Uusi tekemisen kulttuuri ja välineet mahdollistavat työnteon missä ja milloin vain.
Järjestöt jumiutuivat edunvalvonnassa aikaan, jolloin olimme teknologian kärjessä.

Suomalainen työelämä
siirtyy vaiheeseen 2.0

L

äsnätyö: Uudenlainen
työn tekemisen kulttuuri ja välineet mahdollistavat työnteon missä vain, milloin vain.
Meille työ on tehtävä ja tulos, ei
aika ja paikka. Näin sanotaan uuden työnantajani Microsoftin verkkosivuilla.
”Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä”, sanoo työaikalaki. Tulkinnan
mukaan työtä tehdään vain oloissa, joissa työnantaja pystyy valvomaan työntekoa. Etätyöstä ei ole
mainintaa laissa.
Kumpikohan edellä mainituista kuvaa paremmin työnteon tulevaisuutta? Perinteisessä teollisuudessa ei enää osata hyödyntää
kokonaisvaltaisesti vastuuta ottavaa työntekijää ja tehdä sellaista,
mitä muualla ei osata. Mikäli olet
kanssani samaa mieltä, että ensin
mainittu on enemmän tulevaa ja
jälkimmäinen mennyttä, niin varmaan myös ihmettelet, miten 200
kokopäiväistä lainsäätäjää ei ole ollut tehtäviensä tasalla tällä vuosituhannella.
etätyötä toki tehdään yhä enem-

män, ja siihen sopimusmalleja löy-

tyy työmarkkinajärjestöiltä ja lakiinkin varmasti jollain aikajänteellä etätyö on tulossa. Mielestäni kehitys voisi kuitenkin kulkea niinkin
päin, että etunenässä määritellään,
mitä huomenna tehdään. Yleensähän ensin katsotaan, mitä työehtosopimuksilla on viime vuosina sovittu ja sitten kirjataan asiat lakiin.
Toinen jälkeenjääneisyyden
osoitus on vuosilomalaki, jossa arkipäivällä tarkoitetaan yhä myös
lauantaita. Laskenta on peruja kuusipäiväisestä työviikosta. Valtion
virka- ja työehdoissa on tosin sovittu, ettei lauantaita lasketa lomapäiväksi ja muutoinkin lomakertymä on suurempi, mikäli henkilöllä
on pitkä työhistoria. No, vastaavasti virastotyön päivittäinen työaika
on vain 7h 15 min. Julkisyhteisöjen
menojen suhde bruttokansantuotteeseen on jo yli 58 %. Jokainen voi
vetää yhtälöstä johtopäätöksensä.
Toivottavasti enemmän tulevat sukupolvet kuin henkilökohtainen
etu mielessä.
mIkäLI Suomeen halutaan kilpai-

lukyiset työmarkkinat ja kestävät
julkisen sektorin rakenteet, tarvitaan rakentavaa ja välillä rajuakin
uudistusmieltä. Yksi hyvä esimerkki yli puoluerajojen tapahtuneesta uuden maailman politiikasta oli
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Tampereen
ammattikorkeakoulusta valmistuvat 23 kuvataideopiskelijaa haluavat kertoa,
millaisia teoksia tuottaa opiskelu historiallisessa miljöössä Tampereen ydinkeskustassa.
Avoimet ovet tänään
kello 10-16 osoitteessa
Finlaysoninkatu 7.

Nyt

sen hankkeeseen.

kilpailutusta, allekirjoittajiin

tutkimushankkeen rahoituk-

mukaan valittu toimintatapa on

osallistuu.

Valtaosa työntekijöistä tahtoo tehdä etätöitä
”Etätyöpäivä
vaihtuu nopeasti
vapaalle”

Kysely:
Kellokortti
historiaan,
luottamus
korvaa ”päiväkotivalvonnan”

Mistä kysymys

Kuinka pitkä
on pormestarin
loma?
AILA KOSKENNIEMI
Aamulehti

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen kertoi keskiviikon Aamulehdessä, että
hän aikoo pitää kesälomansa
palkattomana ja säästää näin
Tampereen kaupungin ja veronmaksajien rahoja.
Ikonen aloitti pormestarina
22. tammikuuta 2013. Kuinka
pitkä loma tuoreelle pormestarille on kesään mennessä
kertynyt, Anna-Kaisa Ikonen?

–�Käytännössä minulle
kertyy lomaa viikon verran.
Olisin joka tapauksessa ottanut toisen viikon palkatonta
lomaa ja nyt aion jättää nostamatta kaupungilta kuukauden palkan, noin 14�000
euroa.
Kerroit haluavasi näyttää esimerkkiä. Keskivertopalkansaajan näkökulmasta kuukausipalkkasi on todella iso.
Pystyvätkö muut kaupungin
organisaatiossa seuraamaan
esimerkkiäsi?

–�Ymmärrän kyllä, että
tilanteet ovat erilaisia, enkä
halua tehdä tästä isoa numeroa. Pienistä puroista kertyy
iso virta, ja toivon, ettei säästöjä tarvitse hakea vaikeimmista paikoista. Jos jollakin
on mahdollisuus ja halua
auttaa, voisiko esimerkiksi
pitkään lomaan oikeutettu
ottaa sen päälle yksittäisen
päivän palkatonta vapaata?
–�Kaupungin talous on tiukalla, ja puhumme säästöistä
johtoryhmässä 21. maaliskuuta.

lainsäädäntöä ole rikottu.

AILA KOSKENNIEMI
AINO VITIKAINEN
NEA ILMEVALTA, KUVAT
Aamulehti

Valtaosa työntekijöistä haluaisi
tehdä töitä ainakin osin etänä.
Toiveiden ja todellisuuden välillä on iso kuilu, sillä tätä nykyä 14
prosenttia työvoimasta työskentelee säännöllisesti etänä.
Viestintätoimisto Ellun Kanojen Dialogi-kyselyyn vastanneista yli 1�900 työntekijästä peräti 93 prosenttia toivoo
työnantajaltaan etätyömahdollisuutta.
Näin suurta osuutta saattaa
osin selittää se, että kysely tehtiin kuudessa yrityksessä, joissa
etätyötä jo parhaillaan kehitetään.
Kyselystä vastaavan viestinnän strategi Joonas Pikkaraisen mukaan tulokset kuvastavat
silti yleistä asenneilmastoa, sillä
vastaajat ovat hyvin erilaisissa töissä teollisuudesta mediaalaan ja iältään parikymppisistä
lähes eläkeikäisiin.
Etätyötoiveita kysyttiin lisäksi 500:lta Aalto-yliopiston opiskelijalta.
Työntekijät toivovat, että työ
olisi paitsi paikasta myös ajasta
riippumatonta. Lähes neljä viidestä toivoi, että työpäivä päättyisi, kun työt on tehty. Kellokortti-aika saattaakin olla pian
historiaa.
–�Keskimäärin 80 prosenttia
kaikista vastaajista totesi saavansa enemmän aikaan, kun voi
itse valita työtehtävien perusteella työnteon paikan, on se
sitten kotitoimisto, kahvila, juna
tai mökki, Pikkarainen sanoo.
Pikkarainen kertoo tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys Elisan havainneen liikkuvan työn
hyödyt myös työnantajalle. Yritys säästää muun muassa toimitiloissa.
Joustot vaativat uudenlaista ajattelua. Työntekijän täytyy

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.

Toivoisi, että työnantaja
tukisi etätyötä

Tausta
Dialogi-kysely
Työelämän kehittämiseen
tähtäävät Dialogi-kyselyt ovat
viestintätoimisto Ellun Kanojen hanke. Tänä vuonna selvitetään ammattiin opiskelevien
käsityksiä työelämästä.
Dialogi 2012 selvitti opiskelijoiden ja jo työelämässä
olevien asenteita ja toiveita
liikkuvasta työstä eli siitä, että
töitä voitaisiin tehdä paikasta
ja ajasta riippumatta.
Kyselyyn vastasi 1 921 työntekijää kuudesta yrityksestä,
joissa etätyötä parhaillaan
kehitetään. Yritykset ovat

Vakituinen työpiste Tampereella Telia-Soneralla, 1–2 etätyöpäivää viikossa kotona, 2–4 työpäivää kuukaudessa yrityksen
Pasilan konttorilla.
Tamperelaisen turvallisuuspäällikkö Jarmo Kosken mukaan järjestely toimii, koska työt
kulkevat läppärissä minne vain,
kunhan netti pelaa.
Kotona tehtävässä etätyössä parasta on Kosken mukaan
rauha. Kukaan ei tule yllättäen
ovelle keskeyttämään ajatuksia.
–�Etäpäivissä olen huomannut, että työpäivä voi venyä pidemmäksi, koska tuntien täyttymistä valvoo tarkemmin. Työpaikallahan 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, vapaaaika 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 työskentelytavasta olen mieluiten Tampereen toimistolla. Siellä ei tarvitse keskeyttää töitä ruoanlaiton
takia, ja laitteet pelaavat varmimmin.

Opiskelijat
Kyllä

89

%

11 Ei

Työntekijät
Kyllä

93 %
Kalle Kipinä taittaa työmatkan Tampereelta Helsinkiin pari kolme
kertaa viikossa.

Siina Jokinen on pendelöinyt ja toisaalta saanut pitää myös etäpäiviä koko työuransa ajan, toistakymmentä vuotta.

”Tietyt päivät etätöissä”

”Työajat kotonakin”

7 Ei

Nykytilanne: 14 % työvoimasta
tekee etätöitä

Haluaisi työpäivän päättyvän
kun t ötehtä ät on teht

Etätyöhön
löytyy haluja

sote-ratkaisun päälinjojen sopiminen. Myös lakien on oltava tätä ja
mieluummin huomista päivää.
Tärkeimmän uudistuksen vaativat kuitenkin edunvalvontatyön
asenteet. Järjestöt ja yhteisöt ovat
jumiutuneet edunvalvonnassaan
aikaan, jolloin olimme teknologian
kärjessä ja lisäarvoa syntyi kuin itsestään. Nyt eväät on syöty ja jokaisen osapuolen on haluttava hyvää myös muille, mikäli halutaan
kestäviä ratkaisuja.
yrItysten reaktiivisesta toiminta-

• Valtaosa työntekijöistä haluaisi 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 työkavereita pitää jotenkin vahtia,
jotta työt tulevat tehtyä.
Lähde: Aamulehti 8.3.2013

•
•
•

kulttuurista on päästävä itseensä
uskovaan ja proaktiiviseen toimintaan. Muutoksiin ei tule reagoida,
vaan nähdä tuleva ja tehdä se muutos, mihin muut reagoivat. On aika herätä maailmaan, jossa ei enää
voida käyttää energiaa vain omien
etujen ajamiseen.
Onni on, että asioihin on yleensä tarjolla ratkaisu, joka on lopulta
parempi kuin yhdenkään osapuolen alkuperäinen ehdotus. Tulee
vain pystyä näkemään myös muiden tarpeet ja jokaisen osapuolen
on aidosti puhallettava yhteiseen
hiileen. Laihojen kompromissien
aika on ohi.
kaLLe kIILI

ay-vastaava, keskustan
Tampereen kunnallisjärjestö ry

