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L
äsnätyö: Uudenlainen
työn tekemisen kulttuu-
ri ja välineet mahdol-
listavat työnteon mis-
sä vain, milloin vain.

Meille työ on tehtävä ja tulos, ei
aika ja paikka. Näin sanotaan uu-
den työnantajani Microsoftin verk-
kosivuilla.

”Työajaksi luetaan työhön käy-
tetty aika sekä aika, jonka työnte-
kijä on velvollinen olemaan työ-
paikalla työnantajan käytettävis-
sä”, sanoo työaikalaki. Tulkinnan
mukaan työtä tehdään vain olois-
sa, joissa työnantaja pystyy valvo-
maan työntekoa. Etätyöstä ei ole
mainintaa laissa.

Kumpikohan edellä mainituis-
ta kuvaa paremmin työnteon tu-
levaisuutta? Perinteisessä teolli-
suudessa ei enää osata hyödyntää
kokonaisvaltaisesti vastuuta otta-
vaa työntekijää ja tehdä sellaista,
mitä muualla ei osata. Mikäli olet
kanssani samaa mieltä, että ensin
mainittu on enemmän tulevaa ja
jälkimmäinen mennyttä, niin var-
maan myös ihmettelet, miten 200
kokopäiväistä lainsäätäjää ei ole ol-
lut tehtäviensä tasalla tällä vuosi-
tuhannella.

ETÄTYÖTÄ toki tehdään yhä enem-
män, ja siihen sopimusmalleja löy-

tyy työmarkkinajärjestöiltä ja la-
kiinkin varmasti jollain aikajänteel-
lä etätyö on tulossa. Mielestäni ke-
hitys voisi kuitenkin kulkea niinkin
päin, että etunenässä määritellään,
mitä huomenna tehdään. Yleensä-
hän ensin katsotaan, mitä työehto-
sopimuksilla on viime vuosina so-
vittu ja sitten kirjataan asiat lakiin.

Toinen jälkeenjääneisyyden
osoitus on vuosilomalaki, jossa ar-
kipäivällä tarkoitetaan yhä myös
lauantaita. Laskenta on peruja kuu-
sipäiväisestä työviikosta. Valtion
virka- ja työehdoissa on tosin so-
vittu, ettei lauantaita lasketa loma-
päiväksi ja muutoinkin lomakerty-
mä on suurempi, mikäli henkilöllä
on pitkä työhistoria. No, vastaavas-
ti virastotyön päivittäinen työaika
on vain 7h 15 min. Julkisyhteisöjen
menojen suhde bruttokansantuot-
teeseen on jo yli 58 %. Jokainen voi
vetää yhtälöstä johtopäätöksensä.
Toivottavasti enemmän tulevat su-
kupolvet kuin henkilökohtainen
etu mielessä.

MIKÄLI Suomeen halutaan kilpai-
lukyiset työmarkkinat ja kestävät
julkisen sektorin rakenteet, tarvi-
taan rakentavaa ja välillä rajuakin
uudistusmieltä. Yksi hyvä esimerk-
ki yli puoluerajojen tapahtunees-
ta uuden maailman politiikasta oli

sote-ratkaisun päälinjojen sopimi-
nen. Myös lakien on oltava tätä ja
mieluummin huomista päivää.

Tärkeimmän uudistuksen vaa-
tivat kuitenkin edunvalvontatyön
asenteet. Järjestöt ja yhteisöt ovat
jumiutuneet edunvalvonnassaan
aikaan, jolloin olimme teknologian
kärjessä ja lisäarvoa syntyi kuin it-
sestään. Nyt eväät on syöty ja jo-
kaisen osapuolen on haluttava hy-
vää myös muille, mikäli halutaan
kestäviä ratkaisuja.

YRITYSTEN reaktiivisesta toiminta-
kulttuurista on päästävä itseensä
uskovaan ja proaktiiviseen toimin-
taan. Muutoksiin ei tule reagoida,
vaan nähdä tuleva ja tehdä se muu-
tos, mihin muut reagoivat. On ai-
ka herätä maailmaan, jossa ei enää
voida käyttää energiaa vain omien
etujen ajamiseen.

Onni on, että asioihin on yleen-
sä tarjolla ratkaisu, joka on lopulta
parempi kuin yhdenkään osapuo-
len alkuperäinen ehdotus. Tulee 
vain pystyä näkemään myös mui-
den tarpeet ja jokaisen osapuolen
on aidosti puhallettava yhteiseen
hiileen. Laihojen kompromissien
aika on ohi.

KALLE KIILI

ay-vastaava, keskustan

Tampereen kunnallisjärjestö ry

Suomalainen työelämä
siirtyy vaiheeseen 2.0

Uusi tekemisen kulttuuri ja välineet mahdollistavat työnteon missä ja milloin vain.

Järjestöt jumiutuivat edunvalvonnassa aikaan, jolloin olimme teknologian kärjessä.

TAUSTA

Etätyöhön
löytyy haluja

  • Valtaosa työntekijöistä haluai-

si tehdä töitä ainakin osin etänä.

  • Nyt 14 prosenttia työvoimasta

on säännöllisesti etätöissä.

  • Työntekijät toivovat, että työ

olisi paitsi paikasta myös ajasta

riippumatonta. Lähes neljä

viidestä toivoo, että työpäivä

päättyisi, kun työt on tehty.

  • Joustot vaativat uudenlaista

ajattelua. Työntekijän täytyy

pystyä johtamaan itse itseään,

ja esimiesten on päästettävä irti

liiasta seuraamisesta.

  • Tähän asti on ollut vallalla ns.

päiväkotiajattelu: alaisia ja työ-

kavereita pitää jotenkin vahtia,

jotta työt tulevat tehtyä.

  • Lähde: Aamulehti 8.3.2013
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Valtaosa työntekijöistä haluaisi
tehdä töitä ainakin osin etänä.
Toiveiden ja todellisuuden välil-
lä on iso kuilu, sillä tätä nykyä 14
prosenttia työvoimasta työsken-
telee säännöllisesti etänä.

Viestintätoimisto Ellun Ka-
nojen Dialogi-kyselyyn vas-
tanneista yli 1�900 työntekijäs-
tä peräti 93 prosenttia toivoo
työnantajaltaan etätyömahdol-
lisuutta.

Näin suurta osuutta saattaa
osin selittää se, että kysely teh-
tiin kuudessa yrityksessä, joissa
etätyötä jo parhaillaan kehite-
tään.

Kyselystä vastaavan viestin-
nän strategi Joonas Pikkarai-
sen mukaan tulokset kuvastavat
silti yleistä asenneilmastoa, sillä
vastaajat ovat hyvin erilaisis-
sa töissä teollisuudesta media-
alaan ja iältään parikymppisistä
lähes eläkeikäisiin.

Etätyötoiveita kysyttiin lisäk-
si 500:lta Aalto-yliopiston opis-
kelijalta.

Työntekijät toivovat, että työ
olisi paitsi paikasta myös ajasta
riippumatonta. Lähes neljä vii-
destä toivoi, että työpäivä päät-
tyisi, kun työt on tehty. Kello-
kortti-aika saattaakin olla pian
historiaa.

–�Keskimäärin 80 prosenttia
kaikista vastaajista totesi saa-
vansa enemmän aikaan, kun voi
itse valita työtehtävien perus-
teella työnteon paikan, on se 
sitten kotitoimisto, kahvila, juna
tai mökki, Pikkarainen sanoo.

Pikkarainen kertoo tietolii-
kenne- ja ICT-palveluyritys Eli-
san havainneen liikkuvan työn
hyödyt myös työnantajalle. Yri-
tys säästää muun muassa toi-
mitiloissa.

Joustot vaativat uudenlais-
ta ajattelua. Työntekijän täytyy

Vakituinen työpiste Tampereel-
la Telia-Soneralla, 1–2 etätyö-
päivää viikossa kotona, 2–4 työ-
päivää kuukaudessa yrityksen
Pasilan konttorilla.

Tamperelaisen turvallisuus-
päällikkö Jarmo Kosken mu-
kaan järjestely toimii, koska työt
kulkevat läppärissä minne vain,
kunhan netti pelaa.

Kotona tehtävässä etätyös-
sä parasta on Kosken mukaan
rauha. Kukaan ei tule yllättäen
ovelle keskeyttämään ajatuksia.

–�Etäpäivissä olen huoman-
nut, että työpäivä voi venyä pi-
demmäksi, koska tuntien täyt-
tymistä valvoo tarkemmin. Työ-
paikallahan aikaa voi mennä 
työnteon lisäksi keskusteluun 
työkavereiden kanssa.

Etätyön joustavuus tulee esiin
siinä, että työt voi tehdä vaikka
mökiltä käsin.

Kun tällaisen etäpäivän pitää
esimerkiksi perjantaina, vapaa-
aika pääsee alkamaan saman 
tien työpäivän tullessa täyteen.

Työskenneltäessä kotona on
Kosken mukaan tärkeää sulkea
ja laittaa tietokone pois silmistä
iltapäivällä, jotta työt selkeästi
päättyvät.

–�Näistä kolmesta työskente-
lytavasta olen mieluiten Tampe-
reen toimistolla. Siellä ei tarvit-
se keskeyttää töitä ruoanlaiton
takia, ja laitteet pelaavat var-
mimmin.

”Etätyöpäivä 
vaihtuu nopeasti 
vapaalle”

”Tietyt päivät etätöissä” ”Työajat kotonakin”

Siina Jokinen on pendelöinyt ja toisaalta saanut pitää myös etäpäi-

viä koko työuransa ajan, toistakymmentä vuotta.

Kalle Kipinä taittaa työmatkan Tampereelta Helsinkiin pari kolme

kertaa viikossa.

Pari vuotta sitten Jarmo Koski pendelöi Tampereen ja Pasilan väliä useamman kerran viikossa, jolloin työmatkat alkoivat jo tuntua rankoilta. Nykyisin työpäivä Pasilassa

tuntuu mukavalta vaihtelulta. Junamatkat hän käyttää työntekoon.

Valtaosa työntekijöistä tahtoo tehdä etätöitä
Kysely:
Kellokortti
historiaan,
luottamus
korvaa ”päivä-
kotivalvonnan”

Tausta

Dialogi-kysely

Työelämän kehittämiseen

tähtäävät Dialogi-kyselyt ovat

viestintätoimisto Ellun Kano-

jen hanke. Tänä vuonna selvi-

tetään ammattiin opiskelevien

käsityksiä työelämästä.

Dialogi 2012 selvitti opis-

kelijoiden ja jo työelämässä

olevien asenteita ja toiveita

liikkuvasta työstä eli siitä, että

töitä voitaisiin tehdä paikasta

ja ajasta riippumatta.

Kyselyyn vastasi 1 921 työn-

tekijää kuudesta yrityksestä,

joissa etätyötä parhaillaan

kehitetään. Yritykset ovat

Wiberg ei anna pääministe- sen hankkeeseen. kilpailutusta, allekirjoittajiin tutkimushankkeen rahoituk- mukaan valittu toimintatapa on osallistuu. lainsäädäntöä ole rikottu.
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Tampereen pormestari An-
na-Kaisa Ikonen kertoi kes-
kiviikon Aamulehdessä, että
hän aikoo pitää kesälomansa
palkattomana ja säästää näin
Tampereen kaupungin ja ve-
ronmaksajien rahoja.

Ikonen aloitti pormestarina

22. tammikuuta 2013. Kuinka

pitkä loma tuoreelle pormes-

tarille on kesään mennessä

kertynyt, Anna-Kaisa Ikonen?

–�Käytännössä minulle
kertyy lomaa viikon verran.
Olisin joka tapauksessa otta-
nut toisen viikon palkatonta
lomaa ja nyt aion jättää nos-
tamatta kaupungilta kuu-
kauden palkan, noin 14�000
euroa.

Kerroit haluavasi näyttää esi-

merkkiä. Keskivertopalkan-

saajan näkökulmasta kuu-

kausipalkkasi on todella iso.

Pystyvätkö muut kaupungin

organisaatiossa seuraamaan

esimerkkiäsi?

–�Ymmärrän kyllä, että
tilanteet ovat erilaisia, enkä
halua tehdä tästä isoa nume-
roa. Pienistä puroista kertyy
iso virta, ja toivon, ettei sääs-
töjä tarvitse hakea vaikeim-
mista paikoista. Jos jollakin
on mahdollisuus ja halua
auttaa, voisiko esimerkiksi
pitkään lomaan oikeutettu
ottaa sen päälle yksittäisen
päivän palkatonta vapaata?

–�Kaupungin talous on tiu-
kalla, ja puhumme säästöistä
johtoryhmässä 21. maalis-
kuuta.

Kuinka pitkä 
on pormestarin 
loma?
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%
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%

Nykytilanne: 14 % työvoimasta
tekee etätöitä

7

Toivoisi, että työnantaja 
tukisi etätyötä

Kyllä

Kyllä

Opiskelijat

Työntekijät

Ei

Ei

Haluaisi työpäivän päättyvän
kun t ötehtä ät on teht

Tampereen
ammattikor-

keakoulusta valmistu-
vat 23 kuvataideopis-
kelijaa haluavat kertoa,
millaisia teoksia tuot-
taa opiskelu historialli-
sessa miljöössä Tampe-
reen ydinkeskustassa.
Avoimet ovet tänään
kello 10-16 osoitteessa
Finlaysoninkatu 7.

Nyt

S
eppo Salminen (sd) antoi sel-
vityksen (AL 26.4.) Tampe-
reen tarkastuslautakunnan

tehtävistä. Ne tuntuvat tarpeelli-
silta ja arvokkailta. Kritiikkini koh-
distui lautakunnan toimintaan ja
tahtoon.

Salminen kertoo, että valtuusto
määrittelee, kuinka paljon yhtiön
on tuloutettava omasta tulokses-
taan osinkoa kaupungille. Hän sa-
noo, että tarkastuslautakunta ei voi
puuttua hinnoitteluun. Järjestel-
män heikkous on juuri siinä, että
tarkastuslautakunnan jäsenet ovat
niitä valtuutettuja, jotka me kun-
talaiset olemme valtuustoon va-

linneet. Lautakunnasta on muo-
dostunut ”uteliaiden ihmisten ker-
ho”, niin kuin eräs virkamies mi-
nulle määritteli.

Kirjoituksessani jätin kertomat-
ta ”suodatintyöryhmästä”, joka ko-

koontuu siinä vaiheessa, kun tar-
kastuslautakunnassa on tarkoi-
tus käsitellä jotain asiaa. Ryhmään
kuuluvat pormestari, kaupungin-
hallituksen 1. ja 2. varapuheenjoh-
taja sekä valtuuston puheenjohtaja.
Tarkastuslautakunnan puheenjoh-
taja kutsutaan myös kokouksiin.

RYHMÄ päättää, onko asia sellai-
nen, että se tarvitsee tarkastus-
lautakunnan käsittelyn. Ei se, et-
tä kaukolämpötariffi on noussut 
vuosittain 10 % ja on Oulussa 33 %
halvempi tarkoita, että lautakun-
nan jäsenten tulee istua tutti suus-
sa kokouksissa.

Hinnoitteluun on puututtava
valtuuston kokouksessa, ja samal-
la aukeaa tieto yhtiön puuhastele-
mista investoinneista.

Uutta kuntalakia valmistellaan
parhaillaan ja varmaan tarpee-
seen. Kuntaliiton piirissä ollaan
voimakkaasti sitä mieltä, että kun-
tien tarkastuslautakuntien tehtä-
vät on syytä poistaa hallinnosta,
koska systeemi ei juuri missään
toimi. Tampereen kaupunki lie-
nee lausunnossaan samaa mieltä.
Tarkastustoimi on tarkoitus jat-
kossa ulkoistaa.

JUKKA KOO SALONEN

Tampere

Kuntien tarkastustoimi ulkoistetaan jatkossa

Lautakunta on
”uteliaiden
ihmisten kerho”.

Hinnoitteluun
on puututtava
valtuuston kokouksessa.

T
alvisota on monelle Armon-
kallion ja Tammelan asuk-
kaalle tullut mieleen viime

aikoina.
Naistenlahdessa on nimittäin

räjäytetty Tampereen rantatun-
nelin huoltotunnelia nyt runsaat
kaksi kuukautta.

Aluksi paukut olivat pienempiä,
mutta nyt on siirrytty sarjatuleen
ja todella koviin panoksiin.

Peruskallio ulottuu Armonkal-

liolta pitkälle Tammelan puisto-
kadulle asti. Räjäytys on ajoitettu
yleensä illalle kello 21:n jälkeen.

SARJATULELLE asennetun räjäytyk-
sen voima aiheuttaa vielä yli 250
metrin päässä tunnelista huoneis-
toissa ikkunoiden, parvekelasien
ja astioiden helinää. Lisäksi latti-
assa tuntuu selvä notkahdus. Ar-
monkalliolla asuvilla tärinä on vie-
lä voimakkaampi.

Tästä kaikesta saamme kiittää
niitä neljää demarinaista, jotka
unohtivat vaalilupauksensa.

Jää nähtäväksi, miten heidän po-
liittinen uransa tulevaisuudessa
jatkuu.

TÄSSÄ EI OLE kysymys vain tärinäs-
tä ja paukkeesta.

Kyse on siitä, miten louhinta-
työtä tekevä tunneliallianssi kor-
vaa meille Tammelan ja Armon-

kallion asukkaille kotirauhan myös
iltaisin.

Olisi asiallista ja rehtiä, että töitä
johtava allianssin Jarkko Meriläi-

nen vastaisi julkisesti ja avoimesti,
miten on ohjeistettu louhintapo-
rukan sarjatulen panosten voimak-
kuus ja laukaisuajankohta.

Tammela ei ole Syyriaa eikä Uk-
rainaa.

SIMO LEHTO

Tampere

Räjäytykset tärisyttävät Armonkalliota ja Tammelaa

• Olen jo hyvän aikaa ihme-
tellyt työnantajien ohjeita au-
tonkuljettajilleen. Liikenteessä
liikkuva auto on mainos. Auton
käytös saattaa ärsyttää tai an-
taa yrityksestä myönteisen ku-
van. Jos jokin yritys sponsoroi
liikenteessä olevaa ajoneuvoa,
se varmasti odottaa saavansa 
myönteistä julkisuutta.

Pohjoisen tuhoisassa pikku-
bussionnettomuudessa mai-
nokset olivat näyttävästi esillä.
Muut tiellä liikkujat tunnistivat
helposti kovalla ylinopeudella
liikkuvan bussin. Sen paremmin
kuljettaja kuin liikennöitsijä-
kään ei ansaitse kiitosta. Tah-
kolla on ollut varmasti hyvä tar-
koitus sponsoroida ajoneuvoa,
mutta nyt kuljettaja vei nuoria
urheilijoita hengenvaarallisesti
kilpailumatkoilla.

Nyt selvittiin hyvällä tuuril-
la pahimmalta, mutta ei suin-
kaan vastuullisella liikennöin-
titavalla. Toivottavasti nuoret
selviytyvät vielä kilpailemaan
rinteissä ja liettualaiset pääse-
vät joskus Norjaan.

ANTTI ARO

Tampere

Lapsiperheet
ovat maamme
rakentajia

•Miten voi noin tyhmää asi-
aa saada uutisiin? Lapsiperheet
ovat mukamas taakka yhteis-
kunnalle. Hehän ovat yhteis-
kuntamme toivo. Lapsiperhee-
seen sijoitettu euro tuottaa tu-
hat euroa takaisin jo pelkkinä
veroina ajan myötä.

Vain avaimenreiästä tirkiste-
lijä ja lappusilmäinen voi seli-
tellä tällaisia.

Lapsiperheissä kasvavat kun-
non kansalaiset. Heistä tulee
ahkeria ja sosiaalisia ihmisiä,
koulutiedot jäävät heille päähän
ja tulevat käyttöön. He pysty-
vät rakentamaan yhteiskuntaa.

He rakastavat ja tukevat toisi-
aan, kun muut yrittävät riidellä
jostain pikku pilkusta.

EINO V. RAJAKANGAS

Tampere

Venäjän
demonisointi
rajatonta

• Sofi Oksanen avasi Ukrainan
kriisin taustoja (AL 25.4.). Ok-
sasen Venäjän demonisoinnilla
ei tunnu olevan rajaa. Onko hä-
nen moraalinsa liukuva silloin,
kun kassakone kilisee?

Kirjailija on ihmisen kuvaaja,
eikä hänen mielestäni pidä sot-
keutua politiikkaan. Hänen on
tiedettävä ihmisestä enemmän
ja ymmärrettävä elämää. Natio-
nalismin nousu maailmassa on
tosiasia, ja sillä voi rahastaa, jos
omaa liukuvan moraalin.

Länsimaista demokrati-
aa edustava ihmisrotu uskoo
omaan erinomaisuuteensa ja
katsoo ylempää toivoen muiden
kokevan alemmuutta. Sotiem-
me traumoja potevalle Suomel-
le se on kuin balsamia haavoille.

KEIJO NIEMELÄ

Sarkola, Nokia

Kolariautossa
mainos toimii
kielteisesti


