käyttöä. Työaikaa on tarkasteltu
erityisesti etätyönäkökulmasta eli siitä, miten työajan jousto liittyy työn tehokkuuteen ja
mielekkyyteen. Työpaikkaa tarkastellaan paitsi fyysisenä työpaikkana myös virtuaalisena
työtilana. Tietojärjestelmien avulla voidaan työskentelyä tukea useissa paikoissa.
Kohteena ovat työnkulkua koskevat kuvaukset, joissa on arvioitu teknisen järjestelmän
sekä työajan ja työpaikan merkitystä työn tehostajana ja suhteessa elämänlaatuun.
Lähtökohta yhdistyy osaamispääomaan siten, että etätyö- sekä työaikaa ja -paikkaa
koskevat järjestelyt liittyvät yrityksen sisäisen ja ulkoisen rakenteen toimintaan.

10.1. Suomen ICL - ICL Invia Oyj
ICL Invia Oyj:n tausta on teknologian, liiketoimintojen automatisoinnin ja kehittämisen,
toimintojen eriytymisen sekä kansainvälistymisen historiaa. ICL Invian lähtökohta on
Suomen Kaapelitehtaan elektroniikkaosaston perustaminen ja fuusioituminen Nokian
kanssa 1960-luvulla. Kehitys johti Nokia informaatiojärjestelmien, Ericssonin Data-ryhmän
ja Davan yhdistymiseen Nokia Data systeemiksi 1980-luvun lopulla. Tämä yritys myytiin
ICL:lle vuonna 1991, jolloin perustettiin ICL Data. Vuonna 1993 toimintaa suunnattiin
laitemyynnistä IT-sovellutuksiin ja -palveluihin. ICL Data osti ABB Datasystems Oy:n ja
Oy Tietobotnia Ab:n liiketoiminnat lisätäkseen osaamistaan toimintansa painopistealueella.
Vuonna 1996 ICL Dataan perustettiin internet-osaamiseen ja -teknologioihin erikoistunut
yksikkö ja seuraavana vuonna yritys teki strategisen päätöksen keskittyä ”maailmanluokan
sovellutusten ja e-busines-ratkaisujen” toimituksiin ja luopua asiakaskohtaisesti
räätälöityjen ratkaisujen kehittämisestä. Maaliskuussa 2000 ICL Plc tekee osakejärjestelyjä
ja toukokuussa 2000 Suomen ICL Data ostaa ICL:n Ruotsin, Tanskan ja Norjan yhtiöt.
ICL Data Oy:n nimi muuttuu ICL Invia Oyj:ksi

10.2. Keskeiset toimialueet
Vuonna 1999 ICL:n toimitusjohtaja korosti kolmea seikkaa: Yritysten ja organisaatioiden
käytössä olevan perustietotekniikan tulee toimia luotettavasti samalla, kun kustannustasoa
on laskettava. Verkkoympäristö ja sinne siirrettävät palvelut, liiketoiminnat tai prosessit
merkitsevät yrityksille täysin uusien ansainta-alueiden syntymistä ja palvelujen
paranemista. Kolmanneksi käynnissä on muutos kohti toiminnan kustannustehokkuutta
lisääviä järjestelmiä. Yrityksen ilmoitettiin keskittyvän palvelualueisiin, joilla ICL on vahva
myös kansainvälisesti. Näitä ovat tietotekniikan ulkoistusratkaisut, verkkomaailman ja
toiminnanohjauksen palvelut sekä valittujen toimialojen ratkaisut. ICL:n palvelutarjonta
toteutuu sekä tietoteknisenä operaattorina että rakennettaessa asiakkaille palveluita, jotka
puolestaan auttavat heidän asiakkaitaan tietoverkkojen ja niihin liittyvien palveluiden
alueella. (ICL Suomessa 1999.)
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Vuoden 2000 toimintakertomuksessa ICL Invia Oyj katsoo olevansa Suomen johtava
laaja-alaisten e-bisnes-ratkaisujen, maailmanluokan sovellusten ja IT-infrastruktuurin
toimittaja. Vuonna 1997 yhtiö teki strategisen päätöksen keskittyä maailmanluokan
sovellusten ja e-bisnes-ratkaisujen projektipohjaisiin toimituksiin ja luopua
asiakaskohtaisesti räätälöityjen ratkaisujen kehittämisestä. Johto uskoo linjauksen
auttaneen kilpailutilanteissa. ICL Invia aikoo luoda ja ylläpitää pitkäaikaisia asiakassuhteita
tarjoamalla "suunnittelu-, toteutus- ja operointi" -palveluja asiakkailleen. Yhtiö tarjoaa
ratkaisuja ja palveluja pääasiassa kaupan, rahoituksen ja televiestinnän aloille sekä
teollisuudelle ja julkishallinnolle. ICL Invia Oyj on organisoitu seuraaviin kolmeen
liiketoimintoon:
e-Ratkaisut
konsultoi, kehittää ja toteuttaa internet-, mobiili internet- ja muihin uusin teknologioihin
perustuvia eturivin ratkaisuja, kehittää ja toteuttaa maailmanluokan sovelluksia, tuottaa
jatkuvia asiakaskohtaisia ja operaattori-periaatteeseen perustuvia IT-ratkaisuja sekä
suunnittelee
ja
toteuttaa
maailmanlaajuisia
älyverkkoratkaisuja
pääasiassa
matkapuhelinverkkoihin.
e-Infrastruktuuri
suunnittelee,
toteuttaa
ja
operoi
kokonaisvaltaisia
tietotekniikan
infrastruktuuriympäristöjä. ICL Invia ottaa laaja-alaisesti vastuun laitetäydennyksistä,
tietojärjestelmien toimivuudesta ja asiakkaiden tietotekniikan tukipalveluista, jotka
sisältävät ohjelmistot laitteistoihin ja tietoverkkoihin liittyvät palvelut ja toimitukset. ICL
Invia tarjoaa Suomessa ylläpitopalveluja ja laitehuoltoa 44 toimipisteestä Soneran kanssa
perustetun yhteisyrityksen IsoWorks Oy:n kautta.
Tuotemyynti
vastaa tietokoneiden ja laitteiden sekä valmisohjelmien myymisestä oman
myyntiorganisaation välityksellä yritysasiakkaille. (ICL Invia Oyj:n vuosikertomus
1.4.1999 - 31.3.2000.)
ICL Invia Oyj:n liikevaihto oli 31.3.2000 päättyneellä tilikaudella 355,8 miljoonaa euroa,
liikevoitto 23,4 miljoonaa euroa ja lopullinen tulos 58,9 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa oli tilikauden lopussa 1 902 henkilöä. Liikevoitto oli 22,6 miljoonaa euroa
eli 6,9 prosenttia jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdosta, 325,7 miljoonasta eurosta.

10.3. ICL Invia Oyj asiakkaan toimintojen kehittäjänä
ICL Invia Oyj:ssä on havaittu nk. tuottavuusparadoksi ja sen syyt. Yrityksessä on
rakennettu järjestelmiä, joiden avulla asiakkaan liiketoimintoja voidaan arvioida ja kehittää
myös työorganisaation osalta.
”...Jos halutaan säästöä tietotekniikan aiheuttamiin kustannuksiin tai lisähyötyjä,
pureudutaan asioihin, joissa on ihminen tai inhimilliset tekijät mukana, eli
toimintatapoihin, yhteistyöhön, käyttäjäkoulutukseen ja tukeen. "Tekniset hankinnat ovat
vain tietojärjestelmien perusta. Sen lisäksi tarvitaan osaamista, motivaatiota ja ennen
kaikkea yrityksen prosessien tarkkaa analysointia." (Piilokustannuksia metsästämässä,
ICL Net 5/97.)
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Strategiaan kuuluu auttaa asiakasta liiketoiminnan tavoitteiden, keinojen sekä aikataulujen
hahmottamisessa sekä toimintatavan muuttamiessa. Teknisten järjestelmien hallinta
nähdään osaksi muiden tuotantojärjestelmien toimintaa. Näiden kokonaisuuksien
käsittelemiseksi on luotu toimintamalleja, joista voidaan mainita Patja ja Trim.
Patja-toimintamallissa
ICL
ottaa
vastuun
asiakkaan
perustietotekniikan
(tietotekniikkalaitteiden, toimisto-, työryhmä- ja selainohjelmistojen sekä niiden käyttöön
tarvittavien laitteiden ja verkkojen) hankinnoista, toimivuudesta ja kehittämisestä.
Toimintamalli perustuu IT-toimintojen ulkoistamiseen sekä operaattorin vastuuseen
järjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaansa.
Trim-menetelmässä aktivoidaan tietojärjestelmien käyttöä niiden käyttöönoton tai
kehittämisen yhteydessä. Trimmaus on prosessien ja tiimityön kehittämistä, muutoksen
hallintaa ja koulutuksen suunnittelua ja se jakautuu kolmeen tyyppiin: kartoitukseen,
varsinaiseen trimmaukseen ja jatkuvaan oppimiseen, joka on osa Patja-kokonaisuutta.
(Teho irti trimmaamalla, ICL Net 6/97. Trimmaa käyttäjät kuntoon, ICL Invia 12.6.2000.)

10.4. Henkilöstöpolitiikka ja osaamispääoma
"... Ammattitaito tulee vuosien myötä ja mitä se sitten on, sitä ei voi pistää tyhjentävästi
paperille ja työntää toiselle ja sanoo, et ota tosta ja tee näin, ...ei siitä tuu mitää. Et ei
sitä osaa sanoo, mitä se on, se on vaan joku, erilaisessa tilanteessa oikeen
toimiminen.”(Haastateltava 6.)
Osaamista voidaan hankkia rekrytoimalla ja kasvattaa sovittamalla liiketoiminnan
tavoitteet henkilöstön tavoitteisiin. Asiantuntijoille tarjotaan mahdollisuus oppimiseen
koulutusohjelmin teknologiavalmiuksien ja yleisten ammatillisten valmiuksien
parantamiseksi. IT-alueen ammattitaito koostuu myös osaamisesta, jota ei voi saavuttaa
muodollisen koulutuksen keinoin. Asiakasprojektien, tiedonhankinnan, itseopiskelun,
työyhteisöjen kokemusten vaihdon, ja tehtäväkierron arvioidaan tarjoavan kasvuväyliä.
Liiketoiminnan, henkilökohtaisten ja osaamiseen liittyvien tavoitteiden yhdistäminen
tapahtuu erityisen toimintamallin ja seurannan avulla. (ICL Suomessa 1999, ICL Invia
Oyj:n vuosikertomus 1.4.1999-31.3.2000) ICL Invia on maininnut etätyön www-sivuillaan
osana ympäristökysymysten hoitoa. Pyrkimyksenä mainitaan olevan mm. ”vähentää
liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia sekä kehittää etätyöskentelymahdollisuuksia”.

10.5. Omistajanvaihdosten vaikutus toimintojen luonteeseen
ICL:n henkilöstön keskuudessa arvioidaan omistajanvaihdoksen sujuneen 1990-luvulla
ongelmitta ja vailla suuria muutoksia. Haastatteluissa mainittiin Suomen yksikön olleen
konsernissa sekä taloudellisesti tuottavana että toiminnallisesti antavana osapuolena.
”K: Voitko kuvata sitä tapahtumaa, kun ICL osti tän Nokia Datan... ?
V: ...ei siin ...tapahtunu yhtään mitään... nythän se vasta näkyy, et ihan tänä keväänä...,
koska meil on tehty kansainvälinen organisaatio, et... tähän asti aika lailla kukin ICLmaa on ollu oma itsenäinen yksikkönsä ...sillon -91 ...ei se näkyny yhtään missään.
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K: Elikkä Nokia Data myi yrityksen ja asiakkaat ja kaikki?
V: Nii, kaikki.” (Haastateltava 6.)

10.6. Osaamispääoma ja ICL Invia Oyj:n liiketoiminnan yleiset linjaukset
ICL Invian vuosikertomus viittasi osaamiseen yrityksen tärkeimpänä pääomana.
Strategiassa mainitaan asiakassopimukset ja oman henkilöstön osaamisen arvostaminen ja
sen systemaattinen kehittäminen. Sveibyn mukaan tietoyrityksen toimintaa tulee tarkastella
paitsi näkyvien taseiden, erityisesti näkymättömän omaisuuden osalta. Täydellisen taseen
käsitteeseen kuuluvat näkyvien ja materiaalisen omaisuuden kirjanpitoarvojen lisäksi
osaamispääoma, johon on luettavissa ulkoinen rakenne (ES) eli brandi, asiakas- ja
hankintasuhteet, sisäinen rakenne (IS), joka koostuu organisaation johtamisesta,
muodollisesta
rakenteesta,
tuotantojärjestelmästä,
ilmapiiristä,
tutkimusja
tuotekehitystoiminnasta ja atk-ohjelmistoista. Täydelliseen taseeseen kuuluu
henkilökohtainen osaaminen, jota voidaan kuvata koulutuksen ja kokemuksen termein.
(Sveiby; 1997, 12.) Taseen ja täydellisen taseen lisäksi on otettava huomioon se, kuinka
yritys käyttää pääomaansa. Teknologiainvestointien heikkoon tuottavuuteen liittyy
yleisesti työn organisointi, joka ei hyödynnä inhimillisiä kykyjä tai sosiaalisia
mahdollisuuksia. Ilmiötä on kutsuttu tuottavuus- tai Solon paradoksiksi. (ks. Knowledge
Management in the Learning Society; 21-22, David; 1991, Alasoini; 1996.)
Aineellisen ja osaamispääoman käyttötapaa voidaan luonnehtia tuotantoparadigmojen
käsittein taylorismista, sosioteknisiin ja humanistiin tuotantomalleihin eri variaatioineen.
Mikäli ICL Invia Oyj:n yleisiä liiketoiminta- ja henkilöstöpoliittisia periaatteita verrataan
Sveibyn informatisointiin ja tietoon perustuviin malleihin (ks. luku 8.2.2.),
toimintapolitiikka
perustuu
tietostrategiaan.
Asiakasohjautuvuus,
tiedon
tuottamisprosessien myynti keskeisenä liiketoiminta-ajatuksena, orgaanisen tehokkuuden
tavoittelu, investoinnit ihmisiin sekä ihmisten arviointi mahdollisuuksina kohdistuvat
tietoparadigman toteuttamiseen.
Strategian painotuksissa, joissa yrityskohtaisista ratkaisuista pyritään yleismaailmallisiin ebisnes-järjestelmiin on Sveibyn jaottelussa informatisointiin liittyvä toimintaskaalan piirre.
Myös se, että toiminnan laajuudella tavoitellaan selkeästi skaalaetua, on vastakkainen
Sveibyn tietostrategian luonnehdinnalle. Verrattaessa ICL Invia Oyj:n strategian kehitystä
Sveibyn malliin voidaan tulkinta, että ICL on siirtymässä ”täydellisestä” tietostrategiasta
informatisoinnin suuntaan. Syynä olisi markkina-alueen laajentumisesta aiheutunut
strateginen toiminnallinen siirtymä. Tulkinta on kuitenkin ristiriitainen yleisen
osaamispääomaan kohdistuvan painotuksen kanssa. Markkinoiden hallinta edellyttää
suurta volyymiä, jonka saavuttaminen on vaikeaa muuttuvan teknologian ja muuttuvan
liiketoiminnan olosuhteissa. Osaamispääoman kohdistaminen kilpailussa voittavien
standardien ja ratkaisuiden tuottamiseen on ilmeisesti arvioitu osaamispääoman
optimikäytöksi tilanteessa, jossa tämä pääoma on selvästi niukka. IT-osaajista vallitsee
vuonna 1999 pula. Siten tämä skaalaan perustuva toimintaetu ei ole informatisoinnin
osoitus, vaan sosaamispääoman hyödyntämispolitiikkaa
Sveibyn teoria kuvaa siten tietostrategian toimintaa kyllästyneillä tai traditionaalisilla
markkinoilla, mutta ei paradigmaattisesti muuttuvilla markkinoilla, joilla osaamispääoma
on niukka hyödyke. Tilanteessa on yrityksen kannalta järkevämpää rakentaa ja voimistaa
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standardi, kuin keskittyä lukuisiin yksittäisiin teknologisiin ratkaisuihin, jotka saattavat
vanhentua teknis-taloudellisen paradigman muuttuessa. Tilannetta voitaisiin kuvata myös
Ståhlen ja Grönroosin (1999) teorialla paradigmaattisista tuotannollisista muutoksista.
Erityisesti paradigman muutosvaiheessa on tärkeää vaikuttaa toimintaperiaatteeseen, kun
taas kunkin tuotannollisen paradigman vallitessa yritykset voivat keskittyä sen
mahdollisuuksien yksityiskohtaiseen hyödyntämiseen.
Sveibyn teoriaa voi tarkentaa ottamalla huomioon tuotantoparadigmojen muutostilanteen.
Tietostrategian vallitessa ja tuotantoparadigman muuttuessa on syytä varmistaa omien
toimintojen relevanssi mutta ennen kaikkea koettaa vaikuttaa muodostuvaan
tuotantoparadigmaan. Vaikutus on mahdollinen skaalaedun avulla, sillä innovatiivisin tai
teknisesti parhain ratkaisu ei välttämättä muodostu kaupallisesti menestyväksi ratkaisuksi.
Skaalaetua on välttämätöntä tavoitella myös niukan osaamispääoman olosuhteissa, joka
ilmenee ammattitaitoisen työvoiman puutteena. Paradigman vallitessa, tuotteiden
elinkaarten loppupuolella ja paradigman olettavasti muuttuessa tietotuotannolla on
skaalahaitta, sillä liiketoiminta - eli tointaan kiinnitetyt aineelliset ja henkiset varat - uhkaa
menettää merkityksensä heikon tuottavuuden ja oletettavan muutoksen seurauksena.

Kuvio 43. Tuotannon painopisteet ICL Invia Oyj:ssä

koneet laitteet
sovellutukset

ohjelmat

asiakaskohtaisten
prosessien
kehittäminen

maailmanluokan

ja
e-businessratkaisut

1. tuotettiin välineitä / laitemyynti
2. tuotettiin ohjelmistoa
3. työskennellään suoraan asiakkaan liiketoiminnan toteuttamisen ja kehittämisen
kanssa (ylläpidetään ja kehitetään asiakaskohtaisia järjestelmiä) / it-sovellutukset ja
-palvelut
4. Internet-pohjaiset maailmanluokan sovellutukset ja e-busines-ratkaisujen
toimitukset

10.7. ICL:n etätyöohjeet ja -sopimus
ICL Data Oy on päivännyt vuonna 1996 esimiehille ja työntekijöille etätyösäännöt, jotka
on kirjoitettu ”mietelistojen” sekä ohjeiden sekä mallisopimuksen muotoon. Esimiehille
etätyön harkintavaiheessa teroitetut asiat liittyvät:
- Kustannuksiin, joita ovat etäpisteen laitteisto- ja tietoliikenneyhteyksien perustamiskulut,
käyttö- sekä muut kustannukset. Säästöihin yrityksen kannalta, joista on mainittu tila- ja
laitekustannusten säästö perustettaessa yhteisiä etätyöpisteitä.
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- Teknisen tuen saatavuuteen ja tarpeeseen.
- Työntekijän työn luonteeseen sekä henkilökohtaiseen soveltuvuuteen. Tällöin on kyse
valmiudesta itsenäiseen työskentelyyn, sosiaalisten kontaktien merkitys, kyky noudattaa
aikatauluja sekä valmius sitoutua etätyöhön ajaksi, joka vastaa yrityksen rahallista
sijoitusta.
- Työntekijän työympäristön luonteeseen. Tällöin mainitaan; työrauha, asianmukainen
työskentelytila, laitteiden ja työskentelymateriaalin turvallinen käyttö ja säilytys sekä
perheen suhtautuminen. Työympäristöön kuuluu tietoturvariskien hallinta. Lisäksi viitataan
siihen, miten etätyöt määritellään ja miten niiden edistymistä seurataan.
Etätyö voi olla kokoaikaista tai osittaista. Työskentely on määritelty etätyöksi silloin, kun
henkilöllä ei ole omaa kiinteätä työpistettä yhtiön toimitiloissa ja hän jatkuvasti ja
säännöllisesti tekee työtä esimiehen kanssa erikseen sovitulla tavalla ja sovitussa paikassa.
Satunnaisesti kotona työskentelevät on määritelty etäkäyttäjiksi.
Lähin esimies ratkaisee tehtävän ja henkilön soveltuvuuden etätyöskentelyyn. Ennen
päätöksen tekoa hän selvittää kustannustekijät, työn ja henkilön ja työolosuhteiden
soveltuvuuden. Esimiehen tulee tutustuttaa henkilö etätyöohjeistukseen ja -sopimukseen.
Kun yhteinen päätös henkilön siirtymisestä etätyöhön on syntynyt, toimittaa esimies
yksikön johtajalle anomuksen laitehankinnoista, joiden tilaus tapahtuu tietohallinnon
ohjeiden mukaisesti. Etätyöhön siirryttäessä esimies laatii henkilön kanssa kirjallisen
etätyösopimuksen ja toimittaa sen kopion henkilöstökonsultille. Koska etätyöpisteen
rakentamisesta aiheutuu kustannuksia ja etätyöskentelyyn tottuminen vie aikansa,
suositellaan, että henkilö sitoutuisi etätyöskentelyyn vähintään vuoden ajaksi. Esimiehet,
joilla on etätyötä tekeviä alaisia, vastaavat:
• normaalien esimies-alaissuhteiden ylläpitämisestä
• tavoitekeskustelujen käymisestä
• työn ohjauksesta ja työtulosten seurannasta
• tiedonkulusta
• laitteiston soveltuvuudesta sovittujen työtehtävien suorittamiseen ja etätyöskentelyn
päättyessä joko niiden palauttamisesta kokonaisuudessaan tai saattamisesta
etäkäyttötasolle
• luettelon ylläpitämisestä etäpisteeseen sijoitetusta yhtiön omaisuudesta
Esimiehen tulee painottaa tietoturva- ja työturvallisuusasioiden tärkeyttä etätyössä, joista
annetaan yksityiskohtainen luettelo työntekijän ohjeistuksessa. Konsultointiapua etätyön
toimeenpanossa on saatavissa yrityksen henkilöstökonsultilta. (ICL: Etätyö; Mietelista
esimiehille & ohjeistus esimiehille 31.12.1996)
Henkilöstön ”mietelista” kehottaa ennen päätöstä selvittämään tärkeimmän syy siirtyä
etätyöhön. Työntekijän arvioitavaksi jätetään aikaan, työn luonteeseen sekä sosiaaliseen
ympäristöön liittyvien tekijöiden hallinta. Aikaulottuvuuteen kuuluvat etätyön viikoittainen
määrä, etätyön kesto ja oman ajankäytön hallinta. Työn sisältöön liittyy työn
soveltuvuuden, itsenäisen työnsuorituksen ja -ohjauksen, työskentelytilojen järjestämisen
sekä tietoturvallisuuden arviointi. Sosiaalisiin tekijöihin liittyvät yhteydenpito työyhteisöön
ja asiakkaisiin, työpaikan sosiaalisten suhteiden merkitys, perheen asennoituminen sekä
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mahdollisuus perhevelvollisuuksien ja työn hoitamiseen. Mietelista rohkaisee virittämään
asiasta tavoitekeskustelun esimiehen kanssa.
Henkilöstölle korostetaan vastuuta ja sitoutumista ohjeisiin. Etätyöntekijä tai etäkäyttäjä
vastaa etätyöpisteen suunnittelusta ja perustamisesta. ICL vastaa yhteyksistä ja laitteista,
joihin sillä on omistusoikeus ja oikeus käydä toteamassa välineiden sijainti etäpisteessä.
Työntekijä vastaa laitteiden turvallisesta käytöstä, asianmukaisesta sijoittamisesta ja
käytöstä. Laitteiden luovuttaminen ulkopuolisille on kielletty ja niiden siirrosta on
ilmoitettava. Ohjeet määrittelevät vastuut ja ilmoitusmenettelyt rikkoontumisvahinkotapauksissa.
Tietoturvaan on kiinnitetään erityistä huomiota:
• järjestelmien salasanaa ei saa luovuttaa kenenkään ulkopuolisen käyttöön
• luottamukselliselle aineistolle tulee järjestää lukittu säilytys
• luottamuksellista aineistoa ei saa heittää asuintalon roskalaatikkoon, se on tuotava
yhtiön tietosuojajäteastioihin
• työntekijän havaitessa laitteissa jotain sellaista, joka voi aiheuttaa turvallisuusriskin on
hänen välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin sen poistamiseksi
• varmistuttava siitä, että käytettävät levykkeet eivät sisällä viruksi
Sovittu työn suorittaminen useassa eri toimipisteessä ei oikeuta niiden välisiin
matkakorvauksiin. Yhtiö ei suorita erillistä korvausta työtilasta, sähköstä, siivouksesta,
lämmityksestä, työntekijän omistamien laitteiden käytöstä ymv. Muut työn tekemisestä
aiheutuneet lisäkulut sekä oman puhelimen käyttö työtehtävissä suoritetaan tositteita
vastaan. Yhtiön hankkiessa erillisen työpuhelimen, laskut ohjataan suoraan yhtiölle, jolloin
puhelimen yksityiskäyttö ei ole sallittu. Niiltä osin, miltä yhtiö ei suorita korvauksia voi
henkilö tehdä vähennyksen veroilmoituksessaan.
Lakisääteiset TEL, työttömyys-, työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutus ovat voimassa,
työtapaturmien korvauksissa tekee lopullisen päätöksen vakuutusyhtiö. Yhtiön vakuutus
kattaa palo- ja rikkoontumisvahingot. Varkausvakuutusta ei ole. Tuottamuksellinen
vahinko voidaan siirtää työntekijän korvattavaksi. Mikäli yhtiön omaisuus voidaan
sisällyttää työntekijän kotivakuutukseen, yhtiö maksaa lisäkustannuksen.
Etätyöntekijän ei tule erakoitua, vaan säilyttää sosiaaliset kontaktit, yhteys työpaikalle ja
sopia esimiehen kanssa säännöllisestä kontaktista. Hänellä on samat velvoitteet ja oikeudet
osallistua tilaisuuksiin, osastokokouksiin ja koulutukseen kuin toimistossa työskentelevien.
Raportoinnista sovitaan kirjallisesti. Vaikka etätyöskentelijä voi normaalia vapaammin
päättää itse työskentelyrytmistään, määritellään sopimuksessa ajankohdat, jolloin hänen
tulee olla tavoitettavissa. Etätyötä tekevän tulee ilmoittaa esimiehelleen ollessaan
sairauden vuoksi estynyt suorittamasta työtehtäviä ja toimittaa selvitys sairaudestaan.
Yhtiön työterveydenhoito on voimassa.
Etätyösopimus tehdään siirryttäessä joko osaviikkoiseen tai täysiaikaiseen etätyöhön.
Satunnaisesti kotona tai etäpisteessä työtä tekevät katsotaan etäkäyttäjiksi, joille
sopimusta ei tehdä. (ICL: Etätyö: Ohjeistus etätyötä tekeville & mietelista henkilöille
31.12.1996) Sopimuksella työntekijä siirtyy tekemään etätyötä mainitut työpäivät viikossa.
Työ saa tapahtua vain ICL:n lukuun. Tekstissä mainitaan etätyöpisteen ja yrityksessä
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sijaitsevan työpaikan sijainti ja yhteystiedot. Työsuhde ja sen muut ehdot pysyvät
muuttumattomina. Työaikalakia ei - sopimuksen mukaan - sovelleta etätyöhön. Mikäli
suurin osa työstä tapahtuu etätyönä, koskee tämä myös tilapäisesti toimistossa ja
asiakkaan luona tehtyä työtä. Tehtävien raportointi suoritetaan sopimuksessa määritellyllä
tavalla. Työntekijä on velvollinen varsinaisina työpäivinä lukemaan sähköpostiviestit ja
työtehtäviin liittyvät ilmoitustaulut. Sopimukseen liittyy voimassaolo- sekä
molemminpuolinen 1:n kuukauden irtisanomisaika. Työntekijä sitoutuu ohjeistuksen
noudattamiseen. (ICL : Etätyösopimus)
ICL:n kirjattu etätyöpolitiikka liittyy kustannussäästöihin, työsuorituksien ja motivaation
tukemiseen. Esimiesten ohjeissa korostetaan sekä hierarkkista päätöksentekoa että
harkintaa, teknisten järjestelmien käyttöä ja käytön tukea sekä työnjohtofunktioiden
ylläpitoa etätyötilanteessa. Esimiehen ohjeistus ja visio on laajempi kuin etätyöntekijöille
annettu velvoite. Etätyöntekijän ohjeissa korostetaan henkilökohtaista vastuullisuutta
palkansaajan velvoitteiden täyttämisestä, velvollisuutta toteuttaa eräitä työnjohdon
funktioita ja käyttää työvälineitä vastuullisesti. ”Mietelista” työntekijälle on ensisijassa
tekninen. Etätyön rationaliteetti jää oman arvion varaan; (”Selvitä itsellesi seuraavat
asiat..... Mikä on tärkein syy siihen, että haluat etätyöhön ?...”) Toisaalta ohjeet kehottavat
tavoitteelliseen keskusteluun esimiehen kanssa.
Mietelistassa on huomioitu etätyöstä annetut yleiset neuvot suhteessa ajankäyttöön sekä
työn ulkoisiin ominaisuuksiin. Siinä ei kuitenkaan johdatella ajatusta kohti työn sisällön
sekä tavoitteen ja etätyön välistä suhdetta. Työntekijän ohjeistus on juridis-tekninen.
Ohjeet on rakennettu vallitsevan työorganisaation toiminnan tehostamiseksi parantamalla
kustannus-hyötysuhdetta ja antamalla mahdollisuus yksilölliseen työn tehostumiseen sekä
elämänlaadun kohottamiseen. Niihin ei liity organisatorisen muutoksen tai toiminnan
kehittämisen näkökulmaa, joka voisi ilmetä esim. yrityksen toimintojen ja asiakkaan
tarpeiden parempana kohdentumisena. ICL:n etätyöohjeistuksessa ei viitata verkostojen tai
tietoverkkojen systemaattiseen hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Ajankäyttöön
(työaikapolitiikkaan ja velvollisuuteen olla tavoitettavissa etätyöpisteessä sopimuksessa
mainittuna aikana muutoksiin kohdistuvine ilmoitusvelvollisuuksineen) liittyy pikemminkin
stabiloiva kuin luova tai vapauttava tavoite. Työn luonteen sosiaaliset ja ajankäytön optiot
tuodaan esiin työntekijän henkilökohtaisina ominaisuuksina. (Valmius itsenäiseen
työskentelyyn, kyky noudattaa aikatauluja, valmius sitoutua etätyöhön.) Etätyön
ympäristönäkökohdat löytyvät yrityksen www-sivulta vuonna 2000.

10.8. Etätyö ICL:n Sofitia-yksikössä kesällä 1999
ICL.n Softia-yksikön tehtäviin kuului; oman ja asiakkaan toimintojen ohjaus, asiakkaan
opastaminen, toiminnan räätälöinti, asiakkaan toimintojen muutos ja tiedon siirto. Yksikkö
jakautui kahteen haaraan: Applications management sekä Enterprise applications.
Toimialue on valtakunnallinen. Enterprise applications-yksikön henkilöstö sijaitsee
Helsingissä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. (Asetelma 29.) Tässä kappaleessa
tarkastellaan eri asemissa olevien henkiöiden suhdetta työhönsä tietojärjestelmän
välityksellä. Mielenkiinnon kohteena ovat tietojärjestelmän ominaisuudet, jotka liittyvät
osaamispääoman sisäiseen tai ulkoiseen rakenteeseen ja ominaisuuksiin, jotka tukevat
työsuoritusta. Erityisenä näkökulmana on etätyö. Tutkimuksen kohteena olevien
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henkilöiden työt kohdistuvat yrityksen omaan tai asiakkaiden tietojärjestelmien
kehittämiseen ja ylläpitoon.
Asetelma 29. ICL:n Softia-yksikön organisointia esimiehen näkökannalta

Softia
Applications
management

Enterprise
applications

Johtaja

Projektipäälliköiden esimies
= prosessin organisointi
myynti
Omat projektit
(ei nykyisin)

liiketoiminnan vetäjät
resurssointiprosessi

Uudet järjestelmät
- sopimukset
- allekirjoitukset
- työn määräohjelmat
- henkilöt / valikointi, rekrytointi

projektin toimitusprosessin omistaja
- standartoidut projektinsuoritusmenetelmät,
- raportointi
- projektin kuvaus; tapahtuu verkossa,
kuten osa muustakin toiminnasta

10.8.1. ICL Invia Oyj:n tietojärjestelmien luonnehdintaa
”kun tulee töihin nin kyllähän se maailma ...on siellä koneessa, ...kun mä menen töihin,
nin ei se oo sitä, et mä astun huoneeseen sisään vaan kun mä menen töihin on sitä, kun
mä menen niihin tietojärjestelmiin... Et se on se työpaikka tavallaan. Muuten ei niinku oo
mitää. Et jos sitä tietojärjestelmää ei ole tai pc:ssä oo virtaa, nin ei oo töissä...”
(Haastateltava 6.)
Yrityksen tietojärjestelmä jakautuu operatiivisiin- ja kehitysympäristöihin. Operatiivisessa
järjestelmässä on kyse projektitoimintojen hallinnasta ja raportoinnista, joka voidaan
suorittaa mistä pisteestä hyvänsä. Järjestelmä perustuu www-sovellutuksiin, jolloin
vältetään ohjelmien päivittämistä ja käyttäjätuen tarvetta. Kehitysympäristöissä
tallennetaan keskeneräisiä työsuorituksia, kuten ohjelmakoodeja, muiden käyttöä ja
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jatkotyöstöä varten. Järjestelmä ei ole aika- tai paikkariippuvainen eli se mahdollistaa
asynkronisen käytön. Sähköpostin ja gsm-puhelinten käyttöä pidetään välttämättömänä.
Toimiston ulkopuolelta tulevia yhteyksiä hankaloittaa linjanopeus sekä gsm-yhteyksien
kalleus. Tietojärjestelmää ei ole rakennettu siten, että yksittäiseen osajärjestelmään
päästäisiin etäältä, vaan että ”Tvist” turvapalvelimen ja älykortin varmistuksen sekä
henkilökohtaisten tunnisteiden jälkeen etäältä saavutettava käyttöympäristö olisi
samanlainen kuin varsinaisella toimistolla, sillä koko verkko on näiden kynnyksien jälkeen
avoin.
Etätyön kannalta ICL Invian tietojärjestelmät mahdollistavat työskentelyn eri työpisteistä.
Järjestelmä rakentaa yhteyksiä julkisen internet-verkon yli siten, että tietoturva taataan
erityisjärjestelyin. Tietojärjestelmässä käyttäjille anetaan eri käyttöoikeuksia ja pääsy vain
haluttuihin osiin. Järjestelmää ei kuitenkaan ole suunniteltu erityisesti etätyön tarpeisiin.
Henkilökunnalla on käytössään välineitä ja edellytykset sijoittaa työnsä valittuun aikaan ja
paikkaan. Vuonna 1999 noin 60 %:lla on käytössään modeemitunnus, isdn-yhteys tai
molemmat. Etäkäyttöä ei iltaisin tueta. Tämä ei ole aiheuttanut ongelmia, sillä iltaisin
teknisen tuen tarve on normaalia työaikaa vähäisempi.
”...meil on tällä hetkellä 850 modeemitunnusta ja 500 ISDN-yhteyttä eli yhteensä 1350 ja
niistä on 1150 eri henkilötä, eli 200:lla on molemmat.... Ja väkiluku kun on 2000, nin se
kertoo kyllä, et varsin suuri määrä työskentelee aika lailla ajasta ja paikasta
riippumatta.” (haastateltava 3.)
Tietojärjestelmän kustannus-hyötysuhteesta tai kokonaiskäytöstä ei ole laadittu tarkkoja
arvioita. Kehittyneen tietojärjestelmän katsotaan kuuluvan modernin yrityksen
ominaisuuksiin. Näkökohta arvioidaan painavaksi keskusteltaessa asiantuntijoiden yritystä
kohtaan tuntemasta kiinnostuksesta työmarkkinoiden kilpailutilanteessa. Asiakkaiden
integroinnissa käytetään ekstranet-ratkaisuja, joita kutsutaan kumppaniverkoiksi.
Virtuaaliyhteisöissä asiakkaat voivat arvioida keskinäisten toimintojen etenemistä.
” kehitys on menossa ...ekstranet-ratkasuihin... weppipuolen... kumppaniverkot, niitähän
tulee kovasti, ...asiakkaat otetaan ...virtuaaliyhteisöihin mukaan, mikä on ICL:n ja
asiakkaan välinen ja siel ...jaetaan erilaist informaatioo ja päästetään asikkaat kattoon
esimerkiks ...omien huoltokeikkojen etenemistä... Et se on se nykyajan tapa hoitaa
integrointii, ...s-mail tyyppistä tai foorumi, missä on ilmoitustaului, nin niitä ei oo enää
muutamaan vuoteen ollu... asiakkaille, weppi kun on tullu.” (Haastateltava 3.)
Tietojärjestelmien kehittämisessä on kaksi linjaa. Osa on tarkoitettu yrityksen sisäiseen
käyttöön. Tällaisia ovat mm. talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät. Välittömään
liiketoimintaan liittyvät järjestelmät - kuten projektiseuranta tai palveluohjaus - avataan
lisääntyvästi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille ekstranet-kumppaniverkkoina, jolloin
asiakkaat voivat seurata projektien tai tilausten etenemistä. Yrityksen toimintatavan
kannalta tämä merkitsee liiketoimintojen siirtämistä tietoverkkoon. ICL:ssä on havaittu,
että pelkkä tekninen järjestelmä ei ole riittävä, vaan tietojen päivittäminen ja järjestelmän
ylläpito vaatii toimintatavan muutosta. (Asetelma 30.)
”V: Tietysti voi ...kysyy... minkä takii me halutaan rakentaa kumppaniverkkoja, ...tuntuu,
että välillä se internet ja ...kaikki, on vaan oltava, eikä aina ...tarkkaan mielletä, et minkä
takii. Mut kyl siin on ...tehokkuuden, sen turboruuvin kiristäminen ...taustalla. Eli ...ei
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olla riippuvaisii ajasta enää vaan jos se asiakas haluu vaikka kello kolme aamuyöllä
tietää missä mennään, nin jos on ...toimiva ratkasu, nin se saa sen tiedon sieltä. Ja
sitähän se käytännös tarkottaa, et on se tieto saatavilla millon vaan mistä vaan tyyppisesti, mut ...se on tosi suuri haaste näille organisaatioille, et se saadaan, erityisesti
kun ICL on toimittajana, jolla on vastuu ylläpitää niitä tietoja, ...se ei ratkee vaan
rakentamalla hienoi teknisii ratkasuja, se on pienenpieni osa siinä.” (haastateltava 3.)
Asetelma 30. Tietojärjestelmän kehityksen painopisteet ICL Invia Oyj:ssä
Sisäinen tietojärjestelmä
suuri
Kumppaniverkko-ekstranet
määrä
Ulkoiset tietojärjestelmät

pieni
aika
10.8.1.1. Tietojärjestelmä ja työympäristö
Asiakasprojektissa tietojärjestelmän keskeinen osa on verkkopalvelin ja oma tietokone.
Palvelimessa sijaitsevat lähetekoodit, kirjastot ja yhteishakemistot. Työstettävät tiedostot
ovat saatavilla verkossa palvelimelta, jonne ne säännöllisesti talletetaan. Järjestelmä
mahdollistaa päivitetyn tiedoston muokkauksen eli versionhallinnan sekä
varmuuskopioinnin. Päivitetyn version tai osion käyttöönotto useamman henkilön
työstäessä samaa tiedostoa voidaan varmistaa sähköpostilla ja puhelimitse tai erityisten
ohjelmien avulla. Henkilökohtainen työympäristö vaihtelee omalla tietokoneella tarpeiden
ja mieltymysten mukaan. Tietojärjestelmä toimii sähköpostin alustana. Järjestelmää voi
käyttää toimistotyöpisteestä tai kotoa.
”K: ... sä teet (varsinaisen työn) toisen kaverin kanssa verkkoserverin tuella?
V: ...(verkkoserveriin) perustetaan projektikansio tai hakemisto, ...jossa on
...hakemistorakenne ...omat hakemistot dokumenteille ja kaikelle, mitä sinne tulee. Ja
tämän koordinointi on jokaisen oma asia, että miten (verkkoserverin) ja työasemien
välillä hoidetaan se homma. Et serverithän on tyypillisesti vaan säilytyspaikkoja,
ohjelmat sijaitsee siellä koneella, missä hommii tehdään, varsinaiset työkalut siel mis
tehdään, (verkkoserverillä) vaan säilytetään kamaa ja joko ne täältä kopioidaan sinne
työskentelyn ajaks ja kun saadaan valmiiks, pannaan (serverille) turvaan. ...
Kakkosen (toisen työntekijän) pc, tässä välillä menee ne tiedostot. Siinä suurin piirtein on
se luonne miten sitä hommaa tehdään. Mut täällä on hirveesti sitä hakemistorakennetta,
et aina sen mukaan kun mihin vaiheeseen päästään, että aina jäädytetään joku tietty
tilanne sinne dokumenteista ja jos niit tulee lisää, ...nin sitä ei ruveta suoraan kirjottaan
päälle vaan ...tehdään ...jatkodokumenttejä. Tyypillisesti kun saadaan se tuote valmiiks,
nin ...syntyy yks yhteinen tekninen dokumentti asiakkaalle, käyttöohjeiden lisäksi.
(Haastateltava 5.) (Liittyy työnkulkukaavioon 2.)
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Työnkulkukaavio 1.
Haastattelukertomus 2: Haastateltava 2. on siirtynyt ICL:ään suuryrityksen
tietohallintoyksiköstä yrityskaupan mukana muutamia vuosia aikaisemmin. Hän tekee
työtä vain entisen työnantajansa järjestelmien parissa. Hän on aloittanut etätyön ilmeisesti
jo edellisessä työsuhteessa. Työskentely on itsenäistä. Asiakastyöhön menee vähän aikaa.
Toimeksiannot tulevat esimieheltä. Välineet Exel & Word, puhelin, isdn. Työ tapahtuu
keskustietokoneen kautta sekä pc-verkossa. Lisäksi käytössä ovat puhelimet ja kokoukset.
Työnkulkua voi kuvata seuraavasti:

Esimies
2
1
Etätyöpiste
2
3
Toimistotyöpiste
Asiakas

puhelin
kokoukset

PC
Keskustietokone

verkko
5

6

PC
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Testaaja

Toimeksianto asiakkaalta esimiehelle
Toimeksianto työntekijälle esimieheltä
Työn toimitus suoraan asiakkaalle
Työn toimitus testaajalle + palaute
Työn esiversion toimitus asiakkaalle
Työn toimitus asiakkaalle

Yleiskuvaksi henkilöstön työstä muodostuu monivaiheisuus, haasteellisuus, pitkien
prosessien hallinta ja asiakasorientaatio. (Työnkulkukaaviot 1. Ja 2.) Työtä ei ole syytä
luonnehtia pelkästään itsenäiseksi, vaan siihen liittyy jopa ammatillisen yksinäisyyden ja
työorganisaatiosta irrottautumisen piirteitä. Tämä johtuu monien ja erillisten
tietojärjestelmien ylläpidosta asiakkaiden liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi. On
keskityttävä omaan harkintaan ja suoritukseen. Etätyö merkitsee epävirallisen keskustelun
vähentymistä, josta saattaa aiheutua lisääntyvää erillisyyden koemusta. Neljänneksi syyksi
irrallisuuden kokemiseen mainitaan organisaation toistuvat muutokset, jotka aiheuttavat
viiveitä henkilöiden keskinäisessä orientoitumisessa ja vaikeuttavat työntekijöiden
mahdollisuuksia käyttää organisaatiota työtehtävien suorittamiseksi. Ohjelmoijien ja
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ohjelmistoasiantuntijoiden työ koostuu pitkäaikaisista projektikokonaisuuksista, joissa osa
työnjohtotehtävistä on siirtynyt heille itselleen.
”:...vuonna -9x ICL osti X:n. Mä oon sieltä .... tullu ICL:ään ...työt on ohjelmointia,
suunnittelua, asiakaspalvelua ja vanhojen sovellusten ylläpitoo ja erilaisten
virhetilanteiden selvittelyä ja ...ylläpitoo.” (Haastateltava 2.)
V. ”...(työn monimutkaisuus) vaihtelee, voi olla, et mulle tulee puolen vuoden tai
vuodenki homma, jossa mä oon kiinni....
K: ...täällä (työnkulkukaaviossa) esimies sanoo... et sun pitää tehä joku ohjelmointi tälle
asiakkaalle?
V: Ei. Yleensä se esimies ei sitäkään sano, että minun pitää tehdä se ohjelmointi vaan se
on joku muu työryhmä, jossa se asia puidaan, et mitä tehdään.
Työnkulkukaavio 2.
Haastattelukertomus 4: Ohjelmistoasiantuntija tehtävänä on tekninen suunnittelu. Hän
tekee työt kokonaan kotona etätyönä. Projektien kesto 0,5 - 2 vuotta. Oheisena
työnkulkukaavio:
verkkoserveri
- projektikansio
- dokumentointi
-viestintä

pc 2.
pc V.

kollega 2.
projektipäällikkö

2
jatkokeh.tarpeet

ei aikaa

Asiakas
ylläpitosopimus

työntekijä V.

pp +V. +2

arvio työn määrästä
kustannusarvio

palaute

on aikaa

takuu
korjaukset

V.
tarkennettu
työmääräarvio

hyväksymistestaus

sopimus

sijoittaminen
järjestelmään

teknillinen
määrittely

Ohjelmointi
tietokannat
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Haastattelukertomus:
Haastateltava 1. käytti (työ)paikkaa ajan hallinnan välineenä. Katsoi hallitsevansa kiirettä
ja työtehtäviä sijoittamalla ne etätyönä kotiin. Hän oli toiminut toimistoympäristössä,
asiakkaan tiloissa ja kotona. Hän työskenteli 6 ryhmässä, joihin kuului hänen lisäkseen
esimies ja asiakkaan edustaja. Jos arvioidaan onko työ organisoitu tuotteen vai prosessin
suhteen, näyttää siltä, että työntekijä itse on tuote, joka ratkaisee asiakkaan ongelman.
Tyypillistä työprosessia haastateltava ei osannut piirtää ja organisatorinen asema oli
vaikeaa kuvata. Työ ei ensisijaisesti jäsenny kokonaisprosessina vaan projekteina.

1
2

esimies

3

työntekijä
TT

4
asiakas

5

6

Työssä on ongelmana jatkuvat organisaatiomuutokset. Kesti pitkään, ennen kuin
haastateltava sijoitti itsensä organisaatiokaavioon yleisellä tasolla. Kysymys oli selvästi
hankala. Orientaatio työnantajaan tapahtuu työn kautta ei organisaatiorakenteen kautta.

Haastattelukertomus:
Tietojärjestelmä käytössä:
Projektipäällikkö perustaa tietokannan, jolla ei ole standardia muotoa. Se sisältää:
> sopimukset
> suunnitelmat
> tarjoukset
> aikataulut
> dokumentointia
* suunnitelmat
* hallinnollinen dokumentointi
- pöytäkirjat
- muistiot
Dokumentit laaditaan lähtökohtaisesti sähköisessä muodossa ja jaetaan sähköisesti,
mutta käytännössä tulostetaan paperille käyttäjän työasemalla. Käytössä ovat myös
yhteiset kokoukset, henkilökohtaiset tapaamiset ja puhelinneuvottelut.
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K: ICL:n tai asiakkaan ja ICL:n yhteinen?
V: Niin, tai asiakkaan kanssa katotaan, et mitä ollaan tekemässä. Et se esimies on tässä
tapauksessa hallinnollinen esimies, joka tarkastaa, että tunnit on kirjattu... ja kaikki
semmoset asiat on hoidettu, ei niinkään niihin töihin puutu.
K: Elikkä sä joudut aika pitkälle myöski ite miettimäään, et mitä- ja miten sä teet?
V: Niin aivan, ihan täysin.
K: Elikkä tavallaan nää työnjohtajan tehtävät on pitkälti sulla itelläs? Et sä mietit oman
työs itse…
V: Nii. Ja priorisoin sen ajankäyttöni. ...oli semmonen vaihe...kun yhteyksiä ei saatu
järjestettyy tänne, nin asiakkaan tiloissa olin puoli vuotta. Että siellähän mä en voinu
tehä kun sen asiakkaan töitä, et mä olin sidottu sen aikaa mitä mä olin siellä, tekemään
niitä töitä. Mut mulla oli muitaki töitä, joita mä sitten tein kun mä tulin kotiin.”
(Haastateltava 2.)
Asetelma 31. Tyypillinen työn organisoinnin paikkaan liittyvä muoto ICL Invian
asiakassuuntautuneessa toiminnassa
asiantuntija 2.
puhelin
ryhmä
pc asiakas
dokumentit, tiedostot

operaattori

pc koti
palvelin

kirjallinen
kommunikaatio

asiantuntija 1.

kirjallinen
kommunikaatio
puhelin

pc toimisto
esimies

välitön suullinen kommunikaatio

ryhmä
Työn ryhmämäisyys vaihtelee. Hallinnollisen ryhmän lisäksi työntekijät saattavat kuulua
useampaan projektiryhmään. Joissakin tapauksissa ICL:n tiimiä vastaa asiakkaan
identtinen tiimi. Työhön saattaa liittyä pitkiä itsenäisiä jaksoja, jolloin työntekijöille riittää
tietoverkon kautta tapahtuva yhteydenpito työryhmään. Toiminnat perustuvat
tietojärjestelmään. Dokumenttien tallennus, muokkaus sekä jakelu perustuvat
verkkopalvelimiin. Kannettavat tietokoneet ovat lisänneet toimintoja asiakkaan luona, joka
on poistanut toimistotilaan liittyviä rajoitteita. Dokumentteja voidaan työstää
asynkronisesti. Keskeisiä tietojärjestelmän osia ovat; tiimiposti, palvelimet, intranet-
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järjestelmä Sissi, projektien laskentajärjestelmät, matkalaskuohjelmat. Etäkäyttäjät ovat
tyytyväisiä järjestelmän toimivuuteen. Käyttökatkot ovat harvinaisia ja lyhytaikaisia. Jos
pc:ltä ei ole yhteyttä tietoverkkoon, koetaan työn tekeminen mahdottomaksi. Työstä
voidaan käyttää termiä eWork; työ tietoverkoissa. (Asetelma 31.)
”K: Jos aatellaan ICL:n puolta tästä projektista, nin mites te tyypillisesti järjestätte
näiden omien ihmisten keskinäisen yhteydenpidon...?
V: Ne saattaa olla eri paikkakunnilla ja ...tiimiposti on meidän ensisijaisen väline tässä
hommassa... ja onhan meillä ...yhteisiä palvelimia verkossa. Siellä on kullekki projektille
omat hakemistot, johonka projektin materiaalia talletetaan. Joka puolelta Suomee pääsee
käsiksi siihen materiaaliin. ...jos meillä on verkkoyhteydet poikki ...nin meillä aika lailla
lamaantuu kaikki toiminta, ...et me ollaan niin sen varassa tosiaan. ...verkossa... ne asiat
on ja siellä ne tiedot on ja jos ei niihin pääse omalta työasemalta käsiks, ei oikeen voi
tehä mitään.” (Haastateltava 6.)

10.8.1.2. Henkilöstöryhmät ja ryhmätyö
Henkilöt eroavat preferoimansa ryhmätyöskentelyn osalta. Esimiehet haluavat työskennellä
saaden ja antaen välitöntä suullista palautetta. Työuraansa aloittaville ja uusille henkilöille
arvioidaan työryhmän olevan sopivin ympäristö. Kokeneet asiantuntijat välttävät
avokonttoreita häiriötekijöiden vuoksi. He koettavat myös välttää epämääräistä
työkuormitusta, joka perustuu heidän asiantuntemuksensa jatkuvaan yleiseen käyttöön ja
pitävät työskentelytavasta, joka antaa keskittymisrauhan ja ajankäytön vapauden. Oheisena
asiantuntijoiden näkemyksiä työrauhasta ja työkuormituksesta:
”K: Miten sä teet, yksin vai ryhmässä vai miten sä teet töitä yleensä?
V: No enimmäkseen se on yksintekemistä, mut sit on ...sitä, et ihmiset hyökkää kimppuun
ja kyselee neuvoja ja välillä pidetään palavereja...on se vähän hankala puoli, että kun
mulla on pitkäaikanen ja hyvä näkemys X:n myyntijärjestelmästä, nin ...kaikissa asioissa
käännytään mun puoleen ... vaikka mulla on kädet täynnä työtä, ...tulee ...juttuja, mitä
pitäs selvittää.” (Haastateltava 7.)
”....kun sää oot 8 tuntii konttorilla, nin kuinka monta tuntii sä todellaki teet ...kunnon
työtä ja kuin monta tuntii tulee jutusteltuu ja katteltuu ja mietittyy niitä näitä ...jos ...sä
teet kolme tuntii konttorilla ja kolme tuntii himassa ...on sen verran kiirettä ja paljon
töitä, et olit sä kummassa tahansa, nin ne on oltava tehokkaita ne tunnit .... paremmin mä
saan ne himassa tehtyä. ....Mä oon hyvin sosiaalinen, et aina juutun joka paikkaan, ja jos
on semmonen työ, vaikka ois kiirekki ...nin se onnistuu täysin hyvin siinä vaikka välillä
pälätetään ja nauretaan ....mut jos tulee semmonen työ sitte, et sä et oo siinä ollu itse
mukana, et sä et tiedä, et sä oot vähän paineessa, et miten mä tän teen, ja on kiire ja olis
pari muutaki hommaa mitä pitää tehdä, nin niissä tilanteissa korostuu sillon, et sä voit
olla himassa rauhassa....” (Haastateltava 5.)
Esimiesten kommentteja:
”...jos aattelee, et meille joku uus ihminen tulee, et hän perehtys kaikkeen mitä on sitte
valmiina ohjeistoja, mitä tahasa menetelmii, nin se on epätoivonen tehtävä, et ei se mee
nii, et sitten kun se ongelma tulee esiin ...parempi on, et on joku jolta kysyy, joka osaa
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sanoa, et kato sieltä ja sieltä, sitä mukaa kun se asia tulee eteen, et on ...henkilöitä, joilta
on lupa kysyy mitä vaan, jotka on pitempään jo ollu, et vähän on tarttunu firmasta tietoa.
Kyl se on ehkä tehokkain. Jos uudelle ihmiselle sanotaan, et tossa on, lue noi läpi, nin ei
se jaksa, ei se ymmärrä, ei se sisäistä, ei sitä voi silleen, et sitten vasta kun sitä tietoo
tarvii, nin sit ehkä sen merkityksenki ymmärtää..”.(Haastateltava 6.)

10.8.1.3. Tietoverkot ja tiedon tuottamisen muodot
Tietyön yhteydessä on keskusteltu hiljaisen ja näkyvän tiedon olemuksesta ja niiden
keskinäisestä transformaatiosta. Tietojärjestelmän ja työn arvioinnin kannalta oleellista on
teknis-sosiaalisen järjestelmän ja tiedon muodostuksen välinen suhde. Raivola &
Vuorensyrjä (1998, 22-23.) ovat määritelleet hiljaista tietoa seuraavasti:
Kaiken tiedon pohjalla on hiljainen tieto, jossa eksplikoitu tieto sekoittuu yksilön
ainutlaatuisiin kokemuksiin. Tiedolla on kaksi ulottuvuutta, kohdennettu tieto eli
tietämisen kohde (knowledge) ja tieto välineenä tuon kohteen käsittelyyn (knowing).
Ulottuvuudet täydentävät toisiaan ja ovat vahvasti tilannesidonnaisia.
I Usein hiljainen tieto ilmenee sellaisina tiedostamattomina sääntöinä ja normeina, jotka
tukevat muuta kohdetietoa.
II Hiljainen tieto on jatkuvasti muuttuvaa ja se muodostaa eräänlaisen tiedon suodattimen.
Uudet kokemukset sulautetaan ymmärrykseksi niiden käsitteiden avulla, jotka yksilöllä on
hallinnassaan ja jotka hän on perinyt toisilta kielen käyttäjiltä.
III Tyypillisimmillään hiljainen tieto esiintyy käsityötaidoissa, mutta myös uskomukset ja
todellisuuden tulkinnat muodostavat annetun, itsestään selvänä pidetyn osan sosiaalisesta
todellisuudesta. Vasta tämä jaettu kulttuuriyhteys muodostaa ihmisten välisen viestinnän.
IV Hiljainen tieto on upotettu sosiaaliseen todellisuuteen. Hiljaisen tiedon ymmärtäminen,
oppiminen ja tietoinen käsittely onnistuu siten useimmiten nimenomaan käytännön
vuorovaikutuksessa tai dialogissa.
V ….Hiljaisen tiedon haltuunottamisen keinot ovat pitkälti mallioppimisen keinoja;
jäljittelyä, identifioimista ja tekemällä oppimista.
Raivola ja Vuorensyrjä arvioivat, ettei hiljaista tietoa voida välittää sähköisissä verkossa
tai painetusta tekstissä, sillä hiljaista tietoa ei ole eksplikoitu eikä koodattu. Koodauksessa
häviää valtaosa monivivahteisesta sosiaalisesta merkitysyhteydestä, joka kantaa hiljaista
tietoa. Liikkuvaa työtä ja etätyötä tekevien sosiaalisten suhteiden köyhtyminen on
todennäköistä, ellei erityisiä muita kanssakäymisen muotoja pidetä yllä. (Raivola &
Vuorensyrjä; 1998, 26-27.) Ståhlen ja Grönroosin mukaan "piilevää tietoa ei voida siirtää
ihmiseltä toiselle tietoteknologisia kanavia myöten. Piilevästä tiedosta tulee organisaation
omaisuutta vain sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja sitä voidaan siirtää vain tekemisen ja
puheen välityksellä. He katsovat lisäksi, että visualisointien avulla voidaan hyvin jäsentää
toimintaa ja todellisuutta. (Ståhle & Grönroos; 1999, 91.) Smedsin mukaan teknologia
auttaa tehostamaan viestintää ja koordinaatiota, mutta ei auta luomaan "yhdessä
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kokemisen tunnetta" joka auttaisi hiljaisen tiedon, intuition ja luovien ratkaisujen
esilletuloa. (Smeds; 2000, 33 - 34.)
Raivolan & Vuorensyrjän, Ståhlen ja Grönroosin sekä Smedsin näkemykset kaipaavat
täsmentämistä. Tietoverkkojen ja –järjestelmien kautta voidaan paitsi välittää myös työstää
visualisointeja, välittää puhetta ja reaaliaikaista kuvaa. Teknisesti tuetut työtilat voivat
sisältää yhteisiä työvälineitä. Lisäksi tietojärjestelmissä työskentely – jos mikä - on
"tekemistä". Ihmisillä on runsaasti sekä teknisiä että sosiaalisia mahdollisuuksia hiljaisen
tiedon välittämiseen ja kasvattamiseen. Verkossa työskentely luo omia hiljaisen tiedon ja
hiljaisen tiedon kertymisen muotoja.
On totta, että hiljaista tietoa on vaikeaa koodata. Kuitenkin tietoverkoissa tapahtuva työ
yleistyy. Mielenkiintoiseksi kysymyksenasettelun tekee se, että tietotyö tapahtuu
lisääntyvässä määrin vain verkostoissa. Fyysisen kontaktin saaminen projektiluontoisessa
ja kansainvälisessä työssä saattaa olla hyvinkin marginaalista. Syyt työskentelyn
tehokkuuteen voivat olla monet:
1. Tietoverkoissa tapahtuva työ tehostaa eksplisiittisen tiedon käyttöä ja kertymistä. Tämä
voi tapahtua
a) eksplisiittiä tietoa nopeasti kumuloimalla. Toisaalta voi olla kyse
b) entistä laajemman eksplisiitin tiedon lisäarvoisesta yhteenkokoamisesta. Lisäksi kyse voi
olla
c) ainoasta kustannustehokkaasta mahdollisuudesta tähän.
2. Tietoverkko ja –järjestelmä voi kompensoida paikallisen hiljaisen tiedon merkitystä
d) Rakentamalla teknisiä standardeja ja käsitteitä yhteisen ymmärryksen tuottamiseksi.
e) Tukemalla teknisesti kulttuuriyhteyttä ja tarjoamalla sille teknisen rakenteen.
f) Järjestelmä tukee jaetun sosiaalisen todellisuuden muodostumista
g) Tekeminen ja toiminnan tekniset ilmenemismuodot esiintyvät tietoverkossa.
3. Tietoverkko ja –järjestelmä voi välittää hiljaista tietoa.
h) Säännöt ja normit toteutuvat ja muotoutuvat keskustelussa
i) Järjestelmä tukee sosiaalisten kokemuksien muodostamista. Keskustelu käydään
järjestelmän sisällä.
j) Järjestelmä voi tuottaa uusia ja välittää aikaisempia uskomuksia ja tulkintoja
k) Järjestelmän ominaisuuksia ovat vuorovaikutus ja oppiminen.
l) Tekemisen mahdollistaminen ja oppiminen toisten työtä tarkkailemalla.
4. Yhteistoiminta perustuu jo hankittuun tai itse kunkin tahoillaan keräämään hiljaiseen
tietoon.
m) Järjestelmä voi organisoida välillisesti hajautettua tietoa
n) Hajautetun tiedon epäsuora kasvattaminen
o) Jaetun kulttuuriyhteyden organisointi
p) Sosiaalisen todellisuuden rakentaminen
q) Erillinen identifiointi ja lisääntynyt hajautunut hiljainen tieto.
Hiljaisen tiedon kertymisen sekä jakelun ja tietojärjestelmän välinen suhde on
moniulotteinen eikä tietoverkoissa työskentely suinkaan merkitse hiljaisen tiedon
kertymisen tai jakamisen loppumista vaan pikemmin sen jatkumista ja muotojen
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muuttumista. Sirkka Heinonen on käyttänyt etäläsnäolon (virtual presence) käsitettä.
Konsepti viittaa monimuotoiseen osallistumiseen joka kohdistuu sekä vaikutuksen alaan
että niiden prosessien määrään, joita osallisuus koskee.
Asetelma 32. Hiljainen tieto ja sen ilmeneminen tietojärjestelmässä
Tietojärjestelmä
välittää hiljaista
tietoa –
Järjestelmän
Sosiaaliset
ominaisuudet
h) Toteutuvat ja
muotoutuvat
keskustelussa

Tietojärjestelmän
käyttö perustuu
jo olevaan
hiljaiseen tietoon

Hiljaisen tiedon
luonne
(Raivola &
Vuorensyrjä
1998.)

Tietojärjestelmä
kompensoi paikallista hiljaista
tietoa –Järjestelmän tekniset
ominaisuudet

Tiedostamattomat
säännöt ja normit,
jotka tukevat muuta
kohdetietoa
Jatkuvasti muuttuvaa. Uudet kokemukset sulautetaan
ymmärrykseksi
käsitteiden avulla
jotka yksilöllä on
hallinnassaan
Käsityötaito,
uskomukset ja
tulkinnat, jaettu
kulttuuriyhteys
Osa sosiaalista
todellisuutta.
Ymmärtäminen,
oppiminen ja käsittely käytännön
vuorovaikutuksessa
tai dialogissa
Mallioppimisen
keinot: identifiointi
ja tekemällä
oppiminen

m) Hajautetun
hiljaisen tiedon
välillinen
organisointi
d) Mahdollisuus i) Toteutuvat ja
n) Hajautetun hilrakentaa yhteisiä muodostuvat kes- jaisen tiedon epäteknisiä
kustelussa.
suora kasvattastandardeja eli
Käsitteiden muo- minen lisääntykäsitteitä.
dostus ja määrit- neen eksplisiitin
tely voi olla hyvin tiedon osana
nopeaa.
e) Kulttuuriyhtey- j) Uskomusten ja o) Jaetun
den tekninen tuki tulkintojen
kulttuuriyhteyden
ja sen tekninen
välittäminen.
organisointi
rakenne.
f) Jaettu
k) Vuorovaikup) Sosiaalisen
sosiaalinen
tuksen ylläpito,
todellisuuden
todellisuus.
oppimisen tuki.
rakentaminen

g) Tekemisen ja
l) Sosiaalinen
toiminnan tekniset mallioppiminen
ilmenemismuodot keskustelun ja
toiminnan
välityksellä.

q) Erillinen
identifiointi ja
lisääntynyt
hajautunut
hiljainen tieto

10.8.2. Ajan määreet työssä ja liiketoiminnassa
”...kaikki on tehostunu ja tietoliikenne pelaa... mut jostain kumman syystä viikottainen
työaika sen kun kasvaa... Et se on metka juttu, luulis, et tulis paljon vähemmällä ajalla
kun kaikki on niin tehokasta ...se on se ongelma kyllä, ainaki mulle.” (Haastateltava 6.)
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Ajan määreet työprosessissa ovat muuttuneet siten, että toiminnot suoritetaan yhä
lyhyemmässä ajassa teknisten välineiden avulla. Ts. aikayksikössä on mahdollista hoitaa
useampia identtisiä työkokonaisuuksia tai työstää aikayksikössä useampaa erillistä
työkokonaisuutta kuin aikaisemmin. Teknisten välineiden ansioista työ ei ole
huokoistunut, vaan muuttunut intensiivisemmäksi.
”V: kaikki tapahtuu paljon nopeemmin... 15 vuotta sitte ei ois mitenkää ollu mahollista
tämmönen nopeus hoitaa asioita sillosilla välineillä ...esimerkiksi, että pitäs ...huomenna
aamupäivällä jättää tarjous asiakkaalle ja se olis katsottavana tänään ja kaikki pitäs
saada kuntoon. Jos se ois pitäny lähettää sisäisessä postissa jollekki luettavaks, nin ois
(ennen) menny päivä pelkästään postissa, nyt se tulee minuutissa ruudulle ja sä voit sen
lukee ja kommentoida ja se on parin tunnin päästä takasi. (Haastateltava 6.)
Ajan tiivistyminen työsuorituksien intensiivisyyden kohoamisena merkitsee, että
työyhteisöt työskentelevät saman tehtävän parissa eri paikoissa. Kyse on työprosessin
organisatorista laajenemista, joka on mahdollinen tietoverkkotyöskentelyn keinoin.
”K: Et se ajan lyhentyminen tulee myöski siitä, et nää esimerkiks tehään samanaikasesti
eri paikoissa?
V: Joo kyllä, näinki tehdään. Kyllä. Näinhän sitä työtä just tehdään, et kukin tekee sitä
omaa osaansa ja sit se on siellä verkossa kaikkien nähtävillä ja sitte voidaan kattoa
yhdessä, et mitä vielä pitäs tehä, mikä siitä tuli ja, kaikenlainen tahtihan on lisääntyny
ilman muuta ja niinku muutenki. (Haastateltava 6.)
ICL Invian toiminta tapahtuu Euroopassa, joten kansainvälisiin yhteyksiin liittyvä työajan
joustotarve on pieni. Työkulttuuriin kuuluvat päivittäiset neuvottelut, jolloin varsinainen
toimeenpano, viestintä ja muu keskittymistä vaativa työ saattaa siirtyä ilta-aikaan.
Normaalin työajan ylittävä työ joko toimistolla tai kotona liittyy usein saatujen
sähköpostien lukemiseen ja niihin vastaamiseen.
”...monilla menee päivät aika paljolti palavereissa istuessa, jollon ne ei pysty lähetteleen
(sähköpostia), ...on kiinni siinä varsinaisessa hommassa ja sitte kun niinsanotusti
hiljenee, nin sit on aikaa alkaa sähköposteja hoitaa ja (kun) ...pitää lähtee viideltä tai
kuudelta pois, nin sen viimesen tunnin aikana voi lähettää todella monta
viestii...”(haastateltava 3.)
ICL Invia Oyj:n ostaman Nokia Datan 1989/1990 tietojärjestelmän käyttötietoja
analysoitaessa havaittiin, että silloisen sähköpostijärjestelmän ja ilmoitustaulujen käytössä
järjestelmään kirjoittautuminen ja sanomien lähettäminen ajoittui myös ilta-aikaan sekä
viikonloppuihin. Lauantaisin istuntojen määrä oli 6,9 % ja sunnuntaina 9,2 % normaalin
arkipäivän tasosta. Lauantain järjestelmää käyttävien määrä oli 11,2 % ja sunnuntaisin 14,9
% keskimääräisen arkipäivän määrästä. Tuolloin arvioitiin, että viikonloppukäyttäjien
joukossa oli lauantaisin n. puolet ja sunnuntaisin n. 2/3 heistä, joilla oli siihen tässä
ajankohdassa tekninen mahdollisuus. Kello 16.00 jälkeen ja ennen klo 8.00 tauluille
laadittujen ilmoitusten määrä vastasi 30,2 % kaikista ilmoituksista. Iltaisin klo. 18.0024.00 välinen aktiivisuus vastasi n. 1/3 klo. 12.00 – 17.00 aktiivisuudesta. (Pekkola; 1993,
144-152.) Kun ilta- ja viikonloppukäyttö lasketaan yhteen, voidaan arvioida, että 1990luvun alussa tietojärjestelmän käytöstä n. kolmannes tapahtui tavanomaiseksi katsottavan
työajan ulkopuolella.
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1990-luvun lopussa ei saumattomia vertailuita enää voida tehdä, sillä tietojärjestelmien
luonne on muuttunut. Järjestelmät tilastoivat yksittäisten viestien sijaan lähetettyjä ja
vastaanotettuja bittejä. Lisäksi tilastoidaan yhteysaikaa. Tämä mittari on tulkinnallisesti
ongelmallinen, sillä siihen saattaa sisältyä hyvinkin aktiivisia toimenpiteitä, toisaalta yhteys
saattaa olla avoin täysin passiivisesti esim. muiden ohjelmien alla. Vertailun ongelmia lisää
se, ettei käyttöön saatu aktiivisuuden ajoittumista kuvaavia tietoja.
ICL Invia Oyj:n tietojärjestelmästä saatiin joulukuuta 2000 koskevaa tietoa 203:n henkilön
etäkäytöstä eli siitä, miten he käyttivät tietojärjestelmää - etäältä - muualta kuin
varsinaisesta toimistosta. Määrä vastaa n. 10 % koko henkilökunnasta1. Käyttäjätunnukset
jakautuivat 133 ”tavanomaiseen” tunnukseen sekä 70 wap-tunnukseen. Tiedossa ei ole,
miten wap- ja tavanomaisten käyttäjätunnusten aktiivisuus olisi liitettävä yksittäisiin
henkilöihin.
Kirjoittautumisia järjestelmään 203 käyttäjää suorittivat oli joulukuussa 13713 kpl eli 60,8
kpl / käyttäjä. Keskimääräinen käyttäjä viipyi järjestelmässä 14 tuntia 50 minuuttia
kuukauden aikana. Wap-liittymistä tehtiin keskimäärin 33,4 käyntiä kuukaudessa ja
yhteysaika oli 1 tunti 47 minuuttia / kk. Tavanomaisten tunnusten haltijat suorittivat
keskimäärin 133 käyntiä ja viipyivät keskimäärin 20 tuntia 18 minuuttia järjestelmässä
joulukuussa 2000. Yhteysaikojen ja käyntikertojen hajonta oli suuri. Kaikilla waptunnuksen haltijoilla on myös tavanomainen tunnus.
Kun yhteysaikaa tietojärjestelmään verrataan kuukauden mittaiseen työaikaan, voidaan usein varauksin - arvioida, että ICL Invia Oyj:n henkilökunta käytti keskimäärin 10 % - 15
% työajastaan työskentelyyn tietoverkossa siten, että he käyttivät sitä etäältä. Tietoja siitä,
mikä on tietoverkossa tapahtuvan työn kokonaisaika ei ole saatavissa, mutta se on ICL
Invia Oyj:n tietohallintopäällikön mukaan merkittävästi suurempi kuin etäyhteyksien
kautta toteutettu työskentely.

10.8.3. Tiedon hankkiminen
Nokia Datan sähköpostiliikenne, ilmoitustaulut ja niiden "tietosäpinä" nopeuttivat tiedon
luomista ja jakamista. ICL:ssa tämän keskustelukulttuurin tilalla on ekstranet-järjestelmä
Sissi sekä Kafevik. Kuitenkin ajanpuute saatetaan nähdä niiden käytön esteeksi.
”V: ...tietosäpinä... s-mail, oli sen ajan tuote. Mut ne... keskustelutaulut nin ei ehkä
kuollu, muttei ne oo kovin hyvin elossakaan enää. Et tätä ...on korvannu tämä Kafefvik
pääkonttoritasolla ja Sissi, oma verkko.... tietoa on niin pirusti, että jos ...viitsit ja ehdit
hakea, nin taatusti löydät näistä meidän kafevikeistä ja internetistä ja intranetistä ja
palvelimilta ...vaikka mitä, mut... ei kellään oo aikaa käyttää tuntitolkulla etsimiseen.
...se pitäis jalostaa siihen muotoon, että sitä pystyy sit käyttään hyödyks heti... , siel on
laatujärjestelmiä, prosessiohjeita, ympäristöjärjestelmii, siel on talon toimintaohjeita ja
siel on uutisia ja talouskatsauksia ja hömppäjuttua ja keskustelufoorumia ja sisäsiä ja
1

Otoksen edustavuutta ei voida tarkasti arvioida Tiedot perustuvat yhteen monista soittosarjoista.
Tietohallintopäällikön mukaan henkilöt ovat valikoituneet siihen satunnaisesti, eikä kyseessä ole
erityisryhmä.
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ulkosia uutisia, siel on vähän liikaaki sitä tavaraa, ...joskus kaipais informaatikkoa, joka
funtsais, et miten se pitää esittää.” (haastateltava 1.)
Yksi järjestelmä organisaation tiedon ja taidon hyödyntämiseen on intranetissä toimiva
osaamisrekisteri Ossi, josta voi hakusanoin etsiä erikoisosaajia. Toimitusjohtaja kertoo
saaduista ja toteutetuista projekteista. Viestit sisältävät myös viittauksia teknologiaan.
Informaation hallinnan kriittinen tekijä ei ole en olemassaolo, vaan osien löytäminen,
yhdistäminen ja muuttaminen tiedolliseen muotoon. Siksi välitöntä kanssakäymistä
työtovereiden kanssa pidetään tehokkaana tiedon hankkimisen menetelmänä.
”..tietoo on ...niin hirveesti, ettei sitä kukaan enää jaksa hakee eikä löytää... paljon
meillä nytkin on tietoo, mut ...missä se on, mistä se löytyy... sen hakeminen tulee
ongelmaks, vaikka sitä oliski ja olis hyvää asiaa, nin ei se löydy, eikä osaa hakee. ...kun
kysyy naapurilta ...on tiedon levitystä ...informaalisesti, se on ...tehokasta.... tuntuu, et
...hukkuu, tiedon tulvaan.” (Haastateltava 6.)
Oppivan organisaation ja tiedon tuotannon yksi kriittinen tekijä on aikaisemmin tuotetun
tiedon hallinta, sen dokumentointi, arkistointi ja uudelleen löytäminen sekä -käyttö.
ICL:ssä Uudelleenkäyttö merkitsee ohjelmien osien, lomakepohjien tai muiden
aikaisempien projektien dokumenttien tai tiedon hyödyntämistä muissa projekteissa ja
aikaisemmin kootun tiedon levitystä.
"V: ..tää projektihallinto, nin meillähän siihen on menettelyt ja... vino pino erilaisia
lomakepohjia... ja niitä koitetaan... kehittää siten, et ne kokemukset, mitä on saatu, nin
saatettas taas kaikkien tietoon ja hyödyks. Sama juttu tietysti ...ohjelmistosoftatki, pitäs
tehä sellasiksi, että niis ois semmosii osioita, mitä voitas uudelleenkäyttää, et valmiina
osia hyllystä tavallaan, ettei tarviis tehä aina joka projektissa uudestaan....hyvin tehty
projektisuunnitelma ...on esimerkkinä siellä järjestelmässä, josta voi tulla hyvinki monet
asiat jo valmiina, eikä tarvii uudestaan kirjottaa ja ite miettiä. Et tämmöstä yritetään
kovasti. Se on tietysti aina ongelma, että yksittäinen projekti kun jotain tekee, nin heillä
on tavote saaha se projekti valmiiks ja sitten ei hirveesti jaksa miettiä yleisiä asioita ja
muiden hyödyntämistä eikä oo oikeen aikakaan, on hirvee kiire, ne aikataulut painaa
...on aika työlästä saaha tuotetuksi, mut kyllä sitä yritetään. (Haastateltava 6.)

10.8.4. Etätyön sovellutus
ICL Invia Oyj:ssä etätyö perustuu liiketoiminnan luonteeseen. Tietojärjestelmien ylläpito
edellyttää työskentelyä asiakkaan tiloissa ja voimakasta asiakasorientaatiota. Toisaalta
etätyö liittyy henkilöstön haluun käyttää tätä työtapaa. Henkilöstöpolitiikan kannalta on
kyse sisäisen markkinoinnin keinoista ja työn tehostamisesta. Etätyön laajenemista
jarruttavat laitteiden ja tietoliikenteen kustannukset. Kaikki eivät halua laajentaa
työaikaansa ohi kiinteän työajan. Silti osa heistä työskentelee iltaisin ja viikonloppuisin.
”V: me halutaan tehdä asiakkaiden kanssa ja... ottaa asiakkaalta stressi tietotekniikasta,
hoitaa niiden kaikki infrastruktuuri ja mahdollisuuksien mukaan järjestelmäkehitys.
...puhtaimmillaan asiakkaalla on... tietohallinnosta vastaava johtaja ja sitte hän
asiakkaan puolelta johtaa sitä bisnestä ja ostaa sen koko roskan meiltä, et meil on
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kumppanuussopimus, jossa se on läpinäkyvää ...mitä me tehdään ja mimmosin
kustannuksin ja mitä hyötyä siit on asiakkaalle.
K: Jos tän... palauttaa taas tähän etätyöhön, et ihmisillä on mahollisuuksia tehä monessa
ajassa ja paikassa, nin nääks sä tässä jonku yhteyden?
V: Sillon kun me tehdään mitä kutsutaan out sourcing:ksi eli otetaan asiakkaan
tietohallinto hoitoomme, nin ...syntyy väkisinki etätyötilanteita: ...tehtaassa, jonka
tietohallinto siirtyy meille, nin ainaki jonkun aikaa henkilöstö on asiakkaan tiloissa, ne
on etätöissä ikäänkuin, osa siirtyy meille, mut aina on osa, jotka on kävelevii käyttötukia
ja siellä asiakkaan tiloissa toimivia ihmisiä, nehän on aina etätyössä. ...on paljolti
ammattinimikkeittäin ...kuka väkisinki joutuu tekemään etätyötä. Mut... ulkoistaminen
tulee lisääntymään, eniten täällä perustietotekniikan alueella, mut myös järjestelmien
rakentamisen ja ylläpidon alueella ja jopa koko tietohallinnon hoitamisen alueella, nin
kylhän se lisää sitä. Just tän takia, et kun ...nykyset tietotekniikkaorganisaatiot otetaan
meidän haltuumme, sitä kautta tulee ainakin ajottaista etätyötä lisää. Koko softatyöhän
on ainaki osittain etätyötä, mut... esimiestyötä ei voi kauheen tehokkaasti ainakaan
puhtaasti etätyönä hoitaa, et se on hyvin pieni prosentti etätyössä... koska yks esimiehen
tehtävä on olla paikalla tai saavutettavissa. (haastateltava 1.)
Etätyöhön on teknisiä mahdollisuuksia, mutta arviot sen määrästä vaihtelivat. Etätyö on
usein epäsäännöllistä eikä mielletä varsinaiseksi työksi, jonka suorittaminen tuotaisiin
työyhteisön keskusteluun. Työsuorituksia arvioidaan tuloksien, ei työmenetelmien
mukaan. Yrityksen brandi etätyön motiivina liittyy ympäristöjärjestelmän sertifiointiin,
jossa etätyö on väline liikkumisen vähentämiseen. Etätyön käyttö on yritykselle
imagokysymys pikemminkin sisäisen kuin ulkoisen markkinatilanteen kannalta.
Asiakkaiden ei uskota olevan kiinnostuneita yrityksen sisäisestä työn organisoinnista, sen
sijaan henkilöstöstä käytävään kilpailuun työn organisointitavoilla on myönteistä
vaikutusta. Työajan jouston arvioidaan lisäävän työsuoritusta. Inhimillisten voimavarojen
käyttöön etätyöllä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus, sillä henkilökohtaiset
velvollisuudet voidaan paremmin lomittaa työhön. Etätyön henkilökohtaisiksi motiiveiksi
määritellään keskittymisrauha, vapaus työn henkilökohtaiseen rytmittämiseen ja
sovittamiseen muihin toimintoihin ja maksimaalinen työtehon käyttö.
”K: mikä sun motiivi on pitää kahta työpaikkaa tai tehä osa (työstä) toimistolta ja osa
kotoo?
V: ...Motiivi on, että ...himasta käsin on tosi hyvä tehdä ...tääl on avokonttori, siel (on)
etuja tietenki ...pääset aina jutteleen ja jengien kans hätäseen, mut ...siinä ei oo aina niin
hyvä keskittyy kun kotona on. Et kotona sä voit todellaki ihan rauhassa aina vääntää, et
sä oot sähköpostin ja puhelimen päässä, muttei oo silleen liike ja hälinä siinä ympärillä.
Ja ...vapaus ...himassa se on vielä eri luokkaa, et sä voit todellaki käyttää sen työtehon
täysillä sillon kun sitä on ja sillon kun sitä ei oo, nin et käytä sitä, eikä tarvii leikkii
olevansa tekevinään jotain.” (Haastateltava 5.)

10.8.4.1. Organisatorinen käytäntö
Etätyö perustuu hallinnollisesti kirjattuihin periaatteisiin ja sopimukseen. Eräissä
tapauksissa henkilö on toiminut etätyössä jo ennen siirtymistään yritysoston kautta ICL:n
palvelukseen. Etätyön määrä on tällöin vaihteleva, mutta usein pääasiallinen
työskentelymuoto, joka saattaa liittyä päivystysvelvollisuuteen. Etätyöstä on luovuttava
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tehtävien vaatiessa. Etätyöjärjestelyjen kautta on pyritty toimistotilojen vähentämiseen.
Henkilön on sitouduttava käyttämään minimimäärä työaikaa toimiston ulkopuolella, jolloin
tilantarve ja kustannukset vähenevät. ICL:ää kiinnostaa myös se, miten etätyö
tietojärjestelmien varassa yleensä on mahdollista.
” ...aikonaan ...mä olin yhen päivän etätöissä ja loput täällä toimistolla, no siitä ei
oikeen tykätty, kun oli ...kalliit laitteet hommattu ja ...me kirjotettiin ...uudet sopimukset...
Sopimuksessa oli, et ainaki se kolme päivää pitäs olla kotona ja tuli ...toivomus, että
toimistolle ei niin paljon tultas ja tänne tehtiin ...etätyöpisteitä, että... täällä... on kolme
paikkaa... mistä voi varata ...ja täällä ne työpisteet... väheni. (Haastateltava 7.)
Virallisten etätyöjärjestelyjen lisäksi yrityksessä on etätyötä, joka perustuu kulloiseenkin
harkintaan ja vallitsevaan käytäntöön. Tähän etätyöohjeissa viitataan termillä ”etäkäyttö”:
”... meillä ihmiset tekee, että vaikkei varsinaisesti oo mitää etätyösopimuksia... sillon
tällön joitaki päiviä esimerkiksi, koska ei oo mitään työajan seurantaa... kellokortttia...”
(Haastateltava 7.)
Työntekijöiden arvioidaan olevan aloitteellisia etätyöjärjestelyissä. Syynä on työmatkojen
ja kustannusten välttäminen. Etätyöntekijöiden johtamista kuvataan ongelmattomaksi ja
työtä arvioidaan tuloksien mukaan. Tehokkuutta tai etätyöntekijöiden tuntumaa työhönsä
arvioidaan esimiesten ja alaisten keskusteluissa. Etätyöhön johtaa myös se, että parhaat
henkilökohtaiset työvälineet saattavat sijaita kotona.
Haastattelukertomus, haastateltavat 2 & 7.
Työhön liittyy myös päivystys, joka oli yksi syy etätyöjärjestelyihin. Tuolloin
havaittiin, että sitä voi tehdä etätyönä. Nykyisin etätyö ja päivystys ovat täysin
erillisiä toimintoja ja päivystyksestä maksetaan eri korvaus.
Työntekijä tekee viikossa 3 päivää etätyötä ja on 2 päivää toimistolla. Etätyön
motiivit työntekijän kannalta ovat; työmatka, työaika, perhe, lapsen hoitaminen
sekä keskittymismahdollisuus. Työnantajan motiivi on toimitilojen säästö.
”V: ...oli paljon ihmisiä lähekkäin, jotka teki hirveen erilaisia töitä, kyl se aika levotonta
oli, vaikka minäki oon aina luullu, et mul on hyvä keskittymiskyky, mut kun tekee
ohjelmonitia, nin kyllä- se keskittyminen kotona on aivan toista luokkaa.
K: Ooks sä nyt kokonaan kotona vai ooks sä välillä ajan ICL:n tiloissa?
V: Vaihtelevasti; kävin yli puoli vuotta asiakkaan tiloissa ja pääsääntösesti teen kotona,
mutta on tiettyjä hommia, jotka mä teen Valimossa, jotka ...ISDN:n kautta on hidasta
tehdä ja tietysti palvereissa joutuu käymään Valimossa. Mutta siinä on se ongelma, että
mulla ei oo siellä (samalla) tavalla asennettua konetta. Onhan siellä etäkoneita, mutta
mä en oo ryhtyny niihin asentamaan kaikkee sitä..., mitä tarvitsen, koska on iso työ
ylläpitää kahta konetta. Ja kun ne on etäkoneita ja ne joutu varaamaan kalenterista, nin
pitää tietää tarkasti, millon siellä aiot nimenomaan sillä koneella olla. ...osan töistä mä
voin tehdä siellä jollaki tietyillä koneilla, mut siellä ei oo niin helppo, jos menee
palaveriin kaheks tunniks, nin välttämättä et voi tehä mitää loppupäivänä...”
(Haastateltava 2.)
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Etätyöntekijät pitävät yhteyttä toisiinsa ja esimiehiin puhelimen ja sähköpostin välityksellä.
Tässä suhteessa työtavat ovat vakiintuneita jo vuosikymmenen alkupuolelta.
”K: No mites tää palaute on järjestetty, saaks sä esimieheltä tai työkavereilta palautetta
vai tarviiks sä ollenkaa sellasta ?
V: No lähinnä työkavereilta ja projektipäälliköltä, ne jotka sitä työtä tekee, et meilillä ma
puhelimella. Tietysti se on aika kiinteetä se yhtedenpito.” (Haastateltava 2.)
Etätyön ongelmina tuotiin joissakin tapauksissa esiin työn erillisyys ja puutteelliset
mahdollisuudet juoksevien asioiden seuraamiseen. Etätyöntekijät saattavat tuntea itsensä
”unohdetuiksi”. Epävirallisten tapaamisten ohella saatetaan toivoa myös virallisluontoista
ja yleistä yhteydenpitoa työryhmien sisällä, siitäkin huolimatta, että välittömästi työhön
liittyvä viestintä sujuu. Sen sijaan opiskelun katsottiin sujuvan myös kotona:
”K: Mites kehittymismahollisuus työssä, voiks sä pysyy näitten asioitten tasalla mitä sä
tarviit työssä ja kehittyy, että sua kysytään vielä vuosienki kuluuttua?
V: ...välillä tuntuu, et ne unohtaa mut tänne kokonaan ...kun käy Valimossa, nin kuulee
kaikenlaista mitä on hankkeilla ja tekeillä ja semmosia pieniä paloja sieltä täältä, mistä
täällähän ei voi tietää mitää.... aika paljonhan mä joudun opiskelemaan itseksenikin
noita töitä varten... mut sitähän voi tehä täällä, manuaaleista lukee...” (haastateltava 2.)
Etätyö jäsentyi erään haastateltavan mukaan työhön keskittymisrauhana sekä
mahdollisuutena järjestellä työt. Henkilökohtaisena ongelmana hän piti sitä, että ongelmien
pohtimien jatkuu, kun työympäristö ei vaihdu. Irrottautuminen kiireisestä projektista
todetaan vaikeaksi. Hän pitää kuormituksen vaihteluja ongelmana mutta arvioi, että olisi
ollut tavanomaisella työpaikalla ”yhtä yksin” ja todennäköisesti joutunut osallistumaan
moniin muihin varsinaista työtä häiritseviin toimintoihin.

10.8.4.2. Työ, perhe ja tasa-arvo
Suomalaisessa etätyökeskustelussa on yleensä pidetty pääsääntönä, etteivät lastenhoitoon
tai perhe-elämään liittyvät tekijät ole etätyön ensisijaisia motiiveita. ICL Invia Oyj:n
aineistossa esiintyi kuitenkin selkeitä viittauksia lapsenhoitoon merkittävänä etätyön syynä.
”K: mikä sun henkilökohtanen motiivis on olla kotona tai etätöissä?
”V: ...pari vuotta (sitten) sitä... mainostettiin osastopalaverissa. Oli tehty ...etätyökokeilu,
muutamat henkilöt oli ollu mukana ja oli laadittu säännöt, nin minä aattelin, jotta mikä
ettei, minä kokeilen tätä. Ja sitte tietysti, (lapsi) oli sillon toisella luokalla koulussa, hän
ei halunnu olla aamulla yksin. Ja tietysti meillähän on hirveen isot maisemat
(maisemakonttorit) ICL:ssä... (Haastatelteva 2.)
”K: Lapset on isoja jo ja antaa sun tehä ja ymmärää, et äiti tekee töitä ja?
V: No kyllä niillä tietysti on asioita... tietysti jonkun verran voi aina keskeyttää ja
keskustella, mut sitte kun mua häiritsee... mä lapsille sanon... et nyt mä teen tätä, et nyt
voit mennä muualle tai pistän oven kiinni.
K: Kun puhutaan... tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä, nin koet sä etätyön liittyvän
tasa-arvokysymyksiin tavalla tai toisella?
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V: En mä osaa sitä sillä tavalla ajatella.” (Haastateltava 2.)
Haastatteluissa ei tuotu esiin sitä, että etätyö häiritsisi perhe-elämää. Kuitenkin asia
saatetaan sivuta arkipäivän keskusteluissa:
”K: Mites tää sosiaalinen puoli sitte muuten? Valittaako vaimo kun sä teet?
V: Työtä himassa vai?
K: Niin ?
V: ...no kyl se tietysti kulminoituu aina joskus jos tulee jotai muuta skismaa, nin kyllä sitä
sit, et koneen ääressä aina, mut en mä siinä sen enempää oo kun ne työt vaatii
tehtäväks...” (Haastateltava 5.)
Toisaalta etätyötä pyritään välttämään henkilökohtaisista syistä. Tyypillistä on, että työ- ja
vapaa-aikaa ei haluta sekoittaa toisiinsa. Vain ”työstä johtuvat” tarpeet saavat henkilön
joka tapauksessa lukemaan sähköposteja kotoa.
”K: Teeksä vielä kotonaki töitä?
V: ...joskus, onhan mulla isdn-yhteys, ...jos ei oo ...oman työpöydän ääressä päivään
kahteen, nin kyl mä illalla katon ne tiimipostit ...ja yleiset juoksevat asiat, et teen kyllä
joskus kotonaki, mut ...mieluummin mä menen ...työpaikalle, koska mulla ei oo ...pitkä
matka sinnekkään, siel on asialliset työskentelyolosuhteet ja rauha tehdä... Mä en oo
koskaan oppinu ...työn ja yksityiselämän sekottamista, et ois aina vähän töissä tai aina
vähän kotona. Et musta on parempi että on työssä, tai sitte ei oo ja on kotona, ja sitten ei
oo töissä. (Haastateltava 6.)
Tasa-arvoasiana etätyö on neutraali. Yleensä haastateltavat eivät osanneet yhdistää tasaarvoa ja etätyötä normatiivisella tavalla toisiinsa. Yhdessä tapauksessa tasa-arvokysymys
nosti esiin työtovereiden etätyöntekijään kohdistaman ”naljailun”.
”K: No mites tasa-arvoasiat, joskus on neki tuotu esille etätyön yhteydessä? Et onks tällä
tasa-arvokysymyksiin mitää vaikutusta, jos tekee etätöitä?
V: ...ehkä sillä lailla, et ...tämmöstä naljailua on saanu kuunnella kaiken aikaa, et se on
jotenki aika jännää. Ei sitä tietysti pidä ottaa mitenkää, mut se on yllättävää, et jotenki
tuntuu, et aina välillä ajatellaan, et jos ollaan etätöissä, nin ei sitä tehä koko päivää töitä
ja … tulee tämmöstä, että jos joku soittaa yheksän aikaan, et joko sä oot heränny.”
(Haastateltava 7.)

10.8.4.3. Työaika
Etätyössä työaika määräytyy sopimusten ja työn koettujen vaatimusten mukaisena. Lisäksi
työajan muotoiluun yhdistyy jopa ekologiaan liittyviä tekijöitä. Etätyössä pyritään työajan
henkilökohtaiseen määrittelyyn. Kiinteä työaika menettää kontrollitekijänä merkitystään ja
jää työntekijän sisäisen kontrollin ja esimiehen tuloksiin kohdistuvan arvion varaan. Ts.
työprosessia ei arvioida käytetyn ajan, vaan tulosten perusteella.
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Etätyössä työmatkojen määrä ja niihin laskettava aika vähenee. Työaika joustavoituu
henkilökohtaisten ja työn tarpeiden perusteella. Tämä voi merkitä työprosessin ja -ajan
hajautumista tai useasta lähtökohdasta määräytyvää työ- ja henkilökohtaisten prosessien
lomittumista. Työajan pidentyminen tai lyhentyminen on mahdollista. Etätyö on toisaalta
työnantajan kanssa sovittua normaalia työtä, toisaalta tyypillisesti kiireellisten asioiden
hoitamista iltaisin tai viikonloppuna. Tavallista on myös sähköpostiviestien lähettäminen
iltaisin. Sopimuspohjaisten etätyöntekijöiden oletetaan työskentelevän pääosin omissa
tiloissaan. Etätyön tavanomaiseksi määräksi on usein asetettu 3 päivää viikossa.
”K: ...onks tällä vaikutusta työaikaan, et muuttuuks se pitemmäks tai lyhyemmäks tai
hajautuuks se ?
V: No tapahtuu, hajaantuminen on varmaa hyvä termi, et ...se ajottuu päivän mukaan
suuremmalle ajalle kun se tuolla puhtaassa konttorityössä ajautuis, et kotona saattaa
tehdä aamulla ja ... sä lähdet, oot ja tuut takas nopeesti siinä, et konttorilla ei sitä...
pysty tekeen... mut en mä niin sanos, et enemmän tulee tehtyy koneen ääressä vaikka
vaimo niin väittääki...” (Haastateltava 5.)
V: ...tietenki se on helpompaa ...kotona, jos tulee joku asia mieleen, mikä... vaivaa, nin
kyl sä tietysti helposti... vedät sen koneen päälle ja rupeet kattoon sitä, mitä sä et
tietenkää, kun konttori on jääny taakse neljältä, nin et tekisi, että varmasti tulee
enemmän käytettyy konetta kuin että jos ois konttorilla yheksästä kuuteen. Mut en mä oo
mitenkää ongelmaks sitä itse kokenu. (Haasteteltava 5.)
”K: Voiks sä antaa semmosen karkeen arvion, monta prosenttii sä oot kotona ja monta
prosenttii ICL:llä?
V: No seki vaihtelee. No viime viikon mä kävin siellä Valimossa, koska mul on nyt
...parin kuukauden aikana... palveluprojekti... ajojen aikana... projektipäällikkö halus,
että mä oon siellä paikan päällä niitä ongelmatilanteita ja muita asioita selvittämässä...
Mä olin siellä, koko viikon... Et nyt oon käyny vähän yli viikon kuukaudesta. Mutta jos
mullon joku ...projekti, ...sanotaan muutaman kuukauden kestävä, mä käyn siellä, kerran
viikossa tai en sitäkää.” (Haastateltava 1.)
Työajan arvioidaan lisääntyvän kun mahdollisuudet työprosessin muokkaamiseen
kasvavat, sillä usein virallinen työajan seuranta sekä sosiaalinen kontrolli puuttuvat. Ylityö
on työaikanormin ylittävää työtä, joka voi olla etätyömäistä. Etätyö on tapa järjestää työ
monessa paikassa, johon ei lähtökohtaisesti liity työaikanormien muuttaminen. Kiire lisää
sekä yli- että etätyötä. Ero niiden välillä on se, että etätyö ja etäkäyttö ovat keino hallita
työprosessia sisäisin järjestelyn. Ylityö on keino hallita sitä työprosessia jatkamalla.
Joissakin tapauksissa etätyöntekijät pitäytyvät kiinteässä työajassa. Työmatkojen
välttäminen tuo ajansäästöä ja saattaa merkitä jopa 2 tunnin päivittäistä vähennystä
todelliseen työaikaan.
”K: Mites työaika?
V: Työaika on sama periaatteessa.
K: Mites se käytännössä?
V: No käytännössähän se venähtää aina.
K: Sä teet enemmän?
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V: Joo, jos kellokortti olis, nin kyllä plussia kerräis... Sitä huomaa, et kello tulee kuus ja
kello tulee seittemän, sit kaheksan. Jos on joku ongelma, nin... voi pitää jonku tauon, mut
sitte menee uudestaan pähkäilee sitä.
K: Mites, teeksä viikonloppusin?
V: No kyllä mä oon koittanu pitää, etten tee, jos ei oo pakko, siis onhan kiireaikoja ja
kiiretöitä, se on eri asia, mutta jos on ihan tällasta tavallista nin en avaa konetta.”
(haastateltava 2.)
”K: ...paljon puhutaan tuosta stressistä, että henkinen ja fyysinen rasitus ihmisillä voi
lisääntyy tai vähentyy, nin mites tää vaikuttaa siihen sun osalta?
V: ...kyllä se varmaan kaiken kaikkiaan vähentää sitä, kun ei tarvii lähtee...
matkustamaan aamulla eikä yleensäkkään oo niitä työmatkoja, että periaatteessa se aika,
käytti sen mihin tahansa, lisääntyy sen matkan verran.
K: Eli sinne ICL:ään veis kolme varttia vai?
V: No kyllä siinä menee... vähän enemmän....
K: Et pari tuntii päivässä?
V: Nii, vähän vajaa.” (haastateltava 2.)
”K: ...sä puhuit tosta työmatkasta, et se on pitkä, et aattelit sä sitä, et sulla menee siihen
aikaa se kaks tuntia vai sitä kustannusta, joka siihen menee vai ajattelet sä myöski sitä
ympäristökuormitusta, jonka autolla ajaminen tuottaa?
V: No noi kaks aikasempaa, en mä sit ympäristökuormaa, mä käytän julkisii, mullei oo
ees ajokortti... nimenomaan sitä aikaa ja ...oman henkilökohtasen panoksen kustannusta,
eli ...jos mun pitää saada tehtyy ...viiden tunnin työpanos, nin se hajottaa ...henkisesti, et
mä käytän kaks tuntii matkoihin ennen kun mä voin sen alottaa, koska harvemmin sitä
kahta tuntii voi sisällyttää niihin viiteen tuntiin, minkä sä siihen matkaan käytät.
(Haastateltava 5.)
Eräässä haastattelussa kävi ilmi, että etätyön keinoin työmatkaan käytettävän ajan säästö
on n. kaksi tuntia. Ajamatta jää päivisin 166 km. Vuodessa työntekijä säästää 440 tuntia eli
vajaan kolmen kuukauden työaikapanoksen. Tämä merkitsee neljänneksen vähennystä
todelliseen työaikaan sekä vuoden 1999 kustannustason mukaa 72 000 mk:n
työmatkakulusäästön. (Asetelma 33.)
Työaikaprofiiliin liittyy joustavuus, vastuullisuus ja työstä saatavat elämykset:
”V: ...suurin osa ...aidosti haluu tän tyyppistä toimintatapaa, et ne on hyvin harvat, jotka
kokee, et kaheksasta neljään ja sit heitetään firman hattu naulaan ja ollaan taas
siviilielämässä ja seuraavana päivänä taas kaheksan tuntii. Kyllä se on vähentymässä
kovasti. (haastateltava 3.)
”V: … eli mun oma etätyö, se on sitä käytännössä, että iltasin sitte kun lapset on saatu
nukkumaan, nin sitten ottaa yhteyden tähän meidän verkkoon, sähköpostin lukemista ja
lähettämistä. Ja aika usein sitä tulee kyl tehtyy ...paljon joutuu palavereissa istuu
päivisin, että sitä aikaa ei oikeen taho löytyy siihen.
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K: Sulla venyy sitte työaika yli 40 tuntiin viikossa?
V: No kyllähän se helposti venyy. Mut en mä sitä oo suuremmaks ongelmaks ainakaa
vielä kokenu …ei oo tarkotus eikä aikomus itteä työllä tappaa tai lopullisesti uuvuttaa, et
niin kauan kun se on mielekästä, nin se on mun puolesta ok. ...se liittyy ...keskusteluun ...
työn ja vapaa-ajan roolista, et se kun hämärtyy, nin ei oo enää niin selkeesti, et mennään
duuniin ja tehään hampaat irvessä ja jos sen rahan sais muualta, nin ei varmasti tehtäs.
Ihmisten kannalta ei välttämättä raha ...oo se ykkönen vaan.. työn mielekkyys on se
ykkösasia ja varmaan se liittyy siihen, et jos kokee, et siitä duunista saa elämyksiä ja se
on mukavaa, nin se on vähän harrastuski sit samalla. Et kun sen rajan vetää jotenki
järkevästi... arvioin sitä palkkaa kokonaisuutena, mitä mä saan tehtyy firmalle sitä
vastaan ja siinei niit tuntei niin tarkkaan lasketa niin kauan kun se on mielekästä, et saa
itelleen siitä, se on se oleellinen.” (Haastateltava 3.)
Asetelma 33. Työmatkaliikenteen väheneminen ja kustannusten säästö
etätyötä sovellettaessa eräässä yksittäistapauksessa
Päivä

viikko

kk (22pv) työvuosi (11 kk)

aika tuntia
(x 0.91)

2t
1,82 t

10 t
9,1 t

44 t
40 t

484 t
440 t

ajo-km
(x 0.91)

166 km
151 km

830 km
755 km

3652 km
3323 km

40172 km
36557 km

kustannus
1,98 mk /km
(x 0,91)

329 mk

3 290 mk

7 231 mk

79 541 mk
72 382 mk

polttoaine
8 l / 100 km
(x 0,91)

13,3 l

66,5 l

292 l

3214 l
2925 l

Työntekijä säästää päivittäin 2 tuntia sekä välttää 166 km työmatkaa. Hän käy
asiakkaan luona kuitenkin kaksi kertaa kuukaudessa, joten hän vähentää etätyön
keinoin työmatkoja ja niiden kustannuksia 91 %.
Etätyöntekijä välttää työmatkoihin kuluvaa aikaa vuodessa 440 tuntia eli 59 7,5
tunnin työpäivää. Ts. hän säästää 2,7 kuukauden työpanoksen eli miltei ¼ työajasta
(24,3 %). Jos ajetun kilometrin hinnaksi arvioidaan 1,98 mk on vuotuinen säästö
36 557 km:n osalta runsaat 72 000 mk. Polttoainekustannusten säästö (n. 2925
l/vuosi) on (vuoden 1999 hinnoin) n. 17 500 mk. (Haastateltava 4.)
Työaikaan vaikuttavat kuormitusvaihtelut ja niiden yksilökohtainen toteuttaminen.
Työajan pidentämisen voi kompensoida vapaa-ajalla. Varsinaista rahallisesti korvattavaa
ylityötä on asiakkaan kanssa sovittu ylityö.
”V: ...ei oo tällasta termiä meillä kun ylityö, että ei voi oikeestaan kontrolloidakkaa
keneltäkää, et ainahan niitä kuulee rajoja, mitä viikossa saa tehä ylitöitä... nin kyl siihen
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varmasti puututaan, onhan meil tuntikirjausjärjestelmä, mistä näkee, mitä porukka on
tehny, mutta en mä tiedä, kuinka paljon pitää tehdä, et jengi siihen puuttuis, koska ...ihan
vapaasti niitä voi ottaa vapaana aina kun tilanne suo, et... onko ne ylitöitä vai ei
...tavallaan rahallisesti ylitöitä on vaan sillon, jos asiakkaan kanssa projektissa sovitaan,
että nyt tehdään näin ja näin paljon överii ja asiakas maksaa...” (Haastateltava 5.)
Noudatettava työaika ei ole käytännössä kiinteä. Siinä saattaa olla viikoittaisia ja
vuosittaisia vaihteluja. Eräs haastateltava kertoi aikaisemmin jaksotelleensa työtä päivä- ja
ilta-aikaan, mutta nykyisin tekevänsä etätyötä tavanomaisen virka-ajan mukaan,
poikkeuksena torstai, jolloin hänellä on henkilökohtainen meno. Työaika ja työn
rytmittäminen on työn laatuun ja kuormittavuuteen liittyvä tekijä. Vaikeudet tehtävien
suorittamiseen työpaikalla johtavat ylityöhön ja henkisen kuormituksen kasvuun.
Lausunnossa on havaittavissa työn vapaaehtoisen ja omavoimaisen rytmittämisen merkitys
laatutekijänä ja toisaalta vaikutusmahdollisuuksien puute stressitekijänä:
"V: ...mä teen sitä työtä...paljon paremmin täällä kotona. Ensinnäki mä voin keskittyä
siihen mitä mä teen ihan rauhassa ja mä voin itse järjestää ne työt. Elikkä nyt kun mä
olin siellä asiakkaan tiloissa, nin minua suunnattomasti ärsytti se, kun mä olin just
tottunu itse järjestelemään työn...mun pitiki tehä sitten mitä eteen tuli ja vielä illalla tehä
niitä hommia, mitä kenties tuli johonki muihin sovelluksiin, et mä en voinukkaa sitä
aikaani järjestellä.... mä tykkään siitä, et mä voin itte sen ajankäyttöni säätää ja
suunnitella ne työt. Huomasin... että mä olinki tottunu... tietynlaiseen vapauteen, vaikka
mulle voidaan millon tahansa soittaa ja pyytää tekemään jotai, nin se on siltiki
suhteellisen vapaata.” (haastateltava 2.)

10.8.4.4. Työmarkkina-asema
Etätyöllä ei ole kielteistä vaikutusta työntekijöiden muodolliseen työmarkkina-asemaan,
sillä työsuhteen ehdot eivät muutu ja etätyöhön on laadittu yrityskohtaiset normit.
Etätyöllä ei ole vaikutusta palkkaukseen, sillä asianomaisilla on normaali työsuhde ja
kuukausipalkka.
Joissakin
tapauksissa
etätyön
keinoin
voidaan
välttää
työmatkakustannuksia, joka on luettava epäsuoraksi tulonlisäykseksi. Etätyötä ei käytetä
henkilöstön ulkoistamisen, vaan pikemminkin kiinnittämisen keinona eikä sillä arvioida
olevan negatiivista vaikutusta urakehitykseen.
”V: setä oli maininnu..., et onkohan toi etätyö nyt ...hyväksi urakehitykselle.
K: ...miten se on?
V: ...se nyt vähän riippuu, mut ei mul sinänsä oo ...suunnitelmia ICL:ssä, et pitäs ....yletä
rattaissa, et mä teen tällä hetkellä toistaseks ...ihan mielenkiintosia duuneja, et en mä
koe, et pitäs olla enemmän näytillä..., et siel on ne tietyt piirit kenen kans on koko aika
yhteistyössä, et ei se linkki mitenkää vähene, vaikka mä oon kotona...” (Haastateltava 5.)
Työelämän laadun parantaminen ja työtehtävien hallinta ovat etätyön keskeisiä motiiveja.
Työhön liittyvää stressiä voidaan välttää keskittymisen paranemisen ja epämääräisten
tehtävien vähenemisen myötä. Työelämän laatuun ja yleensä elämänlaatuun kielteisesti
vaikuttaa kiire. Jos sen seurauksena työntekijät joutuvat vain velvollisuudentunnosta
hoitamaan työtehtäviään etäältä, on tällä kielteinen vaikutus. Yleisesti ottaen työmarkkina-
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asema pikemminkin parantuu paremman työprosessin hallinnan vuoksi. Jos työmatkat ovat
pitkiä, voi etätyön keinoin saavuttaa työaikasäästöä. Etätyöntekijöiden suhtautuminen
työpaikan epävirallisiin keskusteluihin on kahtalainen. Toisaalta niitä kaivataan, toisaalta
häiriötekijöitä halutaan välttää. Etätyön keinoin työntekijät voivat joissakin tapauksissa
paremmin huolehtia henkilökohtaisesta sosiaalisesta ympäristöstään.

10.9. Osaamispääoma
Yrityksen todellinen varallisuus jakautuu näkyvään ja näkymättömään pääomaan.
Näkyvään osuuteen kuuluu aineellinen varallisuus, näkymättömään pääomaan luetaan
osaamispääoma, joka jakautuu henkiseen ja rakenteelliseen pääomaan. Rakenteellinen
pääoma koostuu asiakassuhteisiin ja toisaalta omaan organisaatioon kiinnittyvistä osista.
Organisaation sisäistä varallisuutta voidaan tarkemmin kuvata innovaation tuottamiseen ja
prosesseihin liittyvänä varallisuutena. Ahosen henkilöstötilinpäätökseen liittyvässä mallissa
osaamispääomaa
on
kuvattu
operatiivisella
tasolla.
Innovatiivisuuden
ja
kustannustehokkuuden komponentteja ovat ajankäytön tehokkuus, yksilöllinen sekä
yhteisöllinen kyvykkyys. (Asetelma 34.)
Asetelma 34. Henkilöstöraportoinnin malli

Ajankäytön
tehokkuus

X

Yksilöllinen
kyvykkyys

X

Yhteisöllinen
kyvykkyys

Innovatiivisuus
&
Kustannustehokkuus

(Ahonen; 1999.)
Mallin kriittinen kohta liittyy ajan ja ajankäytön tehokkuuden käsitteisiin. Jos aikaa
tarkastellaan prosessianalogiana eikä itsenäisenä suureena, se rinnastuu innovatiivisuuden
ja kustannustehokkuuden kanssa. Sveiby ei pidä yksilön toimintakykyä vain pääomana
sinänsä vaan myös osaamispääoman sisäisen ja ulkoisen rakenteen perustana. Hän näkee
tiedon tuottamisen yksilöllisenä ja liiketoiminnallisena prosessina. (Sveiby; 1997, 24, 29.)
Ajateltaessa etätyön ja ajan merkitystä tuotantoprosessin ja osaamispääoman
näkökulmasta, voidaan arviointiperusteeksi edelleen ottaa yksilöllinen kyvykkyys
ammattitaitona ja yhteisöllinen kyvykkyys liitettynä työn organisoinnin muotoihin.
Kolmanneksi tekijäksi voidaan valita tietoverkko. Se kuvaa tieto- ja
tietoliikenneteknologiaa yleensä ja on väline, osa liiketoimintaprosessin alustaa, jota
voidaan muokata harkinnan perusteella. Näiden kolmen elementin yhdistämisessä
tuotantotoiminnassa on kyse prosessi-innovaatiosta. Kustannustehokkuus rinnastuu
prosessin luonteeseen, joka edelleen on (työ)aikakonseptien analogia. Tehokkuus
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tietotyössä on tiedon ja innovaatioiden tuottamista.2 Kustannustehokkuudella mittaamme
viimekädessä prosessi- ja tuoteinnovaatioiden arvoa markkinoilla. Tämän tulisi jälleen
palautua yrityksen yleisiin taloudellisiin tunnuslukuihin, jotka ilmenevät näkyviin taseisiin
kohdistuvana kirjanpitona ja lähinnä markkina-arvona ilmenevinä näkymättöminä taseina.
(Asetelma 35.)
Asetelma 35. Työ- ja liiketoimintaprosessin luonne ajan määreenä

Tietojärjestelmä
(tekninen järj.)

X

Yksilöllinen
kyvykkyys /
X
ammattitaito
(yksilöllinen järj.)

Yhteisöllinen
kyvykkyys /
työn organisointi
(sosiaalinen järj.)

Innovatiivisuus

( Kustannustehokkuus = )
Ajankäytön eli prosessin luonne
(taloudellinen järjestelmä)

Taloudelliset tunnusluvut

10.10. Kiire, työtilat ja keskustelu
Erään haastateltavan tulkinta organisaatiokulttuurin muutoksen syistä oli se, että kiireen
lisääntyminen vähentää toimintojen väljyyttä. Organisaatiokulttuurin (Nokia-Data / ICL)
muutoksesta ja voimakkaan verkkokeskustelun (Nokia-Datan Smail) taantumisesta
puhuttaessa tuli esille, että keskustelu verkossa on korvautunut tilan uudelleenjärjestelyllä,
kun toimistojen väliseinät poistettiin kaikkien istuessa - toimitusjohtajasta lukien maisemakonttorissa kenen hyvänsä tavoitettavana. Puheluiden välttämisen sijaan on jälleen
siirrytty niiden lisääntyvään käyttöön pitäen tavoitteena nopeaa viestintää.
Osaltaan tilajärjestelyjen seurauksena verkossa käytävä keskustelu oli muuttunut
välittömäksi ja eriytynyt. Puhelinteknologia oli astunut verkkokeskustelun sijaan. Tämä
merkitsee, että prosessien tiivistymistä ja kytkeytymistä rinnakkaisiksi - jota kuvataan
myös kiireen lisääntymisen käsittein - ei hallita pelkästään tietoverkkoratkaisuin. Tiedon
luomiseen ja jakeluun tarvitaan myös henkilökohtaista ja välitöntä kommunikaatiota.

2

”The value of (external structure) is primary determined by how well the company sovles its customers`
problems.” (Sveiby, 1997, 11.)
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Toimistotilan käyttö ja teknologian kehittyminen vaikuttavat keskustelun laatuun. Omissa
toimistohuoneissa tapahtuva työskentely antaa aihetta sähköpostiviestien lähettämiseen ja
sähköisten foorumien ylläpitoon. Siirtyminen avoimiin ja yhteisiin työtiloihin lisää ja
nopeuttaa akuuttia kommunikaatiota ja vähentää teknisesti tuetun yhteydenpidon tarvetta.
Samaan suuntaan vaikuttaa matkapuhelimien lisääntyvä käyttö. Yrityksessä on pyritty ja
päädytty integroivan keskustelukulttuurin jälkeen funktionaaliseen ja rajattuun
kommunikointiin.
”V: ... ylin johto, toimitusjohtaja istuu maisemassa, ei oo mitää suurta huonetta ja isoo
pöytää, kaikki samanlaiset kun muillaki... ympärillä...esikuntajohtajat, ...laatu- ja
prosessijohtaja, henkilöstöjohtaja ja ...asiakkuuksien johtaja..., et siin pystyy
huutojohtamisella hoitamaan ja silti hyvin joustavasti keskusteleen asioista, mikä ei
(onnistu), jos on ykski seinä välissä... jonki verran tulee asioituu suoraa Henrin kanssa,
on ...helppo mennä, ...et tossa se istuu ja nykäsee hihasta ja kysyy, sit ...antaa
...kommentin, siinä menee 15 sekunttii, puol minuttii, sit voi jatkaa. Jos ois...
sihteeriarmeijat edessä ja liikennevalot nin...” (haastateltava 3.)

Asetelma 36. Työrytmin vaatima keskustelun nopeus ja ala
suuri
keskustelun
nopeus

ryhmämäinen ja
asiakaspohjainen
keskustelu

yrityksen sisäinen keskustelu
pieni
keskustelun ala
suppea

laaja

Kiireen, toimintasyklien lyhenemisen sekä muiden työprosessin tiivistymisilmiöiden
seurauksena keskustelua on pyritty nopeuttamaan. (Asetelma 36.) Keskustelun muutosta
asiakasprojektien tiivistyessä voidaan kuvata kolmivaiheisesti. Aluksi yrityksellä ja
asiakkaalla on omat viestintäjärjestelmät. Sittemmin yrityksen ja asiakkaan yhteistoimintaa
lisätään sähköpostin, internetin ja intranetin avulla. Lopulta yrityksen ja asiakkaan
kommunikaatio eriytyy projektien ja lähipiirin mukaan. Projektien mukaiset
viestintäjärjestelmät syntyvät web:in tuella ja tarvittavien toimintojen perusteella.3
Osaamispääomaan tilan käyttö vaikuttaa siten, että sisäistä keskustelua, tiedon luomista ja
jakamista nopeutetaan avokonttoriratkaisuin ja välittömän kommunikoinnin keinoin.
Keskustelua siirretään intra- ja ekstranetverkkoihin. Tiedon luomisen ja käyttämisen
prosessia tuetaan nopeuttamalla kommunikaatiota, helpottamalla informaation saantia,
tarjoamalla kokemukseen ja ryhmän kompetenssiin perustuvia konsepteja informaation

3

Viestinnän rakenteen tarkemmaksi analysoimiseksi tarvittaisiin yksityiskohtaisia tietojärjestelmän
käyttötietoja, joita ei kuitenkaan ole saatavissa.
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tulkitsemiseksi. Tiedon luontia tuetaan intranet-järjestelyin. Kyseessä on tilaan perustuva
tapa järjestää työ tiedon tuottamisen nopeuttamiseksi ja työprosessien hallitsemiseksi.
Asetelma 37. Työn paikka / tila

Tietojärjestelmä
oma toimisto

Asiakkaan tietojärjestelmä

asiakkaan tila
koti
asiakkaan tila
juna, liikenneväline
Asiakkaat ja heidän
henkilökuntansa
Oma
henkilökunta

Asiakasorientaatio etätyössä merkitse, että toimiston ohella työskennellään asiakkaan
tiloissa, kotona ja liikennevälineissä. Yhteistyökumppaneita ovat oma ja asiakkaan
henkilökunta. Toiminnat tapahtuvat työnantajan ja asiakkaan tietojärjestelmissä.
Molemmissa organisaatioissa työskentely on mahdollista tietojärjestelmien kehittymisen
sekä työn organisointitapojen avulla, joiden keinoin kompleksisuutta ja monitahoisuutta
voidaan hallita. Kehitys ICL Invia Oyj:ssä on kolmitahoinen. Toimistotiloissa on viestintää,
tiedon luontia ja jakelua nopeutettu maisemakonttori-ratkaisuin, toiseksi on rakennettu
tietoverkkopohjaisia tiedon varastointi- ja jakelujärjestelmiä. Kolmanneksi henkilökunta
työskentelee asiakkaan luona ja on etätyössä. Tämä merkitsee paitsi työskentelyä
tietoverkoissa myös työskentelyä erilaisissa konseptuaalisissa työympäristöissä. (Asetelma
37.)
”V: Asiakkaalla on yleensä myöski projektipäällikkö ja projektiryhmä... se on ihan peili
(ICL:n organisaatiosta). Eli joku asiakkaan puolella pitää huolta siitä, että asiakkaan
tehtävät tulee tehtyä ...ei tätä työtä saada koskaan pystyyn niin, että me vaan tehdään
jotaki ja asiakas on tumput suoran.... tää hyvin paljon vaatii heiltäki
työtä.”(haastateltava 6.)
Asetelmassa 38. on pyritty kuvaamaan työprosessien muutoksesta ja niiden
hallintapyrkimyksestä aiheutuvaa tilan käyttöä ja sen vaikutuksia keskustelun luonteeseen
ja edelleen etätyöjärjestelyihin. Siinä ei ole tarkasteltu asiakkaiden tiloissa tai
tietojärjestelmissä tapahtuvaa työskentelyä, joten se kuvaa etätyön taustaa vain osittain.
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Asetelma 38. Työprosessien muutos ja etätyö sekä ICL Invia Oyj:n sisäiset
tilajärjestelyt
A. Prosessien sykli (t1 > t2) tiivistyy
t1
t2
B. Prosessit haarautuvat

C. Prosessit verkottuvat

D. Prosessien rinnakkaisuus lisääntyy
E. Prosessit eriytyvät

Ajan konseptit ja -käyttö

Tilan käyttö

”seinät pois” l. maisemaknttori
(lisäys ja korvaus sähköpostin ja
ilmoitustaulujen käyttöön, jotka olivat
intranet-tyyppinen toiminnallinen ratkaisu)
”intranet” keskustelu virtuaalisessa tilassa

Keskustelun
luonne
paikallinen välitön fyysinen keskustelu lisääntyy
ja eriytyy
keskustelu internet-ympäristössä + / - ?
gsm- ja muu puhelinkeskustelu lisääntyy
sähköpostiliikenne lisääntyy
tietojärjestelmäratkaisut tiedon tuottamisessa
lisääntyvät
Informaation ylivuoto

Etätyö
Etäkäyttö

Tehokkuus
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10.11. Tietojärjestelmä etätyön perustana ICL Invia Oyj:ssä
Vertailtaessa etätyön luonnetta 1990-luvun alussa ja lopussa henkilökohtaisella tasolla
etätyö perustuu molempina ajankohtina korkeaan ammattitaitoon, itsenäiseen työhön ja
voimakkaaseen työ- ja asiakasorientaatioon. Etätyön motiivien lisäksi sen hyöty- ja
haittatekijät ovat yhdenkaltaiset. Varsinainen muutos vajaassa kymmenessä vuodessa ei
ole tapahtunut ensisijaisesti yksilöllisellä tasolla tai omistuspohjan muuttuessa vaan
tietojärjestelmän ja liiketoimintamallien kehittymisen seurauksena. Tietojärjestelmän käyttö
on voimistunut ja työtä voidaan mallintaa tietojärjestelmän kapasiteetin kasvun kautta.
Tämä ilmenee tiedon sekä informaation vaihdossa ja jakelussa sekä asiakkaiden ja
viiteryhmien integroinnissa tietojärjestelmiin. Liiketoiminnan kehittymistä kohti suurempaa
asiakasorientoitumista voidaan kuvata kasvaneella toiminnalla lisäarvoketjuissa sekä työn
ryhmämäisen luoteen kasvulla ja toisaalta yksilöllistymisellä. Toiminnot siirtyvät
tietoverkkoulottuvuuteen. Tätä muutosta on voimistanut lisääntynyt asiakasorientaatio.
Toimintaan liittyy yrityksen omien rajojen merkityksen väheneminen ja asiakkaiden
konseptien ja asiakkaisiin kohdistuvien yhteyksien merkityksen kasvu.
Brynjolfsson ja Yang (1999) esittivät, että yhden dollarin investointi tietotekniikkaan
tuottaa USA:n markkinoilla 10 dollarin arvonnousun. Tietoteknologiainvestoinnit
tuottavat laadullisesti runsaammin, kuin investoinnit muihin pääoman tyyppeihin. Muut
investoinnit arvioidaan markkinoilla korkeintaan panoksensa hintaiseksi. Tätä ilmiötä he
selittävät siten, että tietoteknologia - ei pelkästään luo markkinoilla havaittavaa lisäarvoa
vaan - se täydentää inhimillisen pääoman käyttöä, uutta toiminnan organisointia sekä
yrityksen strategiaa ja mahdollistaa ohjelmistoihin liittyvän lisäarvon kasautumisen.
Tietoteknologia antaa mahdollisuuden osaamispääoman organisoinnille, vaikka toiminnan
tehostuminen on rakenteeltaan pääsääntöisesti tuntematonta. Tietojärjestelmän vaikutuksia
kuvatessaan Sveiby näkee informaation varastoinnin, jakelun ja muokkauksen merkityksen
tiedon luomisessa. Nämä ovat tekijöitä, joihin tietojärjestelmän hyödyt ja tuotot
kiinnittyvät. Kuitenkin hän pitää keskeisenä myös kolmea ei-teknistä ympäristöä, jotka
liittyvät hiljaiseen tietoon. Hän katsoo oleelliseksi avoimessa toimistotilassa tapahtuvan
sosialisaation, sosialisaation toisilta oppia ottaen sekä tiimeissä ja tiedon sisäistämisen
simulaatioiden avulla. (Sveiby; 1997, 87-90, 93.)
Brynjolfsson ja Yang (1999) arvioivat, että 10 dollarin arvonnoususta tietoteknologian
osuus on 1 dollarin ja ostettujen sekä yrityskohtaisten ohjelmistojen osuus 3-4 dollaria.
Muun näkymättömän pääoman - uudet liiketoimintastrategiat, organisaatiorakenteet sekä
markkinointistrategiat - osuudeksi tulee 5-6 $ (emt 26.). Tutkijoiden mukaan perinteisesti
on ajateltu, että tietoteknologia ei niinkään auta tuottamaan entisiä tuotteita samoin
menetelmin, vaan tekemään uusia tuotteita uusin keinoin. Tietoteknologia tehostaa
organisaation toimintaa hajauttamalla päätöksentekoa, tukemalla itsenäisiä tiimejä sekä
laajentamalla vastuuta. IT-investoinnit voivat edistää merkittäviä muutoksia organisaation
rakenteessa ja toiminnoissa. IT-investoinnin määrä voi olla taloudellisesti vähäinen, mutta
yrityksen strateginen toiminta saattaa rakentua sen varaan. (emt. 26-27.) (Vrt.
Tietoyhteiskunnasta osaamisyhteiskuntaan; 2000, 34.)
ICL Invia Oyj:n tietojärjestelmässä voidaan havaita Brynjolfssonin ja Yangin mainitsemia
ominaisuuksia. Tietojärjestelmän keinoin ei pelkästään hajauteta päätöksentekoa, vaan
myös työn suorittaminen voi hajautua tai positiivisesti tulkittuna integroitua useista eri
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pisteistä Työ- ja liiketoimintaprosessi voi koostua useista rinnakkaisista työprosesseista.
Tiedon tuottaminen ja jakelu tapahtuu vastaavalla tavalla. ICL:ssä asiakkaiden
tietojärjestelmien rakentaminen on toimintojen meta-tason parantamista. Samalla
tietojärjestelmän käyttö liittyy yrityksen sisäisen ja ulkoisen rakenteen hallintaan ja
tehokkaaseen toimintaan. Kyse on yrityksen oman organisaation toiminnasta ja yrityksen ja
asiakkaiden välisistä suhteista. Asiakkaiden osalta merkittäviä ovat kumppanuusverkot.
Tiimien tukeminen on osaltaan tietojärjestelmän ominaisuuksiin kuuluva seikka.
Verkkopalvelimien ominaisuudet ja intranet-järjestelmä Ossi tukevat yksilöiden ja ryhmien
toimintaa. Sen sijaan vastuun laajeneminen ei liity tietojärjestelmän ominaisuuksiin, vaan
henkilökohtaiseen ammattitaitoon ja työn organisoinnin tapaan, joka korostaa itsenäistä
työskentelyä ja vastuuta.
Brynjolfssonin ja Youngin teoriaa tietojärjestelmän hyödyllisyydestä voitaisiin täsmentää
kiinnittämällä huomiota työn organisoinnin merkitykseen toimintojen tukijana ja markkinaarvon kohottajana. Sveibyn viittaus korostaa eräitä tapoja, joilla tiedon luomista voidaan
tehostaa tietojärjestelmien avulla. On kyse työn strukturoinnista ja organisoinnista
tietoverkkoympäristössä. Näillä keinoin voidaan tietojärjestelmän avulla tukea sekä
yksilöllistä että kollektiivista kompetenssia. Nämä kolme tekijää (yksilöllinen ja
keskinäinen ammattitaito, työn organisointi ja tietojärjestelmän ominaisuudet) ovat
prosessi-innovaation osatekijöitä ja tuoteinnovaation edellytyksiä parantavia tekijöitä.
Mitä tulee tietojärjestelmän ja hiljaisen tiedon kertymiseen tietoverkkojen avulla
suoritettavassa työssä (ks. 10.8.1.3.), tietotyössä tietojärjestelmä kompensoi paikallista
hiljaista tietoa siten, että tietoympäristö on tekemisen paikka ja tuotteet ovat virtuaalisessa
muodossa (g). Tietoverkkoympäristö on myös osa jaettua sosiaalista todellisuutta (f).
Järjestelmä
tuki
työn
muodostumista
aikaisempaa
ryhmämäisemmäksi.
Tietoverkkoympäristö on osa kommunikaatioympäristöä, toisaalta yritystasolla työtä
tukevin erityisin järjestelmin pyrittiin ylläpitämään yrityskulttuuria (e). Tietojärjestelmän
avulla voitiin välittää hiljaista tietoa kuten muussakin keskustelussa (b, i, l). Voidaan
kysyä, miksi uskomukset ja tulkinnat (j) eivät välittyisi teknisten systeemien välityksellä.
Tietoverkko on myös vuorovaikutuksen ylläpitämisen ja jopa sen tehostamisen väline (k).
Tietojärjestelmän käytön perustuminen jo olevaan hiljaiseen tietoon ja sen kasvattamiseen
on työn lähtökohta. Sähköpostin ja yleensä kommunikaation sekä dokumenttien käsittelyn
yhteydessä toteutuvat myös hajautetun hiljaisen tiedon organisointi ja kasvattaminen (m,
n,). Tietojärjestelmän varaan rakennettu työ on sinänsä myös jaetun kulttuuriyhteyden
organisointia (o) ja sosiaalisen todellisuuden rakentamista (p). Kun tarkastelemme
tietojärjestelmiä, on mahdollista ja aiheellista tarkastella niitä myös hiljaisen tiedon
kertymisen foorumeina.

10.12. Etätyö ja osaamispääoma
Yrityksen sisäisen ja ulkoisen rakenteen toiminnalle on olennaista erityisesti työn
organisoinnin tavat, jotka tukevat työntekijöiden työsuorituksia ja yhteyksiä asiakkaisiin.
Ajan ja paikan joustava käyttö edistää näitä tavoitteita. Positiivisia vaikutuksia sisäiseen
rakenteeseen tuovat etätyön elementit, jotka vähentävät henkistä kuormitusta. Etätyö
muodostaa keinon, jolla asiantuntijat voivat välttää häiriötekijöitä ja ylikulumista. Etätyö
liittyy työvoimasta käytävään kilpailuun. Monet pitävät etätyötä etuna, jonka työnantaja
heille tarjoaa.
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Asiakkaat / Ulkoinen rakenne
Asiakastyö edellyttää toimimista muita tehtäviä runsaammin useissa toimitiloissa, tiloissa ja
eri tietojärjestelmissä. (Depickere; 1998, 14.) Etätyö on siten välttämätöntä ulkoisen asiakkaisiin liittyvän - rakenteen ylläpidossa. (Ks. esim. Limburg; 1998.) ICL Invia Oyj on
liiketoimintansa osalta erityisessä asemassa, sillä intensiivisten asiakassuhteiden vuoksi
eräät yrityksen sisäisen ja ulkoisen rakenteen osat ovat toiminnallisesti hyvin lähellä
toisiaan. Tietojärjestelmä on osin asiakkaiden kanssa yhteinen liiketoiminta-alusta.
Asiakasrajapinta on moniulotteinen ja -tasoinen kosketus kahden organisaation välillä. Sitä
saatetaan ajatella pistemäisenä transaktiona osto- ja myyntitapahtumassa tai
kaksiulotteisesti, jolloin asiakkaista vastaava henkilöstö työskentelee asiakkaiden kanssa.
Tilannetta voidaan kuvata myös moniulotteisesti, jolloin organisaatio laajemmin,
puhelinkeskusta, sihteeriä ja manuaalisia työntekijöitä myöten osallistuu asiakasprosessiin
ja vaikuttaa siihen. Asiakasrajapinta voidaan ymmärtää myös fraktaalisesti eli kertautuvien
mahdollisuuksien ja kontaktien rakenteeksi. (Astelema 20.) Verkostomaisissa toiminnoissa
asiakasrajapinnat laajenevat.
Asiakkaaseen ja omaan organisaatioon liittyvien toimintamahdollisuuksien toteuttaminen
riippuu tavasta järjestää työt. Jos ajatuksena on pistemäinen asiakasrajapinta ei siihen
kiinnitetä suurta toiminnallista huomiota ja sillä on vähän ”aikaa ja paikkaa” organisaation
toiminnoissa. ”Palapeli”-rajapinnassa toiminta on rajattu ajallisesti ja paikallisesti sekä
rajattu ja eriytetty prosessin osalta. Erikoistuneille henkilöille järjestetään mahdollisuus
toimia. Kun asiakasorientaatio kohdistuu koko organisaatioon, ajan ja paikan käyttöä
voidaan suunnata kaikilla tasoilla kohti asiakkaan tarpeita ja lisäarvoketjun suuntaan.
Kontakti tai lisäarvon tuottaminen voi tapahtua missä tilassa hyvänsä. Fraktaalisessa eli
toistuvassa ja organisaation prosesseihin syvällisesti kiinnittyneessä tilanteessa
asiakaslisäarvo ja arvoketjut ovat toiminnan jatkuvuuden, mielekkyyden ja työn ydin. Niitä
ei voi erottaa työajasta ja työpaikasta, jotka puolestaan on mahdollista muotoilla siten, että
ne mahdollistavat lisäarvoisen toiminnan. Organisaatioiden väliset rajat menettävät
merkitystään. Tämä voi ilmetä muodollisesti erillisten organisaatioiden lisääntyvänä tai
yhdentyvänä toimintana. ICL Invia Oyj:n osalla on kyse erityisesti tietotekniikkaan
liittyvien funktioiden hoitamisesta yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan puolesta.
Ammatti- ja asiantuntijaryhmät pitävät yhteyksiä ja käyvät keskusteluja, joiden merkitys
tiedon luonnissa ja liiketoiminnan toteuttamisessa on merkittävä.
ILC Invia Oyj:n etätyöjärjestelyn seurauksena on asiakasrajapintaa voitu pitää yllä, sillä
etätyö mahdollistaa pitkäaikaisen työskentelyn asiakkaan tiloissa. Oheisen kuvion valossa
voidaan sanoa, että ICL Invia Oyj:ssä on piirteitä sekä ”palapelimäisestä” että ”laatikko”tilanteesta, jossa organisaation ja asiakkaan henkilöstö ja prosessit ovat pitkäaikaisessa
vuorovaikutuksessa sekä osittain integroituneet. Fraktaalisen mallin toteuttaminen olisi
mahdollista erityisesti asiantuntijoiden osalta. Kuitenkaan tietojärjestelmät tai yrityksen
käytännöt eivät ainakaan vuonna 1999 sisältäneet merkittäviä teknisiä tai temporaalisia
ratkaisuja kolmansien osapuolien kanssa rakennettavien virtuaalisen yhteistoiminnan
tukemiseen. Myöskään ”tavanomaisten” virtuaalisten tiimien työskentelyn tekniseen
tukeen ei oltu kiinnitetty erityistä huomiota, vaikka järjestelmään tällaisia elementtejä
sisältyikin.
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Asetelma 39. Asiakasrajapinta ja siihen kytkeytyvä liiketoimintaprosessi
Pistemäinen
tapahtuma
(osto,
myynti)

2-ulotteinen
”palapeli”
(rajattu
asiakasprosessi,
mekaaninen
asiakasrajapinta)

asiakasrajapinta

.

pistemäinen
asiakkaan
kohtaaminen

Esim.
jälleenmyyjä myy
tuotteen,
toimitetaan
tilaus, joka
otetaan
vastaan.

3-ulotteinen
asiakasrajapinta. Esim yrityksen koko
organisaatio ja siinä eri
tasoilla tapahtuvat arvioinnit
ja
transaktiot
(useita
toimintaan, hierarkiaan ja
aikaan liittyviä rajapintoja)

Asiakkaan
asiakasorgani
saatio /
kontaktipinta

Fraktaalinen rajapinta, jossa asiakaslisäarvon edellytysten tuottaminen toteutuu lukemattomina
ja ennakoimattomina sekä jatkuvina tapahtumina. (jatkuva orgaaninen prosessi, joka kattaa kaikki
toimijat sekä prosessit ja ajankohdat). Prosessiin liittyvät myös
kolmannet- ja yhteistyöosapuolet

asiakkaan
organisaatio
aika

Oma organisaatio /
asiakassuuntautuneet
toiminnot

Esim. myyntimiehet
tai muut asiakkaaseen suuntautuneet
henkilöt tai asiakkaan
suuntaan
”näkyvät” henkilöt
muodostavat
asiakas-rajapinnan.

organisaatio
Asiakasrajapinta koskee kaikkia henkilöstöryhmiä ja ajankohtia
toiminnan
periaatteena.
(kontaktipintaa
esiintyy
useissa organisaation
osissa)

asiakasrajapinta
prosesseina

Asiakasrajapinta on toiminnan (tuotteeseen ja palveluun) sisään rakennettu
prinsiippi myös huolimatta siitä, ettei
aktiivista kosketusta asiakkaaseen sillä
hetkellä olisikaan. Kontakti voi olla
arvaamaton ja kohdistua mihin hyvänsä
osaan organisaatiota. Asiakasorientaatio ja tuotteen valmistusprosessi
kertautuu kaikissa toimissa, kompetensseissa ja prosesseissa.

Työprosessien tiivistyminen
ICL:n henkilöstö katsoo ajan olevan niukka tekijä. He arvioivat toimintojen laajentuneen ja
nopeutuneen. Käyttöön on otettu uutta teknologiaa, mutta se ei ole vähentänyt kiirettä.
Yksi keino työprosessien hallitsemiseen on etätyö eli työajan ja -paikan muuntelu.
Etätyöntekijöiden ja heidän esimiestensä piirtämiä työnkulkukaavioita ja tietojärjestelmän
kuvauksia ICL Invia Oyj:ssä voidaan tarkastella informaation etenemisen ja työn
organisoinnin malleina (Ks. Keskinen; 1999, 46-54.) Esimies hahmotti työtään
pyramidinomaisesti (s. 186.) Asiakkaan tietojärjestelmiä ylläpitävä henkilö (s. 189.) kuvasi
työtään verkostona. Ohjelmistoasiantuntijan työnkuvaus (s. 190.) on polkumainen ja
yhteistyöhön sekä palautteeseen perustuva. Työtään useassa ryhmässä työskentelevä
henkilö kuvasi tähtimäisellä kuviolla. (s. 191.). Tyypillinen työn organisointimalli perustuu
verkostotoimintaan (s. 192.) Työn organisoinnin yleinen teknis-sosiaalinen muoto on
yhteistoiminta ja työskentely monissa tiloissa, järjestelmissä ja projekteissa (s. 211.).
Työntekijän henkilökohtaiselta kannalta työ on toimintaa useissa verkostoissa.
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Etätyö liittyy useaan informaation etenemisen ja työn organisoinnin malliin. Informaation
kulku yhdistyy liiketoiminnan luonteeseen ja työn organisointi on sekä henkilökohtainen
että työnantajan määrittelemä tapa työskennellä. Työajan muotojen muutokseen vaikuttaa
informaation lisääntyminen.
Eräs motiivi etätyöhön on häiritsevän keskustelun välttäminen ja informaation ylivuodon
hallinta. Tekniset välineet mahdollistavat kasvavan työsuorituksen ja toiminnan
luonteeseen kuuluu ammattitaidon korostaminen, joka puolestaan johtaa itsenäisyyteen ja
työnjohtofunktioiden osittaiseen siirtymiseen henkilölle itselleen. Myös liiketoiminnan
muutokset ovat vaikuttaneet kiireen kokemiseen Asiakasorientaatio ja asiakkaiden
tietojärjestelmien ylläpito kiinnittää työntekijät kahden organisaation prosesseihin. Samalla
työhön yhdistyy järjestelmien kehittämisvelvollisuus.
”V: ..10 vuoden aikana mitä eniten on muuttunu on se, että, ...me ollaan siirrytty
järjestelmätoimittajaksi, nin sehän on muuttanu ...eniten meidän työskentelytapaa, et nää
(työn kohteet) on pääasiassa järjestelmiä eikä niinkää laitteita, et tää on muuttanu eniten
varmaan munki työtäni... liiketoiminta, mitä me tehdään ...on palvelutoimintaa enemmän,
(se) on abstraktimpaa. (Haastateltava 6.)
Liiketoimintaprosessien vaikutus työn organisointiin voi ilmetä paitsi etätyönä myös
etäkäyttönä ja ylityönä Etätyö eroaa muista työikamuodoista siinä, että etätyöhön yhdistyy
teknis-sosiaalisia tapoja järjestää työ saavuttaen erityisiä tehokkuustekijöitä.

Synergisiä vaikutuksia
Etätyö voidaan nähdä yhdistävänä elementtinä sisäisen ja ulkoisen rakenteen välillä, sillä
työnjärjestelyin voidaan tukea molempien toimintaa ja samalla helpottaa useissa rooleissa
toimivien rasitusta. Tietojärjestelmä ratkaisut ovat edellytys työn suorittamiselle.

Asiantuntijoiden keskinäinen keskustelu
Viimeisten vuosien aikana on keskusteltu arvoketjuista tai tietorakenteista liike- ja
yhteistoiminnan ohjaajina. Tällöin organisaatioita voimakkaampana ohjaavana tekijänä
nähdään yhteinen intressi ja organisaatioiden välisten rajojen on nähty menettävän
merkitystään. Tämä piirre on selvästi nähtävillä ICL Invia Oyj:n liiketoimintastrategiassa.
Sveiby viittaa uuteen asiantuntijoiden eliittiin, jotka pitävät oman organisaation lisäksi
yhteyttä paitsi asiakkaisiin ja muihin liiketoimintakumppaneihin erityisesti epävirallisiin
verkostoihin, joissa tieto liikkuu ilman ennakkoehtoja ja jossa informaatiota on runsaasti
tarjolla (Sveiby; 1997 9, 25, 36.). Lisäksi Sveiby katsoo tietoyritysten kohtelevan
asiantuntijoitaan enemmän asiakkaiden kuin työntekijöiden tapaan. Tästä syystä
tietoyritykset kilpailevat kaksilla markkinoilla: asiakkaisiin suunnatuilla ja henkilöstön
markkinoilla. Jälkimmäinen on Sveibyn mukaan enemmän henkilökohtainen kuin
tavanomaisen työmarkkinatilanteen kaltainen. Tietoyritys on kiinnostunut kompetenssista,
ei työstä sinänsä. (emt. 66.)
”Thus, in the manufacturing industries, the workers` competence is closely linked to a
particular environment ...internal structure. ...In contrast, professionals build up
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competence tied to an independent network that is outside of any organisation.
...Managerial competence too is contextual. Able managers rely heavily on their social
network.” (Sveiby; 1997, 36.)
Jos nämä kaksi ajatusta yhdistetään, voidaan olettaa, että lisäarvoketjujen rakentaminen ja
organisaatioiden välisten rajojen hälventyminen perustuu juuri asiantuntijoiden
ammatilliseen ja jopa tietoon itseensä kohdistuvaan mielenkiintoon. Asiantuntijat pitävät
ammatillisten valmiuksiensa ylläpitämisen edellytyksenä keskustelua mielenkiintonsa
kannalta kriittisen massan kanssa, jota yksittäiset organisaatiot eivät voi tarjota.
Pidemmälle vietynä ajatus merkitsee, että yritykset, julkiset organisaatiot ja
liiketoimintaprosessit voidaan nähdä asiantuntijaverkostojen asiakkaina. Tämä on
konseptuaalisen etätyön näkökulma, joka perustuu tiedon verkostomaiseen luomiseen sekä
jakamiseen ja joka tapahtuu myös välittömiä työtehtäviä ja liiketoimintaintressejä
laajemmin tavoittein.

Yksilöllinen ammattitaito ja sen käyttö etätyössä
Yksilöllisen kompetenssin käyttö liittyy etätyöhön työn tehostumisvaikutuksien kautta.
Tehokkuustekijöitä sekä haittatekijöitä on useita ja niitä voidaan ryhmitellä mm.
työympäristöön,
tietotekniikkaan,
henkilökohtaisiin,
tietoverkkopohjaisiin
ja
yrityskulttuuriin sekä -käytäntöihin liittyviin tekijöihin (ks. Pekkola; 1993, 127-128, 131132, 211-212, 222-223.) Merkittävää verrattaessa 1990-luvun alussa ja 1990-luvun
lopussa kerättyä aineistoa on, että etätyön luonne, sen tehokkuus- ja haittatekijät näyttävät
yksilötasolla muuttuneen vähän.

Työn etätyömäinen organisointi
1990-luvun muutos työn etätyömäissessä organisoinnissa on systemaattisuuden
lisääntyminen. ICL Invia Oyj:ssä oli laadittu yksiselitteiset ohjeet etätyölle ja ainakin
toimistotilojen käytön osalta siihen liittyi selkeitä liiketoiminnallisia tavoitteita.
Liiketoimintojen asiakaspainotteiseen luonteeseen oli mukauduttu etätyötä systemaattisesti
lisäämällä. Tietoliikenneteknologiaa oli käytössä vuosikymmenen alkua enemmän ja
organisaatiossa oli mahdollisuus epäviralliseen tai henkilön omaan harkintaan perustuvaan
etätyöhön. Tietoverkossa oli selkeästi ominaisuuksia, jotka tukivat etätyötä. Yrityksen
politiikkana oli henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kohottaminen ja johto oli tietoinen
ammattitaitoiseen työvoimaan liittyvästä kilpailusta.

Tuote- ja prosessi-innovaatiot etätyössä
Etätyö on prosessi-innovaatio, johon on päädytty teknologian, työntekijöiden
henkilökohtaisen harkinnan ja omaehtoisen työn ohjauksen vaikutuksesta. Lisäksi
etätyöhön vaikuttaa yrityksen virallinen henkilöstöpolitiikka. Neljäs etätyöhön vaikuttava
tekijä on liiketoiminnan kehittyminen, työ- ja liiketoimintaprosessien monistuminen sekä
syklien lyheneminen. Etätyö edistää myös tuoteinnovaatiota.
Asetelma 40. Etätyön rooli ICL Invia Oyj:n osaamispääomassa
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HENKINEN PÄÄOMA
/ YKSILÖLLINEN
KOMPETENSSI

ULKOINEN
RAKENNE

SISÄINEN
RAKENNE

Brandi

Organisaatiokulttuuri

Ei yleistä vaikutusta.
Saattaa
vaikuttaa positiivisesti
joihinkin
työnhakijoihin.

Organisaatiokulttuuri on tietoparadigmaan perustuva ja etätyö
on yksi henkilöstöpolitiikan osa.
Organisaatiokulttuurin muutokset
vaikuttavat etätyötä lisäävästi tilan
käyttöön ja keskusteluun liittyvien
välittävien tekijöiden kautta.

Muodollisen koulutuksen
hankkimisen kannalta
neutraali, sillä koulutus
voidaan joustavasti
järjestää ja omaehtoinen
opiskelu on mahdollista.

Voimakas liittyminen asikassuhteiden
hoitoon.
Asiakassuhteet
määräävät etätyön
luonnetta.

Normit

Kokemus

Etätyö on normiohjattua ja joustavaa. Työsuorituksia ei pyritä kontrolloimaan työajan vaan tulosten
mukaan.

Verkosto-suhteet

Arvot

Etätyö liittyy erityisesti
prosessin hallintaan kohdistuvaan kokemukseen.
Sveibyn mukaan tieto on
kykyä toimia. Etätyö on
järjestely, jonka tarkoitus
on parantaa työsuorituksia ja vähentää niihin
liittyvää rasitusta sekä
kustannuksia.

Koulutus

Asiakas-suhteet

Vaikutus vähäinen, Yritys arvostaa osaamista ja henkilöstöä. Tämä suo liikkumavaraa
mutta kasvava.
asiantuntijoille järjestää työtään.
Innovaatiopääoma
Työn organisointi
Etätyö on työn organisoinnin muoto, jonka tavoitteena on lisätä tiedon tuotantoa eli tuoteinnovaatioita. Etätyö on prosessiinnovaatio.
Se yhdistää sisäistä ja ulkoista
rakennetta.
Prosessipääoma
Johtaminen
Johtamisjärjestelmä tukee verkosto- ja asiakassuuntautunutta
työtä. Etätyön johtaminen
ongelmatonta.
Tuotantovälineet
Tuotantovälineisiin kuuluvat sekä
tekniset että sosiaaliset järjestel-
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mät. Sosiaalisen järjestelmän
toiminnan kannalta työajan ja paikan jousto lisää sosiaalisen
järjestelmän kapasiteettia ja
hyödyntää teknistä järjestelmää.
Tietojärjestelmät
Tietojärjestelmät mahdollistavat
nk. virtuaalisen työavaruuden käytön. Järjestelmissä on osia, jotka
tukevat ja myötäilevät työprosessien luonnetta, toisaalta tietojärjestel-mä antaa muotoa työprosesseille. Tämä muodon antaminen liittyy niin sosiaaliseen organisaatioon kuin työn suorittamisen paikkaan. Prosessin muoto on analoginen sen temporaalisten ominaisuuksien kanssa. Tietojärjestelmä
on koko osaamispääomaa
integroiva tekijä.
Tutkimus ja tuotekehitys
Ajan ja paikan jousto tukee tuotekehitystä eli tiedon tuottamista
ongelmien ratkaisemiseksi.

Aika prosessianalogiana
Etätyö on työprosessin muoto ajassa ja paikassa. Tietoverkoissa voidaan työn paikasta
puhua myös tietoverkkojen tukemana ulottuvuutena - tilana. Ajan luonnehdinnat ovat
työprosessin ominaisuuksia. Kun arvioimme työn tapahtumisen tilaa, joudumme
arvioimaan fyysisessä, virtuaalisessa, sosiaalisessa ja henkisissä ympäristössä tapahtuvaa
prosessia. Ryhmämäisessä toiminnassa, on yleensä kyse useista eri prosesseista ja useista
ajan määreistä, jotka liittyvät työhön.
Virtuaalisessa työtilassa työprosessi voi olla paitsi lineaarinen, myös asynkroninen.
Ryhmämäinen prosessi voi sisältää rinnakkaisia ja verkostomaisia elementtejä. Jos aika on
prosessianalogia, meidän on hyväksyttävä useiden erillisten aikakonseptien olemassaolo,
jopa niiden keskinäinen vuorovaikutus. Nämä prosessin ominaisuudet liittyvät tiedon
luomiseen ja näillä prosessin tavoitteellisilla ominaisuuksilla pyritään innovaatioiden
tuotannon maksimoimiseen. Etätyö on useissa tiloissa tapahtuvien prosessien hallintaa
työn tehokkuustekijänä. Prosessien henkilökohtainen ja ammatillinen hallinta ilmenee ajan
käyttöön liittyvinä variaatioina.
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10.13. Eräitä huomioita etä- ja tietotyön tehokkuustekijöistä
Työn luonne voidaan ottaa lähtökohdaksi tarkasteltaessa, miksi etätyöntekijät pyrkivät
arvioimaan työaikansa käyttöä ja varjelemaan työaikaansa liialliselta ulkopuoliselta
kuormitukselta. Yleisesti pyritään luovaan ajatteluun ja toimintaan. Taylor jakaa tietotyön
elementit kuuteen kategoriaan: 1. rutiinityöt, 2. verkottuminen ja kommunikointi, joka
tapahtuu lisääntyvässä mitassa virtuaalisesti, 3. uuden tiedon tuottamisessa tarvittavan
informaation ja olevan tiedon löytäminen, 4. jo keksityn keksiminen uudelleen, sillä
olemassa olevaa tietoa on vaikea löytää, 5. aidosti oikeaa tietoa synnyttävä tietotyö, 6.
viestintä, raportointi ja tiedottaminen. Taylorin (ei painovuotta) mukaan vain pieni osa
työajasta käytetään todellisen uuden tiedon luomiseen.
Koski korostaa hiljentymisen, keskittymisen ja latautumisen merkitystä sinänsä ja
organisatoristen prosessien ja rakenteiden kykyä tukea tällaista hiljentymistä. (Koski;
2000.) Etätyöntekijöiden pyrkimys häiriöiden ja häiriöitä tuottavien ympäristöjen
välttämiseen ovat osa tällaista keskittymistä. Etätyö on yksi organisatorinen keskittymisen
muoto ja keino, jonka avulla voidaan tukea erityisesti uutta tietoa ja innovaatioita tuottaa
työtä. Voidaan katsoa, että etätyöntekijät ovat työssään toteuttaneet sen keskittymistä
vaativan haasteen, joka yleensä liittyy tietotyöhön.
Tilastollista aineistoa koskevassa osassa ja etätyöntehokkuustekijöitä lueteltaessa
korostuivat etätyöhön liitettävissä olevat työn laatutekijät. Osa näistä perustuu teknisten
järjestelmien ja välineiden käyttöön. Tällaisia tekijöitä liittyy ICL Inviassa sekä
henkilökohtaisessa että yleisessä käytössä oleviin välineisiin ja järjestelmiin sekä työn
yleiseen, yksilökohtaiseen ja spontaaniin organisointiin. Nieminen ym. ovat luonnehtineet
tietotyön luonnetta seuraavalla tavalla:
"Tietointensiivisessä ympäristössä toimimisen ja siihen sopeutumisen keskeisinä
edellytyksinä on kyky hallita laajoja tiedollisia kokonaisuuksia, kyky abstraktiin ja
joustavaan ajatteluun, yhä nopeampaan tiedon prosessointiin sekä uuden tiedon
oppimiseen ja tuottamiseen. Työn mielekkyys ja työolot, osana informaatioergonomista
toimintaympäristöä, ovat vahvasti yhteydessä työstä suoriutumiseen ja työn
tuottavuuteen, joten samalla on kyse myös suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä.
Kuormitusta voidaan vähentää delegoimalla työtehtäviä automaation avulla
suoritettaviksi." (Nieminen ym.; 2000.)
Sikäli, kun teknisin järjestelmin autetaan henkilöitä hallitsemaan laajoja ja mutkikkaita
työkokonaisuuksia, on toimittu Engelbartin (1962) määrittelemien tietotekniikkaan
sisältyvien tehokkuustekijöiden aktualisoimiseksi. Ryhmämäisen suorituksen tukeminen
teknisin järjestelmin ja etätyön keinoin tukee asiakkaiden liittämistä työn suorittamiseen
"Nykyaikaisissa tuotantoprosesseissa työntekijä on harvoin yksilö. Tavanomaista on, että
prosessia ohjaa ryhmä, jonka jäsenten täytyy olla tietoisia yhteisen ohjauskohteensa
kulloisestakin tilanteesta sekä keinoista vaikuttaa tilanteeseen." (Norros & Leppänen;
2000.)
Kalimon mukaan tietointensiivisessä työssä tarvitaan työn ja muun elämän
yhteensovittamista siten, että ratkaisut tukevat hyvinvointia. (Kalimo; 2000.) Perheeseen ja
työmatkaliikkumisen vähentämiseen liittyvät piirteet tukevat etätyössä tätä tavoitetta.
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11. Johtopäätökset
Tutkimustehtävän asettelussa kohdistettiin huomio etätyön luonteen ja laajuuden
kuvaamiseen kansallisella tasolla ja etätyön yrityskohtaisen toteutuksen tarkasteluun
case-tutkimuksissa. Etätyötä tarkasteltiin käsitteellisesti työskentelynä tilassa ja
ajankäytön muotona. Etätyön olemusta arvioitiin osaamispääomaa ja työmarkkinoiden
lohkoutumista koskevien teorioiden valossa kytkemällä niihin tilassa tapahtuvan
työskentelyn luonteenpiirteet. Huomiota kohdistettiin sekä yrityksen että palkansaajan
intresseihin. Viitekehyksinä on käytetty yrityksen osalta osaamispääomaa koskevaa
teoriaa ja palkansaajien osalta työmarkkina-asemaa, työelämän laatutekijöitä ja työaikaa.
Lisäksi tutkimus kohdistui etätyön yksityiskohtaisiin hyöty- ja haittatekijöihin yrityksissä
ja niiden muutokseen 1990-luvun aikana.
Tutkimustehtävää tarkennettiin asettamalla seuraavat kysymykset:
Millaisia ovat empiiriset etätyön sovellutukset Suomessa ajankäytön, sosiaalisen
organisoinnin osalta ja työskentelynä virtuaalisessa tilassa.
Kuinka tietotyön organisointi etätyön muotoon vaikuttaa työmarkkina-asemaan ja
työelämän laatuun eri henkilöstöryhmissä.
Millaisia ovat ajan ja paikan muodot modernissa yhteiskunnassa ja työelämässä.
Millainen on etätyön soveltamisen merkitys työorganisaatiossa osaamispääomaa
koskevan teorian valossa.
Millainen on työmarkkinoiden ja liiketoiminnan rationaliteetti suhteessa teknisiin ja
organisatorisiin edellytyksiin.
Tehtävänasettelu kohdisti huomion etätyön ulkoisiin ominaisuuksiin, niiden
jakautumiseen työmarkkinoilla sekä mahdollisiin muutoksiin. Lisäksi tutkimusasetelma
edellytti etätyön ja työprosessien temporaalisten ja spatiaalisten ominaisuuksien
käsitteellistä tarkastelua. Aineistoa jäsentämään käytettiin osaamispääomaa ja
työmarkkinoiden lohkoutumista koskevia teorioita. Kyselyaineisto sekä yrityskohtaiset
case-tutkimukset
antoivat
mahdollisuuden
kansallisten
henkilöstöstrategioiden
arviointiin.
Kysymyksenasettelu johti laajan asiakokonaisuuden tarkasteluun. Empiiristen,
teoreettisten ja filosofisten elementtien yhdistäminen vaati käsitteiden pelkistämistä
yhdenmukaisen arviointipohjan saavuttamiseksi. Etätyötä koskeva keskustelu on ollut
pääsääntöisesti työmarkkina- tai yritysspesifiä tai kohdistunut ilmiön ulkoisten piirteiden
kuvailuun. Kontekstuaalisten työympäristöjen hahmottelu sekä temporaalisten ja
spatiaalisten käsitteiden problematisointi on vaikeudestaan ja riskeistään huolimatta
välttämätöntä työn organisointia koskevan keskustelun edistämiseksi, sillä aikaa ja
paikkaa koskevia sosiologisia tai filosofia näkökulmia on vain vähäisessä määrin
sovellettu työprosessin tai etätyön arviointiin.
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Työn organisoinnin tapa on erittäin tärkeä tekijä taloudellisen tuotoksen, työllisyyden
sekä elämän laadun kannalta. Työn organisointi ei koske vain fyysistä tilaa. Kyse on
myös sosiaalisista järjestelyistä ja työskentelystä virtuaalisessa ympäristössä, jotka ovat
tiedon luomisen ympäristöjä pyrittäessä ajatusten ja innovaatioiden tuottamiseen.

11.1. Etätyö käsitteenä
Etätyö Suomessa on tapa järjestää työ erityisesti tietotyöntekijöiden ja toimihenkilöiden
keskuudessa. Etätyössä pyritään työ organisoimaan aika-tila ulottuvuudella siten, että
tekniset, fyysiset ja sosiaaliset tekijät työprosessissa tukevat ajattelua, tiedon ja
innovaatioiden tuottamista.
1990-lvulla työtoimintojen painopiste on siirtynyt tiimeistä kohti verkostoja. Etätyö
terminä on muuttunut riippuen käsityksistä työn ja työprosessin luonteesta; useassa
fyysisessä tilassa (etäällä) olemisesta työskentelyyn tietoverkkojen avulla useissa
prosesseissa tai lisäarvoketjuissa. Etätyö-käsite on eurooppalaisessa keskustelussa
sulautumassa eWork-käsitteeseen, jossa kyse on työstä tietoverkkoympäristössä. Tämä
kehitys saattaa johtaa käsitteelliseen yksipuolistumiseen, sillä etätyöhön liittyy työ- ja
liiketoimintaprosessien
kehittyminen,
joka
ilmenee
mm.
verkostomaisina
yhteistoimintarakenteina ja organisaatioiden rajapintojen monitasoistumisena. Etätyön
konsepti liittyy virtuaalisen ympäristön lisäksi fyysiseen, sosiaaliseen ja henkiseen
työympäristöön.

11.2. Etätyön laajuus ja luonne
Etätyöntekijöiden lukumäärä on riippuvainen määrittelystä. Oleellista on, kohdistetaanko
huomio etätyömäisesti työskenteleviin vai niihin, jotka määrittelevät itsensä
etätyöntekijöiksi. Etätyönä tehtävä työtuntien määrä aikayksikössä ja mahdollinen
sopimus työntekijän ja työnantajan välillä määritelmän kriteerinä vaikuttavat arvioihin.
Tässä tutkimuksessa etätyö on nähty trendinä, yleistyvänä työskentelytapana, jossa
erityisesti aikaa ja tilaa käytetään työn vaatimien ja yksilöllisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. Trendin arvioinnin kannalta yksittäiset etätyöntekijöiden lukumäärää
koskevat luvut ovat toissijaisia. Vuonna 1997 työolobarometrin kriteerein
etätyöntekijöiksi lukeutui Suomessa 12,5 % palkansaajista. Etätyöntekijöiden määrän
vuotuinen kasvu 1990-luvulla on ollut 9 % – 14 %. Vuosina 1997 – 2000 ovat
etätyöntekijöiden määrää koskevat arviot vaihdelleet 4,3 % – 16,8 % välillä.
Etätyömäisesti työskentelee mainittua suurempi joukko, joka ei miellä itseään
etätyöntekijöiksi.
Etätyö on yleisintä ylempien toimihenkilöiden keskuudessa. Siksi etätyöntekijöiden
koulutus- ja ansiotaso poikkeaa selvästi keskimääräisestä. Etätyöntekijät ovat
ammattitaitoisia ja itsenäisissä tehtävissä. Tyypillistä on, että etätyöntekijät ovat itse
organisoineet työnsä tai tehneet sen yleisessä yhteisymmärryksessä työnantajansa kanssa.
Vain joka viides etätyötä tekevä oli vuonna 1995 virallisesti sopinut siitä esimiehensä
kanssa. Tyypillistä on 1-3 päivän mittainen etätyö kuukauden aikana. Kotona
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tietoteknologian avulla työskentelevät katsovat työnsä miltei poikkeuksetta joko
vapaaehtoiseksi joustoksi (63 %) tai normaaliksi työajaksi (35 %). Etätyö oli vuonna
1997 yleisintä palvelualalla ja julkisella sektorilla. Etätyöntekijät tekevät etätyötä työn
vaatimuksiin, ajan hallintaan ja tehokkuuteen sekä mielenkiintoon ja tuottavuuteen
liittyvistä syistä. Työnantajien motiivina etätyön käyttöön on ajan hallinta, tuottavuus,
työkuormituksen jakaminen ja henkilöstön motivointi. Myös muita motiiveita mainitaan.
Työpaikat ovat eri vaiheissa etätyön soveltamisessa. Joissakin organisaatioissa on
etätyötä koskevia ohjeita ja politiikkalinjauksia. Tekniset järjestelmät mahdollistavat
etätyön tekemisen ja tietojärjestelmissä on ominaisuuksia, jotka tukevat verkostomaista
työtä, tiedon varastointia, hakua ja jakelua. Varsinaisia teknisesti tuettuja virtuaalisia
työtiloja ei eräistä eturivin suomalaisyrityksistä voitu vuonna 1999 osoittaa. Tieto- ja
sosiaalisten järjestelmien mahdollisuuksia työn tehostamiseen, humanisoimiseen tai
joustavoittamiseen ei ole käytetty täysimääräisesti hyväksi. Työn organisointia ajassa ja
tilassa ohjaa henkilökohtainen motivaatio, kokemus sekä työn ja liiketoiminnan
verkostomainen ja yhteistoiminnallinen luonne.
Vuonna 1990 Nokia Data Oy:ssä havaittiin sähköpostin käytön merkittävä kohdistuminen
iltaan ja viikonloppuihin. Vuonna 1999 voidaan varauksin päätellä, että ICL Invia Oyj:n
henkilöstö käyttää työajastaan 10 % - 15% työskentelyyn yrityksen tietoverkossa siten,
että he ovat kytkeytyneet siihen muualta kuin kiinteästä toimipaikastaan. Työskentely
tietoverkoissa tavanomaisilta työpaikoilta käsin on merkittävästi tätä laajempaa. Yleensä
kiinteä työaika eriytyy ja työnantajan asettaman työpaikan ohella työskennellään
lisääntyvästi muissa tiloissa. Etätyö on osa tätä työaikajoustoa. Työajan pituus,
mosaiikkimaisuus tai jouston laatu ovat sinänsä etätyöstä riippumattomia työn
henkilökohtaisen ja organisatorisen hallinnan kysymyksiä. (Kuvio 44.)
Koskinen (2000, 90-92.) on luokitellut yrityskulttuureita joko luottamukseen tai
epäluottamukseen perustuviksi. Epäluottamuskulttuuriin kuuluu valvonta, jossa seurataan
mm. työajan minimi- ja maksiminormeja. Luottamukseen perustuvassa kulttuurissa
valvonta myös työajan osalta vähenee ja työsuoritus ja –aika määräytyvät osaltaan
innostuksen ja vastuun perusteella. Antilan (2001) mukaan työaikaparadigma on hitaasti
muuttumassa kohti suurempaa joustavuutta erityisesti proaktiivisissa yrityksissä. Nopea
reagointi taloudellisiin muutoksiin, työn vastuullisuuden ja autonomian kasvu ja
yksilöllinen sopiminen johtaa varsinkin ydintyövoiman osalta kohti useiden ja
monipuolisten työaikamallien käyttöä.
Työaikojen ja -paikkojen monipuolistumista suomalaisessa etätyössä on pidettävä
vähäisemmässä mitassa määrälliseen joustoon perustuvan henkilöstöpolitiikan
ilmentymänä. Se on tulkittava pääasiallisesti ilmiöksi, joka liittyy vastuun ja
toimintavaltuuksien lisääntymiseen henkilöstön keskuudessa sekä yrityskulttuurin
muutokseen luottamuksen ja verkostotoiminnan kasvaessa. Työaikaa on perinteisesti
säädelty lainsäädännön, työehtosopimusten ja sosiaalisen kontrollin keinoin. Työn
haasteellisuuden, vastuun ja työntekijän itsenäisen kontrollin lisääntyessä työajan
muotoutuminen siirtyy lisääntyvästi työprosessin sisäiseksi asiaksi.
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Kuvio 44. Työajan ja –paikan muutossuuntia
työpaikka tilana
työnantajan tila

eriytynyt

muu / vaihteleva tila

uusi työaikapaikka

työaika

kiinteä

perinteinen
työaikapaikka

11.3. Läsnäolo
Etätyö on osallistumista työprosesseihin, jota voidaan Giddensin (1984) termein
tarkastella läsnä- tai poissaolona prosesseista tai Heinosen (2000) mukaan läsnäolon ja
etäläsnäolon termein. Läsnäoleminen työskentelynä työprosessin tiloissa on sekä
henkilökohtaista läsnäolemista että olemista muiden kanssa eli verkottumista sekä
yhteistoimintaa. Työympäristöjen merkitys liittyy yksilöllisen ja yhteisöllisen
ajattelutoiminnan tehostamiseen. Etätyö työskentelynä fyysisissä, virtuaalisissa ja
sosiaalisissa tiloissa on yksi keino läsnäolemiseen ja osallistumiseen.
Turkin (Turkki; 1998, 14, 20-24, 27, 36.). mainitsema identiteettien pirstoutuminen
modernissa
voidaan
ymmärtää
työntekijäidentiteetin
monimuotoistumisena
liiketoimintasuhteiden ja verkostojen kasvaessa. Menestystä ei tuota pelkästään
kiinnittyminen yhteen työntekijän rooliin, vaan työn suorittaminen edellyttää joustavuutta
ja
uudelleenmuotoutumisen
kykyä,
joka
kohdistuu
palkansaajaidentiteetin
sopeuttamiseen useisiin ja ehkä funktionaalisesti monitasoisiin työprosesseihin.
Etätyöntekijän identiteetti rakentuu työprosessien suuntaan. Se ei muodostu pelkästään
työnantajaorganisaation, henkilöstö-, tai ammattiryhmän pohjalta ja siihen vaikuttaa
vähenevässä määrin työmarkkinoiden legaalis-sopimuksellinen perusrakenne. Identiteetin
koetinkivi on työssä selviäminen ja sen kehittyminen määräytyy suoriutumisen kautta.
Asetelmassa 41. on korostettu etätyötä kiinnittymisenä ympäristöön. Työntekijä voi olla
yhteydessä useisiin fyysisiin, virtuaalisiin ja sosiaalisiin tiloihin tavoitteenaan jakaa ja
kehittää ajatuksia ja innovaatioita. Etätyö ilmenee osana muuta työ- ja vapaa-aikaan
kohdistuvaa joustoa ja vaikuttaa työmarkkina-asemaan sekä työelämän laatuun. Etätyö
liittyy yrityksen toimintaan tavalla, jota voidaan kuvata osaamispääomaa koskevan
teorian avulla. Se on yksi keino inhimillisten voimavarojen hyödyntämiseksi sekä
sisäisen ja ulkoisen rakenteen toiminnan parantamiseksi. Etätyön mahdollisena
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ongelmana on pidettävä liiallista kiinnittymistä tai kytkentää työprosessiin, josta voi
aiheutua työajan piteneminen henkilökohtaisine ja lopulta työsuoritukseen vaikuttavine
seurauksineen.

Asetelma 41. Etätyö läsnäolona ja toimintana tiloissa työprosessissa

Työ tiloissa
Osaamispääoma1
Henkinen
Arvot

Päämäärät

Sosiaalinen

Työmarkkinoiden lohkoutuminen
Työmarkkina-asema
Työelämän laatu
Työaika

Virtuaalinen
Infrastrukt.

Prosessit

Ihmiset
Fyysinen

I
II
III

Ympä- Inno- Henki- Asiakristö & vaatiot löstö kaat
yhteiskunta
ETÄTYÖ

Työelämän
laatu

Taloudellinen
tulos
KYTKETYT - IRRALLISET
LÄSNÄOLO - POISSAOLO

IHMISET - RYHMÄT
ORGANISAATIOT

Etätyön positiivista korrelointia työmarkkina-aseman ja työelämän laatutekijöiden kanssa
selitettiin Castellsin (1996, 242-244.) teorialla liiketoiminta- ja yhteistyöverkkoon
kytkeytymisen asteesta. Ylempien ja alempien toimihenkilöiden osalta voidaan havaita,
että etätyötä tekevien laatutekijät työssä olivat keskimäärästä paremmalla tasolla,

1

Oheisen osaamistilinpäätöksen rakennetta koskevan mallin on esittänyt professori Ahonen
(Osaamisyhteiskunnasta...; 2000, 44.)
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alempien toimihenkilöiden osalta myös työmarkkina-asema. Etätyö voidaan tulkita
työtavaksi, joka lisää kytkeytymistä verkostomaiseen työprosessiin.
Sitä, että erityisesti alempien toimihenkilöiden työelämän laadun ja työmarkkina-asema
ja työajan käytön luonne viittaavat organisatorisen aseman kohoamiseen, voidaan tulkita
myös aikaa koskevien feminististen teorioiden näkökulmasta, joka liittyy aikakonseptien
sisältämiin piiloisiin valtasuhteisiin, jotka vaikuttavat tasa-arvoa heikentävästi. (Adam;
1995, 100-102.) Työaikojen lisääntynyt joustavuus etätyön muodossa on parantanut
alempien
toimihenkilönaisten
työelämän
laatua
enemmän
kuin
alempien
toimihenkilömiesten osalla on tapahtunut. Adamiin perustuva tulkinta tämän ilmiön
luonteesta on se, että naisten aikaorientaatio poikkeaa miesten orientaatiosta (esim.
Adam; 1995, 99.), jolloin työaikojen jousto lisää naisten mahdollisuuksia luontaisen
aikakonseptin soveltamiseen.
Adamin ulkoiseen ja abstraktiin ajanmääritykseen ja siitä johtuviin pakkoihin kohdistuva
kritiikki muistuttaa Giddensin luonnehdintaa henkilökohtaisten ajan määrittelyn
merkityksestä modernissa ja jännitteestä, joka esiintyy henkilökohtaisen ja kollektiivisten
aikamääreiden välillä. Kun tämä hallinta on Giddensille merkityksellistä elinkaaren
tasolla, Adam pitää tärkeänä myös välitöntä aikakonseptien kontrollia. Etätyötä koskeva
empiirinen aineisto viittaa siihen, että jo välittömien aikamääreiden kontrollilla on
vaikutusta työmarkkina-asemaan ja työelämän laatuun, jotka puolestaan ovat sekä
välittömiä että rakenteellisia elämänhallinnan osatekijöitä.

11.4. Työskentely tilassa
Virtuaaliset, sosiaaliset ja fyysiset työskentelytilat ja niiden osina työn organisointi ja
tekniset järjestelmät muodostavat työn tekemisen edellytyksiä ja vaikuttavat työn
muotoihin. Läsnäolon muotoa voidaan pitää työprosessin ominaisuutena. Fyysiset,
virtuaaliset ja sosiaaliset tilat ovat ympäristöjä, jotka voivat tukea yksilöllistä ja
ryhmämäistä henkistä työskentelyä eli ajattelua ja innovaatioiden tuottamista. Näiden
konseptuaalisten työtilojen käyttö ajattelun ja toiminnan vahvistamiseen on keskeinen
työn organisoinnin alue. (Kuvio 45.)
Yhteyksien lisääntyessä työ siirtyy fyysisistä ympäristöistä virtuaalisiin ja aikaisempaa
laajempiin sosiaalisiin ympäristöihin. Eri tiloissa tapahtuvien työprosessien
kombinoiminen ja työprosessien muotoilu teknis-organisatorisin keinoin on osaltaan
tehokkuutta. Se on työn hallinnan yksilöllinen ja organisatorinen haaste. Etätyössä on
kyse siitä, että etätyöntekijät ovat tämän liiketoiminnallisen ja työn organisatorisen
kehityksen kärjessä.
Virtuaalisiin ympäristöihin liitetyt epäilyt hiljaisen tiedon kertymisen tai sen
eksplikoimisen vaikeudesta ovat liioiteltuja. Virtuaaliseen ympäristöön sekä toimintojen
kombinoimiseen eri ympäristöissä liittyy selvästi tekijöitä, jotka mahdollistavat tiedon
tuottamisen myös hiljaisen ja näkyvän tiedon keskinäisen vuorovaikutuksen
merkityksessä.
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Kuvio 45. Fyysiset, sosiaaliset ja virtuaaliset tilat työn ja innovaatioiden
ympäristöinä

HENKINEN TILA
Yksilöllinen henkinen tila
sekä henkilöiden jaettu
tietoisuus

innovaatiot

työ
tieto
ajattelu

Sosiaaliset tilat

tila
Virtuaaliset tilat

Fyysiset tilat

suuri

pieni
prosessien määrä ja monimuotoisuus

Aika on mahdollista aksidentaalisessa ja adjektiivissessa aikaa koskevassa teoriassa
tulkita prosessin ominaisuudeksi. Teknisin ja organisatorisin keinoin voidaan vaikuttaa
työprosessin temporaalisiin ja spatiaalisiin ominaisuuksiin. Tämä mahdollistaa
työprosessien muotoilemisen esim. synkronisesti tai asynkronisesti, rinnakkaisesti,
verkostomaisesti. Lisäksi työprosessin suhteelliseen sykliin voidaan vaikuttaa. Yksi tapa
toteuttaa tai kehittää näitä mahdollisuuksia on etätyö. Lisäksi aikaa relatiivisena
käsitteenä voidaan tarkastella sosiaaliselta tai kulttuurihistorialliselta kannalta.
Aikakonsepteihin liittyvät myös yksilölliset ja yhteiskunnalliset valtasuhteet. Aikaan
liittyvien määreiden latenssi tai aikakonseptien tulkitseminen absoluuttisiksi ovat työn
innovatiivisen organisoinnin esteitä.
Henkinen tila on työn kannalta primääri. Vain tietoisuudessa voi muodostua ajatuksia ja
ideoita. Sosiaalinen tila liittyy ihmisten tahtoon ja ajatusten toiminnalliseen
toteuttamiseen. Työtä ajatusten ja innovaatioiden tuottamisena on aikaisemmin ollut
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mahdollista tukea sosiaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä. Teknis-sosiaalisin keinoin
tuettu virtuaalinen tila edistää ajatuksien vaihtoa ja generoitumista, sillä sen avulla
voidaan muuttaa fyysiseen ja sosiaaliseen tilaan liittyviä rakenteellisia kommunikoinnin
ehtoja ja käyttää erityisiä ajattelua tukevia apuvälineitä ja menetelmiä. Tämä saattaa
rikkoa kulttuurisidonnaisia aikaa koskevia käsitteitä. Virtuaalisten rakenteiden keinoin
voidaan vaikuttaa ajattelu- ja työprosessien temporaalisiin ominaisuuksiin. Kuitenkaan
sitä, missä määrin inhimilliset aikaa koskevat käsitykset liittyvät ontologisella tavalla
siihen, mitä ajaksi sanomme, emme voi kognitiivisesti ratkaista.
Etätyön merkitys liiketoiminnan, työn tehokkuuden ja työelämän laadun tai
osaamispääomaa koskevan teorian osalta perustuu siihen, että etätyön keinoin on
mahdollista harkiten työskennellä aikaisempaa useammassa fyysisessä tilassa ja
sosiaalisessa ympäristössä. Kun etätyöhön liittyy tieto- ja tietoliikennetekniikan käyttö,
ovat etätyöntekijät tyypillisesti työskennelleet ensimmäisinä myös virtuaalisissa
ympäristöissä. Ne tarjoavat monipuolistuvia mahdollisuuksia työhön myös sosiaalisissa
ja henkisissä ympäristöissä.
Etätyö on läsnäolona useassa tilassa. Läsnäolo on ymmärrettävä paitsi fyysissosiaaliseksi, ennen kaikkea henkis-intellektuaaliseksi läsnäoloksi. Läsnä- ja poissaolo
prosesseista on ajan käyttöön liittyvä ilmiö. Harkintakyky ja –valta sekä kapasiteetti
ratkaisevat sen, miten monessa ja millä tavoin kombinoidussa prosessissa ihminen tai
organisaatio voi olla mukana.

11.5. Työmarkkinoiden lohkoutuminen ja etätyö
Yhteiskuntatieteissä keskustellaan siitä, miten oleellisia työelämää koskevat "uusiksi"
nimetyt rakenteet ja ilmiöt ovat. Pitäisikö painopiste asettaa verkostojen, lisäarvoketjujen
ja liiketoimintastrategioiden tarkasteluun vai keskittyä luokkarakenteen, vallan tai
empiirisistä aineistoista nousevan monimuotoisuuden kuvaukseen ? Yhteiskuntatieteen
tavoitteena on ymmärtää sekä rakenteita että muutosta. Tämä on mahdollista
rakentamalla teorioita tai viitekehyksiä, joiden avulla voidaan kontrolloidusti selittää yleensä vähäinen - osa ilmiöiden varianssista. Esimerkiksi vallan käsite ihmisten välisten
suhteiden ominaisuutena on hyödyllinen. Kuitenkin vallan säilyttämisen ja käyttämisen
muodot työelämässä selvästi muuttuvat. Valtarelaatiot monimutkaistuvat ja muuttavat
luonnettaan toimintojen ja ympäristön muuttuessa. Esimerkkinä tästä on
työnjohtofunktioiden siirtyminen työntekijöiden suuntaan, työntekijöiden harkintavallan
kasvu
ja
hierarkkisten
organisaatioiden
korvautuminen
verkostomaisilla
yhteistoiminnoilla. Työmarkkinoiden lohkoutuminen tai yhteiskunnan luokkarakenne ei
muotoudu pelkästään hierarkkisten asemien, vaan toiminnallisten kytkennän perusteella.
Lisäksi asiaan vaikuttavat poliittiset ja sopimuspohjaiset järjestelmät.
Työmarkkina-asemaa ja työmarkkinoiden lohkoutumista koskevat teoriat olettavat
työntekijöiden työn ehtojen määräytyvän koulutuksen ja toimialan suhteellisen aseman
perusteella.
Myös
työehtosopimustoiminta,
ammatillinen
järjestäytymisaste,
ammatillisten etujen ajamiseen liittyvä kapasiteetti sekä työmarkkinajärjestelmä ovat
oleellisia tekijöitä. Atkinsonin (1987) joustavan yrityksen teorian mukaan strateginen
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ammattitaito ja sen tarjonnan määrä vaikuttaa asemaan yrityksen sisäisillä työmarkkinoilla.
Etätyötä voidaan ymmärtää tarkastelemalla sen sovellutuksia säädellyissä ja
säätelemättömissä työmarkkinaympäristöissä, henkilöstön kykyjä runsaasti tai
suhteellisen vähän hyödyntävissä organisaatioissa sekä korkeammin tai vähäisemmässä
määrin
ammattitaitoisen
henkilöstön
keskuudessa.
Suomalaisessa
työmarkkinajärjestelmässä etätyö ei vaikuta työsuhteen juridiseen tai työehtosopimuksiin
liittyvään luonteeseen. Etätyö on vapaaehtoista ja perustuu lähtökohtaisesti työntekijän ja
työnantajan molemminpuoliseen hyötyyn.
Työmarkkinajärjestelmän yritysstrategiaa sääntelevillä ominaisuuksilla voidaan osaltaan
selittää sitä, ettei työmarkkinoiden segmentoituminen johtanut 1990-luvun laman aikana
Suomessa dramaattisiin sosiaalisiin tai kulttuurisiin halkeamiin työllisten keskuudessa tai
yrityksen sisäisillä työmarkkinoilla. Työmarkkinajärjestelmän stabiloiva luonne on
havaittavissa myös siten, että tietotyön tekeminen - talouden kehitystä myötäilevänä työn
muotona - vaikutti vuonna 1993 työelämän laatuun ja työmarkkina-asemaan vain
epälineaarisesti ja vähäisessä määrin. (Pekkola & Ylöstalo; 1996.). Suomalainen
työmarkkinajärjestelmä toimii henkilöstöryhmien välisiä eroja tasaavasti sekä siten, että
se vaimentaa taloudellisten suhdanteiden ja liiketoimintatrendien vaikutusta
henkilöryhmien työmarkkina-asemaan.
Vuonna 1997 etätyöntekijöiden työmarkkina-asema Suomessa voidaan tulkita
keskimääräistä paremmaksi. Etätyöntekijöiden vahva asema työmarkkinoilla liittyy
perus- ja jatkokoulutukseen, palkkausjärjestelmiin, työn organisoinnin yleisiin muotoihin
ja ilmenee mm. korkeana ansiotasona. Etätyöntekijät lukeutuvat tietotyöntekijöihin sekä
ylempien ja alempien toimihenkilöiden ryhmiin, jolla on vaikutuksensa työn luonteeseen.
Etätyöllä on itsenäistä vaikutusta työmarkkina-asemaan, työelämän laatuun sekä
työaikojen muodostumiseen, sillä etätyöhön sisältyy työn organisointiin kytkeytyvä
kehittämis- tai tehostamistoimenpide.
Etätyö ei kuitenkaan ole tae hyvälle työmarkkina-asemalle, vaan yksi mahdollisuus
siihen. Etätyön positiiviset seurausvaikutukset Suomessa liittyvät siihen, että niihin on
pyritty, niiden on sallittu tapahtua ja että teknis-sosiaalisten järjestelmien harkittu käyttö
usein tukee työsuorituksia. Etätyö sinänsä ei ole määrällisen työmarkkinajouston tai
spekulatiivisen työvoimankäytön este. Työpaikkojen ja liiketoiminnan rationaliteetti on
tasoltaan ja pysyvyytensä osalta vaihteleva. Työn siirtyminen virtuaaliseen ja
verkottuvaan ympäristöön asettaa merkittäviä monitasoisia haasteita työn ja sosiaalisten
järjestelmien inhimillisen hallinnan säilyttämiseksi.

11.6. Etätyö ja työn ehdot
Verrattaessa 1990-luvun alku- ja loppupuolta ilmenee etätyö työntekijöiden
kommenteissa työn motiivien ja ehtojen osalta yllättävän samankaltaisena. Aika ja paikka
ovat työn joustavia elementtejä, mutta tietoverkko toimintaympäristönä ei ole
vuosikymmenessä vienyt etätyön rutiineja eikä työtä koskevia käsityksiä
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paradigmaattisiin muutoksiin. Tietoverkkoympäristöä työympäristönä käsitellään
tekniikan ja fyysisen työympäristön termein, ei vielä virtuaalisen tai laajentuneen
sosiaalisten järjestyksen muotona.
Etätyö liiketoimintastrategian osana liittyy ensisijassa yksilökohtaiseen ja omaehtoiseen
työn järjestelyyn. Se on myös yksiköiden tapa järjestää työ tavoiteltaessa tehokkuutta ja
kustannussäästöjä. Etätyö ilmenee tyypillisesti työpaikoilla, joissa henkilöstöpolitiikka
perustuu laadulliseen joustoon ja jonka välineeksi etätyö muodostuu. Etätyö liittyy
vaikutus- ja kehittymismahdollisuuksien kasvuun. Tämä valtaistuminen perustuu osittain
laajaan yhteistoimintaan ja henkilöiden kiinnittymiseen useisiin työprosesseihin.
Kun yksilökohtainen työn hallinta ja itsenäisyys ovat korkealla tasolla, työn sisältöjen ja
ajan hallinnan kehittämistä saatetaan työpaikoilla pitää työntekijöiden yksilöllisiin
ominaisuuksiin perustuvina tekijöinä. Tavoiteltu organisatorisen hallinnan kasvu työn
monimutkaistuessa toteutuu yksilöllisen, erikoistuneen hallinnan lisääntymisenä.
Työpaikkaa tai yritystä tarkastellaan usein yhtenä verkostona. Etätyöntekijöiden
näkökulmasta työympäristö aukeaa useina verkostoina, joissa työpanos saa muotonsa
osallisuuden ja harkinnan perusteella. Organisaatiot voivat säilyä toiminta- ja
kilpailukykyisinä jos ne kehittävät keinoja, joilla yksilölliset osaamisen alueet yhdistetään
informaation ja työsuoritusten tasolla toisiinsa sekä palvelu- tai liiketoimintaprosessiin.
Ylempien toimihenkilöiden etätyö liittyy useisiin työajan jouston muotoihin. Alempien
toimihenkilöiden etätyölle oli tyypillistä ylempiä toimihenkilöitä suuremmat muutokset
työaikaa koskevissa käytännöissä. Etätyötä tekevien alempien toimihenkilöiden
työaikajouston profiili muistutti ylempien toimihenkilöiden profiilia. Etätyöntekijöiden
vaikutusmahdollisuudet työtahtiin olivat keskimääräistä paremmat. Etätyö on - sekä
etätyöntekijöiden, työnantajien subjektiivisten arvioiden että kyselyjen mukaan - keino
hallita työtä. Etätyö Suomessa ei ole työstä johtuva ulkoinen pakko, vaan vapaaehtoinen
järjestely, joka perustuu työmoraaliin ja itseohjautuvuuteen. Etätyön korrelointi
korvauksettomien ylitöiden kanssa ja työn totaalistumiseen liittyvät haastattelulausunnot
ilmentävät henkilökohtaisen ja organisatorisen prosessien hallinnan ongelmia, jotka on
ratkaistu työaikaa pidentämällä.
Etätyötä tekevien ylempien toimihenkilöiden työmarkkina-asema oli oletusten vastainen,
sillä heidän keskuudessaan määrällinen joustavuus lomautuksen, irtisanomisten ja
siirtojen osalta oli suurempi kuin etätyötä tekemättömien kohdalla. Määrällinen
työmarkkinajousto lisääntyy samalla, kun työmarkkinoilla pysymisen varmuus kasvaa.
Vahvaan työmarkkina-asemaan liittyy 1990-luvun suomalaisessa työelämässä sekä
laadullinen että määrällinen työmarkkinajousto. Etätyötä tekevät alemmat toimihenkilöt
uskoivat saavansa ammattia vastaavaa työtä useammin kuin tietotyötä tekevät ja etätyötä
tekemättömät, jos he joutuisivat työttömiksi.
Työelämän laatutekijät olivat etätyötä tekevien ylempien ja varsinkin alempien
toimihenkilöiden osalta keskimääräistä paremmat. Etätyötä tekevät alemmat
toimihenkilöt myös erottuivat positiiviseen suuntaan tietotyötä tekevistä kollegoistaan.
Tietoja
etätyö
liittyvät
ylempien
toimihenkilöiden
keskuudessa
kehittymismahdollisuuksiin ja hyvään johtamistapaan. Yleisesti ottaen työelämän
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laatutekijät ovat paremmat etä- ja tietotyössä kuin niiden ylempien toimihenkilöiden
keskuudessa, jotka eivät tieto- tai etätyötä tee. Alempien toimihenkilöiden keskuudessa
etätyöllä on positiivinen yhteys työelämän laatutekijöihin.

11.7. Etätyön hyöty- ja haittatekijät sekä osaamispääoma
Etätyö on työn organisoinnin tapana neutraali. Sen sovellutukset voivat johtaa
työntekijöiden, organisaation tai ympäristön kannalta hyviin tai huonoihin ratkaisuihin.
Liiketoimintastrategisesti etätyö on yksi keino sopeutua toistuviin organisaation
muutoksiin. Etätyö ei perustu direktio-oikeuteen tai hierarkkisiin johtamismenetelmiin,
sillä keskeistä on etätyöntekijöiden oma harkinta ja työnjohtofunktioiden siirtyminen
etätyöntekijöille itselleen. Etätyö liittyy häiriöttömän ja innovatiivisen työympäristön
valintaan, työskentelyyn sekä fyysisissä että virtuaalisissa tiloissa ja tietojärjestelmien
ominaisuuksien hyödyntämiseen. Keskeiset etätyön hyödyt liittyvät henkilökohtaiseen
työmenetelmien, työajan ja työpaikan organisointiin sekä työn sovittamiseen
henkilökohtaisiin intresseihin.
Etätyön haittatekijöistä merkittävin on työajan pidentyminen. Tämä on tyypillistä
tilanteissa, joissa henkilökohtainen vastuullisuus tai työnjohtofunktioiden toteutus ja
organisaation sekä ulkopuolisen kontrollin puute johtaa työaikanormien muutokseen. (Ks.
Aitta; 2000, 156-157.) Etätyön haittatekijäksi ylempien toimihenkilöiden kannalta
voidaan arvioida joissakin tapauksissa myös määrällisen työmarkkinajouston
yleistyminen. Potentiaalinen ongelma on se, ettei etätyötä ja sen tuotoksien jakamista ole
sopimuksin toteutettu. Muita haittatekijöitä on pidettävä yleisesti ottaen vähäisinä, vaikka
niillä saattaa olla yksilöllistä vaikutusta. (Asetelmat 42. ja 43.)
Etätyön hyöty- ja haittatekijöiden sijoittamien osaamispääomaa koskevaan teoriaan
kohdistuu erityisesti innovaatio-, ja prosessipääoman osalle, sillä hyödyt ovat ensisijassa
yksilö- ja työntekijäkohtaisia. Etätyömäinen työn organisointi ei yleensä liity syvällisellä
tavalla yritysten tai organisaatioiden liiketoimintastrategiaan. Etätyön tehokkuustekijät
eivät ole absoluuttisia, vaan liiketoimintastrategian luonteeseen ja tuote- ja prosessiinnovaatioiden kehitysvaiheeseen liittyviä tekijöitä. Pohjimmiltaan tehokkuustekijät
liittyvät inhimillisen toiminnan vahvistamiseen.
Yksilökohtaiset hyödyt innovaatiopääoman alueella tulevat ilmi henkilökohtaisessa työn
rytmittämisessä ja työskentelymahdollisuutena tarkoituksenmukaisessa tilassa. Häiriöiden
välttäminen ja tehtävien laajennettu prosessointi tukevat lisäarvoisten ajatusten ja
innovaatioiden tuottamista. Ongelmatekijäksi on luettava työaikanormin kohoaminen,
vaikeudet
irrottautua
työstä
ja
asiantuntijoita
koskeva
määrällinen
työmarkkinajoustavuus.
Prosessipääoman piiriin on luettava työn itsenäisyys, mahdollisuus hajautettuun työn
organisointiin, työvoiman käyttöön liittyvät joustot, työpanoksen kasvu ja tekniikan
tuomien tehokkuustekijöiden hyödyntäminen. Negatiivisena seikkana saattaa ilmetä
työyhteisön sisäistä kitkaa.
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Asetelma 42. Etätyön tehokkuustekijöitä vuosina 1991-1993 ja 1999
Nokia-Data 1991-1993
Liiketoimintastrategia,
henkilöstöpolitiikka,
yrityskulttuuri

Työmenetelmät,
johtaminen

Työ-

Tele 1991-1993

ICL Invia + Sonera 1999

* Yrityskulttuurin muutos
* Organisaation madaltaminen, kontrolliin liittyvien
kerrosten karsiminen ja kontrollin muotojen muuttuminen
* Toimintaperiaatteiden
muuttuminen työsuorituksen
määrää ja laatua korostavaksi ja sen suoritustapaa, -aikaa
ja –paikkaa väheksyväksi
* Työn itsenäistäminen
* Rekrytointipolitiikka ja
valikoituminen
* Työntekijöiden omien
välineiden ja tilojen
hyödyntäminen
* Tuotekehittelyn ja myynnin
tuki
* Kustannussäästöt

1. Sopeutuminen toistuviin organisaatioiden muutoksiin tukemalla
työmenetelmiin liittyvää pysyvyyttä.
(Sonera + ICL)
2. Organisaation muokkaaminen
asiakasorientoituvaksi (ICL)
3. Toimintaperiaatteiden muuttuminen työsuorituksen määrää ja laatua
korostavaksi sekä tarkoituksenmukaisessa paikassa tai tilassa sekä työaikaa joustavoittaen. (ICL + Sonera)
4. Työn itsenäisyyden ja harkintamahdollisuuksien korostaminen työn
tekemisen edellytyksenä (ICL), työn
yleisen itsenäisyyden ja vastuullisuuden ylläpito (Sonera)
5.Työntekijöiden omien tilojen
hyödyntäminen. (Sonera + ICL)
6. Asiakkaiden työtilojen ja työhön
liittyvien järjestelyjen hyödyntäminen. (ICL)
7. Osia tietojärjestelmistä asiakkaiden käytössä (ICL) (Sonera ?)
8. Työtilakustannusten säästö (ICL)
9. Mahdollisuus hajautettuun
sisäiseen organisointiin (Sonera)
10. Työvoiman käytön joustomahdollisuus henkilöstön oman organisoinnin perusteella (ICL +
Sonera)
11. Työpanoksen lisääntyminen
(ICL + Sonera)
12. Orientoituminen arvoketjujen
suuntaan

* Häiriöiden välttäminen

13. Mahdollisuus keskittymiseen

*Työnantajan toimeenpanema työvoiman käytön joustavuus noususuhdanteessa
ja teknisen kehitysprosessin
aikana
*Työpanoksien
lisääntyminen
*Verkosto-organisaation
käyttö
*Tietosäpinä
*Työn rytmittäminen ja ajankohdan valinta
*Häiriötön työympäristö /
häiritsevien työympäristöjen välttäminen (mitä tärkeämpi työ, sitä oleellisempaa
on häiriön välttäminen)
*Unohtamisten välttäminen
*Jatkuva asioiden
prosessointi ja kirjaaminen
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ympäristö

Työntekijöiden ja
organisaatioiden
verkottuminen

Henkilökohtaiset
tekijät

*Aikajoustot
*Työn
ajoittaminen
sopivaan vireydentilaan
*Työperäisten
henkisten
rasitustekijöiden
väheneminen
*Työmatkojen välttäminen
*Mahdollisuus
paneutua
kiinnostaviin
tehtäviin
ilman muodollisen työajan
rajoitusta ja häiriötekijöitä
*Henkilökohtainen vapaus
ja omaehtoinen ammatillinen ohjautuvuus

Sosiaaliset
tekijät

*Perhe-elämän tukeminen
*Häiritsevien sosiaalisten
kontaktien välttäminen
*Tietotekniset välineet ja järjestelmät
*Nopeat
tietoliikenneyhteydet
*Tietoliikenneyhteyksien
laajuus
*Tietokannat

Tieto- ja
tietoliikennetekniikka

* Parempi keskittyminen
* Työmatkoihin ja marginaalitoimintoihin kuluvan
ajan ja energian säästäminen
* Työtä tukevia toimintoja
ei tarvita tai ei käytetä
* Mahdollisuus käyttää
enemmän aikaa oleellisina
pidettyjen töiden tekemiseen
* Tiedonvälityksen
nopeutuminen
*Ajatusten tehostunut
muokkaus ja levitys
tietoverkossa
* Teknisesti hankalien, työaikaa ja kustannuksia vaativien tiedonvälitysmuotojen
poistuminen
* Työaikojen valinta henkisen vireyden perusteella
* Työn jaksottaminen ja
työvaiheiden sijoittelu
* Työtehtävien jatkuva
prosessointi
* Työsuoritusten jatkuva
kirjaaminen
* Työsuorituksien jatkuva
levittäminen
* Luovuutta kahlitsevien ja
työsuorituksia estävien
ympäristöjen välttäminen
* Näyttöjen antamisen tarve
etätyössä
* Työajan pidentäminen
* Henkilökohtaisen työmotivaation paraneminen
* Inhimillisten voimavarojen laaja-alaisempi käyttö

* Tietotekniikan käyttö
massamaisten aineistojen
prosessointiin ja viestintään
* Tietojärjestelmien
systemaattinen käyttö, erit.
siirtymävaiheiden
välttäminen

tehtävien vaatiessa (ICL + Sonera)
14. Mahdollisuus häiriöiden
välttämiseen (ICL)
15. Innovatiivisen / tarkoituksenmukaisen työympäristön valinta
(Sonera + ICL)

16. Työskentely sekä fyysisissä
että virtuaalisissa tiloissa. (Sonera
+ ICL)
17. Yleisesti tarjolla olevat tekniikan ja työnorganisoinnin
tuottamat tehokkuustekijät
(Sonera + ICL)

18. Työaikojen valinta henkisen
vireyden perusteella
19. Työn jaksottaminen ja
työvaiheiden sijoittelu
20. Työtehtävien pidentynyt
prosessointi
21 Työsuoritusten pidentynyt ja
tarkoituksenmukainen kirjaaminen
22 Työsuorituksien levittäminen
23. Marginaalisia tai ei toivottuja
tehtäviä tarjoavien ympäristöjen
välttäminen
24. Työajan pidentäminen
25. Henkilökohtaisen
työmotivaation paraneminen
26. Inhimillisten voimavarojen
laaja-alaisempi käyttö työssä
27. Työmatkojen välttäminen

28. Työn ja henkilökohtaisten
velvollisuuksien kombinointi
29. Kontaktien valikointi
30. Tietojärjestelmien yleisten
teknisten etujen hyödyntäminen
31. Tietojärjestelmien tarjoama
viestinnän nopeus ja laajuus
32. Työprosessien synkronisuus /
asynkronisuus; valinta
33. Muut tieto- ja tietoliikennetekniikan mahdollisuudet vaikuttaa
työprosessin temporaalisin ja
spatiaalisiin ominaisuuksiin
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Asetelma 43. Etätyöhön liittyvät ongelma- ja haittatekijät vuosina 1991-1993 ja 1999

Tekniset
seikat
Työmenetelmät
Sosiaaliset
tekijät
Henkilökohtaiset- ja
palkansaajaintressit

Toimintojen
ohjaus

Työyhteisö
Organisaatio

Nokia-Data 1991-1993
* Tietoliikenteen puutteellisuus ja sen viiveet
* Interaktiivisen vuorovaikutuksen puute
* Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja eristymisen mahdollisuus
* Työn ja vapaa-ajan
ei-toivottu
sekoittuminen
* Työsuoritusten eitoivottu lisääntyminen
* Työhön ja vapaa-aikaan orientoituminen
vaikeutuu
* Kotiympäristössä on
palkkatyötä häiritseviä
tekijöitä
* Työstä saatavan palautteen vaikeutuminen
* Työsuoritusten
arviointiongelmat
* Johtamisen kehityttävä tieto- ja etätyön
mukana
* Kustannusten ja
projektien hallinnan
vaikeutuminen
* Työn määrän, laadun
ja siihen liittyvien
ongelmien arvioinnin
vaikeus
* Kustannusten
arviointi hankaloituu
* Työntekijöiden
liikkuvuus kasvaa

Tele 1991-1993
* Häiriöt
tietoliikenneyhteyksissä

ICL Invia + Sonera 1999

* Irrottautuminen työstä
* Työn ja vapaa-ajan
sekoittuminen
* Perheeltä vaaditaan
sopeutumista

1. Työaikanormin
kohoaminen ja vaikeudet
irrottautua työstä

* Esimies ja johtamistapa
* Kateus
* Keskijohdon asennoituminen
* Yrityskulttuuri
* Etävarmuus siitä, kuinka suurelle osalle henkilöstöä etätyö
soveltuu

2. Kateus ja epäasiallinen
kommentointi
3. Teknisten järjestelmien
hankkiminen
kustannustekijä
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Tasa-arvo,
työn arvostus

* Kustannukset
* Naisten kotona tapahtuvan
työn arvostus

Edunvalvonta,
neuvottelut

* Työtilakorvauksiin ja
tuotoksenjakokysymykset
siirretty tulevaisuuteen, samoin
etätyön yleisen soveltamisen
pelisääntöjen laatiminen

Muita
yksityiskohtia

* Sosiaalivakuutusmaksujen hoitaminen jää free lance-suhteessa
asianomaiselle itselleen
* Työtilat kotona saattavat olla
puutteelliset

4. Naisten kotona tapahtuvaan työhön kohdistuva
ambivalentti suhtautuminen
5. Etätyö on osittain virallisten ohjeiden kohteena
(ICL) osittain sopimusteknisesti säätelemätöntä
(Sonera).
6. Erityisiä etätyöhön ja
tuotoksen jakoon liittyviä
sopimuksia tai käytäntöjä
ei ole.

Organisaatiopääoman alueella hyödyiksi on luettava työsuorituksen määrää ja laatua
korostava toimintaperiaate sekä työntekijöiden ja jopa asiakkaiden tilojen
hyödyntäminen. Potentiaalinen ongelma on etätyötä koskevan neuvottelu- ja
sopimuskäytännön vähäisyys.
Asiakaspääoman piirissä etu on etätyöntekijöiden asiakasorientaatio ja suuntautuminen
arvoketjujen suuntaan. Tietojärjestelmissä saattaa olla yhteisiä organisaatioiden
keskinäisiä osia, joiden hyödyntäjiä etätyöntekijät tyypillisesti ovat.
Yleisiä rakenteellisen pääoman piirissä ilmeneviä etuja ovat sopeutuminen
organisaatiomuutoksiin, tietojärjestelmien sisältämien etujen hyödyntäminen sekä
työprosessin temporaalinen ja spatiaalinen muotoiltavuus. Kustannukset asettavat
tietojärjestelmien käytölle rajoituksia.
Henkisen pääoman osalle on laskettavissa inhimillisten voimavarojen laaja-alainen käyttö
ja työn ja henkilökohtaisten velvollisuuksien kombinoiminen etätyön keinoin. Henkilöstö
voi myös halutessaan välttää työmatkoja ja sen tuomia ajankäyttöön ja kustannuksiin ja
ympäristöön kohdistuvia haittatekijöitä. (Kuvio 46.)
Alempien toimihenkilöiden osalla innovatiivinen tapa organisoida työt liittyy
ammatilliseen kehittymiseen muodollisesta asemasta riippumatta. (Vrt. Sveiby; 1997, 5363.) Toisaalta kyse on henkisen pääoman käyttötavasta eli kompetenssin käytöstä ja
kasvattamisesta organisaatiopääoman ja siihen liittyvien prosessi- ja innovaatiopääoman
alueilla.
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Kuvio 46. Etätyön tehokkuus- ja haittatekijät sekä osaamispääoma

Osaamispääoma

Rakenteellinen pääoma
+ Sopeutuminen organisaatiomuutoksiin
+ Tietojärjestelmien yleisten teknisten etujen
hyödyntäminen
+ Tietojärjestelmien tarjoama viestinnän
laajuus
+ Työprosessien synkronisuus / asynkronisuus
+ Muut tieto- ja tietoliikennetekniikan
mahdollisuudet vaikuttaa työprosessin
temporaalisiin ja spatiaalisiin ominaisuuksiin
- Tekniset järjestelmät kustannustekijänä

Asiakaspääoma
+ Asiakasorientaatio
+ Orientaatio arvoketjujen suuntaan
+ Tietojärjestelmissä yhteisiä osia
asiakkaiden kanssa

+ Asiakkaiden tilat ja tietojärjestelmät

Henkinen pääoma
+ Inhimillisten voimavarojen laaja-alainen käyttö
+ Työmatkojen välttäminen
+ Työn ja henkilökohtaisten velvollisuuksien
kombinointi

- Naisten kotona tapahtuvaan työhön
kohdistuva ambivalentti suhtautuminen

Organisaatiopääoma
+ Työsuorituksen määrää ja laatua korostava
toimintaperiaate sekä toiminta tarkoituksenmukaisissa
paikoissa ja tiloissa
+ Työntekijöiden ja asiakkaiden tilojen hyödyntäminen
- Etätyö osittain sopimusteknisesti ohjeistamatonta
- Erityisiä tuotoksen jakoon liittyviä sopimuksia tai
käytäntöjä ei ole

Innovaatiopääoma

Prosessipääoma

+ Mahdollisuus keskittymiseen ja häiriöiden
välttämiseen
+ Tarkoituksenmukaisen työympäristön valinta
+ Työ fyysisissä ja virtuaalisissa tiloissa
+ Työaikojen valinta sekä jaksottelu
+ Työtehtävien pidentynyt prosessointi,
kirjaaminen ja levittäminen
+ Työmotivaatio
- Työaikanormin kohoaminen ja vaikeudet
irrottautua työstä

+ Työn itsenäisyys ja harkintamahdollisuus
+ Toimitilakustannusten säästö
+ Mahdollisuus hajautettuun sisäiseen organisointiin
+ Joustoa työvoiman käyttöön
+ Työpanoksen kasvu
+ Tekniikan ja työn organisointiin liittyvien
tehokkuustekijöiden hyödyntäminen
+ Marginaalisten työtehtävien välttäminen
+ Työajan jousto / pidentyminen
- Kateus ja epäasiallinen kommentointi
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Etätyön tehokkuus liittyy jaettuun ja luotuun uuteen tietoon sekä innovaatioiden
tuottamiseen. Osallisuus sosiaalisessa prosessissa merkitsee osallisuutta useammassa ja
laajemmassa prosessikokonaisuudessa kuin muuten olisi mahdollista. Se merkitsee myös
prosessien ja niihin osallistuvien henkilöiden valikoimisen mahdollisuutta. Etätyön
keinoin voidaan olla prosessissa useamman henkilön kanssa ja keskittyneemmin omien
ajatusten kanssa. Työn organisoinnin keinoin on mahdollista keskittyä ja suunnata
ajattelua sekä henkilökohtaisella että sosiaalisella tasolla. Tehokkuus työssä on olemista
sosiaalisessa rakenteessa siten, että muodostetaan lisää tilaa yksilölliselle ja jaetulle
ajattelulle. Suhteellinen tehokkuus on luonteeltaan prosessi-innovaatio.
Etätyö merkitsee osaamispääoman osalta sitä, että työskentelytiloihin liittyvä rakenne on
muotoiltava siten, että ajatusten ja innovaatioiden tuottaminen on mahdollista. Keskeistä
on henkisen pääoman ja rakenteellisen pääoman välinen suhde. Rakenteellisen pääoman
elementtejä on muotoiltava siten, että henkinen pääoma voi toteutua siinä. Henkinen
pääoma ei ole itsenäinen osaamispääoman osa – esim. koulutuksena ja terveytenä - vaan
henkisen pääoman funktiot ilmenevät siinä, kuinka inhimillinen kyky voi ilmetä (olla
läsnä) työprosesseissa niin organisaatioin sisäisesti kuin suhteessa asiakkaisiin ja
ulkoisiin toimijoihin. Innovaatio- ja prosessipääoma ovat johdannaisia sekä organisaatioettä asiakaspääomasta.

11.8. Kouluttamisesta työn kehittämiseen
Poliittinen ja hallinnollinen keskustelu on Suomessa korostanut työmarkkinaongelmien kuten työttömyyden ja yritysten kannattavuuden - syynä koulutuksen puutetta, työvoiman
kysynnän ja tarjonnan kohtaantoon liittyviä, työmarkkinoiden joustavuuden puutteeseen
tai määrällistä joustoa estävään jäykkyyteen yhdistyviä tekijöitä. Kun työn organisointia
ja osaamispääomaa koskevat käsitykset kohdistuvat työvoiman laatuun ja käyttöön
liittyviin tekijöihin, ovat koulutusta ja työmarkkinoiden jäykkyyttä korostavat käsitykset
kohdistuneet työvoiman laatuun ja sen kulloiseenkin tarpeeseen yhdistettyyn
saatavuuteen. Uusliberaalit virtaukset korostavat työntekijän omaa ja ensisijaista vastuuta
työmarkkinoilla toimimisesta (mm. employability-keskustelu Euroopassa ja varsinkin
USA:ssa 1990-luvun loppupuolella.).
Yksi mahdollisuus luokitella työmarkkinoita koskevaa keskustelua on jakaa käsityksiä
työmarkkinoiden ominaisuuksia ja koulutusta korostaviin sekä toisaalta työn
organisointia ja inhimillisen voimavarojen käyttöä koskeviin teorioihin. Työn
organisointia koskevaa lähestymistapaa on pidettävä analyyttisempana, sillä se laajentaa
näköalaa
sekä
työmarkkinoiden
analysoinnille
ja
työelämää
koskeville
kehittämistoimenpiteille. Tämä tekee ymmärrettäviksi myös tutkimustulokset
koulutuksen ehdollisista vaikutuksista (Gustavsen ym.; 1995., Virkkunen; 2000, 7.) sekä
nk. tuottavuus- tai Solow:n paradoksia koskevan keskustelun (David; 1991, Alasoini;
1996., Knowledge Management...; 2000, 21-22.). Työmarkkinoiden kohtaanto- ja
koulutuskysymyksiä korostavat lähtökohdat jättävät huomiotta varsinkin tuottavuuden ja
kestävän työllisyyden ennakkoehdon - työorganisaation kyvyn käyttää inhimillistä
työpanosta. Siten niiden piirissä ei kyetä tekemään oheisessa asetelmassa 44. esitettyä
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eroa henkilöstön kykyjen käyttöasteen tai työmarkkinoiden laadullista ja määrällistä
joustoa koskevan strategian osalta. Laadullisesti joustava yritys työllistää traditionaalista
enemmän ja on traditionaalista yritystä tuottavampi (Ylöstalo (B); 1999.).
Etätyössä työn kehittäminen liittyy työelämän laadun ja tehokkuuden kohoamiseen.
Etätyöntekijät ovat asemassa, jossa työnantaja voi hyödyntää heidän taitojaan. Korkeaa
ammattiaitoa vastaa laadullisesti joustava henkilöstöpolitiikka. Taloudellisen kasvun
ollessa voimakasta ja henkilöstöpulan vallitessa ongelmaksi saattaa muodostua ihmisten
ylikuluminen.
Tarvittavista korjaavista toimista huolimatta tätä on pidettävä yleisenä tavoitetilana, jonka
suuntaan työmarkkinoiden tulisi pyrkiä. Kuitenkin vain noin neljännes suomalaisista
yrityksistä voidaan luokitella laadullisesti joustaviksi. (Ylöstalo (A); 1999, 19., Antila &
Ylöstalo; 1999, 9 - 11.) Työttömyyslukuja, ammatillisia sairauksia, työtapaturmia ja
eläkkeelle siirtymistä tarkastellessa voidaan havaita myös yleinen työvoiman
ylikuluminen ja inhimillisen pääoman hupeneminen sekä vajaakäyttö. Työvoiman korkea
koulutustaso tai tietoammateissa toimiminen sinänsä ei tuota menestyvää liiketoimintaa,
korkeaa työllisyyttä tai turvattua asemaa työssä. Ratkaisevaa on työnorganisoinnin ja
johtamisen kehittäminen. (Vrt. Ylöstalo (B); 1999.)
On käynnistetty alueellisia ja kansallisia työelämän kehittämisohjelmia (ks. Alasoini;
1996, Alasoini & Kyllönen & Kasvio; 1997.) ja EU-komissio on tuonut keskusteluun
elämää ja työtä tietoyhteiskunnassa käsittelevän vihreän kirjan (Eläminen...; 1996), jota
seurasi työnorganisointia käsittelevä vihreä kirja (Yhteistyössä…; 1997) ja eEuropetoimenpideohjelma työn kehittämistavoitteineen. Työpolitiikassa tarvitaan lainsäädäntöä,
koulutusta ja kehittämispolitiikkaa. Mikään näistä ei kuitenkaan ole yksin riittävä keino
tavoitetilan saavuttamiseen. Työmarkkinoita voidaan kuvata Asetelman 44. mukaisella
nelikentällä:
Perus-, ammatti- ja jatkokoulutuksen tehtävänä on antaa kansalaisille perusvalmiudet
ammattitaitoa vaativaan työhön, eli siirtää heidät ruudusta 3 ruutuun 1 ( 4 - 2). On
huomattava, että sijoittuminen ruutuun 2 eli koulutetun ja ammattitaitoisen väen
pitäminen osaamista vastaamattomissa tai heikosti muutoin järjestetyissä työpaikoissa on
voimavarojen vajaakäyttöä ja syy nk. tuottavuusparadoksiin (ks. esim. Alasoini; 1996 A,
16., vrt. Santamäki-Vuori; 1992., Kevätsalo; 1999.) eli siihen, etteivät
teknologiainvestoinnit
ole
tuottaneet
odotettua
katetta.
Sama pätee työttömyystilannettakin tarkasteltaessa - myös koulutusinvestointeihin. Ruotsin
työelämärahaston toiminnan arviointiraportissa todetaan, ettei koulutus aikaansaa
parempaa tuottavuutta, ellei koulutustoimenpiteitä ole liitetty osaksi työorganisaation
kehittämistä (Gustavsen ym.; 1995, 57-58., vrt. Antila; 2001, 34-35.).
”...tärkeää keskustelun kannalta on suhteellisen vahva yhteys työorganisaation ja
tuottavuuden välillä, erityisesti ottaen huomioon, ettei koulutuksen ja tuottavuuden välillä
ole keskinäistä yhteyttä. Tämä ei tarkoita, että koulutusinvestoinnit olisivat lopulta
huitaisuja ilmaan, mutta se merkitsee, ettei koulutuspanoksilla, joita ei ole kytketty
työorganisaation muutoksiin ja jotka eivät tue sellaisia muutoksia, ole mitään merkitystä
tuottavuuskehitykselle.” (Gustavsen ym.; 1995, 57.)
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Asetelma 44. Henkilöstön ammattitaito ja toimintastrategia
Työorganisaatio käyttää henkilöstön kykyjä

Henkilöstön
ammattitaito
korkea

Paljon
1.
Korkea tuottavuus
Laadullinen työmarkkinajousto
Työvoimapula

Vähän
2.
Tuottavuusparadoksi
Koulutusparadoksi
Suhdannetyöttömyys

Liiketoimintaprosessi ja työn orga- Liiketoimintaprosessi ja työn organinisointi
toimiva.
Henkilöstön sointi puutteelliset. Henkilöstön
kompetenssi käytössä
kompetenssi vajaakäytössä
Organisaation tarve: Lisää henkilökuntaa / henkilöstön valtaistaminen ja kvalifikaatioiden kehittäminen vajauksen torjumiseksi.

Henkilöstön
ammattitaito
matala

Organisaation tarve: Työorganiaation ja toimintatavan kehittäminen voimavarojen hyödyntämiseksi ja synergisten vaikutuksien
aikaansaamiseksi.

Lainsäädännöllä ja työehtosopimuksilla vähäinen vaikutus työn
ehtoihin.
3.
4.
Tuottavuuden pullonkaulat
Taantuva
ja
suhdanneherkkä
Työvoiman segmentoituminen
tuotanto.
Huono tuottavuus
Liiketoimintaprosessi
kehittyvä. Määrällinen työmarkkinajousto
Henkilöstön kompetenssi puutteellinen
Sekä liiketoimintaprosessi että henkilöstön kompetenssi puutteelliset
Organisaation tarve: Henkilöstön
koulutus
Organisaation tarve: Toimintojen
nopea alasajo ja voimavarojen
sijoittaminen kehittyville sektoreille
tai ratkaiseva toimintatavan sekä –
edellytysten muuttaminen.
Lainsäädäntö ja työehtosopimukset
tärkeitä työn ehtojen määräytymisessä.
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Ylöstalo päätyi johtopäätökseen, jonka mukaan koulutus on työllisyyden kannalta
positiivista, jos sen perustana on tarpeen kartoitus. Koulutuksella on myös
saturaatiopisteensä, jonka jälkeen sen positiivinen työllisyysvaikutus pienenee. (Ylöstalo;
1999, 24-29.)
Suomessa työvoima on korkeasti koulutettua ja työn arvostus on korkealla tasolla.
Innovatiivisen työnorganisoinnin ja johtamisen kehittämistoimenpiteiden keinoin on
huolehdittava yritysten ja julkisen sektorin laitosten kyvystä käyttää inhimillistä, teknistä
ja taloudellista potentiaalia hyväkseen. Tarvitaan ennen kaikkea työyhteisöjen
kehittämispolitiikkaa, jotta saataisiin aikaan siirtymä 2 -1. Tuottavuuden ja työllisyyden
ongelmana on ensisijassa se, että liian useat työorganisaatiot ja myös työntekijät ovat
sijoittuneet ”ruutuun 2”. Toivottavaa on maksimaalinen siirtyminen ”ruutuun 1”, jossa
useat etätyöntekijät näyttäisivät jo olevan.
Lainsäädännön ja työmarkkinaosapuolten sopimisen keinoin on luonnollisesti edelleen
huolehdittava siitä, ettei työmarkkinoille muodostu ongelmia ja syrjäytymistä. Tämä
koskee erityisesti aluetta 4. Sieltä tulee myös koulutuksen ja kehittämisen keinoin tukea
siirtymistä kohti ruutua 1.
Suomalaiset etätyösovellutukset, työelämän kehittämisohjelmat ja tietoyhteiskuntaa
koskeva keskustelu, joka kohdistuu työorganisaatioiden kehittämiseen, ilmentävät
mahdollista kehittymissuuntaa työpaikoilla. Ne ovat osoituksena siitä, että muutos kohti
kestävää työelämän laatua, taloutta ja työllisyyttä on mahdollinen.
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Liite 1.
Haastattelurunko 17. 6.1999
Keskeinen selvitettävä kysymys:
Oma työ sekä etätyön liittyminen liiketoimintaan:
KUINKA LIIKETOIMINTAPROSESSI TOTEUTUU TYÖPROSESSINA
JA KUINKA TYÖPROSESSI TOTEUTUU
LIIKETOIMINTAPROSESSINA AJASSA JA PAIKASSA

OMA TYÖ
0. Orientoivat kysymykset:
0.1. Millaiset ovat työtehtäväsi
0.2. Millainen on työhistoriasi
0.3. Millaisessa ryhmässä tai muussa organisatorisessa ympäristössä toimit
(ryhmä, tiimi, yksin tms.)
0.4 Piirrä paperille keskeinen työprosessisi kulku. Aika kulkee vasemmalta
oikealle. Mitkä ovat
a. keskeiset toiminnot,
b. keskeiset työvälineet
c. keskeiset työmenetelmät
d. keskeiset kontaktit,
e. keskeiset työryhmät
f. keskeinen tulos / tulokset
g. keskeinen palaute ja arviointi
h. mikä on keskeinen työsi kehittämisen alue
i. mikä on henkilökohtaisen kehittymisen alue
j. Mikä on työsi oleellisin sisältö

TEKIJÄT

AIKA
k. kuvaa etätyön osuutta (esim. eri värillä)
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1. Teknologia ja työnorganisointi
1.1. Millaisia tietoteknisiä välineitä ja tietoliikennejärjestelmiä käytät työssäsi.
1.2. Missä määrin tietojärjestelmät vaikuttavat työhösi:
Kuvaa suhdettasi
1.2.1. asiakkaisiin ja
1.2.2. työtovereihin,
1.2.3. Muihin henkilöihin tai organisaatioihin
jota hoidat henkilökohtaisin kontaktein ja tietoverkkojen välityksellä.
1.3. Millaisia ovat teknologia ja työnjärjestelyt
Kuvaa tekniikan ja työsi suhdetta
Miten etätyö vaikuttaa;
A. työn / työsi ja
B. liiketoiminnan luonteeseen
1.3.1. ajallisesti (useus, samanaikaisuus, tiivistyminen, hajautuminen) ja / tai
1.3.2. tilaan (tapahtumapaikkoihin, automaattisuuteen) liittyen ?
Ts. Kysymys jäsentyy 6-kenttänä
Millaisia muutoksia työssä on viime aikoina tapahtunut
A. omassa organisaatiossa ja
B. asiakkaiden osalta
C. Muiden kanssa:
- työn- ja liiketoiminnan nopeudessa
- tapahtumapaikoissa
omat työtoverit

asiakkaat

muut
yhteystahot

ajan muodot
paikan
muodot
1.4. Tuntuuko Sinusta oikealta sanoa, että työskentelet virtuaalisessa työtilassa
eli tietoverkkojen ylläpitämässä ja teknisesti tukemassa työavaruudessa ?
1.4.1. Millaisen määrän kokonaistyöajasta
1.4.2. Keiden kanssa / yksin
1.4.3. Miksi
1.4.4. Miten tämä työskentely tukee tai haittaa ajatteluasi ja työtäsi
1.5. Missä määrin työtä ja sen muutoksia ohjaavat:
1.5.1. Työnantajan ohjeet
1.5.2. Asiakkaan / prosessin tarpeet
1.5.3. Oma harkinta
1.5.4. työlainsäädäntö tai työehtosopimus
1.5.5. muu lainsäädäntö
1.5.6. jotkut muut tekijät
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2. ICL:n / Soneran henkilöstöpoliittinen toimintastrategia
& johtaminen
2.1. Kuvaa yrityksessä ja yksikössä vallitsevaa yleisiä johtamisperiaatteita
A. Millaista on yrityksen oma henkilöstöpolitiikka
B.- Onko se yhteistoiminnallista ja / tai kilpailevaa
- Kuinka se suhtautuu asiakkaisiin ja kilpailijoihin
- Pyrkiikö se omiin vai yhteisiin kilpailuetuihin
C. Luonnehdi suhtautumista








tehokkuuteen ja laatuun
asiakasyhteistyöhön
uuden tekniikan käyttöönottoon
organisaation kehittämiseen
uusien työnjärjestelytapojen käyttöönottoon
henkilöstön kehittämisperiaatteisiin ja työvoiman käyttöön pitkällä
aikavälillä
 ylityöhön
 koulutukseen sekä koulutuksen ja organisaation kehittämisen suhteeseen
D. Voidaanko vielä arvioida Nokian ja ICL:n / Telen ja Soneran
johtamistapojen tai organisaatiokulttuurien eroja.?
E. -Mikä on ICL:n kansainvälisen laajuuden merkitys ?
-Mikä on Soneran kansainvälistymiskehityksen merkitys ?
Tietotyö
2.2. Onko työpaikallasi jokin erityinen järjestely (organisatorinen tai
tekninen), jolla pyritään
2.2.1. tukemaan uuden tiedon tuottamista
2.2.2. nopeuttamaan tiedon jakelua
2.2.3. kiinnittämään tiedon tuotantoon asiakkaita tai muita organisaation
ulkopuolisia

Oppiva organisaatio tms.
2.2.4. Onko toimintoja pyritty kehittämään nk. oppivan organisaation suuntaan
tai voidaanko johtamisen lähtökohtia kuvata jollakin muulla lähestymistavalla ?
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3. Etätyö
3.1. tavoitteita etätyön suhteen.
3.1.1 Miten etätyö liittyy yrityksen liiketoiminnan ja henkilöstöpolitiikan
periaatteisiin ?
3.1.2. Onko etätyötä arvioitu markkinarationaliteetin eli sen yritykselle tuoman
aseman ja goodwillin kannalta
3.1.3. Onko etätyötä arvioitu taloudellisen rationaliteetin eli taloudellisten
kustannusten ja hyötyjen kannalta
3.1.4. Onko etätyötä arvioitu voimavarojen käytön eli ihmistyön ja välineiden
käytön tehokkuuden näkökulmista
3.2.Toiminnan sujuvuus ja eri tasojen käsitykset
3.2.1. Esiintyykö eri johtamisen tasoilla samansuuntaisia vai ristiriitaisia
näkemyksiä siitä, kuinka työ ja asiakassuhteet tulee järjestää ?
3.2.2. Esiintyykö työntekijöiden kesken samansuuntaisia vai ristiriitaisia
näkemyksiä siitä, kuinka työ ja asiakassuhteet tulee järjestää ?

3 ETÄTYÖN TOTEUTUS
3.1. Sopiminen ja kustannusten jako
- Kenen aloite
- miksi sovittiin
- kattaako sopimus rationaliteetin eli onko sovittu merkittävistä asioista vai
jääkö jotakin olennaista sopimisen ulkopuolelle.
Työntekijöiden / palkansaaja-aseman kuvaus. Mikä on etätyöjärjestelyn
vaikutus työn ehtoihin.
3.2. Työn ehdot
Työsuhde ja sen jatkuvuus
Palkka
Työaika
Työn henkinen ja fyysinen rasittavuus
Työn sisältö ja työnjako
Kehittymismahdollisuudet
Tietojen saanti
Mahdillisuus yhteistoimintaan
Sosiaaliset ja ammatilliset ihmissuhteet etätyössä
Perhe-elämä ja etätyö
Tasa-arvo & etätyö
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Etätyön tehokkuus- ja haittatekijät
Millaisia etätyöhön liittyviä hyötytekijöitä ja haittatekijöitä olet havainnut ?
3.4. Etätyön edut ja työn tehostuminen
Organisaation toimintaperiaatteet
3.4.1. Organisaatiokulttuurin muutokset
3.4.2. Johtaminen
Teknologian vaikutus
3.4.3. Tekniset tekijät
Yksilölliset- ja ryhmätyömenetelmät
3.4.4. Työmenetelmät
3.4.5. Verkostoituminen
Yksilöllinen ja sosiaalinen asema
3.4.6. Asema palkkatyötekijänä / työn laatu
3.4.7. Sosiaaliset tekijät
3.4.8. Henkilökohtaiset tekijät
3.4.9. Muut tekijät

3.5. Etätyön ongelmat
5.1. Toimintojen ohjaus
5.2. Tekniset seikat
5.3. Työmenetelmät
5.4. Palkansaajaintressit
5.5. Henkilökohtaiset intressit
5.6. Sosiaaliset tekijät
5.7. Muut tekijät

6. Mihin suuntaan toivot liiketoiminnan / työsi kehittyvän
tulevaisuudessa ?
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7. Muistilista:
Etätyön hyödyt ja haitat 1990-luvun alussa:
Hyödyt
Tekniset tekijät
- tietotekniset välineet ja -järjestelmät
- nopeat tietoliikenneyhteydet
- tietoliikenneyhteyksien laajuus
- tietokannat

Työmenetelmät ja johtaminen
- työnantajan toimeenpanema työvoiman käytön joustavuus
noususuhdanteessa ja teknisen kehitysprosessin aikana
- työpanoksien lisääntyminen
- verkosto-organisaation käyttö
- tietosäpinä
- työn rytmittäminen ja -ajankohdan valinta
- häiriötön työympäristö / häiritsevien työympäristöjen välttäminen (mitä
tärkeämpi työ, sitä oleellisempaa on häiriön välttäminen)
- unohtamisten välttäminen
- jatkuva asioiden prosessointi ja kirjaaminen

Sosiaaliset tekijät
- perhe-elämän tukeminen
- häiritsevien sosiaalisten kontaktien välttäminen

Henkilökohtaiset seikat
- aikajoustot
- työn ajoittaminen sopivaan vireydentilaan
- työperäisten henkisten rasitustekijöiden väheneminen
- työmatkojen välttäminen
- mahdollisuus paneutua kiinnostaviin tehtäviin ilman muodollisen työajan
rajoitusta ja häiriötekijöitä
- henkilökohtainen vapaus ja omaehtoinen ammatillinen ohjautuvuus

Etätyön ongelmat
Tiivistäen etätyön ongelmat voidaan nimetä Nokia-Datassa seuraavasti:
Tekniset seikat ja työmenetelmät
- tietoliikenteen puutteellisuus ja sen viiveet
- interaktiivisen vuorovaikutuksen puute
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Sosiaaliset tekijät sekä henkilökohtaiset- ja palkansaajaintressit
- sosiaalisten kontaktien väheneminen ja eristymisen mahdollisuus
- työstä saatavan palautteen vaikeutuminen
- työn ja vapaa-ajan ei-toivottu sekoittuminen
- työsuoritusten arviointiongelmat
- työsuoritusten ei-toivottu lisääntyminen
- työhön ja vapaa-aikaan orientoituminen vaikeutuu
- kotiympäristössä palkkatyötä häiritseviä tekijöitä

Toimintojen ohjaus
- johtamisen kehityttävä tieto- ja etätyön mukana
- kustannusten ja projektien hallinnan vaikeutuminen
- työn määrän, laadun ja siihen liittyvien ongelmien arvioinnin vaikeus
- kustannusten arviointi hankaloituu
- työntekijöiden liikkuvuus kasvaa
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Juhani Pekkola
Telework in Finland;
Physical, virtual, social and mental spaces as working environments for telework.
SUMMARY
Telework is one way among the knowledge and clerical employees to arrange work on
the time-space dimension so that physical, technical, and social factors of their working
environment support thinking and production of innovations. The production of
knowledge and innovations is based on individual thinking and the collective process.
Work as a process of thinking and action can be realized in a physical, virtual, and social
environments.
The accidental and adjective theory regarding time allows the intepretation of time as a
characteristic of the process. Thus, by means of modifying the process, concepts of time
can be modified. Especially in virtual environments, it is possible to realize work and
business processes by modifying the temporal attributes. Telework is a way to organize
work to increase possibilities for presence in physical, virtual, and social – thinkingsupportive - environments and processes.
The motives of telework are linked to the requirements of work, time management, and
efficiency. This can be interpreted as an effort to manage the working process by
modifying the working space and interspersing and prioritizing working and personal
processes. Telework is part of general flexibility regarding working time.
Teleworkers are mainly upper-level clerical employees, whose labour market position is
better than average. In their case, telework is part of the increased quantitative labour
market flexibility. As for subordinate clerical employees, telework can mainly be linked
to decreased quantitative labour market flexibility. For upper-level clerical employees,
telework offers only slight improvement of the quality of working life, whereas for
subordinate clerical employees the change is significant. In both employee groups,
telework is clearly connected to increased chances of variety in working time. Telework
affects upper-level clerical employees only slightly, while subordinate clerical employees
are affected more significantly. In general, the lengthening of telework time strengthened
its labour market political impacts.
There are several advantages and some disadvantages concerning telework. These are not
absolute but depend on the nature of the organization of business and work. Since
telework very seldom is closely related to the business or personnel strategies of
organizations, the advatanges are generally individual and local. The advantages of
telework are based on the immediate benefits of functional organization of work, the
utilization of the possibilities of technical systems, personal work performance, customer
orientation, and growth of networks. The possible lengthening of working time is one
disadvantage, and in some cases also the use of quantitative labour market flexibility.
The efficiency factors of telework are connected to several aspects of the theory
concerning intellectual capital, especially the modification of the internal structure of the

enterprise and maintaining customer capital. Telework is a way to adapt to the fast-paced
activity in value-added chains, in which the importance of formal organizations decreases
and the importance of cooperation through networks increases.

Key Words:
Telework
eWork
Presence - Absence
Telepresence
Labour Market
Labour Market Flexibility
Labour Market Segmentation
Working Time
Labour Market Position
Quality of Working Life
Time
Place
Space
Intellectual Capital
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Juhani Pekkola
Distansarbete i Finland;
Fysiska, virtuala, sosiala och mentala arbetsutrymmen som arbetsmiljö i distansarbete.
Svensk resumé
Målet med denna forskning är att beskriva distansarbetets natur på nationell nivå och att
studera det i enskilda fall i vissa företag. Distansarbetet har betraktats begreppsmässigt
som arbete i rummet och som olika former av tidsanvändning. Distansarbetets karaktär
har behandlats i ljuset av teorier om kompetenskapitalet och segmenteringen av
arbetsmarknaden. Uppmärksamhet fästes både vid företagets och vid löntagarens
intressen. Som referensram har för företagets del använts teorin om kompetenskapitalet
och för löntagarnas del diskussionen om hur en persons ställning på arbetsmarknaden
bestäms. Därtill inriktade sig forskningen på distansarbetets specificerade för- och
nackdelar på 1990-talet.
Forskningsuppgiften preciserades genom att ställa följande frågor:
Hurudana är de empiriska tillämpningarna av distansarbetet i Finland när det gäller
tidsanvändningen och den sociala organiseringen och när distansarbetet betraktas som
arbete i ett virtuellt rum.
Hur inverkar informationsarbetets organisering i form av distansarbete på arbetstagarens
ställning på arbetsmarknaden och arbetslivets kvalitet inom olika personalgrupper.
Hurudana är tidens och platsens former i det moderna samhället och arbetslivet.
Vilken betydelse har distansarbetet för arbetsorganisationen i ljuset av teorin om
kompetenskapitalet.
Vilken är arbetsmarknadens och affärsverksamhetens rationalitet i förhållande till de
tekniska och organisatoriska förutsättningarna.
Debatten om distansarbete är i regel arbetsmarknads- eller företagsspecifik eller inriktad
på att beskriva fenomenets yttre drag. Gestaltningen av kontextuella arbetsmiljöer samt
problematiseringen av temporala och spatiala begrepp är trots sin svårighet och sina
risker nödvändigt för att främja debatten om arbetets organisering. En ytterligare
motivering för detta studium är de sociologiska och filosofiska perspektiven på tid och
plats som bara i mindre utsträckning har tillämpats på bedömningen av arbetsprocessen
eller distansarbetet.
Sättet på vilket arbetes organiseras är en mycket viktig faktor med tanke på den
ekonomiska avkastningen, sysselsättningen och livskvaliteten. Organiseringen av arbetet
gäller inte bara det fysiska rummet. Det är också fråga om sociala arrangemang och
arbete i en virtuell miljö. Dessa är miljöer för skapandet av information när man strävar
efter att producera tankar och innovationer.
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11.1. Distansarbete som begrepp
Distansarbetet i Finland är ett sätt att organisera arbetet speciellt bland
informationsarbetare och funktionärer i innovativa organisationer. I distansarbetet strävar
man efter att organisera arbetet i tids- och rumsdimensionen så att de fysiska och sociala
faktorerna i arbetsprocessen stöder tänkandet, produktionen av kunskap och innovationer.
Distansarbetets tekniska och organisatoriska drag har ändrats på 1980- och 1990-talen.
Distansarbetet som term har förändrats beroende på hur man sett på arbetet och
arbetsprocessens natur; tidigare innebar detta att man verkade i flera fysiska rum (på
distans), nu avses med det arbete i flera processer eller mervärdeskedjor samtidigt med
hjälp av datanät. Begreppet distansarbete håller på att smälta in i eWork-begreppet med
vilket man beskriver arbetet i datanätmiljö. Distansarbetets koncept hör emellertid ihop
inte bara med den virtuella miljön utan även med fysisk, social och andlig arbetsmiljö..

11.2. Distansarbetets omfattning och natur
Distansarbetarnas antal beror på definitionen. Det väsentliga här är om man med
distansarbetare avser dem som arbetar distansarbetsmässigt eller dem som definierar sig
som distansarbetare. Antalet distansarbetstimmar per tidsenhet och ett eventuellt avtal
mellan arbetstagaren och arbetsgivaren som kriterium för definitionen inverkar på
uppskattningen. I denna forskning har distansarbetet setts som en trend, ett allt
allmännare sätt att arbeta i vilket speciellt tiden och rummet används för att uppnå både
arbetets mål och individuella mål.
Enligt arbetsförhållandebarometerns kriterier räknade 12,5 % av löntagarna sig till
distansarbetare år 1997. Under 1990-talet har distansarbetet ökat årligen med 9 % – 14 %.
Under åren 1997 – 2000 har uppskattningarna om distansarbetarnas antal varierat mellan
4,3 % och 16,8 %. I själva verket finns det en större grupp än den ovannämnda som
arbetar distansarbetsmässigt men som inte ser sig själva som distansarbetare.
Distansarbetet är vanligast bland högre funktionärer, och deras utbildnings- och
inkomstnivå avviker tydligt från genomsnittet. Distansarbetarna är yrkesskickliga och de
har självständiga uppgifter. Det är typiskt att distansarbetarna har själv organiserat sitt
arbete eller gjort detta i ett allmänt samförstånd med sin arbetsgivare. Bara var femte
distansarbetare hade år 1995 officiellt avtalat om detta med sin chef. Det är typiskt med
ett distansarbete på 1-3 dagar under en månad. De som arbetar hemma med hjälp av
informationsteknologin ser sitt arbete nästan utan undantag antingen som frivillig
flexibilitet (63 %) eller som normal arbetstid (35 %).
År 1990 märkte man på Nokia Data Oy att en stor del av e-posten koncentrerade sig på
kvällen och veckosluten. År 1999 kan man med förbehåll dra slutsatsen, att ICL Invia
Abp:s personal är under 10 % - 15 % av sin arbetstid anslutna till företagets datanät
annorstädes ifrån än sin fasta arbetsplats. Arbetet på datanäten på ordinarie arbetsplatser
är betydligt mera omfattande än detta.
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År 1997 var distansarbetet vanligast inom servicebranschen och den offentliga sektorn.
Distansarbetarna utför distansarbete av orsaker som har att göra med arbetets krav,
tidkontroll och effektivitet samt intresse och produktivitet. Arbetsgivarnas motiv för
användning av distansarbete är tidkontroll, produktivitet, delande av arbetsbelastningen
och motiverande av personalen. Man uppger även andra motiv. Arbetsplatserna befinner
sig i olika skeden i tillämpandet av distansarbete. Informationssystemens och de sociala
systemens möjligheter att effektivera, humanisera eller flexibilisera arbetet har inte
utnyttjats till fullo.
Den fasta arbetstiden differentieras och man arbetar allt mera i andra utrymmen än den
arbetsplats som man anvisats av arbetsgivaren. Distansarbete är en del av denna
arbetstidsflexibilitet. Arbetstidens längd och mosaikartade karaktär eller flexibilitetens
typ är i och för sig frågor som har att göra med individuell och organisatorisk
arbetskontroll och som inte beror på distansarbetet. Arbetstiden har traditionellt reglerats
med hjälp av lagstiftning, kollektivavtal och social kontroll. När arbetets utmaningar,
ansvar och arbetstagarens självständiga kontroll ökar, blir gestaltningen av arbetstiden i
allt större utsträckning en intern sak inom arbetsprocessen. (Konstellation 1.)
Konstellation 1. Arbetstidens och -platsens förändringsriktningar
arbetsplatsen som rum
arbetsgivarens rum

differentierad

annat / varierande rum

ny arbetstidplats

arbetstid

fast

traditionell
arbetstidplats

3. Närvaro
Distansarbete innebär ett deltagande i arbetsprocesser och det kan i Giddens' (1984)
termer betraktas som närvaro i eller frånvaro från processer eller enligt Heinonen (2000)
med närvarons och den virtuella närvarons termer. Närvaron som arbete i olika rum är
både personlig närvaro och samvaro, dvs. nätuppbyggnad och samverkan.
Arbetsmiljöernas betydelse hör ihop med effektiverandet av den individuella och
samhälleliga tankeverksamheten. Distansarbete som arbete i fysiska, virtuella och sociala
rum är ett sätt att närvara och delta.
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Distansarbetarens identitet byggs i riktning av arbetsprocesserna. Den uppstår inte enbart
på basen av arbetsgivarorganisationen, personal-, eller yrkesgruppen och den påverkas i
allt mindre grad av arbetsmarknadens legal-avtalsmässiga grundstruktur. Utvecklandet av
identiteten bestäms genom att man klarar av sina uppgifter.
I distansarbete kan arbetstagaren vara i kontakt med flera fysiska, virtuella och sociala
rum där hon kan dela med sig av tankar och innovationer och utveckla dem.
Distansarbetet yttrar sig som en del av flexibiliteten mot arbets- och fritiden och inverkar
både på personens ställning på arbetsmarknaden och på arbetslivets kvalitet.
Distansarbetet anknyts till företagets verksamhet på ett sätt vilket med hjälp av teorin om
kompetenskapitalet kan framställas som utnyttjande av mänskliga resurser och som
förbättrande av den inre och yttre strukturens funktion.
Castells uppskattar teknologioptimistiskt att teleteknologin kommer att leda till en ökad
efterfrågan på självständig personal som behärskar arbetshelheter. (Castells; 1996, 240241.) Arbetets sociala organisering bestämmer de villkor inom vilkas gränser tekniska
möjligheter kan utnyttjas i produktionen. Utvecklandet av arbetsprocessen innebär att
informationstekniken tillämpas så att det är möjligt att få till stånd kvalitativa
förändringar inom produktionen, sänka kostnaderna, förbättra prestationerna och
samtidigt behålla kontrollen över processerna, anpassa sig till en global
konkurrenssituation samt tillämpa nya organisationsformer som baserar sig på flexibilitet
och organisation. Förändringen ökar mängden av direkt arbete, eftersom teknologin
stärker arbetstagaren. Det är bara de rutinarbeten som kan automatiseras som försvinner.
Speciellt ökar sådant arbete som har att göra med analysering, beslutsfattande och
nyprogrammering i realtid. (Castells; 1996, 242.)
I Finland finns arbetsplatser där personalpolitiken baserar sig på ett höggradigt
utnyttjande och utvecklande av mänskliga resurser och där de anställdas kompetens är
hög. På dessa arbetsplatser förverkligas en informationsbaserad strategi visavi
distansarbetet.
En väsentlig indelning kan göras mellan dem som använder nätet aktivt och passivt och
mellan dem som är bortkopplade från det. (Jfr Collins; 2000, 60.) Den möjlighet till
samarbete som hör ihop med nätverket öppnar möjligheter till ett utvidgat utnyttjande av
den mänskliga arbetsinsatsen. En flitig användning av nätverket stärker en persons
ställning på arbetsmarknaden i synnerhet om arbetet är självständigt.
Distansarbetet ökar nätverksarbetet och anslutning till nätet. Social eller yrkesmässig
isolering hör inte till finländskt distansarbete. Distansarbetet som virtuell närvaro hör
ihop med distansarbetarnas ställning. I synnerhet bland lägre funktionärer tyder
arbetslivets kvalitet, ställningen på arbetsmarknaden och användningen av arbetstiden på
att den organisatoriska ställningen höjs i samband med distansarbete. Nätverksarbetarens
status kan höja en persons ställning i hierarkin på det sättet att hon tar eller får oftare
uppgifter som har att göra med beslutsfattande och förverkligande. Detta kommer fram
bl.a. i utjämningen av organisationen på så sätt att distansarbetarna själva tar hand
arbetsledningsuppgifterna. Kontrollen över tidsanvändningen och användningen av egna
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Konstellation 2. Distansarbete som närvaro och aktivitet i arbetsprocessens rum
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4. Arbete i rummet
Virtuella, sociala och fysiska arbetsrum till vilka hör arbetets organisation och tekniska
system, skapar förutsättningar för arbetet och påverkar dess former. Fysiska, virtuella och
sociala rum är miljöer som stöder andligt arbete - dvs. tänkande och nyskapande - som
utförs antingen individuellt eller i grupp. (Konstellation 3.)
1

Modell; prof. Ahonen; Osaamisyhteiskunnasta...; 2000, 44.)
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När arbetet blir mångsidigare, förflyttas det från fysiska miljöer till virtuella och mera
omfattande sociala miljöer. Kombinerandet av arbetsprocesser som sker i olika rum och
utformandet av arbetsprocesser med teknisk-organisatoriska medel bidrar till effektivitet.
Detta utgör en individuell och organisatorisk utmaning för arbetskontrollen. I
distansarbetet är det fråga om att distansarbetarna går i spetsen för denna utveckling inom
affärsverksamheten och arbetets organisation.
Man har haft tvivel om virtuella miljöer när det gäller insamling av tyst information och
svårigheten att explicera den, men dessa tvivel är överdrivna. Det är klart att till den
virtuella miljön och kombinerandet av funktionerna i olika miljöer anknyter faktorer som
gör det möjligt att producera information även i betydelsen av ömsesidig interaktion av
tyst och synlig information.

Konstellation 3.
innovationer

Fysiska, sociala och virtuella rum som miljöer för arbete och

ANDLIGT RUM
Individuellt andligt rum
och personernas delade
medvetenhet
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arbete
kunskap
tänkande

Sociala rum

rum
Virtuella rum

Fysiska rum

stor

liten
processernas mängd och mångformighet
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I den accidentella och adjektiva teorin om tiden är det möjligt att tolka tiden som
processens egenskap. Med tekniska och organisatoriska medel kan man inverka på
arbetsprocessens temporala och spatiala egenskaper. Detta gör det möjligt att formulera
arbetsprocessen t.ex. synkront eller asynkront, parallellt, som ett nätverk. Dessutom kan
man påverka arbetsprocessens relativa cykel. Distansarbete är ett sätt att förverkliga eller
utveckla dessa möjligheter. (Konstellation 3.) Dessutom kan man behandla tiden som ett
relativt begrepp från social eller kulturhistorisk synvinkel. Tidskoncepten anknyter sig
också till individuella och samhälleliga maktförhållanden. Latenta tidskoncept eller
tolkandet av ett tidskoncept som absolut utgör hinder för innovativ organisering av
arbetet.
Det andliga rummet är primärt för arbetet. Tankar och idéer kan bara formas i
medvetandet. Det sociala rummet hör ihop med människornas vilja och det funktionella
förverkligandet av tankar. Tidigare har det varit möjligt att stöda arbete som ett
producerande av tankar och innovationer i sociala och fysiska miljöer. Ett virtuellt rum
som stöds med teknisk-sociala medel främjar utbyte och generering av tankar, eftersom
man med dess hjälp kan ändra de strukturella villkor för kommunikation, som anknyter
till det fysiska och sociala rummet, och använda hjälpmedel och metoder som stöder
tänkandet. Detta kan söndra kulturbundna föreställningar om tiden. Mänskliga
föreställningar om tiden bestäms av andliga och sociokulturella strukturer. Med hjälp av
virtuella strukturer kan man påverka tanke- och arbetsprocessernas temporala egenskaper.
I vilken mån mänskliga föreställningar om tiden på ett ontologiskt sätt anknyter sig till
det som vi kallar tid, kan vi inte kognitivt avgöra.
Distansarbetets betydelse för affärsverksamhet, arbetseffektivitet och arbetslivets kvalitet
eller för teorin om kompetenskapitalet baserar sig på att det med distansarbetets metoder
är möjligt att arbeta skickligt i flera fysiska rum och sociala miljöer än tidigare. Eftersom
användningen av informations- och teleteknik hör nära ihop med distansarbetet, har
distansarbetarna typiskt nog även varit de första som arbetat i virtuella miljöer. Virtuella
miljöer erbjuder mångsidiga möjligheter för arbete i sociala och andliga miljöer.
Distansarbete är närvaro i flera rum. Denna närvaro måste inte bara förstås som fysisksocial närvaro, utan framförallt som andlig-intellektuell närvaro. Närvaron i och
frånvaron från processerna är ett fenomen som har att göra med tidsanvändningen.
Omdömes- och påverkningsförmågan samt kapaciteten avgör i hur många processer en
människa eller en organisation kan vara med och på vilket sätt dessa processer är
kombinerade.

5. Distansarbete och segmenteringen av arbetsmarknaden
Teorierna om arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden och segmenteringen av
arbetsmarknaden antar att arbetstagarnas arbetsvillkor bestäms på basen av utbildning
och branschens relativa ställning. Även kollektivavtalsverksamheten, den fackliga
organisationsgraden,
kapaciteten
för
facklig
intressebevakning
och
arbetsmarknadssystemet i allmänhet är väsentliga faktorer. Enligt Atkinsons (1987) teori
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om det flexibla företaget inverkar strategisk yrkeskunskap och utbudet på denna på en
persons ställning på företagets inre arbetsmarknad.
Tillämpningarna av distansarbetet bör granskas i reglerade och oreglerade
arbetsmarknadsmiljöer, i organisationer som utnyttjar personalens kunskaper rikligt eller
relativt litet och bland mer eller mindre yrkeskunniga arbetstagare. I det finländska
arbetsmarknadssystemet inverkar distansarbetet inte på arbetsförhållandets juridiska eller
arbetsavtalsmässiga natur. Distansarbetet är frivilligt och man utgår ifrån att det baserar
sig på arbetstagarens och arbetsgivarens ömsesidiga nytta.
Med de egenskaper inom arbetsmarknadssystemet som reglerar företagsstrategi kan man
delvis förklara att segmenteringen av arbetsmarknaden under depressionen på 1990-talet i
Finland inte ledde till dramatiska sociala eller kulturella splittringar bland de sysselsatta
eller på företagens inre arbetsmarknader. Arbetsmarknadssystemets stabiliserande natur
syns även i det att informationsarbetet - som en arbetsform som följer den ekonomiska
utvecklingen - inverkade år 1993 på arbetslivets kvalitet och arbetsmarknadshoten enbart
icke-lineärt och i ringa grad. (Pekkola & Ylöstalo; 1996.). Det finländska
arbetsmarknadssystemet utjämnar skillnader mellan olika personalgrupper och dämpar
konjunkturernas och affärstrendernas verkningar på de olika personalgruppernas ställning
på arbetsmarknaden.
År 1997 kan distansarbetarnas ställning på arbetsmarknaden tolkas vara bättre än
genomsnittet. Distansarbetarnas starka ställning på arbetsmarknaden beror på grund- och
fortbildning, lönesystem och de allmänna formerna av arbetets organisering, och den
yttrar sig bl.a. som en hög lönenivå. Distansarbetarna räknar sig till informationsarbetarna
och tjänstemannagrupperna. Distansarbetet har en självständig inverkan på en persons
ställning på arbetsmarknaden, på arbetslivets kvalitet och arbetstider, eftersom det i
distansarbetet ingår en utvecklings- eller effektiveringsåtgärd som sammanhänger med
arbetets organisering.

6. Distansarbete och arbetets villkor
Distansarbetet hör i första hand ihop med individuell och självständig organisering av
arbetet. Det är även en del av enheternas sätt att organisera sitt arbete, försöka uppnå
kostnadsbesparingar och effektivitet. Distansarbete förverkligas typiskt på arbetsplatser
där man gör informationsarbete och där personalpolitiken baserar sig på kvalitativ
flexibilitet i vilken distansarbetet ingår som ett redskap.
Distansarbetet hör ihop med ökade möjligheter till påverkan och utveckling. Denna ökade
delaktighet baserar sig delvis på ett omfattande samarbete och på att personerna deltar i
flera arbetsprocesser. Delvis är det frågan om ökad individuell kompetens.
När processerna blir mera invecklade, förverkligas den större organisatoriska kontrollen
som ökad individuell, specialiserad kontroll. Organisationerna kan behålla sin handlingsoch konkurrenskraft, om de utvecklar metoder med vilka enskilda områden av kunnande
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och kompetens förenas med varandra och med affärsverksamhetsprocessen på
informationens och arbetsprestationernas nivå.
Hos högre funktionärer hör distansarbetet ihop med flera former av arbetstidsflexibilitet.
Typiskt för de lägre funktionärernas distansarbete var att förändringarna i
tillvägagångssätt som gällde arbetstiden var större än hos högre funktionärer. Profilen för
arbetstidsflexibilitet hos distansarbetande lägre funktionärer liknade högre funktionärers
profil. Distansarbetarnas möjligheter att påverka arbetstakten var bättre än i genomsnitt.
Distansarbete är en metod att behärska arbetet. Distansarbete är ett frivilligt arrangemang
som baserar sig på hög nationell arbetsmoral och självstyrning.
Distansarbetets korrelation med övertidsarbete utan ersättning och med intervjuuttalanden
om arbetets allt mera totala karaktär avspeglar ett problem med den personliga och
organisatoriska processkontrollen. Detta problem har lösts genom att förlänga
arbetstiden. Den ökade kvantitativa arbetsmarknadsflexibiliteten, som beror på de högre
funktionärernas distansarbete, tillsammans med en större säkerhet om att stanna kvar på
arbetsmarknaden ger anledning till att granska teorierna om segmenteringen av
arbetsmarknaden så att en stark ställning på arbetsmarknaden i 1990-talets finländska
arbetsliv är förknippad med en både kvalitativ och kvantitativ arbetsmarknadsflexibilitet.
Vad den kvantitativa flexibiliteten beträffar stred de distansarbetande högre
funktionärernas ställning på arbetsmarknaden mot antagandena såtillvida att den
kvantitativa flexibiliteten mot permitteringar, uppsägningar och förflyttningar bland dem
var större än bland dem som inte distansarbetade. Distansarbetande lägre funktionärer
trodde oftare än personer som gjorde informationsarbete men som inte var distansarbetare
att de skulle få ett jobb som motsvarade deras yrke ifall de skulle bli arbetslösa.
Bland distansarbetande högre och lägre funktionärer var arbetslivets kvalitetsfaktorer
något bättre än genomsnittet. Även i fråga om kvalitetsfaktorerna skilde sig
distansarbetande lägre funktionärer positivt från sina kolleger som gjorde
informationsarbete.

7. Distansarbetets fördelar och nackdelar och kompetenskapitalet
Distansarbete är ett neutralt sätt att organisera arbetet. Dess tillämpningar kan leda till bra
eller dåliga lösningar för arbetstagarna, organisationen eller miljön. Ur affärsstrategins
synvinkel är distansarbete en metod för att anpassa sig till återkommande
organisationsförändringar.
Distansarbete baserar sig inte på arbetsledningsrätt eller hierarkiska ledningsmetoder,
eftersom det väsentliga är distansarbetarnas egen bedömning och det att distansarbetarna
själva tar hand om arbetsledningsfunktionerna. Distansarbete har att göra med valet av en
fridfull och innovativ arbetsmiljö, arbete i både fysiska och virtuella rum. De viktigaste
fördelarna med distansarbetet hör ihop med utnyttjandet av teknik, personlig organisering
av arbetsmetoder, arbetstid och arbetsplats samt sammanpassandet av arbetet med
personliga intressen.
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Konstellation
4.
kompetenskapitalet

Distansarbetets

fördelar

och

nackdelar

och

Kompetenskapital

Strukturellt kapital
+ Anpassning till organisationsförändringar
+ Utnyttjande av informationssystemens
allmänna tekniska fördelar
+ Omfattande kommunikation som informationssystemen möjliggör
+ Arbetsprocessernas synkronism / asynkronism
+ Informations- och teleteknikens andra
möjligheter att påverka arbetsprocessernas
spatio-temporala egenskaper
- Tekniska system som en kostnadsfaktor

Kundkapital
+ Kundorientering
+ Orientering i riktning mot värdekedjor
+ Datasystemen har gemensamma delar med
kunden

+ Kundernas rum och datasystem

Innovationskapital
+ Möjligheter till koncentration och undvikande av
störningar
+ Valet av en ändamålsenlig arbetsmiljö
+ Arbete i fysiska och virtuella rum
+ Val och periodisering av arbetstider
+ Förlängd processning, registrering och spridning
av arbetsuppdrag
+ Arbetsmotivation
- Höjandet av arbetstidsnormen och svårigheterna
att lösgöra sig från arbetet

Andligt kapital
+ Mänskliga resurser utnyttjas till fullo
+ Undvikande av arbetsresor
+ Kombinerande av arbete och personliga förpliktelser
- Ambivalent inställning till kvinnors arbete
hemma

Organisationskapital
+ Verksamhetsprincip som betonar arbetsprestationens
kvantitet och kvalitet. Verksamhet på ändamålsenliga
platser och i ändamålsenliga rum
+ Utnyttjandet av arbetstagarnas och kundernas rum
- Distansarbetet saknar delvis avtalstekniska anvisningar
- Det finns inga speciella avtal och praxis om hur
avkastningen utdelas

Processkapital
+ Arbetets självständighet, bedömningsmöjlighet
+ Inbesparing i lokalitetskostnader
+ Möjlighet till decentraliserad inre organisation
+ Flexibilitet till användningen av arbetskraft
+ Ökad arbetsinsats
+ Utnyttjandet av effektivitetsfaktorer som hör ihop
med organiserandet av tekniken och arbetet
+ Undvikandet av marginella arbetsuppgifter
+ Arbetstidens flexibilitet / förlängning
- Avund och ovidkommande kommentarer
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Distansarbetets största nackdel är förlängningen av arbetstiden. Detta är typiskt i
situationer där personligt ansvar eller förverkligandet av arbetsledningsfunktioner och
bristen på organisation eller utomstående kontroll leder till förändring av
arbetstidsnormer. (Se Aitta; 2000, 156-157.) En av distansarbetets nackdelar kan ur de
övre funktionärernas synpunkt i vissa fall även anses vara att den kvantitativa
arbetsmarknadsflexibiliteten blir vanligare. Ett potentiellt – och med arbetstiden
sammanhängande - problem är att det finns inga avtal om distansarbetet och hur dess
avkastning skall utdelas. Andra nackdelar måste i allmänhet anses vara ringa, även om de
kan ha individuell verkan.
När man placerar distansarbetets för- och nackdelar i teorin om kompetenskapitalet, berör
detta speciellt innovations-, och processkapitalet, eftersom fördelarna är i första hand
individuella och arbetstagarspecifika. Detta beror på att ett distansarbetsmässigt
organiserande av arbetet inte i allmänhet på ett djupgående sätt anknyter sig till
företagens eller organisationernas affärsstrategi. Distansarbetets effektivitetsfaktorer är
inte absoluta utan de är faktorer som hör till affärsstrategins natur och till produkt- och
processinnovationernas utvecklingsskede. I grund och botten hör effektivitetsfaktorer
ihop med stärkandet av den mänskliga verksamheten.
Distansarbetets effektivitet hör ihop med delad och skapad ny information samt med
producerandet av innovationer. Delaktigheten i sociala processer innebär delaktighet i
flera och mera omfattande processhelheter än vad som annars vore möjligt. Det innebär
också möjlighet att välja processer och personer som deltar i dem. Med distansarbetets
metoder kan man delta i en process med flera personer och samtidigt koncentrera sig
bättre på sina egna tankar. Med hjälp av arbetets organisering är det möjligt att
koncentrera sig och inrikta tänkandet både på den personliga och på den sociala nivån.
Effektiviteten i arbetet innebär att man är med i den sociala strukturen så att man skapar
mera rum för det individuella och delade tänkandet. Relativ effektivitet är till sin natur
processinnovation.
För kompetenskapitalets del innebär distansarbetet att den struktur som anknyter sig till
arbetsrummen bör formuleras så att det är möjligt att producera tankar och innovationer.
Det väsentliga är förhållandet mellan det andliga kapitalet och det strukturella kapitalet.
Elementen i det strukturella kapitalet bör formuleras så att det andliga kapitalet kan
förverkligas i det. Det andliga kapitalet utgör inte en självständig del av
kompetenskapitalet – t.ex. som utbildning och hälsa - utan det andliga kapitalets
funktioner ta sig uttryck i hur den mänskliga förmågan kan yttra sig (vara närvarande) i
arbetsprocesserna såväl innanför organisationen som i förhållande till kunderna och
externa aktörer. Innovations- och processkapitalet är derivat av både organisations- och
kundkapitalet. (Konstellation 4.)

8. Från utbildning till utvecklandet av arbetet
I Finland har man betonat att orsaken till arbetsmarknadsproblem - såsom arbetslöshet
och företagens lönsamhet - är bristen på utbildning, faktorer som har att göra med

XII
balansen mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft eller som står i samband med
arbetsmarknadens bristande flexibilitet eller stelhet som förhindrar kvantitativ flexibilitet.
Medan uppfattningarna om arbetets organisering och kompetenskapitalet gäller faktorer
som har att göra med kvaliteten på och användningen av arbetskraft, handlar de
uppfattningar, som betonar utbildning och arbetsmarknadens stelhet, om tillgången på
arbetskraft i kombination med dess kvalitet och det förhandenvarande behovet av
arbetskraft. Nyliberala strömningar betonar att arbetstagaren själv bär det primära
ansvaret för sin verksamhet på arbetsmarknaden.
Det är skäl att indela debatten om arbetsmarknaden å ena sidan till synsätt som betonar
arbetsmarknadens egenskaper och utbildningen samt å andra sidan till synpunkter om
arbetets organisering och utnyttjandet av mänskliga resurser. Betraktelsesättet som
betonar arbetets organisering är mera analytiskt, eftersom det öppnar ett mera utvidgat
perspektiv för analyseringen av arbetsmarknaden och för arbetslivsutvecklingsåtgärder.
Det gör också förståeliga både forskningsresultaten om utbildningens villkorliga
verkningar (Gustavsen mm.; 1995., Virkkunen; 2000, 7.) och diskussionen om den s.k.
produktivitetsparadoxen som även kallas Solows paradox (David; 1991, Alasoini; 1996.,
Knowledge Management...; 2000, 21-22.). Utgångspunkter som betonar
utbildningsfrågor och balansen mellan utbudet och efterfrågan på arbetsmarknaden
förbigår förhandsvillkoret för produktivitet och hållbar sysselsättning - nämligen
arbetsorganisationens förmåga att använda den mänskliga arbetsinsatsen. Således kan
man med hjälp av dem inte göra den i vidstående konstellationen 5 presenterade
skillnaden när det gäller utnyttjandegraden av personalens förmåga eller strategin för
arbetsmarknadens kvalitativa och kvantitativa flexibilitet. Ett kvalitativt flexibelt företag
sysselsätter mera än ett traditionellt företag och är mera produktivt (Ylöstalo (B); 1999.).
I distansarbete anknyter utvecklandet av arbetet till höjningen av arbetslivets kvalitet och
effektivitet. Distansarbetarna befinner sig i en ställning där arbetsgivaren kan utnyttja
deras färdigheter. Hög yrkesfärdighet motsvaras av en kvalitativt flexibel personalpolitik.
När den ekonomiska tillväxten är kraftig och när det råder brist på personal kan
människornas utslitning bli ett problem.
Trots att det behövs korrigerande åtgärder, måste man se detta som det allmänna
måltillståndet i vars riktning arbetsmarknaden borde sträva. Emellertid kan bara cirka en
fjärdedel av finländska företag klassificeras som kvalitativt flexibla. (Ylöstalo (A); 1999,
19., Antila & Ylöstalo; 1999, 9-11.) När man granskar arbetslöshetssiffror,
yrkessjukdomar, arbetsolyckor och pensionering, kan man även konstatera en allmän
utslitning av arbetskraften och att det mänskliga kapitalet krymps och inte utnyttjas till
fullo. Även om arbetstagaren är högt utbildad eller arbetar i informationsyrken leder detta
i sig själv inte till framgångsrik affärsverksamhet, hög sysselsättning eller en trygg
ställning i arbetet. Det avgörande är att organiseringen och ledning av arbetet utvecklas.
(Jfr Ylöstalo (B); 1999.)
Det har startats lokala och nationella utvecklingsprogram för arbetslivet (se Alasoini;
1996, Alasoini & Kyllönen & Kasvio; 1997.), och EU-kommissionen har bidragit till
diskussionen med en grön bok om arbete i informationssamhället (Eläminen...; 1996).
Den åtföljdes av en grön bok om arbetets organisation (Yhteistyössä…; 1997) och
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eEurope-åtgärdsprogrammet med sina utvecklingsmålsättningar för arbetet. I
arbetspolitiken behövs lagstiftning, utbildning och utvecklingspolitik. Ingendera av dessa
är dock i sig själv en tillräcklig metod för att uppnå måltillståndet. Arbetsmarknaden kan
beskrivas med den följande fyrfältaren:
Konstellation 5. Personalens yrkeskunskap och affärsstrategin
Arbetsorganisationen utnyttjar personalens resurser

Personalens
yrkesskicklig
het är hög

Mycket
Litet
1.
2.
Hög
produktivitet,
Kvalitativ Produktivitetsparadox,
arbetsmarknadsflexibilitet, Brist på Utbildningsparadox,
arbetskraft
Konjunkturarbetslöshet
Affärsprocessen och organiseringen Affärsprocessen
och
arbetets
av arbetet fungerar. Personalens organisation är bristfälliga. Personalens
kompetens i bruk
kompetens utnyttjas inte till fullo
Behov av organisation: Mera
personal / personalens delaktighet,
utvecklande av kvalifikationer för att
avvärja bristen.

Personalens
yrkesskicklig
het är låg

Behov av organisation: Utvecklandet av
arbetsorganisationen och sättet att verka
för att utnyttja resurser och åstadkomma
synergistiska verkningar.

Lagstiftningen och kollektivavtalen
har ringa inverkan på arbetets
villkor.
3.
4.
Produktivitetens
flaskhalsar, Stagnerande och konjunkturkänslig
Segmentering av arbetskraften
produktion,
Låg
produktivitet,
Kvantitativ arbetsmarknadsflexibilitet
Affärsprocessen
i
utveckling.
Personalens kompetens bristfällig
Både affärsprocessen och personalens
kompetens bristfälliga
Behov
av
organisation:
Personalutbildning
Behov
av
organisation:
Snabb
nedkörning
av funktionerna och
placeringen av resurser på sektorer i
utveckling eller också en avgörande
ändring av sättet att verka samt - en
ändring av förutsättningarna.
Både lagstiftning och kollektivavtal
viktiga i bestämningen av arbetets
villkor.
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Grund-, yrkes- och vidareutbildningens uppgift är att ge medborgarna
grundförutsättningarna för arbete som kräver yrkeskunskap, d.v.s. förflytta dem från ruta
3 till ruta 1 ( 4 - 2). Det bör beaktas att placeringen i ruta 2 d.v.s. att hålla utbildat och
yrkeskunnigt folk i arbetsuppgifter som inte motsvarar deras kunnande eller på
arbetsplatser som annars är dåligt organiserade är detsamma som att inte utnyttja
resurserna till fullo och orsaken till den s.k. produktivitetsparadoxen (se t.ex. Alasoini;
1996 A, 16., jfr Santamäki-Vuori; 1992., Kevätsalo; 1999.) m.a.o. till det att
teknologiinvesteringarna inte har frambringat den väntade täckningen. Detsamma gäller även när man betraktar arbetslöshetssituationen - för utbildningsinvesteringar. I
evalueringsrapporten om den svenska Arbetslivsfondens verksamhet konstateras att
utbildningen inte leder bättre produktivitet, ifall utbildningsåtgärderna inte har anknutits
till arbetsorganisationens utveckling (Gustavsen mm.; 1995, 57-58., jfr Antila; 2001, 3435.).
”...viktigt med tanke på diskussionen är det relativt starka samband mellan
arbetsorganisationen och produktiviteten, speciellt när man beaktar att det inte finns
något ömsesidigt samband mellan utbildningen och produktiviteten. Detta betyder inte
att utbildningsinvesteringarna slutligen skulle vara slag i luften, men det betyder att
utbildningsinsatser som inte har kopplats till förändringar i arbetsorganisationen och
som inte stöder sådana förändringar inte har någon betydelse för
produktivitetsutvecklingen.” (Gustavsen mm.; 1995, 57.)
Ylöstalo kom till slutsatsen att utbildningen är positiv med tanke på sysselsättningen, om
den baserar sig på kartläggningen av behovet. Utbildningen har även sin saturationspunkt
efter vilken dess positiva sysselsättningseffekt minskar. (Ylöstalo; 1999, 24-29.)
I Finland är arbetskraften högt utbildad och arbetsmoralen är hög. Med metoderna för
innovativ arbetsorganisation och ledning bör man se till att företagen och den offentliga
sektorns institutioner kan till fullo utnyttja mänsklig, teknisk och ekonomisk potential.
Det behövs framför allt utvecklingspolitik för arbetsorganisationerna, så att man får till
stånd förskjutningen 2 -1. Problemet med produktiviteten och sysselsättningen är i första
hand det att för många arbetsorganisationer har placerat sig i ”ruta 2”. Det är önskvärt
med en maximal förflyttning till ”ruta 1” där de flesta distansarbetarna redan verkar vara.
Med hjälp av lagstiftningen och arbetsmarknadsparternas samförstånd bör man
naturligtvis fortfarande se till att det inte uppstår problem och utslagenhet på
arbetsmarknaden. Detta gäller speciellt för område 4. Man bör också med hjälp av
utbildning och utveckling stöda förflyttningen därifrån mot ruta 1.
De finländska tillämpningarna av distansarbete, arbetslivets utvecklingsprogram och den
debatt om informationssamhället som rör utvecklandet av arbetsorganisationer visar till
vilken riktning arbetsplatserna kan utvecklas. De är ett tecken på att ändringen mot en
hållbar kvalitet på arbetslivet och en hållbar ekonomi och sysselsättning är möjlig.

EKONOMI OCH SAMHÄLLE
Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan
Publications of the Swedish School of Economics
and Business Administration

78. INGER ROOS: Switching Paths in Customer Relationships. Helsingfors 1999.
79. AARNI PURSIAINEN: Price and Volume Effects of Foreign Investors: Empirical
Evidence from the Helsinki Stock Exchange. Helsingfors 1999.
80. MIKA VAIHEKOSKI: Essays on International Asset Pricing Models and Finnish
Stock Returns. Helsingfors 1999.
81. BENNY JERN: Essays on the Microstructure of the German Market for Stock
Options. Helsingfors 1999.
82. MATS HANSSON: Market Microstructure Effects of Share Distributions. Helsingfors 1999.
66. MARIA HOLMLUND: Perceived Quality in Business Relationships. Helsingfors
2000. 2 tr. 2nd pr.
83. PATRICK FURU: Development and Transfer of Competence in the Multinational
Corporation - Foreign Subsidiaries as Centers of Excellence. Helsingfors 2000.
84. PETTERI REPO: Consumer Interest in Free Trade Revisited. Interpreting Reactions
of Four Consumer Organizations. Helsingfors 2000.
85. EDVARD JOHANSSON: Essays on the Determinants of Self-Employment.
Helsingfors 2000.
86. NIKLAS LINDHOLM: Globally Standardized Performance Management Policies in
Multinational Companies' Subsidiaries in China - Empirical Evidence from Expatriate Managers, Host Country Managers, and Host Country Professionals.
Helsingfors 2000.
87. OLLI RYYNÄNEN: Bevisning i inkomstbeskattningen. Proof in Income Tax
Assessment and Litigation. English Summary. Helsingfors 2000.
88. JANNE VIITANEN: Auditors' Professional Ethics and Factors Associated with
Disciplinary Cases against Auditors. Helsingfors 2000.
89. SIMO LEHTONEN: Venture Capitalist's Exit Vehicles and Their Effects on
Perceived Utility, Allocation of Rewards and Contract Structure. Helsingfors 2000.

90. KAREN SPENS: Managing Critical Resources through Supply Network Management - A Study of the Finnish Blood Supply Network. Helsingfors 2001.
91. RONNIE SÖDERMAN: Essays on Derivatives Risk Management - Examining the
Pricing and Monitoring Processes of Financial Derivatives. Helsingfors 2001.
78. INGER ROOS: Switching Paths in Customer Relationships. Helsingfors 2001. 2 tr.
2nd pr.
92. RITVA KINNUNEN: Creating and Testing of Service Ideas and Service Production
Concepts. Helsingfors 2001.
93. KIM SUNDKVIST: Essays on Option Pricing with Smiles and Non-Constant
Volatility. Helsingfors 2001.
94. PÄIVI VOIMA: Negative Internal Critical-Incident Processes - Windows on
Relationship Change. Helsingfors 2001.
95. DARYOUSH FARSIMADAN: Reforming Public Administration Based on New
Public Management Concepts. The Case of the Public Administration Reform in
Kyrgyz Republic. Helsingfors 2001.
96. PETER ZASHEV: IMF in Eastern Europe - Success or Failure? International
Monetary Fund Operations in Eastern Europe - Comparing the Results. Helsingfors
2001.
97. THOMAS SANDVALL: Essays on Mutual Fund Performance Evaluation. Helsingfors 2001.
98. MIKAEL VIKSTRÖM: Essays on Option Pricing and Trading - Evaluating the
Effects of Dividends and Different Time Units in the Pricing Models. Helsingfors
2001.
99. KIRSTI LINDBERG-REPO: Customer Relationship Communication - Analysing
Communication from a Value Generating Perspective. Helsingfors 2001.
100. JAN-ERIK KRUSBERG: Studies on Dumping and Antidumping Policy in Finland.
Helsingfors 2001.
101. JAN-MAGNUS CEDERLÖF: Ecological Modernisation and Market-based Policy
Instruments. The Use of New Instruments in Environmental Policy in Finland and
Sweden. Helsingfors 2001.
102. AKU PENTTINEN: Peso Problems in the Level and Volatility of Stock Returns.
Helsingfors 2001.
103. INGALILL ASPHOLM: Rättsekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar i
Norden. Helsingfors 2002.

TIIVISTELMÄ
Etätyö on tietotyöntekijöiden ja toimihenkilöiden keskuudessa yksi tapa järjestää työ
aika-tila ulottuvuudella siten, että fyysiset-, tekniset- ja sosiaaliset tekijät työympäristössä
tukevat ajattelua ja innovaatioiden tuottamista. Tiedon ja innovaatioiden tuottaminen
perustuu yksilölliseen ajattelutoimintaan ja ryhmämäiseen prosessiin. Työtä ajattelu- ja
toimintaprosessina voidaan toteuttaa fyysisessä-, virtuaalisessa ja sosiaalisessa
ympäristössä.
Etätyön motiivit liittyvät työn vaatimuksiin, ajan hallintaan ja tehokkuuteen. Tämä on
tulkittavissa pyrkimykseksi työprosessin hallintaan työtilaa muuntelemalla ja työ- sekä
henkilökohtaisia prosesseja lomittamalla ja priorisoimalla. Etätyö on osa yleistä
työaikaan liittyvää joustavuutta.
Etätyöntekijät ovat pääsääntöisesti ylempiä toimihenkilöitä, joiden työmarkkina-asema
on keskimääräistä parempi. Heidän osaltaan etätyö liittyy lisääntyneeseen määrälliseen
työmarkkinajoustoon. Alemmilla toimihenkilöillä etätyö liittyy pääsääntöisesti
vähentyneeseen määrälliseen työmarkkinajoustoon. Ylempien toimihenkilöiden osalta
etätyöhön liittyvä työelämän laadun paraneminen on lievää, alemmilla toimihenkilöillä
voimakasta. Molemmissa toimihenkilöryhmissä etätyö liittyy selvästi työaikojen
monimuotoistumiseen. Ylempien toimihenkilöiden kohdalla etätyön vaikutukset ovat
lievemmät ja alempien toimihenkilöiden kohdalla voimakkaammat. Yleisesti etätyöajan
pidentyminen voimisti sen työmarkkinapoliittisia vaikutuksia.
Etätyöhön liittyy useita hyötytekijöitä ja joitakin haittatekijöitä. Nämä eivät ole
absoluuttisia vaan riippuvia liiketoiminnan ja työn organisoinnin luonteesta. Koska etätyö
ei yleensä kiinteästi liity organisaatioiden liiketoiminta- tai henkilöstöstrategiaan ovat
hyötytekijät yleensä yksilökohtaisia ja paikallisia. Etätyön hyötytekijät perustuvat työn
tarkoituksenmukaisen organisoinnin välittömiin etuihin, teknisten järjestelmien
ominaisuuksien
käyttöönottoon,
henkilökohtaisen
työn
suorittamiseen,
asiakasorientaatioon ja verkottumiseen. Haittatekijä on työajan mahdollinen piteneminen
ja joissakin tapauksissa määrällisen työmarkkinajouston käyttö.
Etätyön tehokkuustekijät liittyvät osaamispääomaa koskevan teorian useisiin osiin,
erityisesti yrityksen sisäisen rakenteen muotoiluun ja asiakaspääoman ylläpitoon. Etätyö
on yksi keino mukautua nopearytmiseen toimintaan lisäarvoketjuissa, joissa muodollisten
organisaatioiden merkitys vähenee ja verkostomaisen yhteistyön merkitys lisääntyy.

