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1 JOHDANTO 

 

Palkkatyöhön käytettävä aika on merkittävä osa ihmisten elämää ja se myös rakentaa 

sosiaalista aikaa. Työtuntien määrä sekä niiden jakautuminen vaikuttavat merkittävällä 

tavalla ihmisten kokemuksiin ja tunteisiin. (Castells 2000, 470.) Jälkiteollisissa 

yhteiskunnissa nähdään nousevina sosiaalisina ongelmina kiireen ja ajan puutteen 

kokemukset palkansaajilla. Ajan hallinnan ja aikasuunnittelun ongelmat liittyvät läheisesti 

työn ja muun elämän yhteensovittamisen ongelmiin. Rajat näiden elämän eri osa-alueiden 

välillä ovat hämärtyneet. Erityisesti naisten sanotaan kokevan yhä enemmän stressiä, johtuen 

sosiaalisten aikasuhteiden muutoksesta. (Horelli & Wallin 2006, 10.) 

Keskustelua työelämästä leimaa jatkuva muutoksen diskurssi. Muutokset vaikuttavat olevan 

uhkana muun muassa työmarkkinasuhteille, työllisyydelle, työssä jaksamiselle ja 

toimeentulon sekä työsuhteiden varmuudelle. Joustavuuden vaatimukset ovat yksi 

toistuvimpia teemoja työelämän tulevaisuudesta ja muutoksiin vastaamisesta puhuttaessa. 

Työmarkkinoilta, organisaatioilta sekä palkansaajilta vaaditaan joustavuutta ja tämä 

joustavuuspuhe liitetään nykyaikaisuuteen, yhteiskunnan tietoistumiseen sekä kilpailukyvyn 

ja kansainvälisyyden teemoihin.  Nyky-yhteiskunnassa työvoiman ja organisaation arvon 

tuotanto on paljolti riippuvaista harkintakykyisten työntekijöiden autonomiasta ja kyvystä 

tehdä itsenäisiä päätöksiä. Perinteinen kurinpitoon perustuva työvoiman johto ei sovi 

nykypäivän tuotantomalliin ja erityisesti korkean taitotason työvoiman oletetaan johtavan 

työtään ja omaa ajankäyttöään joustavasti. (Castells 2000, 467–468.) 

Globaalin jälkiteollisen tietoyhteiskunnan uusissa piirteissä on nähty siirtymää uudenlaiseen 

aikajärjestykseen, jota luonnehtii kiire ja ajan puute. Uuden ajan työelämään liitetään ajan 

kiihkeytyminen ja tiheytyminen. Aika on toisaalta yhtäläistynyt niin, että aikaa jäsentävät 

rytmit ovat haurastuneet. Aikataulujen sanotaan yksilöllistyneen. Organisaatioiden ja 

yksilöiden aikataulut yhdistävät ihmisiä yhä vähemmän. (Julkunen ym. 2004, 24–25.) 

Palkansaajan arjessa muutokset näkyvät yhtäältä työelämän fragmentoitumisena, ainakin 

työsuhteiden ja työaikojen suhteen. Toisaalta puhutaan lisääntyneistä 

vaikutusmahdollisuuksista ja henkilökohtaisen vastuun kasvusta. Joka tapauksessa merkit 

kaikenlaisen sääntelyn ja kollektiivisten suojien muutoksista ovat selkeitä. Minkälaisia 
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vaikutuksia kollektiivisten suojien heikkenemisellä työelämässä on tulevaisuudessa ja 

johtaako palkansaajien suurempi vastuu omasta työurastaan ja aikasuunnittelustaan 

hyvinvoinnin ongelmiin? Itseohjautuvan ja autonomisen tieto- ja asiantuntijatyön merkitys 

on kasvanut viime vuosikymmeninä merkittävästi. Onko vaikutusmahdollisuuksien 

lisääntymisessä kyse aidosta vapauden ja vastuun lisääntymisestä vai onko kyseessä 

ainoastaan uudenlainen, vaikeammin havaittavissa oleva, työvoiman kontrollin keino? 

Tarkastelen tässä tutkielmassa ajallisen järjestyksen muutosta työelämässä, 

asiantuntijatyöntekijöiden kokemusten perusteella. Asiantuntijatyöntekijöiden kokemuksia 

joustaviin työaikajärjestelyihin ja ajallisiin haasteisiin sekä aikasuunnitteluun liittyen 

tarkastellaan laadullisin menetelmin, teemahaastatteluaineiston avulla. Tutkielmassa 

selvitetään, kokevatko työntekijät uuteen aikajärjestykseen liitettyjä, epävarmuuden, kiireen 

ja ajan puutteen ongelmia sekä sitä, millaiset tekijät auttavat ajan hallintaa tai puolestaan 

haittaavat sitä. 

Tutkielmassa keskityn tarkastelemaan työajan hallintaa ja aikasuunnittelua 

asiantuntijatyössä työn sosiologisen tutkimuksen näkökulmasta. Ajan hallintaan liittyviä 

haasteita ja resursseja tarkastellaan erityisesti sosiaalisesti ja rakenteellisesti muodostuneina 

ja tarkastelussa ovat työn yleiset piirteet, eivätkä niinkään työntekijöiden yksilölliset ajan 

hallintastrategiat. Tutkielmassa pyrin selvittämään asiantuntijatyön ja organisatorisen vallan 

välistä suhdetta. Kiinnostuksen kohteena on analyysin perusteella pohtia työnjohdon ja 

valvonnan merkitystä ja näkyvyyttä paljolti itseohjautuvaksi ja autonomiseksi mielletyssä 

tietointensiivisessä työssä.  

Toisessa luvussa paneudun tarkemmin työelämän muutoksiin aikajärjestyksen ja 

ammattirakenteen muutosten taustalla. Luvussa tarkastellaan lähemmin uuden työelämän 

skenaarioita sekä työaikojen modernisaatiota. Lisäksi luvussa käsitellään ajan puutteen ja 

ajan hallinnan käsitteitä sekä joustavia työaikoja.  

Kolmannessa luvussa käsittelen tarkemmin asiantuntijatyön ja tietointensiivisen työn 

luonnetta sekä ominaispiirteitä. Luvussa määritellään keitä asiantuntijatyöntekijät ovat ja 

millaisia ajan hallintaan liittyviä erityisiä haasteita asiantuntijatyöhön yleisesti liitetään. 

Neljännessä luvussa tarkastelen aiempaa tutkimusta työaikoihin, ajan hallintaan ja joustaviin 

työaikajärjestelyihin liittyen.  
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Viidennessä luvussa tarkastelen teemahaastattelua yhteiskuntatieteellisenä 

tiedonkeruumenetelmänä. Lisäksi luvussa esitellään tarkemmin tutkielmassa käytettävää 

teemahaastatteluaineistoa sekä aineiston analyysimenetelmää.   

Kuudennessa luvussa esitän laajasti analyysin perusteella saatuja tutkimustuloksia. 

Ensimmäisessä alaluvussa esittelen ajan hallintaa vaikeuttavat tekijät ja toisessa alaluvussa 

ajan hallintaa auttavat tekijät. Kolmas alaluku esittelee analyysin perusteella havaittuja 

erilaisia työajan hallitsijatyyppejä. 

Seitsemännessä luvussa esitän tulosten perusteella tekemiäni keskeisimpiä johtopäätöksiä 

Lopuksi, pohdintaluvussa kahdeksan, reflektoin tutkimusta ja esitän ehdotukseni 

jatkotutkimukselle. 
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2 TYÖELÄMÄN MUUTOKSET AIKAJÄRJESTYKSEN 

MUUTOKSEN TAUSTALLA 

Nykyistä työelämää ja sen muutosta on luonnehdittu laadullisesti erilaiseksi edellisiin 

vuosikymmeniin nähden. Modernissa yhteiskunnassa muutos nähdään seurauksena 

teknologisesta kehityksestä ja globaaleista kilpailullisista paineista, jotka sääntelystä 

vapaina, ulkoisina voimina vaativat sopeutumista ja joustavuuden kasvua. Siirtymään 

jälkiteollisesta narratiivista uuteen kapitalismiin liittyy myös tietynlainen tulkinta työelämän 

muutoksesta. (Doogan 2009, 1-2.) Työmarkkinoiden joustavuus nähdään olennaisena 

postmodernin yhteiskunnan tuotteena.  Muutosten on nähty usein johtavan negatiivisiin 

muutoksiin työntekijöiden ja työnantajien välisissä suhteissa sekä epävarmuuden 

lisääntymiseen ja työhyvinvoinnin laskuun. (Doogan 2009, 3.) Kevin Doogan osoittaa, 

teoksessaan New Capitalism?– The Transformation of Work, empiirisen todellisuuden 

olevan kuitenkin yleisiä tulkintoja positiivisempaa. Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta 

saatujen tilastotietojen mukaan työelämän joustavuudella on myös paljon työvoiman 

pysyvyyttä ja integraatiota lisääviä vaikutuksia. Työmarkkinat ovat ajateltua pysyvämpi ja 

vähemmän muutosherkkä rakenne. (Doogan 2009.)  

Työelämän laadullisen huonontumisen diskurssi on luonnehtinut sekä akateemista että 

julkista puhetta 2000-luvun työelämästä. Siltala (2007) on teoksessaan, Työelämän 

huonontumisen lyhyt historia, kuvannut työsuhteen muuttuvan yhä pakkotahtisemmaksi, 

epävarmemmaksi ja henkisesti rasittavammaksi.  Sennetin (2002) mukaan nyky-

yhteiskunnassa pyritään yhä joustavampiin instituutioihin ja joustavuuden käytännöt ovat 

lähinnä ihmistä taivuttavia voimia. Rutiinien vapauttamisesta seuraava vaikutelma 

vapaudesta on Sennetin mukaan vain uudenlainen hallinnan tapa. (Sennett 2002, 45,60) 

Jälkifordistisen kapitalismin kehityksen on sanottu muuttavan työtä merkittävästi, lisäten 

epävarmuutta ja määräaikaisuutta ja vähentäen työn merkitystä osana identiteettiä (Smart 

2003, 58).  Palkkatyö on kuitenkin työmuotona yhä hallitseva ja sen voidaan väittää olevan 

edelleen tärkeimpiä arkea jäsentäviä tekijöitä (Melin 2007, 17). Työelämä ei ole, 

epävarmuuksista huolimatta, kuitenkaan erityisen kriisin tai murroksen keskellä ja 

esimerkiksi Suomi on kyennyt sopeutumaan hyvin globaalin kilpailun vaatimuksiin (Kasvio 

2007,41).   
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Työelämän koetut muutokset ja kehitystrendit ovat moninaisia ja osa laajempia 

aikalaisdiagnooseja ja yhteiskuntateorioita. Puhutaan muun muassa informaatio- tai 

tietoyhteiskunnasta ja riskiyhteiskunnasta, jossa kasvavan luovuuden ja vapauden 

kääntöpuolena on lisääntyvää epävarmuutta ja kurjuutta. (Pyöriä 2005, 160–161.) 

”Optimistit” näkevät muutoksessa mahdollisuuden työntekijöiden itsenäisempään 

olemiseen, kun taas pessimistisemmät näkemykset korostavat uusia alistamisen muotoja ja 

sosiaalista fragmentoitumista (Florida 2002, 105). Ulrich Beck näkee kehityksessä vaivihkaa 

ja suunnittelematta tapahtuvan ”moderniuden radikalisoitumisen”, jossa riskit ovat yhä 

vähemmän turva- ja seurantainstituutioiden otteessa. Ihmiset ovat oikeutettuja ja velvollisia 

havaitsemaan ja käsittelemään elämänvalintoihinsa liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia itse 

(Beck 1995, 15–16, 20). Beckin mukaan joustavuus työmarkkinoilla on keino siirtää riskejä 

valtiolta yksilölle ja epävarmuus koskettaa suurinta osaa väestöstä (Beck 2000, 3). 

Työelämän muutoksista käytävä keskustelu ja uuden työelämän skenaariot näyttäytyvät 

hyvin moninaisina ja epäselvinä. Työelämän tutkimuksen tärkeänä ja mielenkiintoisena 

tehtävänä on valottaa tarkemmin työelämän muutosten suuntaa ja vaikuttavuutta. 

 

2.1 Uuden työelämän skenaariot 

Työelämän tulevaisuuden skenaariot käsittelevät usein työllisyyskehitystä, työn sisällön ja 

työsuhteen muutoksia sekä työn epävarmuutta. Ulrich Beckin mukaan skenaarioita 

muodostettaessa tulisi ottaa analyyttisesti huomioon informaatioteknologian kehityksen, 

globalisaation, ekologisten kriisien ja yksilöllistymisen seuraukset työelämään (Beck 2000, 

36–37.) Joissakin uuden työelämän skenaarioissa nähdään työyhteiskunnan loppuminen ja 

siirtyminen niin sanottuun vapaa-aikayhteiskuntaan tai moniaktiviteetti-yhteiskuntaan. 

Toiset näkemykset korostavat itsensä työllistämisen ja vapauden lisääntymistä, toiset 

tietoyhteiskunnan vahvistumista. (Beck 2000, 37). 

Beck käyttää ensimmäisen ja toisen modernin käsitteitä kuvaamaan yhteiskunnallista 

siirtymää teollisesta, standardisoidusta yhteiskunnasta nykyiseen riskiyhteiskuntaan. Beckin 

mukaan siirryttäessä standardisoidusta fordistisesta massatuotannosta ja täystyöllisyydestä 

toiseen moderniin, siirrytään uusiin epävarmuuksiin ja selkeiden rajojen puutokseen 

yhteiskunnan eri osa-alueilla. Fordistisessa yhteiskunnassa standardisoituminen liittyy 
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tuotannon lisäksi myös kulutuksen, elämäntyylien, politiikan sekä työn 

standardisoitumiseen. Riskiyhteiskunnassa taas työelämää leimaa vahvasti 

yksilöllistyminen; ihmisten oletetaan olevan yhä enemmän vastuussa omista uristaan ja 

toimeentulostaan. Yksilöllistyminen on yksi tärkeimpiä seurauksia työn joustavoitumisesta. 

Työ on yhä enemmän pilkkoutunutta ajan sekä työsuhteiden näkökulmasta. (Beck 2000, 69–

75.)  

Yksilöllisen osaamisen ja tiedon merkitys on kasvanut ja samalla työorganisaatiot ovat 

muuttuneet hierarkioiltaan ja rakenteiltaan joustavimmiksi. Työ tapahtuu usein 

itseohjautuvissa ryhmissä tai tiimeissä. Moderneissa tieto-organisaatioissa tarvittava tieto on 

jakaantunut usealle henkilölle. (Uhmavaara ym. 2003, 12.) Richard Floridan (2002) mukaan, 

uusilla työmarkkinoilla työuraa muodostetaan horisontaalisesti, keräämällä laaja-alaista, 

yksilöllistä tietämystä eri paikoista. Työntekijät identifioituvat yrityksen sijaan omaan 

ammattiasemaansa ja professioonsa ja ottavat suurta vastuuta kaikissa uransa vaiheissa. 

Koulutukseen ja itsensä kehittämiseen käytetään huomattavasti aikaa. (Florida 2002, 113–

114.) 

 

2.2 Työaikojen modernisaatio - uusi työaikajärjestys 

Työ ja työhön käytetty aika määrittelee merkittävästi lähes jokaisen työikäisen arkea ja 

elämää. Työn ulkopuolinen aika käsitetään suhteessa työaikaan, työstä vapaana aikana. 

Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat työttömät saavat määrittelynsä suhteessa työllisyyden 

normiin. Ennen teollisen kapitalismin nousua työntekoon käytetty aika määräytyi lähinnä 

vuodenaikojen mukaan ja työtä tehtiin perhepiirissä tai lähiyhteisössä välittömän 

toimeentulon ja omavaraisuuden turvaamiseksi. Työnjaon taso oli alhainen ja taloustoiminta 

oli tavaroiden ja käteisen vaihtoon perustuvaa. Kotitalouden merkitys, ensisijaisena 

tuotantoyksikkönä, muuttui uusien energialähteiden käyttöinnovaatioiden esiintulon myötä 

ja työntekijät siirtyivät kotoa tehtaisiin. Työntekijöihin kohdistettu kontrolli kasvoi ja kodin 

ulkopuoliset sosiaaliset suhteet kasvattivat merkittävyyttään. Työstä alkoi hiljalleen tulla 

ainoa tulon lähde. Työ- ja vapaa-aika erottuivat selkeästi ajallisesti elämän eri osa-alueiksi, 

mikä on vaikuttanut merkittävästi yksilöllistymiskehitykseen.  (Edgell 2012, 8-12.)  
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Teollisen vallankumouksen jälkeisen vuosisadan aikana merkittävin työaikakysymys 

länsimaissa oli työaikojen lyhentäminen. Työpäivän pituus on lyhentynyt merkittävästi, 

lauantaityö on vähentynyt ja lomat lisääntyneet. Standardisoitumiskehityksen nähdään 

päättyneen 1980-luvulla, jolloin työajat alkoivat vapautua sääntelystä ja työaikamalleissa 

alkoi tapahtua diversifikoitumista. (Julkunen & Nätti 1999, 9-10.) Globaaliin 

markkinatalouden on sanottu johtaneen 24/7 yhteiskuntaan, jossa ihmisen fysiologiset, 

päivänvalon ja pimeän ajan säätelemät, luonnolliset rytmit ovat toissijaisia. Globaalin ajan, 

epäviralliset työaikanormit ovat jännitteisessä suhteessa teollisen ajan, standardoituneeseen 

työaikamuotoon. Työ on yhä vähemmän sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan (Standing 

2011, 115–116, 119.)  

Työaikojen monimuotoistuminen tarkoittaa suurempaa vaihtelua työajoissa -ja paikoissa. 

Monimuotoistumiseen on vaikuttanut merkittävästi vuorotyön lisääntyminen ja päivätyön 

vähentyminen. Sosioekonomisella asemalla ja iällä on todettu olevan yhteyttä 

työaikamuotoon; nuorimmilla palkansaajilla työajat ovat kaikista monimuotoisimmat ja 

päivätyö on yleisintä ylemmillä toimihenkilöillä. Ylemmille toimihenkilöille kuitenkin 

myös “muu työaikamuoto” on kohtalaisen tavallista (13 prosenttia) verrattuna muihin 

sosioekonomisiin ryhmiin. Ylemmät toimihenkilöt joustavat muita useammin työajoissaan 

tuotannollisista syistä, mutta myös omista lähtökohdistaan (Sutela & Lehto, 2014, 143–144.)  

2000-luvulla on huolestuttu perinteisten, teollisen ajan, aikainstituutioiden haurastumisesta 

globaalissa, informationaalisessa ajassa. Ajan hallinnan ongelmat ja työajan venyminen 

nähdään liittyvän erityisesti korkeasti koulutettuun asiantuntijatyövoimaan ja ylempiin 

toimihenkilöihin. (Julkunen ym. 2004, 11–14.) Vapaa-ajan on todettu vähentyneen ainakin 

keskiluokassa ja erityisesti naiset ja perheenäidit kokevat aikapulaa (Julkunen ym. 2004, 22). 

Tämän tutkimuksen aineiston naisvaltaisuus mahdollistaa syvällisemmän tarkastelukulman 

erityisesti naisasiantuntijatyöntekijöiden kokemiin ajallisiin haasteisiin. 

Ylityöt ovat yleisiä ylemmille toimihenkilöille, joista 56 prosenttia tekee korvattua ylityötä 

ja 50 prosenttia tekee ylitöitä ilman korvausta. Noin 15 prosenttia kaikista palkansaajista 

tekee enemmän ylitöitä kuin haluaisi.  Etätyö on yleistynyt merkittävästi vuosien 2008 ja 

2013 välillä ja se on selkeästi yhteydessä korkeaan sosioekonomiseen asemaan. (Sutela & 

Lehto, 2014, 150–153.) Voidaan siis ajatella ylitöiden ja työaikojen monimuotoisuuden 
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olevan yhteydessä korkeasti koulutettuun asiantuntijatyöhön, vaikka päivätyö on edelleen 

yleisin työaikamuoto.   

Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat usein asiantuntijatyössä suuret, mutta myös 

ulkoisia paineita venymiseen näyttäisi olevan paljon. Työaikojen ja ajan hallinnan 

näkökulmasta on tärkeää tarkastella joustavuuskäytäntöjen yhteyttä työhyvinvointiin ja työn 

ja vapaa-ajan rajojen hämärtymisen ongelmiin. Työaikojen hallinta ei ole ainoastaan 

kontrollin keino, mutta myös tärkeä työsuojelullinen asia. Erityisesti etätyön tekijöillä ja 

ylemmillä toimihenkilöillä vastuu työaikojen hallinnasta on työntekijällä, eikä työaikoja 

kontrolloida millään tavalla. (Sutela & Lehto 2014, 158–159.) Työaikojen seuranta ja 

hallinta on varmasti haastavampaa tietotyössä, jossa tuottavan työn tekemistä on vaikeampaa 

rajoittaa määrättyyn aikaan ja paikkaan. Tietotyö voi tarjota suurta henkilökohtaista 

tyydytystä ja vapautta toteuttaa itseään. Työn rajattomuus yhdistetään kuitenkin myös 

jaksamisen ongelmiin ja negatiivisiin sosiaalisiin seurauksiin. Työn mielenkiintoisuus voi 

helposti johtaa liialliseenkin vaihtelevuuteen ja ajan nopeaan kulkuun. Tietotyö ja 

asiantuntijatyö ovat usein sisällöiltään vaikeasti määriteltäviä ja ikään kuin loputtomia; 

työssä voi aina kehittyä, oppia ja toimia tehokkaammin. (Julkunen ym. 2004, 29–33.) 

Keskeiseksi nousevat kysymykset työn rajoista ja niiden asettamisen vastuusta; mikä on 

työhyvinvoinnin ja työntekijän lähipiirin kannalta sopivin työajan hallinnan keino?   

 

2.3 Ajan puute ja ajanhallinta 

Aikaa voidaan pitää rahaan verrattavana voimavarana. Ajan puute on palkansaajilla yleisesti 

havaittu kokemus sekä kotimaisten että kansainvälisten tutkimusten mukaan. Ajan puutteen 

kokemusta on havaittu erityisesti lapsiperheiden keskuudessa.  Ajan käsite on hyvin 

moninainen. Se on kulttuurisesti muotoutunut ja ajan käsittäminen on riippuvaista myös 

yhteiskunnallisen kehityksen vaiheesta. Objektiivisen, mitattavan ajan lisäksi on 

kokemuksellista, subjektiivista aikaa, yksilöllistä ja kollektiivista aikaa sekä menneeseen, 

nykyiseen ja tulevaan jaoteltua aikaa. Arjen ajan hallinnassa on tehtävä sovittelua 

yhteiskunnan rakenteellisten ehtojen ja omien toimintakäytäntöjen välillä. (Horelli & Wallin 

2006, 10–12.)  
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Kiireisyys ja eräänlainen kiireen kulttuuri on merkittävä modernin työelämän ominaispiirre. 

Työelämässä kiirettä pidetään tehokkuuden tunnusmerkkinä ja jatkuva kiireen kokemus 

liitetään työntekijän arvostuksellisuuteen ja tarpeellisuuteen. (Hakala 2006, 42–43.) Kiireen 

haittaavuutta ilmenee Työolotutkimuksen mukaan erityisesti naistyöntekijöillä. 

Viimeisimmässä tutkimuksessa 32 prosenttia naisvastaajista koki kiireen haittaavan melko 

tai erittäin paljon. Miehillä vastaava luku oli 28 prosenttia. Kiireen haittaavuus on kuitenkin 

ollut hienoisessa laskussa 2000-luvulle tultaessa. Korkeasti koulutetuilla ilmenee 

kiireongelmia muita enemmän liittyen tiukkoihin aikatauluihin, työn valumiseen vapaa-

ajalle, työajan venymiseen sekä raportointityöhön kuluvan ajan suhteen. (Sutela & Lehto 

2014, 69–73.) 

 

2.4 Joustavat työajat 

Viime vuosikymmeniä on pidetty teolliseen vallankumoukseen verrattavana murroksen 

aikakautena, jota luonnehtii erityisesti globalisoitunut maailmantalous sekä informaatio- ja 

viestintäteknologioiden kehitys. Kaiken tämän sanotaan johtaneen kohti siirtymää 

tietoyhteiskuntaan, jossa olennaisia työelämää koskevia muutoksia ovat muun muassa 

osaamisen ja tiedon merkityksen kasvu sekä organisaatiomuotojen verkostoituminen. 

Organisaatioiden toimintaa ja työehtoja kuvaa nykyaikana joustavuuden käsite. Joustavuus 

ja organisaatiomuutokset taas usein liitetään tehokkuuteen; työn organisoinnilla ja 

yhteistyöverkostoilla pyritään tukemaan joustavan erikoistumisen edellytyksiä esimerkiksi 

pyrittäessä ulkoistamaan kaikki yrityksen ydintoimintojen ulkopuoliset palvelut. 

(Uhmavaara ym. 2005, 4-5.)  

Joustavuuden käsitteellisenä vastakohtana puhutaan usein jäykkyyksistä. Joustavuuden 

käsitettä käytetäänkin hyvin arvolatautuneesti. Se liitetään muutoksiin vastaamiseen ja 

uudessa mukana pysymiseen. Se on modernia, luovuutta edistävää ja toivottavaa. 

Joustavuudella voidaan reagoida markkinoiden vaatimuksiin vastapainona massatuotannon 

standardisoituun jäykkyyteen. Joustavuuden kritiikissä joustavuus-puhe nähdään retorisena 

keinona lisätä työnantajien luokkaetuja ja oikeuttaa työntekijöiden oikeuksien leikkaamiseen 

kohdistuvat muutokset. Kaikenlaisten sääntelyiden purkaminen, esimerkiksi työajoissa, 

palkoissa ja työttömyysturvassa, on joustavoittamisen välineenä. Kriittisten näkemysten 

mukaan sääntelyn poistaminen ei kuitenkaan johda oletettuun talouden tehokkuuden 
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lisääntymiseen, vaan nimenomaan työntekijöiden oikeuksista kiinnipitäminen tuottaisi 

tehokkuutta kansantalouteen; työntekijöiden oikeuksien kaventamisen ja irtisanomisten 

sijaan muutoksiin sopeutumisen keinoina olisi pikemminkin tuotannon ja organisaation 

tehostaminen (Julkunen & Nätti 1994, 31–34.)  

Joustavan työajan käsite pitää sisällään erilaisia normaalityöajasta poikkeavia 

työaikakäytäntöjä. Kun työaika poikkeaa viiden päivän työviikosta ja kahdeksantuntisesta 

työpäivästä, puhutaan joustavista työaikajärjestelyistä. Joustavuus työajoissa voi 

käytännössä tarkoittaa yksilöllistyviä työaikoja, normaalista pidempiä tai lyhempiä 

työaikoja ja työaikojen, kahdeksasta neljään -työajasta, poikkeavaa sijoittumista päivän 

ajalle. Joustavat työajat voivat vaikuttaa työaikojen ajoituksen ja pituuden vaihteluun 

päivästä toiseen ja viikosta toiseen. Työaikojen joustavuus johtaa usein myös työaikojen 

epäsosiaalisuuteen; työajat sijoittuvat sosiaalisista rytmeistä poikkeavalla tavalla 

esimerkiksi iltoihin ja viikonloppuihin. (Julkunen & Nätti 1994, 43–44.) Modernit, joustavat 

työaikamallit pitävät sisällään erilaisia käytänteitä kuten porrastettua ja liukuvaa työaikaa, 

kokonaistyöajanseurantaa, keskimäärin tasoittuvaa työaikaa ja tulosvastuista työaikaa. 

Työajat voivat olla henkilökohtaisesti sovittuja ja perustua esimerkiksi 

vuosityötuntisopimukseen. Lisäksi erilaiset epätyypilliset työsuhteet, kuten osa-aikatyö ja 

vuokratyöt ovat osa joustavien työaikaratkaisujen kirjoa.  

Joustavissa työajoissa voi olla kyse työantajalähtöisestä työvoimakustannusten 

leikkaamisesta, jossa joustavoittaminen on ollut määräysten ja lakien väljentämistä. Osassa 

joustavia työaikaratkaisuja kyse on työntekijöiden erilaisten tarpeiden yhteensovittamisesta 

ja yhteisestä työaikasopimisesta työnantajan ja työntekijän välillä. (Julkunen & Nätti 1994, 

74.) Asiantuntijatyössä voidaan olettaa työaikajoustavuuden liittyvän suurilta osin omiin 

työaikoihin vaikuttamisen mahdollisuuksiin ja mahdollisuuteen sovittaa yhteen eri elämän 

osa-alueita työn kanssa. Voidaan kuitenkin pohtia, kuinka paljon työntekijän 

vaikutusmahdollisuuksia todellisuudessa rajoittavat muut kuin työaikaan liittyvät ulkoiset 

paineet ja tulosvastuut. Ovatko työntekijän vaikutusmahdollisuudet tässä mielessä siis 

näennäisiä? 

Richard Sennetin mukaan joustavassa kapitalismissa työuran muotoutuminen on muuttunut 

suoraviivaisesta pilkkoutuneeksi koostuen erityyppisistä lyhytaikaisista töistä. Sennetin 

mukaan joustavuudella on myös vaikutuksia ihmisten luonteeseen. Haasteena uudessa 
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kapitalismissa on, miten lyhytaikaisuuteen ja kärsimättömyyteen perustuvassa taloudessa 

pystytään tekemään pitkän ajan tavoitteita ja kuinka uskollisuutta ja sitoutuneisuutta voidaan 

saada aikaan, jatkuvasti uudistuksen alla olevissa, instituutioissa. (Sennett 1998, 9-10.) 

Yritykset pyrkivät jatkuvasti joustavoittamaan ja ”keventämään” organisaatiota ja yritysten 

johto kuvaa usein mielellään organisaatiotaan rakenteeltaan ”verkostomaiseksi”. Sennettin 

(1998, 23-24) mukaan verkostomaisessa instituutiossa sosiaaliset siteet ovat kuitenkin 

paradoksaalisesti heikentyneet. Sennetin mukaan yksilöllisen vapauden lisääntyminen on 

petollista ja joustavuuden aika on uuden vallan aikaa. Työntekijällä on mahdollisuus 

kontrolloida enemmän työn tekemisen paikkaa ja aikaa, mutta ei työprosessia itsessään. 

Kasvokkain tapahtuva kontrolli on, joustavalla työpaikalla, korvautunut elektronisesti 

tapahtuvalla valvonnalla. (Sennett 1998, 59.)  

Joidenkin tutkimusten mukaan uudet työn joustavammat organisointitavat ovat olleet 

pääasiassa vaikutuksiltaan myönteisiä ja edistyksellisiä sekä työntekijöiden että 

organisaation näkökulmasta. Parhaimmillaan joustavat järjestelyt työelämässä ovatkin 

vastavuoroisia ja edistävät sekä työtä että hyvinvointia. (Melin & Mamia 2007, 137.) 

Työntekijöiden kannalta ihanteellisessa tilanteessa joustavuus työajoissa on vapaaehtoista ja 

mahdollistaa myös normaalityöajan. Joustaviin työaikajärjestelyihin voi liittyä kuitenkin 

myös ongelmia esimerkiksi tiimityöhön perustuvassa työyhteisössä, jossa joustavuuden 

”taakka” saattaa jäädä liikaa tietyille henkilöille. Ongelmia saattaa ilmetä, kun työaika on 

liian epätarkasti määritelty ja työajan organisointi jää täysin työntekijälle. Usein tällaiset 

työaika-autonomiaan perustuvat järjestelyt ovat kuitenkin tarkoituksenmukaisia. 

Työaikajoustavuuteen liitetään usein myös työn ja vapaa-ajan yhdistämisen vaikeudet sekä 

ylipitkät työajat ja ylityökorvaukset. Työuupumusta ja jaksamisongelmia saattaa esiintyä 

erityisesti tilanteessa, jossa työntekijä sitoutuu työhönsä hyvin vahvasti ja työstä 

irtautuminen on hankalaa. Tällaisiin ongelmiin puuttuminen voi olla hyvin vaikeaa, mikäli 

työntekijä ei itse havaitse ongelmaa.  Työaikojen yksilöllistyessä voi olla myös haasteellista 

sovittaa yhteen kollektiivisia normeja ja yksilöiden valintoja. Joustaviin 

työaikajärjestelyihin tulisi siis liittyä hyvä ja organisoitu työaikajohtaminen. 

Työorganisaatiotasolla olisi kehitettävä keinoja työntekijöiden jaksamisen varmistamiseksi 

ja ongelmatilanteiden havaitsemiseksi. (Uhmavaara ym. 2005, 75–76.)  
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2.5 Muutokset työsuhteissa ja ammattirakenteessa 

Yleisen käsityksen mukaan suomessa ollaan siirtymässä tietoyhteiskuntaan ja 

asiantuntijaorganisaatioiden merkitys kasvaa. Asiantuntijaorganisaatioksi yleisesti luetaan 

työpaikat, joilla vähintään puolet työntekijöistä on ylempiä toimihenkilöitä. (Melin & 

Mamia 2006, 15).  Vuoden 2013 Työolotutkimuksen mukaan ammattiluokitukseltaan 

asiantuntijoita tai erityisasiantuntijoita on palkansaajista noin 47 prosenttia. Ryhmät pitävät 

kuitenkin sisällään työympäristöiltään ja sisällöiltään hyvin erilaisia töitä. Muutos 

ammattiasemissa näyttää olevan suunnaltaan kohti toimihenkilöytymistä. (Sutela & Lehto 

2014, 13–14). Ylempien toimihenkilöiden määrä on ollut sekä nais- että miespalkansaajien 

keskuudessa kasvussa. Vuonna 2013 miespalkansaajista 33 prosenttia ja naispalkansaajista 

28 prosenttia oli ylempiä toimihenkilöitä. (Sutela & Lehto 2014, 15).  

Tieto ja informaation käsittely ovat nousseet keskeisiksi osiksi tuotantoa ja sosiaalista 

toimintaa. Tiedonkäsittelyn parissa työskentelevien rooli työelämässä on tullut yhä 

tärkeämmäksi. Etenkin asiantuntijatyötä luonnehtii projektimaisuus ja joustavat verkostot. 

(Pyöriä 2007, 45–46.) Nyky-yhteiskuntaa nimitetään tietoyhteiskunnaksi, jonka olennaisia 

piirteitä ovat kansainvälistyminen globalisaation seurauksena, sekä 

kommunikaatioteknologian lisääntyvä käyttö. Asiantuntemusta ja korkeaa ammattitasoa 

vaativa tietotyö on tullut keskeiseksi osaksi yhteiskuntaa ja informaation prosessointi on 

nyky-yhteiskunnassa tärkeä tuotannontekijä.  Työelämää luonnehtii kasvavassa määrin 

myös oppiminen ja itsensä kehittäminen elinikäisenä prosessina (Tynjälä 2003,41–42.) 

Perinteinen teollisuustyö ja niin sanottu valkokaulustyö ovat muuttuneet teknologisen 

kehityksen myötä merkittävästi sisällöltään.  Työelämä on muuttunut rakenteellisesti siten, 

että menetetyt työpaikat esimerkiksi tehtaissa ja maataloudessa ovat korvaantuneet 

korkeamman osaamistason töillä. (Pyöriä 2005, 158–159.) Tietotyöhön ja tietoyhteiskunnan 

kehittymiseen liittyy kuitenkin myös myyttejä ja voidaan sanoa, että yhteiskunta on 

muutoksista huolimatta sidoksissa teolliseen yhteiskuntarakenteeseen. Tietotyön ja muun 

työn välistä erottelua usein myös liioitellaan. (Pyöriä 2005, 156.)  

Mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin, on palkansaajien keskuudessa parantunut 

huomattavasti. Naispalkansaajista 35 prosenttia ja miespalkansaajista 38 prosenttia voivat, 

vuoden 2013 Työolotutkimuksen mukaan vaikuttaa omiin työhön tulo- ja lähtöaikoihinsa 



15 
 

vähintään puolella tunnilla. Jopa 87 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä kokee voivansa 

vaikuttaa niihin. (Sutela & Lehto 2014, 145.) 
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3 ASIANTUNTIJATYÖN OMINAISPIIRTEET 

Työelämää kuvaillaan tietoistuneeksi ja ”älyllisyys” on lisääntynyt. Työhön liittyy 

kasvavassa määrin informaation käsittelyä ja tiedon tuottamista. Työssä vaaditaan itsenäistä 

päätöksentekoa, kommunikatiivisia ja kielellisiä kykyjä ja usein myös joustavuutta työajasta 

sekä paikasta. Tietotyö on usein monitehtäväistä ja persoonallistunutta. Työtehtävien 

persoonallistuminen tarkoittaa työntekijän suurempaa sitoutumista työhönsä ja sitä että 

työntekijää on yhä vaikeampi korvata toisella. Työnantajan ja työntekijän välinen suhde 

muistuttaa yhä enemmän kaupallista suhdetta, jossa osapuolet ovat oletetusti asemaltaan 

tasa-arvoisempia. Työntekijältä vaaditaan yhä useammin palvelua tai tulosta, määrättyjen 

tehtävien suorittamisen sijaan. Tällainen työ vaatii jatkuvaa itsensä johtamista ja 

uusintamista sekä oman ajankäytön hallintaa. (Vähämäki 2007.) 

Useissa erilaisissa työtehtävissä ollaan tekemisissä tiedon kanssa, mutta tietotyöntekijöiksi 

määritellään asiantuntijatyöntekijät, joilla on korkea koulutus- ja osaamistaso.  Lisäksi 

tietotyössä ollaan usein tekemisissä tietotekniikan kanssa. (Julkunen ym. 2004, 42.) 

Asiantuntijatyö sijoittuu hyvin monenlaisiin ympäristöihin, päiväkodeista 

teollisuusyrityksiin. Suomessa tietotyötä tehdään paljon julkisella sektorilla. (Julkunen ym. 

2004, 64.)   

Työelämän muutoksessa nähtävät subjektivoitumisen ja yksilöllistymisen tendenssit 

johtavat henkilökohtaisen, minuuteen kohdistuvan läsnäolon vaatimuksien kasvuun. 

Henkilökohtaisilla sitoumuksilla ja valinnoilla on erityisesti asiantuntijatyössä kasvava 

merkitys ja työntekijät ovat vastuussa yhä enemmän omasta työhyvinvoinnistaan, 

menestyksestään sekä työnsä rajoista. Työ vaatii organisointitaitoja ja kykyä priorisoida. 

(Julkunen 2008, 123.) Korkean koulutuksen ja osaamistason kasvu on vaikuttanut työn 

mielekkyyden arvostuksen lisääntymiseen ja kasvaneisiin työntekijöiden odotuksiin työnsä 

sisällöllisestä laadusta. Työn sisällöllisten tekijöiden arvostus on yhteydessä työn teon 

itsenäisyyden kasvuun. (Pyöriä 2001, 114.) 

Asiantuntijuuteen liittyy yleisesti korkea arvostus ja tavoiteltava asema, johon liittyy paljon 

erityistietoa ja osaamista. Koulutus on yksi asiantuntijuuden lähde, mutta tarjoaako pelkkä 

korkea koulutus vielä eväät asiantuntijuuden muodostamiseen? Mikä tekee ihmisestä 

asiantuntijatyöntekijän? Asiantuntijalle nähdään ominaiseksi ongelmanratkaisua vaativat 
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tehtävät, tiedon käsittely ja jalostaminen sekä kyky reflektiiviseen arviointiin. Asiantuntijan 

ajatteluprosessissa erityisenä voidaan pitää juuri kykyä ja tapaa käyttää tietämystään. 

Asiantuntijan osaaminen saavutetaan usein pitkän työn tai harrastuneisuuden tuloksena. 

Asiantuntijan on pyrittävä eksperttiydensä säilyttämiseksi jatkuvasti laajentamaan 

osaamistaan ja uudistamaan tietojaan. (Saariluoma 1997, 225–231.) Asiantuntijatyön 

olennainen edellytys on laaja työn tuntemus, jonka muodostumisessa kokemus on 

olennaista. Osaamisvaatimukset ovat asiantuntijalle korkeat. Usein myös jatkokoulutus 

varsinaisen tutkinnon lisäksi on tärkeä ”todiste” asiantuntijuuden ylläpitämisestä ja tietojen 

uusintamisesta. Tietyn ammatin vaatimusten sijaan, tärkeä rooli on henkilökohtaisella 

osaamisella, jota muodostetaan yhä laaja-alaisemmin. (Kirjonen 1997, 38–39.) Tutkimusten 

mukaan asiantuntijuuden kehittymisen prosessia edistää kuitenkin koulutuksessa ja työssä 

hankittujen tietojen ja kokemusten teemoittuminen ja spesifioituminen. Asiantuntijuuden 

muodostumisessa on olennaista myös sen sosiaalinen ja vuorovaikutteinen luonne; 

asiantuntijuus syntyy aina henkilön ominaisuuksien ja elämänhistorian ja 

toimintaympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. (Karila & Repo 1997, 155–156.) 

Yksilöiden ominaisuuksien lisäksi asiantuntijuutta ja taitavaa osaamista tuleekin siis 

tarkastella myös kulttuurin ja yhteisöjen näkökulmasta. Osaaminen ja asiantuntijuus 

kehittyvät ja tapahtuvat aina tietyssä ympäristössä ja usein yksilöllinen osaaminen nojautuu 

toisten asiantuntijoiden tietoihin. Alakohtaiset tiedot ja arvostukset ovat osa tietynlaista 

ammattikulttuuria, joka myös määrittää tavoiteltavat taidot ja käytännöt. Osana yksittäisten 

asiantuntijoiden taitavuuden muodostumista on erikoistiedon lisäksi kokemuksen kautta 

syntyneet rutiinit sekä käytännöt. Tärkeää on kuitenkin myös kyky tarkastella rutiineja ja 

omaa toimintaansa kriittisesti. (Palonen & Gruber 2010.) 

Tietotyötä tekevät työskentelevät keskimääräistä useammin yhteistyössä muiden kanssa 

esimerkiksi tiimeissä ja vuorovaikutustaitojen merkitys on olennainen. Asiantuntijuuden 

käsite on laajentunut intellektuaalisen pääoman hyödyntämisen lisääntyessä eri toimialoilla. 

Yhä useammassa ammatissa on pyrittävä kehittämään ja ylläpitämään ammattitaitoa 

esimerkiksi koulutusten avulla ja yhä useamman työtehtävän suorittamiseen vaaditaan 

jonkinlaista erityisosaamista. Asiantuntijatyön ominaispiirteistä ja luonteesta olisi 

hyödyllistä saada nykyistä laaja-alaisempaa tietoa. Tietotyön johtaminen vaatii, teollisen 

ajan organisaatioon nähden erilaista, demokraattisempaa organisaatiokulttuuria. (Pyöriä 

2007, 46–47.)  
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Yksilön kannalta työelämässä havaittavat yksilöllistymisen ja henkilökohtaisen vastuun 

lisääntymisen tendenssit voivat tarkoittaa valinnanvapauden ja vaikutusmahdollisuuksien 

merkityksen kasvua. Suurten vaikutusmahdollisuuksien on nähty olevan yhteydessä 

työhyvinvointiin, mutta esimerkiksi ylemmillä toimihenkilöillä, joilla on yleisesti paljon 

vaikutusmahdollisuuksia työhönsä, on todettu olevan suuria ongelmia työhyvinvointiin 

liittyen. Vaikutusmahdollisuudet ja autonomian kokemus eivät siis ainakaan suojaa 

työhyvinvoinnin ongelmilta. (Sutela & Lehto 2014, 59.) Uusiin työmarkkinoihin liitettävien 

suurempien valinnanmahdollisuuksien, autonomian ja muiden oletettujen hyötyjen 

vastapainona nähdään olevan niistä erottamattomissa myös suuremmat riskit. Ulrich Beckin 

käsittein, riskiyhteiskunnalliset työmarkkinat lisäävät fragmentoitumista ja lohkoutumista. 

Työsuojeluriskit siirtyvät yksilön omalle vastuulle ja tuloihin sekä sosiaaliturvaan liittyy 

epävarmuuksia. (Julkunen & Nätti 1994, 36–37).  

 

3.1 Ajan hallinta ja työaikajohtaminen asiantuntijatyössä 

Työajan hallinnan antamisen työntekijän itsensä vastuulle herättää ristiriitaisia ajatuksia 

toimintamuodon tavoitteista; onko siinä lopulta kyse ainoastaan työntekijän työpanoksen 

intensiivisemmästä hyödyntämisestä normaalityöajasta poikkeavina ajankohtina vai onko 

kyseessä aidosti työntekijää hyödyttävä positiivinen vaikutusmahdollisuus? Tutkijoiden 

arvioiden mukaan työnantajat jopa toivovat työntekijöiden venyttävän päivää kotona ja 

hoitavan työtehtäviään esimerkiksi sairasta lasta hoitaessaan. Ajan hallinta ei ole kuitenkaan 

vain työntekijän henkilökohtainen vastuu vaan vastuu on myös työorganisaatiolla. 

Työorganisaation tulisi pyrkiä tukemaan myös työn ja vapaa-ajan erottamista ja työstä 

irrottautumista. On kuitenkin epäselvää, että millaisia toimia organisaatiotasolla asian 

edistämiseksi voidaan tehdä ja kuinka tehokkaita toimet ovat työntekijän liiallisen henkisen 

kuormituksen ehkäisemiseksi.  Erityisesti työstä joka on työntekijälle sisällöllisesti hyvin 

mielekästä ja kiinnostavaa voi olla hyvinkin vaikeaa irrottautua. Tietotyössä työn laatua ja 

määrää voi jatkuvasti lisätä. Työpanoksen riittävyyttä voi olla vaikeaa tarkkaan arvioida ja 

tiedolliset prosessit eivät ole aikaan sidottuja. Lisäksi tietotyössä aikapaineet ja työmäärä 

ovat yhteydessä työpäivien pitkittymiseen.  

Ajoiltaan ja paikoiltaan pirstaleinen työ vaatii arviointia eri toimijoiden kesken; Esimies, 

työsuojeluhenkilöstö ja työterveyshuolto yhdessä työntekijän itsensä kanssa ovat kaikki 
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mukana muodostamassa työhyvinvoinnin edellytyksiä. (Ojala 2014, 109–111.) Käsitteellä 

työaikajohtaminen viitataan erityisesti työaika-autonomian seurausten hallintaan ja työn 

organisoinnin toteuttamiseen joustavien työaikajärjestelyjen vallitessa. Työaikajohtamisen 

merkitys on erityisen suuri työn ja työaikojen yksilöllistyessä, mutta myös työn kasvavasta 

sosiaalisesta sidoksisuudesta johtuen. Työaikajohtamista tarvitaan kollektiivisten normien ja 

yksilöllisen vapauden yhteensovittamiseksi. Työn ja vapaa-ajan välinen raja on erityisesti 

asiantuntijatyössä usein häilyvä ja tällöin toimivan työaikajohtamisen tarvetta voidaan pitää 

erityisen suurena. (Uhmavaara ym. 2005, 76–77.) 

Aikapaineiden kasvu ja kiireen sekä ylitöiden yleistyminen koskettavat lähes kaikkia 

toimialoja ja ammattiryhmiä, mutta erityisesti tietotyöntekijöitä vaivaavat työn henkinen 

raskaus ja pitkät työpäivät. (Pyöriä 2002, 65). Vaikka suurin osa työstä ajoittuu 

normaalityöajan sisälle, työ kuitenkin pitkittyy ja venyy työpaikan ulkopuolelle kotona 

tehtäväksi ilta- ja viikonlopputyöksi erityisesti ylemmillä toimihenkilöillä ja tietotyötä 

tekevillä työntekijöillä. Asiantuntijatyön luonteeseen näyttää kuuluvan työn 

etukäteissuunnittelun ja -rajaamisen vaikeus. Itsenäistä työtä tekevän on usein itse pystyttävä 

hallitsemaan työaikaansa. Työorganisaation tulisikin tukea ja ohjata työntekijöiden ajan 

hallintataitoja ja auttaa rajojen määrittämisessä. (Ojala 2009, 50–51.) Oman haasteensa tälle 

varmasti asettaa työaikojen yksilöllisyys ja työntekijöiden yksilölliset tavat tehdä työtä. 

Työn tekeminen iltaisin tai viikonloppuisin ei välttämättä tarkoita suurempaa kuormitusta 

kuin normaalityöaikaan rajoittuva työ, jos työntekijä kokee sen itselleen toimivaksi.  

Nykypäivän työelämässä ajan fragmentaarisuus ja elämän eri osa-alueiden ajallinen 

koordinaatio asettavat haasteensa ajan hallinnalle. Erityisesti älyllisesti haastavalle työlle on 

ominaista työtehtävien yhtäaikaisuus ja nopeasti vaihtuvat työtehtävät. Tieto- ja 

viestintätekniset välineet asettavat omat ajalliset vaatimuksensa. Vaikka tekniikka 

mahdollistaa aikataulujen tarkemman suunnittelun, mahdollistaa se samalla jatkuvan 

tavoitettavissa olemisen, mikä saattaa myös olla merkittävä aikasyöppö. Erityisesti 

tietointensiivisessä työssä aikataulujen nähdään olevan jatkuvasti muuttuvia; puhutaan 

aikataulujen pehmenemisestä. (Tammelin &Anttila 2017, 65-66.) Voidaan ajatella, että 

asiantuntijatyössä haastavaa on työajan hallinnan lisäksi työprosessin yksilöllinen hallinta, 

johtuen asiantuntijatyölle ominaisista piirteistä. Työpäivän ajallinen rakentuminen ei ole 

ainoastaan kiinni työtehtävien toteuttamisesta lineaarisesti, vaan esimerkiksi monet 

yhtäaikaiset työtehtävät, sosiaalinen sidoksisuus sekä digitaalisuus vaikuttavat työn ja ajan 
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hallintaan. O’Carrollin tutkimuksen mukaan tietotyön työprosessille on ominaista 

verkostomaisuus ja ennakoinnin vaikeus. Lisäksi se sisältää usein monia erilaisia työtehtäviä 

ja vastuualueita. Työpäivä rakentuu usein niin, että se sisältää katkoksia, taukoja, jotka eivät 

kuitenkaan ole täysin irrottautumista työtehtävistä. Lisäksi työpäivään sisältyy työntekoa 

aikana jota työntekijä ei aina miellä työajaksi. (O’Carroll 2008, 183-184.)  

Tietotyötä tekevät toimihenkilöt ovat työaikakysymyksissä sikäli erityinen ryhmä, että siinä 

työ koetaan usein ”omaksi” ja mielekkääksi. Työhön kuluva aika ei ole välttämättä riittävä 

suure mittaamaan työpanoksen määrää. Ylemmissä toimihenkilötöissä käytetäänkin 

joissakin tapauksissa perinteisestä viikkotyöajan määrittämisestä eroavia järjestelmiä ja 

yksilöllisiä sopimuksia, jotka perustuvat esimerkiksi työajan määräytymiseen tarpeen 

mukaan. Työaikojen yksilöllisessä järjestämisessä mahdollisina ongelmina voi kuitenkin 

olla kyvyttömyys irtautua työstä ja kokemukset riittämättömyydestä. 

Työajanseurantajärjestelmät voivat kuitenkin toimia hyvinä keinoina erottaa työ- ja vapaa-

aika selkeästi toisistaan, joten toisille ne voivat olla ajan hallintaa helpottavia ratkaisuja. 

(Uhmavaara ym. 2003, 130–132.)  
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4 TYÖAIKOJEN JA AJAN HALLINNAN AIEMPI 

TUTKIMUS 

 

Työelämän tutkimuksen kenttä on laaja ja mukaan on mahtunut paljon myös työaikoihin 

sekä työaikajoustoihin liittyvää tutkimusta. Työaikoja on tarkasteltu paljon esimerkiksi työn 

ja perhe-elämän yhdistämisen näkökulmasta, erityisesti 1990-luvulta alkaen. Tämän 

aihepiirin tutkimus on lisännyt suosiotaan erityisesti naisten työllisyyden kasvaessa 

(Tammelin 2009, 13). Työn ja vapaa-ajan väliset rajat ovat hämärtyneet ja työ on leviämässä 

yhä enemmän kotiin. On kuitenkin todettu, että työllä ja perheellä on elämänalueina toisiaan 

tukevia vaikutuksia; kummatkin vaikuttavat toisiinsa, negatiivisesti tai positiivisesti.  

Mia Tammelinin tutkimuksessa on todettu, että työn ja perhe-elämän yhdistämisessä on 

työajan pituuden lisäksi olennaista myös työtahti, työaikojen ennustettavuus sekä työaika-

autonomia. Tutkimuksen perusteella työaikojen pituudessa on havaittavissa polarisaatiota. 

Miesten työajat ovat pidentyneet erityisesti perheissä, joissa on kaksi ansaitsijaa. 

Normaalityöajoista poikkeavaa työaikojen ajoitusta esiintyy yhä useammin ja erityisesti 

vuorotyö on yleistynyt, mikä vaikuttaa kollektiivisen aikajärjestyksen murtumiseen. 

Työkiireen lisääntymisen kokemuksia on havaittu erityisesti naispalkansaajilla. Työaikojen 

ennakoimattomuus aiheuttaa ongelmia työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen 

näkökulmasta ja työajan pituus on selvästi yhteydessä aikaristiriitojen kokemukseen. 

Erityisesti aikaristiriitoja koetaan, kun perheen molemmat puolisot tekevät pitkiä työaikoja. 

Tammelinin tutkimuksessa tarkasteltiin haastattelujen avulla erilaisia aikastrategioita, joita 

perheet käyttävät. Aineiston perusteella havaittiin neljä erilaisia strategiaa; ensinnäkin 

aikaneuvottelua käytetään strategiana, toiseksi joko aikataulujen eriaikaisuutta tai niiden 

samanaikaisuutta käytetään strategiana. Kolmas strategia liittyy työajan rajoittamiseen ja 

neljäs kotitöiden jakamiseen puolisoiden kesken. (Tammelin 2009, 139–141.)  

Jouko Nätti ja Timo Anttila käsittelivät kyselytutkimuksessaan tietotyöntekijöiden 

työaikoja, työaikakulttuureja sekä työn ja perheen suhdetta. Tutkimuksessa puolet 

vastaajista kokivat vaikeaksi yksiselitteisesti rajata työaikaansa. Lähes puolella 

tutkimukseen vastanneista viikkotyöaika oli yli 40 tuntia. Työaikojen venyminen ja ylityöt 

ovat tietotyöntekijöillä hyvin yleisiä; kahdella kolmasosalla työajat venyivät silloin tällöin 
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tai säännöllisesti. Tietotyöntekijöiden kuvauksissa organisaatiokulttuurista toistuivat 

työkeskeisyyden, tulospaineiden ja vaativuuden kuvaukset. Toisaalta inhimillisyys ja 

sosiaalisuus ilmenivät myös kuvauksissa. Vastaajista viidennes koki organisaatiokulttuurin 

kaoottisena; työaikoja on vaikeaa hallita. Työaikojen venyminen oli yleistä erityisesti 

organisaatiokulttuuria kaoottisena ja työkeskeisenä pitävillä. Myös työn ja perhe-elämän 

välisen suhteen ongelmat olivat yhteyksissä samaisiin työaikakulttuurikokemuksiin. 

Ongelmia näyttää tutkimuksen perusteella vähentävän normaalityöaikaa suosiva 

työaikakulttuuri sekä työaika-autonomia. (Nätti & Anttila 2002, 68.)  

Pasi Pyöriän, Raimo Blomin ja Harri Melinin kattavaan tilastoaineistoon perustuvassa 

tietotyötä käsittelevässä tutkimuksessa todettiin tietotyön yleistymisen huolestuttavaksi 

kehityssuunnaksi aikapaineiden kasvaminen sekä ylitöiden ja kiireellisyyden lisääntyminen 

työelämässä. Tilastojen valossa kuva työelämän muutoksista ja erityisesti tietointensiivisen 

työn yleistymisestä on hyvin ristiriitainen; työ on yhä useammin tekijälleen haastavaa ja 

mielekästä, mutta myös työssä jaksamisen ongelmia saattaa usein seurata. Pyöriän mukaan 

huoli kasvavasta työkeskeisyydestä on länsimaisessa kulttuurissa aiheellinen ja 

työntekijöiden sekä työyhteisön jaksamista tulisi ajatella kauaskantoisesti. (Pyöriä 2002, 65.) 

Uhmavaara ym. (2003) totesivat joustavia työaikajärjestelyjä tutkiessaan, että työn luonne 

ja organisaation henkilöstöresurssit tulisi ottaa huomioon sopivaa järjestelyä valittaessa. 

Yhtä, kaikille toimivaa työaikaratkaisua ei ole mahdollista määrittää, vaan paikallisten 

tekijöiden huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Myös hyvät yhteistyösuhteet henkilöstön 

edustajien ja työnantajan välillä todettiin tutkimuksessa merkittävänä työaikajärjestelyiden 

muutoskykyisyyttä edesauttavana tekijänä. Tällä on voi mahdollisesti olla suuriakin 

vaikutuksia sekä henkilöstön hyvinvoinnin, että yrityksen kannattavuuden kannalta.  

(Uhmavaara ym. 2003, 8.)  

Vuonna 2005 julkaistussa tutkimuksessa Uhmavaara ym. havaitsivat, että ylemmillä 

toimihenkilönaisilla työehdot ovat miehiin verrattuna vähemmän joustavia ja työaika-

autonomiaa on vähemmän. Kuitenkin vain muutama prosenttiyksikkö toivoisi työaikoihinsa 

lisää joustavuutta eikä sukupuolten välillä ole selkeää eroa työaikatyytyväisyydessä. 

(Uhmavaara 2005, 77–78.) Tutkimuksessa todetaan naisten työaikajärjestelyjen 

tarkastelemisen tarvitsevan erityistä tarkastelua johtuen kotitöiden epätasaisesta 

jakautumisesta (Uhmavaara 2005, 82). 
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Vuonna 2016 valmistuneen, laajasti asiantuntijatyön ajallisia olosuhteita tarkastelleen 

tutkimuksen mukaan asiantuntijatyötä leimaa jännitteinen suhde autonomian ja 

sidoksisuuden välillä; vaikutusmahdollisuudet työn organisoimiseen ja aikatauluihin 

koetaan suuriksi, mutta samanaikaisesti aikatauluihin vaikuttavat myös muut tahot. 

Tutkimuksen mukaan asiantuntijatyötä luonnehtii useasti niin kutsuttu sidoksinen 

autonomia; työntekijällä on periaatteessa laajat vaikutusmahdollisuudet työhönsä, mutta 

käytännössä ulkopuolelta tulevat aikasidokset haastavat autonomiaa. (Toivanen ym. 2016, 

44–45.) Tutkimuksen mukaan asiantuntijatyötä luonnehtii usein myös ennakoimattomuus, 

tiivis työtahti ja ajan pirstaloituminen. Lisäksi työn ja vapaa-ajan välisten rajojen 

asettaminen näyttäytyy tutkimuksen valossa haastavalta. Vastuunkanto ajanhallinnassa 

näyttäytyy olevan vahvasti yksilön vastuulla ja tämä kuormittaa työntekijää. (Toivanen ym. 

2016, 130–132.) Asiantuntijatyössä kiirettä koetaan tavallisemmin kuin yleisesti 

työssäkäyvien keskuudessa. Tutkimuksen mukaan 20 prosenttia asiantuntijatyöntekijöistä 

kokivat joutuvansa kiirehtimään saadakseen työnsä tehtyä. Esimiesasemassa olevista jopa 

29 prosenttia arvioi joutuvansa kiirehtimään työssään hyvin usein. Tutkimuksessa tehdyn 

asiantuntijakyselyn mukaan asiantuntijatyöntekijöiden työssä aikaan liittyy haasteita 

erityisesti ajalliseen epäjärjestykseen ja ajoitukseen. Ajalliset ongelmat liittyvät esimerkiksi 

työtehtävien kasautumiseen ja yhteisten aikataulujen yhteensovittamisiin. Vastaajista jopa 

noin kaksi kolmasosaa kertoi kyselyssä kohtaavansa tällaisia aikatauluttamiseen ja 

ajoitukseen liittyviä haasteita. Työpäivien venymiseen liittyviä haasteita mainitsi kyselyssä 

45 prosenttia ja liialliseen työtahtiin liittyviä haasteita 35 prosenttia vastaajista. (Toivanen 

ym. 2016, 67- 70.) Asiantuntijuuteen liittyy usein luovuutta ja sen kehittämiseksi tulisi olla 

myös aikaa ja mahdollisuuksia syventää osaamista. Tutkimuksen mukaan kokemukset 

kiireellisyydestä ja aikapaineista voivat asettaa haasteita asiantuntijuuden kehittämiselle. 

(Toivanen ym. 2016, 73-74.) 
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5 TEEMAHAASTATTELUAINEISTO JA 

SISÄLLÖNANALYYSI 

 

5.1 Teemahaastattelu menetelmänä 

Haastattelu on yksi käytetyimpiä menetelmiä yhteiskuntatieteissä. Menetelmänä haastattelu 

on monikäyttöinen ja joustava. Sen avulla voidaan saada tutkittavasta ilmiöstä syvällistä 

tietoa. Haastattelulajit vaihtelevat täysin strukturoiduista kysymyslistoista 

vastausvaihtoehtoineen strukturoimattomaan, vapaaseen keskusteluun. Kielellisen 

vuorovaikutuksen merkitys on haastattelun tekemisessä olennaista. (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 11.) Haastattelu perustuu osapuolten väliseen kommunikaatioon ja haastattelutilanteen 

erityiseen, sosiaaliseen luonteeseen. Se on erityinen puhetilanne, jossa noudatetaan 

tietynlaista puhetapaa ja kommunikaation sääntöjä. Haastateltavat pyrkivät välittämään 

käsitteellisesti suhdettaan maailmaan ja haastattelija pyrkii saamaan selville erilaisten 

merkitysten rakentumisen. Haastattelutilanteen ja haastattelijan läsnäolon vaikutus 

vastauksiin on otettava huomioon. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 49–50.) Haastattelijan 

puhetapa ja käytettävät kategoriat heijastavat tutkijan omia käsityksiä ja vaikuttavat 

keskustelun kulkuun. Myös analyysissä on otettava huomioon haastattelijan vaikutus. 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 10–11.)  

Teemahaastattelussa kysymykset keskittyvät ennalta suunniteltuihin teemoihin. Menetelmä 

on puolistrukturoitu mikä tarkoittaa sitä, että kysymykset eivät ole tarkassa muodossa ja 

järjestyksessä.  Se on avointa haastattelua strukturoidumpi, aihepiirit ja teemat ovat samoja 

kaikille haastateltaville. Teemahaastattelussa on keskeistä haastateltavien tulkinnat asioista 

ja siinä pyritään tuomaan tutkittavien ääni kuuluviin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48.)  

Tutkijalla on haastattelutilanteessa muistiinpanot haastattelun teemoista. Puhumisjärjestys 

on teemahaastattelussa vapaa ja haastateltavien kanssa ei välttämättä käsitellä aina yhtä 

paljon samoja asioita. Teemahaastattelun runkoa tehdessä on tunnettava hyvin käsiteltävä 

aihepiiri ja tutkittavien tilanne. Kysymykset haastattelussa perustuvat perehtyneisyyteen 

käsiteltävästä aiheesta ja tutkimuskysymykset on operationalisoitava. Aineiston analyysissä 

käytetään usein teemoittelua ja tyypittelyä ja siinä voidaan yhdistää sekä kvantitatiivista että 

kvalitatiivista lähestymistapaa. Analyysissä voidaan myös keskittyä kielellisten ilmaisujen 
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ja merkitysten analysoimiseen. Teemahaastattelun tutkimuskohteiksi tulisi valita henkilöitä, 

joilta voidaan saada mahdollisimman hyvin informaatiota kiinnostuksen kohteena olevasta 

ilmiöstä (KvaliMOTV.)  

Epämuodollisen haastattelun avulla on sanottu päästävän syvälle tutkimuskohteiden arvo- ja 

ajatusmaailmaan. Haastateltavien omia selontekoja analysoitaessa oletetaan paljastuvan 

taustalla olevat säännöt sekä haastateltavien toiminnalleen antamat merkitykset. (Alasuutari 

2001, 146–147.) Tässä tutkielmassa tarkastellaan erityisesti itsenäisen tietotyöntekijöiden 

kokemuksia työajan hallinnasta ja aikaan liittyvistä haasteista. Täten on mielekästä 

haastatella asiantuntijatyötä tekeviä, korkeasti koulutettuja henkilöitä, joiden työtä voidaan 

luonnehtia suhteellisen autonomiseksi ja itseohjautuvaksi.  

 

 

5.2 Asiantuntijatyöntekijöiden teemahaastatteluaineisto 

Tutkimuksen aineistona on vuoden 2015 keväällä ja alkukesällä kerätty 

teemahaastatteluaineisto, joka koostuu 20 haastattelusta. Aineisto on kerätty yhteistyössä 

Suomen Akatemian rahoittaman, Tampereen ja Jyväskylän Yliopiston yhteistyössä 

toteuttaman, Flexlife-tutkimusprojektin kanssa. Tutkimusprojektissa tarkastellaan 

monipuolisella tavalla ajallisesti joustavan työn ominaispiirteitä sekä sosiaalisia seurauksia. 

Teemahaastatteluaineiston tutkimuskohteet valikoituivat tutkimukseen osallistuttuaan 

Työterveyslaitoksen ”Aikajärjestys asiantuntijatyössä”-hankkeen tutkimukseen ja 

ilmaistuaan halukkuutensa osallistua myös jatkossa työaikajoustavuutta käsittelevään 

tutkimukseen. Alkuperäiseen tutkimukseen haastateltavat ovat valikoituneet 

työmarkkinajärjestöjen kautta. Asiantuntijoita pyrittiin saamaan tutkimukseen 

monipuolisesti eri toimialoja ja ammattinimikkeitä edustaen. 

Haastattelut toteutettiin pääasiassa puhelinhaastatteluina ja haastattelijoina toimi kolme eri 

henkilöä. Haastattelut olivat yleensä vajaan tunnin mittaisia. Kestoltaan lyhin haastattelu 

kesti 27 minuuttia ja pisin 74 minuuttia. Toimin itse haastattelijana 8 haastattelussa ja loput 

haastatteluista toteuttivat muut tutkimusprojektin tutkijat. Haastattelujen litterointiin en 

osallistunut lainkaan vaan litterointityö ulkoistettiin. Sain sitten käyttööni valmiiksi 

litteroidun haastatteluaineiston, mikä helpotti aineiston kokoamista huomattavasti. 
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Tämän tutkimuksen kannalta voidaan pitää perusteltuna valikoida haastateltaviksi 

henkilöitä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua kyseessä olevaa tematiikkaa 

käsittelevään tutkimukseen. On ensiarvoisen tärkeää, että haastateltavilla on kykyä ja 

kiinnostusta kertoa ajatuksiaan ajan hallintaan liittyvistä asiasta.                                                                                                                

Haastateltavien keski-ikä on noin 44 vuotta. Muutaman haastateltavan tarkkaa ikää ei 

haastatteluista saatu selville; yksi tutkimukseen osallistunut määritteli itsensä 

nelikymppiseksi ja toinen viisikymppiseksi. Yksi haastateltava ei maininnut ikäänsä 

ollenkaan. Tarkan ikänsä kertoneiden iät vaihtelevat 34–55 välillä. Lähes kaikki 

haastateltavat ovat naisia; ainoastaan yksi 20 informantin joukosta on mies. Suurin osa 

aineiston haastateltavista on vakinaisessa ja kokoaikaisessa työsuhteessa. Yhdellä työaika 

on 80 prosenttinen, yksi tekee 7 tuntista työpäivää ja yksi on osittaisella hoitovapaalla. 

Määräaikaisessa työsuhteessa mainitsi olevansa viisi henkilöä. Haastateltavista neljällä ei 

ole lapsia ja heistä kaksi on naimattomia. Neljä haastateltavista on eronneita. Haastateltavista 

16 on yhteiskunta- tai valtiotieteellinen koulutustausta. Lisäksi joukossa oli mm. 

hallintotieteilijöitä ja kasvatustieteilijöitä. Lähes kaikki mainitsivat olevansa 

koulutustasoltaan maistereita. Kaksi haastateltavista kertoi suorittaneensa tohtoritason 

tutkinnon. Haastateltavien toimenkuvat pitävät sisällään monenlaista suunnittelu-, 

asiantuntija- ja kehittämistehtävää. Tutkimustehtävissä toimii muutama haastateltava ja 

muutama toimii projektipäällikkönä. Mukaan mahtuu lisäksi muun muassa yksi yliopiston 

lehtori ja yksi hankekoordinaattori. Kaikki haastateltavista tekevät asiantuntijuutta vaativaa 

ja melko itsenäistä ja tietointensiivistä työtä. Näin ollen aineiston haastateltavat ovat 

tutkimuksen lähtökohtiin nähden teoreettisesti hyvin perusteltu ja relevantti näyte. 

Suurimmalla osalla haastateltavista on käytössä jonkinlainen työajanseurantajärjestelmä; 

useimmiten haastatteluissa mainitaan kellokortti. Useimmilla on työssään mahdollisuus 

liukumavaroihin tulo- ja lähtöajoissa. Muutamassa tapauksessa työajanseuranta tapahtuu 

itsenäisesti taulukkoon merkitsemällä. Parilla haastateltavista työaikaa suunnitellaan 

vuositasolla ja kokonaistyöaikaa seuraten. Suurin osa pystyy vaikuttamaan työaikoihinsa, 

mutta osa on hyvinkin sidottuna toimistotyöaikaan tai esimerkiksi asiakkaiden vaatimuksiin. 

Lähes kaikilla työtä voidaan kuitenkin luonnehtia lähtökohdiltaan hyvin autonomiseksi.  

Teemahaastattelukysymykset käsittelevät erityisesti työaikaa, aikasuunnittelua, ajallisia 

haasteita ja vaikutusmahdollisuuksien kokemuksia. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään 
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asiantuntijatyöntekijöiden aikataulujen muodostumista, kiireen kokemuksia, työaikojen 

vaikutuksia jaksamiseen ja sosiaalisiin suhteisiin ja aikaan liittyvää sopimista sekä työssä 

että työajan ulkopuolella.  Haastattelut perustuvat haastateltavien vapaaseen kerrontaan 

ohjatuissa teemoissa. Perheellisiltä haastateltavilta kysyttiin myös puolison ja lasten kanssa 

tehtävästä työaikasopimisesta, ajallisista haasteista sekä aikasuunnittelun keinoista.  

Keskityn aineiston analyysissä erityisesti työaikataulujen muodostumista ja ajanhallintaa 

sekä ajallisia haasteita koskeviin kysymysosioihin. Haastateltavilta kysyttiin näissä osioissa 

muun muassa aikataulujen muodostumisesta työssä, työssä koetuista 

vaikutusmahdollisuuksista, omista ja työyhteisössä käytetyistä aikasuunnittelun keinoista, 

aikaan liittyvistä neuvotteluista eri yhteistyötahojen kanssa, aikasuunnittelun 

kehittämisideoista, koetuista ajan hallintaan liittyvistä haasteista sekä työajankäytön 

henkilökohtaisista sekä sosiaalisista vaikutuksista. Lisäksi otan tarkasteluun haastattelujen 

lopussa esitetyn kysymyksen, jossa haastateltavilta kysytään, onko heillä teemoihin liittyen 

jotain lisättävää, mikäli vastauksissa ilmenee aikaan liittyviä kokemuksia.  Keskityn siis 

tarkastelemaan, miten haastateltavat kokevat ajan hallinnan työssään toteutuvan ja millaisia 

haasteita siihen liittyy. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti haastateltavien kokemus 

omasta toimija-asemastaan aikataulujen suunnittelussa ja ajankäytön hallinnan 

onnistumisessa sekä kokemukset muista omaan työajan hallintaan vaikuttavista tekijöistä ja 

toimijoista. Tarkastelen, millä tavalla haastateltavat kokevat oman vastuunsa aikataulujensa 

suunnittelussa ja koetaanko ajan hallinnan vaikeuttajat itsestä vai ulkoisista tekijöistä 

johtuviksi.  

Jätän tässä tutkielmassa tarkastelun ulkopuolelle tarkemmin arki- ja perhe-elämää 

käsittelevät kysymysosiot, koska keskityn tutkimaan erityisesti työajan hallintaa. 

 

5.3  Teemahaastatteluaineiston sisällönanalyysi 

Lähestyn tässä tutkielmassa tutkimusaineistoa adaptiivisen teorian näkökulmasta. 

Adaptiivinen teoria viittaa näkemykseen teorian ja aineiston tiiviistä vuorovaikutuksesta 

kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Teoreettiset käsitteet ja oletukset ohjaavat tutkimusta jo 

kysymyksenasettelusta eli haastattelukysymysten määrittämisestä lähtien ja ovat tiiviisti 

osana aineiston analyysiä. Aineiston analyysi taas mahdollistaa teoreettisten käsitysten 
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muokkaamisen ja uusien teorioiden muodostamisen. Adaptiivinen teoria siis näkee 

aikaisemman teorian tutkimusta ohjaavana ja sille muotoa antavana, mutta se antaa sijaa 

myös aineistolähtöiselle teorianmuodostukselle. Tarkoituksena on tutkimuksen ja teorian 

välisen suhteen lähentäminen. Analyysissä tulisi tarkastella sosiaalista todellisuutta kaikessa 

moninaisuudessaan ja teoriataustan analyysin taustalla tulisi olla mahdollisimman 

monipuolista. (Layder 1998.) 

Laadullisen tutkimusaineiston puitteissa ei ajatella voitavan tehdä päätelmiä ilmiöiden 

tilastollisista yhteyksistä. Pelkästään haastattelujen eli tutkimusyksiköiden määrä ei 

useimmiten riittäisi yksilöiden välisten erojen merkitsevyyteen. Tutkimusyksiköiden suuri 

määrä ei laadullisessa tutkimuksessa olekaan tarpeen tai mielekästä. Tarkoituksena voidaan 

pitää ilmiön valottamista tai selittämistä kuitenkaan pyrkimättä yleisten lainalaisuuksien 

löytämiseen. Aineistoa tarkastellaan laadullisessa tutkimuksessa usein kokonaisuutena. 

Pertti Alasuutarin mukaan laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta; havaintojen 

pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Aineistoa lähdetään tarkastelemaan tietystä 

näkökulmasta ja tietyssä kysymyksenasettelun mukaisessa teoreettisessa viitekehyksessä. 

Näkökulma rajaa aineiston tarkastelua ja siitä tehtävien havaintojen määrää. Havaintojen 

löytämisen jälkeen niitä edelleen karsitaan yhdistämällä yksittäisiä havaintoja yhdeksi 

havainnoksi tai havaintojen joukoksi. Ajatuksena on, että aineistosta löytyy näytteitä 

samasta ilmiöstä. Analyysissä on tärkeää pyrkiä pelkistämään yksittäiset havainnot 

mahdollisimman pieneksi joukoksi havaintoja (Alasuutari 2011, 38–43.) Laadullisen 

analyysin arvoituksen ratkaisemisvaiheessa pyritään tekemään tutkittavasta ilmiöstä 

merkitystulkintaa muodostamalla rakennekokonaisuutta.  

Tutkimuksessa käytettävän metodin on oltava yhteensopiva teoreettisen viitekehyksen 

kanssa. Teoreettinen viitekehys on toki ollut vaikuttamassa aineiston keräämisvaiheessa ja 

haastattelukysymyksiä muodostaessa. Laadullisessa tutkimuksessa aineisto usein tekee 

kuitenkin mahdolliseksi sen tarkastelun erilaisista näkökulmista. (Alasuutari 2011, 82–84.)  

 

5.3.1 Teemoittelu ja luokittelu 

Laadullisen tutkimuksen analyysin yleisen kuvauksen mukaisesti on tärkeää aluksi päättää, 

mikä aineistossa on kiinnostavaa ja käydä aineistoa läpi merkiten ne asiat, jotka tähän 

kiinnostukseen sisältyvät, jättäen kaikki muu pois tutkimuksesta. Merkityt asiat kerätään 
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yhteen ja erotetaan muusta aineistosta. Tämän jälkeen aineisto luokitellaan, teemoitellaan tai 

tyypitellään, jonka jälkeen tehdään yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–92.)  

Teemahaastatteluaineiston analyysissä on mielekästä käyttää menetelmänä 

sisällönanalyysiä, jossa pyritään aineiston systemaattiseen tarkasteluun. Sisällönanalyysissä 

pyritään aineiston tiivistämiseen ja selkeyttämiseen. Analyysissä aineisto pilkotaan ensin 

osiin ja käsitteellistetään, jonka jälkeen se taas pyritään kokoamaan mielekkääksi 

kokonaisuudeksi. Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään aineisto varsinaisten 

johtopäätösten muodostamista varten.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103, 1081.)  

Tässä tutkimuksessa analyysiyksikköinä toimivat yksittäiset ilmaukset haastateltujen 

puheessa, jotka kuvaavat joko ajan hallintaa vaikeuttavia tai sitä auttavia asioita. Aineistoa 

redusoidaan eli ilmauksia pelkistetään alkuperäisilmauksista, jotka voivat olla lauseen osia 

tai vaikka useita lauseita sisältäviä kokonaisuuksia. Näitä pelkistettyjä ilmauksia pyritään 

yhdistelemään klusteroimalla eli ryhmittelemällä. Samaa asiaa kuvaavat käsitteet voidaan 

näin yhdistää. Klusterointia seuraa abstrahointi eli käsitteellistäminen, jossa yhdistellään 

edelleen ryhmiteltyjä ilmauksia mahdollisuuksien mukaan. Aineiston analyysi etenee tällä 

tavoin aineistolähtöisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–112.) On kuitenkin tiedostettava 

aiemman teorian vaikutus tutkijan havaintojen muodostamiseen.  

Aineiston käsittelyn aloitin lukemalla litteroidun haastatteluaineiston läpi kokonaiskuvan 

muodostamiseksi. Analysoin aineistoa ensin haastattelu kerrallaan, poimien haastateltavien 

puheesta heidän käsityksiään ajan hallintaa auttavista ja vaikeuttavista tekijöistä. Kävin 

ensin siis läpi haastatteluaineistoa haastattelu kerrallaan ja poimin jokaisesta haastattelusta 

haastateltujen puheesta havaitsemani ajan hallinnan auttajat ja vaikeuttajat. Tämän jälkeen 

kokosin yhteen kaikki ajan hallinnan auttajiksi koetut tekijät kaikista haastatteluista sekä 

vastaavasti kaikki haastatteluissa esiintyneet ajan hallinnan vaikeuttajiksi koetut tekijät. 

Yhteen kokoamisen jälkeen pyrin teemoittelemaan yksittäiset auttajat ja vaikeuttajat 

laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Aineistoa olen kvantifioinut tarkastelemalla, kuinka useasti 

ja kuinka monen haastateltavan toimesta kuhunkin teemaan kuuluvia ilmaisuja on esiintynyt. 

Aloitin esikäsitellyn aineiston teemoittelun värikoodaamalla erikseen ajanhallintaa auttavat 

sekä vaikeuttavat tekijät. Kokosin haastatteluista poimitut auttajat ja vaikeuttajat omiin 

listoihinsa ja maalasin eri väreillä mielestäni eri aihekokonaisuuksiin eli teemoihin, kuuluvat 

havainnot. Auttajat jaottelin kahdeksaan teemaan ja vaikeuttajat jakautuivat seitsemään. 
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Teemoja oli tämän jälkeen mielekästä lähteä yhdistämään laajemmiksi kokonaisuuksiksi eli 

luokiksi. Tarkastelin teemoja yhdistäviä ja erottavia tekijöitä ja pyrin muodostamaan 

arviointikykyni mukaisia yhtenäisiä aihekokonaisuuksia. Sekä ajan hallinnan auttajien että 

vaikeuttajien teemat jakautuvat kolmeen luokkaan. Kummatkin jakautuivat samankaltaisiin 

luokkiin, erotellen sosiaalisiin tekijöihin, henkilökohtaisiin tekijöihin sekä työn 

ominaisuuksiin liittyvät ajan hallinnan auttajat ja vaikeuttajat. 

 

5.4 Tutkimuskysymykset 

Kaiken kaikkiaan asiantuntijatyön haasteet uudessa aikajärjestyksessä näyttävät, sekä 

teoreettisen viitekehyksen että empirian valossa, liittyvän erityisesti yksilöön ja persoonaan 

kohdistuvien paineiden lisääntymiseen. Yksilöllistymiskehityksestä seuraava vahva 

identifioituminen omaan ammattiasemaan ja vastuu omasta menestyksestä sekä työn 

organisoinnista näyttää olevan uhkana työstä irrottautumiselle ja ajan hallinnalle. Erityisesti 

naispalkansaajien on sanottu kokevan aikapulaa ja työkiirettä (esim. Julkunen 2006, 

Tammelin 2009). Tutkimusaineiston vahva naisvaltaisuus mahdollistaa näiden kokemusten 

lähemmän tarkastelun. Ajan puute, kiire ja työn rajattomuus ovat uhkana yksilön 

voimavaroille ja johtavat työajan venyttämiseen. Autonomian kääntöpuolena on vahva 

sidoksisuus verkostoihin sekä paineiden ja työn organisoinnin kasautuminen yksilölle. 

Kysynkin tutkielmassani, vastaavatko asiantuntijatyötä tekevien kokemukset näitä edellä 

käsiteltyjä ennakko-oletuksia työelämän yksilöllistymiskehityksen vaikutuksista. Paneudun 

aineiston analyysissä erityisesti ajan hallintaan, sitä edesauttaviin sekä vaikeuttaviin 

tekijöihin. Tarkastelen sitä, millaiset asiat tukevat työntekijän ajan hallintaa ja millaiset 

tekijät taas uhkaavat sitä.   

 

 

 

 

 



31 
 

6 AJAN HALLINNAN AUTTAJAT JA VAIKEUTTAJAT 

 

Tässä luvussa esittelen aineiston analyysin tuloksia. Aloitan käymällä läpi ajan hallintaa 

vaikeuttavien tekijöiden luokat ja luokkiin sisältyvät teemat. Olen poiminut jokaista luokkaa 

edustavia sitaatteja haastatteluista havainnollistamaan käsittelyssä olevia teemoja. 

 

6.1 Ajan hallinnan vaikeuttajat 

”Ihan yleisesti vaan sillai must toi ajankäytön hallinta on, tuntuu että se, koko ajan korostuu 

sen merkitys. Ja just se, tasapainottelu ja, se mitä mä oon ystävien ja muittenkin kans 

huomannu et työelämä kiristyy, koko ajan” (Nainen, 48, VS-päällikkö) 

 

Olen analyysissäni jakanut ajan hallinnan haasteet seitsemään eri teemaan. Teemoista 

muodostin kolme luokkaa, jotka sisältävät yhteen liittyviä teemoja. Teemat muodostuivat 

siis erilaisista työajan hallintaa vaikeuttavista tekijöistä. Suurin, eli eniten mainintoja 

sisältänyt teema oli työmäärään – ja tahtiin liittyvät haasteet. Seuraavaksi suurimmat teemat 

sisälsivät keskeytyksiin ja työympäristön ongelmiin liittyvät haasteet sekä haasteet työn 

organisoinnissa ja esimiesongelmat. Kahdestakymmenestä haastateltavasta kolmetoista 

mainitsivat työmäärään- ja tahtiin sekä keskeytyksiin ja työympäristöön liittyviä haasteita 

ajan hallinnassaan. Suhteellisen paljon mainintoja saivat omiin ominaisuuksiin liittyvät 

haasteet sekä palaverit ja aikataulujen yhteensovittamisen aikaansaamat ajalliset haasteet. 

Muutaman maininnan vaikeuttajina saivat työaikajärjestelyt sekä perhe ja vapaa-aika.  

Näistä teemoista muodostetut kolme luokkaa jakautuvat työpaikan sosiaalisiin tekijöihin, 

työn ominaisuuksiin sekä henkilökohtaisiin tekijöihin. Seuraavaksi käsittelen luokkia 

tarkemmin. 

 

6.1.1 Ajan hallintaa vaikeuttavat sosiaaliset tekijät 

”jotenki sitä työn organisointia pitäs kehittää ja sitten meil on monet prosessit vähän 

epäselviä. Ja toimeksiannot ei oo aina ihan selviä.” Nainen, 50+, neuvotteleva virkamies 
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”mä käytän siit sitä nimee niin kun tää ajankäytön pirstaloituminen. Tulee, hyvin paljon 

katkoksii..” Mies, 42, yliopiston lehtori 

Ensimmäinen luokka, työn sosiaaliset tekijät, sisältää kolme teemaa; työn organisointi ja 

esimiesongelmat, palaverit ja aikataulujen yhteensovittaminen sekä keskeytykset ja 

työympäristö. Luokka sisältää siis kaikki ne tekijät, jotka voidaan liittää työpaikalla 

tapahtuvaan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja suhteisiin työyhteisössä. Kaiken kaikkiaan 

aineiston valossa sosiaalisilla tekijöillä näyttäytyy olevan suuri merkitys ajan hallinnan 

haastajana. Työn verkostomaisuus ja sidoksisuus asettavat haasteita oman työn hallinnalle 

ja organisoinnille. Ongelmia on tiedonvälityksessä, palaverikäytännöissä sekä 

esimiesohjauksessa. Useita mainintoja saivat myös yllättävät työtehtävät sekä erilaiset 

katkokset työpäivän aikana, erityisesti sähköposti nähdään usein häiriötekijänä. Palaverit 

näyttäytyvät osalla häiriötekijänä, kun taas osa haastateltavista toivoisi enemmän aikaa 

yhteiseen sopimiseen ja aikaneuvotteluihin. Lähes kaikki haastatelluista mainitsi joitain 

sosiaalisia tekijöitä ajan hallinnan vaikeuttajina. Haastatelluista 13 mainitsi keskeytyksiin ja 

työympäristöön liittyviä häiriötekijöitä, 10 henkilöä mainitsi palaverit ja aikataulujen 

yhteensovittamisen ongelmat ja 9 haastatelluista koki ajan hallinnan vaikeuttajina työn 

organisointiin ja esimiestyöhön liittyviä ongelmia. Organisointiin ja esimiehiin liittyvät 

ongelmat liittyivät esimerkiksi epäselviin toimeksiantoihin ja ohjeistuksiin sekä 

ongelmalliseen suhteeseen esimiehen kanssa. 

Teoriaosuudessa käsitellyt Sennetin (1998) ajatukset verkostomaisuuden lisääntymisen 

vaikutuksista sosiaalisten siteiden heikentymiseen näyttävät tämän aineiston analyysin 

valossa pitävän ainakin osittain paikkansa; osa asiantuntijatyöntekijöistä toivoisi enemmän 

yhteistä sopimista. Työ on luonteeltaan usein hyvin verkostomaista ja aikasuunnittelu vaatii 

useiden eri tahojen aikataulujen yhteensovittamista. Verkostomaisuus ilmenee 

asiantuntijatyöntekijöiden kokemuksissa myös jatkuvina keskeytyksinä ja vaikeutena 

keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Tässä mielessä analyysin tulokset ilmentävät myös 

yksilöllistymiskehitystä asiantuntijatyössä; monet kokevat palaveri –ja sopimiskäytännöt 

työpaikalla usein häiritsevänä ja työajan hallintaa haittaavina. 
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6.1.2 Ajan hallintaa vaikeuttavat työn ominaisuudet 

”se on vähän semmosta aallonharjalla surffaamista et tehdään sitä mil on nyt suurin kiire 

ja sitte ku se saadaan valmiiks ni tartutaan sit siihen seuraavaan jonka määräaika tulee 

seuraavaks täyteen.” (Nainen, 40, tutkija) 

Toinen luokka, työn ominaisuudet, pitää sisällään työmäärään ja työtahtiin liittyvät haasteet 

sekä työaikajärjestelyjen aiheuttamat haasteet. Työaikajärjestelyt ajan hallinnan haasteena 

mainittiin vain kolme kertaa, joten käytännössä tämän luokan merkittävimmät haasteet 

liittyvät työmäärään ja tahtiin. Yksi mainitsi työajan seurannan orjuuttavuuden, toinen 

kellokorttijärjestelmän puuttumisen ja kolmas toivoisi enemmän joustoa kokonaistyöaika-

ajatteluun. Aineiston perusteella työn määrä ja työtahti koetaan asiantuntijatyössä 

merkittävänä haasteena ajan hallinnan kannalta. Haastatelluista valtaosa, 13 henkilöä 

mainitsi työajan hallinnan haastajina työmäärään- ja tahtiin liittyviä tekijöitä. Suurin osa 

haastateltavista koki kylläkin työkuormansa hallittavana, mutta työaikaa on kuitenkin usein 

venytettävä. Monessa tapauksessa useita työtehtäviä tulee samanaikaisesti ja työn luonne on 

hyvin hektinen. Pääasiassa itseohjautuvassa asiantuntijatyössä työmäärä on usein ikään kuin 

loppumaton eikä työpäivä useinkaan pääty tunteeseen tehtävien täyttämisestä. Tällaisessa 

työssä yksilöltä vaaditaan oman työn organisointia ja järjestelmällistä hallintaa, jotta 

työkuorma pysyy hallinnassa. 

Esimerkiksi Siltalan (2007) näkemykset modernin työelämän pakkotahtisuudesta ja 

henkisestä rasittavuudesta pitää tulosten perusteella paikkansa ainakin siinä mielessä, että 

työmäärä on suuri ja työtahti tiivis. Suurin osa haastatelluista koki kuitenkin työmäärän 

hallittavaksi eikä asiantuntijatyöntekijöiden kokemukset tämän aineiston perusteella viittaa 

erityisen suureen työn henkiseen rasittavuuteen.  

Joustaviin työaikajärjestelyihin ei tämän aineiston haastateltujen kokemuksissa liitetä 

juurikaan ajan hallinnan ongelmia. Useimmiten joustot ovatkin asiantuntijatyyppisessä 

työssä lähinnä hallintaa helpottavia tekijöitä ja työntekijät kokevat ne itselleen toimivaksi 

ratkaisuksi. 
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6.1.3 Ajan hallintaa vaikeuttavat henkilökohtaiset tekijät 

”Mut yks mikä mul on niin mä hirveesti ehkä annan ihmisille aikaa itsestäni” (Nainen, 46, 

johtava suunnittelija) 

”Sit sen lisäks mä oon hyvin aika silleen pedantti ja semmonen tarkka et kyl mä sit myöskin 

aika perusteellisesti asioit selvitän ja katon ja pohdin et mä myös otan niihin aikaa. Sen takii 

saattaa sit joku ylimääränen tunti jossain myös kulua koska mä oikeesti jään pohtimaan ja 

miettimään et hei mites tää nyt pitäis mennä” (Nainen, 42, kehittämispäällikkö) 

Työajan hallintaa vaikeuttavat henkilökohtaiset tekijät pitävät sisällään henkilökohtaiseen 

elämäntilanteeseen, perheeseen ja vapaa-aikaan liittyvät seikat sekä henkilökohtaiset, ajan 

hallintaa haastavat omat ominaisuudet. Ylipäätänsä ajan hallinnan haastajiksi koetaan usein 

omaan luonteeseen, ominaisuuksiin tai velvollisuudentunteeseen liittyvät tekijät. Yli puolet 

haastateltavista, 11 henkilöä mainitsi henkilökohtaisia ominaisuuksiaan ajan hallinnan 

haastajina. Haasteiksi ajan hallinnalle mainittiin esimerkiksi liika täsmällisyys ja pedanttius, 

innostuminen työstä sekä omaan asemaan liittyvät velvollisuudet. Analyysin perusteella 

vahva sitoutuminen ja paneutuminen omaan työhön asettavat selkeitä haasteita työajan 

hallinnalle. Muutamassa tapauksessa myös koettiin omat ajan hallintataidot ja 

suunnittelutaidot heikoiksi. Perheeseen ja vapaa-aikaan liittyviä ajan hallinnan haasteita 

mainittiin vain muutamaan otteeseen, vain neljän haastateltavan toimesta. Näissä 

tapauksissa työ- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen koettiin aikataulullisesti haastavaksi. 

Yksi mainitsi hoitovapaasta aiheutuvan vähennetyn työajan haasteeksi työajan hallinnalle 

haastavassa työssä. Seuraavassa lainauksessa haastateltava kertoo riittämättömyyden 

kokemuksesta; 

“Must mul on koko ajan semmonen, et mä en oo.. mä en oo täällä kotioloissa riittävästi ja 

mä en oo työoloissa riittävästi. Semmonen jatkuva.. riittämättömyys puolin ja toisin.” 

(Nainen 50+, neuvotteleva virkamies) 

 

Teoriaosuudessa käsitellyt modernin työelämän subjektivoitumisen ja yksilöllistymisen 

tendenssit (esim. Julkunen 2008) ovat analyysin mukaan selkeästi asiantuntijatyössä 

näkyvillä. Työntekijät ovat erittäin suuressa vastuussa työnsä menestyksekkäästä 
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hoitamisesta sekä työajan rajoittamisesta. Organisointitaidot ovat asiantuntijatyyppisessä 

työssä erityisen olennaisia. 

 

6.2 Ajan hallintaa auttavat tekijät 

”Mut jotenkin mä oon, mul on muita kuormitustekijöitä mut ton kans mä oon, miten mä nyt 

sanosin, tommosen priorisoinnin kans oppinu elämään. Ehkä se on mulle tullu kokemuksen 

myötä, mä heittäisin mun osaltani.” (Nainen, 46, johtava suunnittelija) 

 

Ajan hallinnan auttajat olen jakanut aineistossa yhdeksään eri teemaan. Näistä teemoista 

olen muodostanut jälleen kolme luokkaa. Ajan hallinnan auttajien luokkina ovat 

henkilökohtaiset tekijät, sosiaaliset tekijät ja työn ominaisuudet. Luokiksi muodostui siis 

sekä ajan hallintaa auttavien että vaikeuttavien tekijöiden kohdalla samat asiakokonaisuudet, 

tosin teemoiltaan erilaisilla sisällöillä.  Henkilökohtaiset tekijät- luokka on kategorioista 

ylivoimaisesti suurin; kaikki haastateltavat mainitsivat joitakin henkilökohtaisia tekijöitä 

ajan hallinnan auttajina. Työn ominaisuudet- luokka on kategorioista toisiksi suurin ja 

sosiaalisten tekijöiden luokkaan osuu näin ollen vähiten mainintoja.  

Ajan hallintaa auttavina tekijöinä korostuu kaiken kaikkiaan työajan oma hallinta ja taidot 

itsensä johtamiseen ja aikasuunnitteluun. Kyky ajan hallintaan nähdään useasti 

tietointensiivisen asiantuntijatyön luonteeseen kuuluvaksi. Vastuu ajan hallinnasta 

mielletään usein itselle.  

 

6.2.1 Ajan hallintaa auttavat henkilökohtaiset tekijät 

”mä oon aina ollu taas kauheen työorientoitunu. Kyllä mä taas sit, et se työ menee aina 

edellä. Kyllä mä oon valmis joustaa sitten, kaikessa muussa” (Nainen, 48, VS-päällikkö) 

 

Ajan hallintaa auttavien henkilökohtaisten tekijöiden luokka pitää sisällään neljä teemaa; 

henkilökohtaiset ominaisuudet, tietoinen rajojen asettaminen, ylityöt ja muu joustaminen 

sekä välineet. Teemoista merkittävästi eniten mainintoja saa henkilökohtaisiin 
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ominaisuuksiin liittyvät auttavat tekijät. Teema pitää sisällään mainintoja erityisesti omista 

ajan hallintakyvyistä, kyvystä työn suunnitteluun, työmäärän arviointiin ja 

priorisointikyvystä. Voidaankin ajatella, että nämä järjestelmälliseen suunnitteluun ja 

kokonaisuuksien hallintaan liittyvät ominaisuudet ovat ylipäätänsä erityisen merkittäviä 

taitoja tietotyössä ja asiantuntija-aseman tehtävissä. Ajan hallinnan lisäksi työtehtävät ovat 

myös sisällöltään tällaisilla tietointensiivisillä aloilla näitä taitoja vaativia. Myös 

kokemuksen kautta muodostuneet ajan hallinnan taidot tulivat useasti esiin. 

 

”Kyl mä koen et tää on semmonen joka tulee sitte ajan myötä. Että ensimmäisenä vuonna 

huomasin että tuli ahnehdittua ihan liikaa niitä tehtäviä. Sitte oppii sen että kuinka nopeasti 

erilaisista tehtävistä pystyy suoriutumaan.” (Nainen, 39, kehittämissuunnittelija) 

 

Henkilökohtaisten tekijöiden luokkaan kuuluu lisäksi tietoisen rajojen asettamisen teema; 

haastatellut kokevat usein tärkeäksi työajan hallinnan kannalta rajoittaa oman työnsä 

tekemistä ja erottaa selkeästi työ- ja vapaa-ajan välinen raja. Muutamaan otteeseen mainitaan 

myös kyky kieltäytyä työtehtävistä ja täten rajoittaa työtaakkaa.  

 

”sit toisaalta se, et ihmisten pitää myöskin tietys mielessä erottaa se työaika ja vapaa-aika 

omassa päässään. Nyt mä oon vapaalla, nyt mun ei tarvitse eikä pidä miettiä työasioita. Sit 

jos sielt tulee jotain mieleen niin okei mutta, pitää antaa itselleen se vapaus.” (Nainen, 55, 

kustannustoimittaja) 

 

Yli puolet haastatelluista mainitsee tekevänsä ylitöitä ajan hallinnan keinona. Ylityötä 

tehdään päivää pidentämällä ja tekemällä töitä viikonloppuisin. Ylitöitä tehdään usein ilman 

erillisiä ylityökorvauksia.  

 

”Mä pidennän, mä sanoisin et mä pidennän päivää on se yks ja sitten se toinen on se et mä 

lykkään niit vähemmän tärkeitä tehtäviä.” (Nainen, 35, tutkija) 



37 
 

“Kyllä mä päivittäin voi sanoa et mä venytän. Tällä hetkellä mul on tos 87 tuntia tossa, ku 

meil on kellokortti, niin siin on sit semmosta. Ja käytännössä niit ei pysty sit niit tunteja 

oikein ottaa. Sit taas ku jos niit yrittää ottaa niin, sit taas se heijastuu siihen että sit taas, 

työt kasaantuu.” (Nainen, 48, VS-päällikkö) 

 

Puolet haastatelluista koki helpottavansa ajan hallintaa käyttämällä erilaisia sähköisiä tai 

paperisia ajan hallintamenetelmiä, kuten kalentereja, listoja tai muistilappuja. Monilla 

haastateltujen työpaikoilla on käytössä jonkinlaisia yhteisiä sähköisiä kalentereja, mutta 

niiden merkitystä ei koettu erityisen hyödyllisenä työajan hallinnan kannalta vaan 

hallintamenetelmistä toimivimmiksi koetut olivat yleensä henkilökohtaiseen ajan hallintaan 

käytetyt menetelmät.  

Oletukset tietointensiivisen työn monitehtäväisyydestä ja persoonallistuneisuudesta (esim. 

Vähämäki 2007) ovat selvästi paikkaansa pitäviä tämänkin aineiston valossa. Itsensä ja 

oman työn johtaminen sekä aikasuunnittelutaidot ovat useasti ensiarvoisen tärkeitä työn 

hoitamiseksi. Yksilöllistymisen tendenssit vaikuttavat myös tämän aineiston mukaan 

välittyvän vahvasti työajan hallintaan; omat ominaisuudet ja kokemus nähdään työajan 

hallinnassa tärkeänä ja työajan rajoittamiseksi on kyettävä itse asettamaan sopivat rajat 

työajan ja vapaa-ajan erottamiseksi. Työ kuitenkin usein koetaan myös niin mielekkääksi, 

ettei työajan rajoittamista aina koeta kovinkaan merkittäväksi asiaksi. Asiantuntijatyön 

tekijöille työn menestyksekkäällä hoitamisella on monessa tapauksessa suurempi arvo kuin 

työajan rajoittamisella. Nämä havainnot tukevat vahvasti teoriaosuudessa käsiteltyjä 

näkemyksiä työntekijöiden suuresta identifioutumisesta omaan professioonsa ja suuresta 

henkilökohtaisesta vastuusta omasta työurasta (esim. Florida 2002). Työajan 

pirstaloituneempi rakentuminen ei vaikuta vähentävän työhön sitoutumista vaan ehkäpä 

juuri johtuen suuresta henkilökohtaisesta vastuusta, työhön sitoudutaan hyvinkin vahvasti. 

Tässä mielessä voidaan ajatella vapauden ja vaikutusmahdollisuuksien toimivan 

sitoutumista ja työhön paneutumista edistävänä kontrollin keinona, kuten Sennett (2002) 

esittää. 
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6.2.2 Ajan hallintaa auttavat työn ominaisuudet 

”Kyl mä koen sen tosi tosi tärkeeks että näit joustoi löytyy ja pidän myös tärkeenä sitä et 

työaikaa seurataan ja et siit pidetään kirjaa, mutta mun mielest on myös tärkeetä se että 

pystytään puolin ja toisin joustamaan.” (Nainen, 40, työmarkkinatutkija) 

 

Työajan hallintaa auttavien työn ominaisuuksien luokkaan kuuluvat työn luonteeseen sekä 

työaikajärjestelyihin ja joustoihin liittyvät teemat. Työajan joustavuus- ja 

liukumajärjestelmät mainitaan useasti ajan hallintaa helpottavina tekijöinä, mutta myös 

työajanseurantajärjestelmät mainitaan muutamaan otteeseen. Ylipäätänsä 

työaikajärjestelyihin liittyviä ajan hallinnan auttajia mainitsivat yli puolet haastatelluista. 

Kuusi haastatelluista mainitsi työn luonteeseen liittyviä helpottajia. Joustavuus työajoissa 

korostuu positiivisena ajan hallinnan auttajana. Joustot helpottavat työn ja muun elämän 

yhteensovittamista ja mahdollistavat suuremmat vaikutusmahdollisuudet omaan työaikaan. 

Muutama haastatelluista kokee rauhallisen työtilanteensa auttavan ajan hallintaa. Kaksi 

henkilöä mainitsi puolestaan intensiivisen työtahdin ja deadlinet ajan hallintaa auttavina 

tekijöinä. Kaiken kaikkiaan haastattelujen perusteella joustot ja vaikutusmahdollisuudet 

työaikoihin nähdään asiantuntijatyössä merkittävinä työajan hallintaa helpottavina tekijöinä 

ja ne koetaan tärkeinä.  

Uhmavaaran ym. tutkimuksen mukaan liukuvaa työaikaa ja työaikapankkia hyödyntävät 

työaikajärjestelyt lisäävät työaika-autonomiaa. Työaikajoustoja hyödynnetään usein sekä 

työntekijää että työnantajaa hyödyttävillä tavoilla. Ihanteellisimmassa tilanteessa työajoissa 

joustaminen on työntekijälle vapaaehtoista. Ongelmatilanteita voi esiintyä tiimityön 

lisääntyessä, jolloin yksittäiset työntekijät voivat kokea haasteita työyhteisön 

työaikatarpeiden sovittamiseen liittyen. Joissakin tapauksissa työntekijät voivat suosia 

kiinteämpää työaikaratkaisua. (Uhmavaara 2005, 71, 75.) Aineiston analyysin perusteella 

työaikajärjestelyihin ollaan yleisesti tyytyväisiä ja joustot koetaan lähinnä ajan hallinnan 

helpottajina. Vain parissa tapauksessa toivottiin lisää joustoa ja ainoastaan yksi 

tutkimukseen haastatelluista olisi toivonut selkeämpiä työaikaraameja, kuten edellä ajan 

hallintaa vaikeuttavia tekijöitä käsitelleessä kappaleessa todettiin.  
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6.2.3 Ajan hallintaa auttavat sosiaaliset tekijät 

”Me ollaan tosiaan tiiminä sitte pystytty kyllä mielestäni niitä ihan hyvin sopimaan. Et 

useesti ne voi ne yllättävät olla semmosia et sitte jollaki muulla tulee joku sairastuminen tai 

jotaki, että pitääki sitte hoitaa jonkun toisen juttu” (Nainen, 34, järjestöohjaaja) 

“Mun työ on kuitenkin sellasta että jos mun työni viivästyy, niin se yleensä vaikuttaa aina 

muiden ihmisten työhön, ja mä pidän sitä niin ikävänä et mä haluan että muut pääsee sitte 

omassa työssään eteenpäin.” (Nainen, 39, kehittämissuunnittelija) 

 

Työajan hallintaa auttavat sosiaaliset tekijät pitävät sisällään elämäntilanteeseen ja 

perheeseen liittyvät tekijät sekä työpaikan sosiaalisia tekijöitä, kuten työajan hallintaa 

edesauttavat yhteistyö ja kommunikaatio. Sosiaaliset tekijät ajan hallinnan auttajina ovat 

haastattelujen perusteella vähemmän merkittäviä kuin edellä käsitellyt henkilökohtaiset 

tekijät tai työn ominaisuudet. Perheeseen ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät eivät 

haastateltujen puheessa vaikuttaneet olevan merkittäviä ajan hallinnan auttajia. Vain kaksi 

haastatelluista mainitsi perheasiat ajan hallinnan auttajina. Näissä tilanteissa nähtiin, että 

perheen olemassaolo ”pakottaa” hallitsemaan aikaa ja rajoittamaan työn tekemistä. Yksi 

mainitsi hoitovapaajärjestelyn ajan hallintaa helpottavana ja yksi koki lapsettomuuden 

olevan hallintaa auttava tekijä. Merkittävämpiä ajan hallintaa auttavia sosiaalisia tekijöitä 

ovat haastattelujen perusteella yhteistyö ja kommunikaatio työpaikalla. Seitsemän 

haastatelluista mainitsi ajan hallintaa helpottavana tekijänä hyvän yhteisyön, 

kommunikaation tai sopimisen työyhteisössä tai esimiehen kanssa. Yksi koki varhaisen 

puuttumisen ylitöihin työpaikalla toimivana. Suurin osa haastatelluista ei kuitenkaan 

maininnut sopimiseen tai kommunikaatioon liittyviä tekijöitä ajan hallinnan helpottajina ja 

vain noin puolet mainitsi ylipäätänsä mitään sosiaalisten tekijöiden luokkaan kuuluvia 

tekijöitä. Ajan hallinnan onnistuminen nähdään tuloksien perusteella erityisesti 

henkilökohtaisten ominaisuuksien tuloksena ja omat ajanhallintataidot ovat siinä 

merkittävässä asemassa, sosiaalisten – ja työyhteisötekijöiden jäädessä vähäiselle 

merkitykselle työajan hallinnan edistäjinä.  

Teoriaosuudessakin käsiteltiin asiantuntijatyön sosiaalista sidoksisuutta (Toivanen ym. 

2016) sekä kollektiivisten normien yhteensovittamisen haasteita yksilöllisen autonomian 

kanssa (Uhmavaara ym. 2005) Nämä tekijät voivat olla syynä sosiaalisten tekijöiden 
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vähäiselle merkitykselle ajan hallintaa auttavina tekijöinä. Työaikajärjestelyjen 

yksilöllistyessä sosiaaliset tekijät vaikuttavat olevan enemmänkin ajan hallinnan haasteita 

kuin sitä auttavia tekijöitä.  

 

6.3 Hallitsijatyypit 

Aineistoa analysoidessa ilmeni mahdollisuus jaotella haastatellut eri työajan 

hallitsijatyyppeihin sen mukaan mitkä tekijät ovat asiantuntijatyöntekijälle merkittävimpiä 

velvoitteita ajan hallintaa tavoittelevalle toiminnalle. Hallitsijatyypit kuvaavat erityisesti 

erilaisia näkemyksiä ajan hallinnan vastuusta ja hallinnan taustalla olevista tekijöistä eikä 

niinkään yksilöllisiä ajan hallinnan välinteitä tai menetelmiä. Hallitsijatyypit muodostuivat 

analysoimalla haastatteluista ilmenevää yleiskuvaa ja- sävyä jolla ajan hallinnasta puhutaan.  

Haastatteluista ilmeni selkeästi kolme erilaista hallitsijatyyppiä; yleisimmin työajan 

hallinnan taustalla on halu suoriutua työstä hyvin ja vahva intohimo tai sitoutuminen työhön. 

Tähän hallitsijatyyppiin kuuluvia voidaan kutsua nimellä työhön sitoutujat. Työhön 

sitoutujat ovat sisäisesti hyvin motivoituneita ja ajan hallintaa edesauttaa nauttiminen 

kiireestä tai työssä pärjäämisestä. Tätä hallitsijatyyppiä edustaa aineistosta yli puolet 

haastatelluista, 11 henkilöä. Työhön sitoutujat venyttävät usein työaikaansa ylitöitä 

tekemällä ja työ on ylipäätänsä tärkeä prioriteetti.  

Toiseksi yleisin hallitsijatyyppi on tasapainoon pyrkijät. Tätä hallitsijatyyppiä edustaa 

aineistossa 6 henkilöä. Tähän hallitsijatyyppiin kuuluvat pitävät tärkeänä sopivan tasapainon 

ylläpitämistä työajan ja vapaa-ajan välillä. Tasapainoon pyrkijöitten tyypissä mainittiin 

pyrkimystä stressin ja kiireen välttämiseen ja itsestä huolen pitämiseen työaikaa 

rajoittamalla.  

Kolmanteen hallitsijatyyppiin kuuluvilla haastatelluilla merkittävänä työajan hallinnan 

velvoitteena ovat perhe-elämän vaatimukset, erityisesti työajan rajoittaminen lasten vuoksi. 

Tätä hallitsijatyyppiä kutsun nimellä perhe-orientoituneet. Tätä hallitsijatyyppiä edustaa 3 

henkilöä. Perhe-orientoituneelle hallitsijatyypille perhe-elämä ja lasten hakeminen asettavat 

selkeät raamit työajan hallinnalle. Työaikaa rajoitetaan perhe-elämän vaatimusten 

mukaisesti. 
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Sekä perhe-orientoituneet että tasapainoon pyrkijät saattavat olla työhönsä yhtälailla 

sitoutuneita kuin työhön sitoutujien hallitsijatyypin edustajat. Työhön sitoutujilla saattaa 

myös olla työaikaa käytännössä rajoittavaa perhe-elämää. Hallitsijatyyppejä kuitenkin 

erottaa erilaiset painotukset puheessa ajan hallinnasta ja näkemykset prioriteeteista ajan 

hallinnan taustalla. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1 Vastuu ajan hallinnasta työntekijällä 

”Että, sit jos siin hirveesti itkee ja vinkuu niin, sit on äkkiä se hetki et voi oikeesti kattoo 

peiliin et onks tää sit mun homma”(Nainen 53, yksikön johtaja) 

 

Tulosten perusteella ajan hallinnan vastuu nähdään usein kuuluvan työntekijälle itselleen. 

Tuloksissa on nähtävissä työn yksilöllistymiskehityksen mukaista vastuun lisääntymistä 

omasta työurasta ja työajan hallinnasta. Ajan hallinnan koetaan onnistuvan oman 

järjestelmällisyyden ja organisointitaitojen seurauksena. Ajan hallinnan haastajina 

henkilökohtaiset ominaisuudet nähtiin selkeästi harvemmin. Suurimpina vaikeuttajina 

näyttäytyvät erityisesti sosiaaliset tekijät, kuten työn organisointiin ja keskeytyksiin liittyvät 

asiat. Sosiaalisten tekijöiden merkitys ajan hallintaa auttavina tekijöinä on tulosten 

perusteella taas melko vähäinen. 

Analyysin tulosten perusteella Ulrich Beckin ajatukset riskiyhteiskunnasta, jossa lisääntynyt 

joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet näkyvät lisääntyneenä vastuuna oman työn 

hallinnasta, näyttävät toteutuvan. Asiantuntijatyön korkea autonomian taso näyttäytyy 

paradoksaalisena; vaikutusmahdollisuudet omaan työhön tulkitaan usein hyvin positiivisesti, 

mutta samalla autonomiaan liittyy vastuun siirtyminen yksilön vastuulle. Työntekijöillä on 

toisaalta paljon vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä kulkuun ja suunnitteluun, mutta 

käytännössä työn verkostomaisuus ja sosiaalinen sidoksisuus tekevät tästä autonomiasta 

osittain näennäistä. Työntekijöiden suurempi vastuu oman työn organisoinnista ja 

suunnittelusta voi koitua ongelmalliseksi, kun asiantuntijatyö on usein luonteeltaan kovin 

rajatonta. Lisäksi asiantuntijatyöntekijöiden vahva ammattietiikka ja sitoutuminen työn 

menestyksekkääseen hoitamiseen vaikuttavat olevan haasteena työajan rajoittamiselle.  

Joustavuuskäytännöt koetaan kuitenkin työajan hallintaa helpottavina tekijöinä ja yleisesti 

hyvänä käytäntönä. Työn ja muun elämän erottaminen koetaan useimmiten itselle 

kuuluvaksi. Haastateltavat kokivat usein, että pitäisi opetella kieltäytymään työtehtävistä ja 

tulisi itse osata tehdä rajat työajan ja vapaa-ajan välille.  
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Asiantuntijatason työ vaatii tekijältään paljon ja on usein myös henkisesti rasittavaa. 

Työntekijät kokevat kuitenkin aineiston perusteella työnsä usein hyvinkin palkitsevaksi ja 

kokevat myös olevansa ominaisuuksiltansa sopivia järjestelmällisyyttä ja organisointitaitoja 

vaativaan työhön. Haastatellut identifioituvat vahvasti ammattiasemaansa ja ovat työhönsä 

hyvin sitoutuneita. Työntekijät ovat merkittävässä määrin vastuussa työnsä 

menestyksekkäästä hoitamisesta sekä työnsä rajoista. Näin ollen voidaan ajatella, että myös 

yksilöllinen vastuu omasta työhyvinvoinnista ja jaksamisesta on suuri. Työmäärä on korkea 

ja työtahti usein kiivas, joten ylityöt ja töiden tekeminen omalla ajalla on myös yleistä. 

Työstä irrottautuminen ja työajan rajoittaminen on usein haasteellista. Tässä mielessä 

voidaan pohtia työorganisaation vastuuta työntekijöistään; voisiko selkeämpi ohjaus ja 

rajojen asettaminen olla tarpeen ja millä tavoin voitaisiin työntekijöiden jaksamista ja 

työtaakan hallittavuutta voitaisiin säädellä? Johtuen työn rajattomuudesta ja suuresta 

mielekkyydestä työntekijälle on haastavaa, jos vastuu työn rajoittamisesta on täysin 

työntekijällä. Työstään innostuvalle ja vahvan työetiikan omaavalle työntekijälle työstä 

kuormittuneisuuden ongelmat voivat olla hyvin vaikeita havaita tai itse tunnistaa. Selvästi 

tulisi olla ainakin jonkinlainen organisaatiotason järjestelmä, jonka avulla työntekijöiden 

jaksamista ja työtaakan määrää voitaisiin kartoittaa ja mahdollisia hyvinvointivajeita täyttää.  

 

7.2 Asiantuntijatyön katkonaisuus ja sidoksisuus 

Yksi merkittävä ajan hallinnan haastaja näyttäytyy olevan työn katkonaisuus ja työn 

tekemisen sidoksisuus eri tahojen aikatauluihin. Erityisesti sähköposti nähtiin usein muun 

työn tekemistä häiritsevänä ja keskittymistä katkaisevana tekijänä.  Sähköiset välineet 

aiheuttavat painetta jatkuvasta tavoitettavissa olemisesta. Analyysin perusteella olisi selvästi 

tarvetta jonkinlaisten sähköisten työntekovälineiden käyttämiseen liittyvien pelisääntöjen 

kehittämiseen. Voisi olla hyödyllistä rajoittaa esimerkiksi sähköpostin lukemista ja posteihin 

vastaamista tietyin aikavälein tapahtuvaksi toiminnaksi, jotta viestien jatkuva virta ei olisi 

niin häiritsevä tekijä. Toisaalta ajan hallinnan kannalta sähköiset työvälineet, kuten 

kalenterit nähtiin hyvinkin hyödyllisinä. 

Asiantuntijatyölle näyttäisi olevan ominaista riippuvuus monien eri tahojen aikatauluista. 

Paineita työajan hallinnalle asettavat yllättävät ja nopeasti tulevat toimeksiannot sekä 

yhteistyötahojen aikataulujen rakentuminen. Työntekijät kokevat usein painetta omien 
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työaikataulujen uudelleenmuokkaamiselle ja omalle joustamiselle. Joustavuuden 

näkökulmasta voidaan pohtia kuinka tasaisesti joustaminen käytännössä jakautuu; jääkö 

joustaminen kaikista tunnollisimmille ja vastuuntuntoisimmille työntekijöille? Kasautuuko 

työtaakkaa liiaksi niille, jotka eivät kykene rajoittamaan työtään ja kieltäytymään 

ylimääräisestä työstä? 

Analyysin tulokset myötäilevät vuonna 2016 valmistuneen Aikajärjestys asiantuntijatyössä-

tutkimuksen tuloksia asiantuntijatyöntekijöiden sidoksisesta autonomiasta. Aikajärjestys 

asiantuntijatyössä- tutkimuksen mukaan yksilöllä on periaatteessa paljon 

vaikutusmahdollisuuksia, mutta useat aikasidokset ulkopuolisilta tahoilta ovat 

vaikutusmahdollisuuksien toteutumisen haastajina. Tutkimuksen mukaan asiantuntijatyölle 

ominaisia piirteitä ovat myös tiivis työtahti, ennakoimattomuus ja työajan pirstaleisuus. 

(Toivanen ym. 2016, 130–132.) Nämä samat piirteet tulevat selkeästi esiin myös tämän 

tutkielman aineistossa. Selkeitä yhteneväisyyksiä tutkimusten välillä on myös havainnoilla 

vahvasta ajan hallinnan vastuusta työntekijän harteilla. Aikajärjestys asiantuntijatyössä- 

tutkimuksessa tehdyn kyselyn mukaan asiantuntijatyöntekijät palautuvat työstä heikosti ja 

kärsivät paljonkin erilaisista hyvinvoinnin ongelmista. Tutkimuksen mukaan nimenomaan 

itsensä johtaminen ja työn rajattomuus voivat olla riskitekijöitä hyvinvoinnille. (Toivanen 

ym. 2016, 132.)  

 

 

7.3 Työn organisoinnissa kehitettävää 

Mielenkiintoista tulosten perusteella on se, että ajan hallinnan haasteiksi havaitaan erityisesti 

työn organisointiin ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvät asiat, mutta vastuu hallinnasta koetaan 

kuitenkin itselle kuuluvaksi ja osaksi työn luonnetta. Kehitysehdotuksia ajan hallinnan 

parantamiseksi kysyttäessä tuli esille kuitenkin toiveita työn organisoinnin kehittämiseksi ja 

ajanhallintajärjestelmien kehittämiseksi. Osa toivoi lisää yhteisiä palavereja ja yhteistä 

sopimista. Osa haastatelluista mainitsi toivovansa enemmän työnohjausta ja selkeämpää 

työnjakoa. Selkeää tarvetta olisi siis ajan hallintajärjestelmien kehittämiseen 

organisaatiotasolla. Tulosten perusteella vaikuttaa myös selkeältä se, että ohjausta ja 



45 
 

ylemmältä tasolta tulevaa organisointia kaivataan, vaikka asiantuntijatyö onkin luonteeltaan 

hyvin itseohjautuvaa ja autonomista. 

Tutkielman aineiston perusteella oletukset asiantuntijatyön luonteen itseohjautuvuudesta 

vaikuttaa selkeältä. Työnohjaus on haastateltujen asiantuntijatyöntekijöiden työssä hyvin 

vähäistä ja sitä usein kaivattaisiin enemmänkin, vaikka toisaalta suuret 

vaikutusmahdollisuudet omaan työhön koetaan tärkeinä. Työntekijät pääasiassa johtavat 

omaa työtään ja ovat vastuussa oman työnsä toteutumisesta.  

Aineiston analyysin perusteella voidaan todeta, ettei asiantuntijatyyppiselle työlle voida 

asettaa selkeitä rajoja eivätkä työaikajärjestelyt voi olla samanlaiset vaan niitä tulee sovitella 

työn luonteen ja työntekijöille ominaisten ja toimivien työntekotapojen mukaan. Niin kuin 

Uhmavaara ym. (2003) joustavia työaikajärjestelyjä tutkiessaan totesivat, paikalliset tekijät 

tulisi huomioida sopivaa työaikajärjestelyä määritettäessä. Haastatteluaineiston perusteella 

toisille tarkempi työajan määrittäminen voisi olla hyödyllistä ja joissakin tapauksissa 

ulkoapäin tapahtuvaa rajoittamista voitaisiin kaivata. Joissakin tapauksissa taas työajan 

rajoittaminen tiettyyn aikaikkunaan ei olisi työn luonteen kannalta järkevää. On selvää, että 

tietointensiiviselle asiantuntijatyölle olisi yksilöllisen luonteensa kannalta tärkeää toimivat 

neuvottelusuhteet työyhteisössä sekä esimiehen kanssa. Osa asiantuntijatyönkin 

aikatauluista on toki hyvin riippuvaista myös muiden yhteistyötahojen, kuten asiakkaiden 

tai opiskelijoiden, aikatauluista, jolloin mahdollisuus työaikaratkaisujen yksilöllistämiseen 

voi olla haastavampaa. 

 

7.4 Työajan hallinta ja työhyvinvointi asiantuntijatyössä 

Modernin työelämän epävarmuus ja hyvinvointiongelmat eivät aineiston perusteella 

näyttäydy aivan niin merkittävinä kuin esimerkiksi Ulrich Beck riskiyhteiskunnan 

teoriassaan esittää. Haastatellut asiantuntijatyöntekijät eivät voi erityisen huonosti työssään 

ja suurin osa kokee työn itselleen merkitykselliseksi ja mielekkääksi. Beckin teorian mukaan 

työelämän riskit ovat vähemmän turva- ja seurantainstituutioiden otteessa, mikä vaikuttaa 

pitävän paikkansa; työntekijöiden oletetaan ennakoivan ja havaitsevan itse hyvinvointiaan 

uhkaavia tekijöitä. Asiantuntijatyössä aikasuunnittelu ja ajan hallinta on usein hyvin 

autonomista, mikä ilmenee myös tämän tutkielman analyysistä. Asiantuntijalla on paljon 
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vaikutusmahdollisuuksia, mutta riskit työajan venymisestä ja siitä mahdollisesti seuraavista 

hyvinvointiongelmista näyttävät olevan myös vahvasti työntekijän harteilla.  

Teoriaosuudessa käsitellyt Richard Floridan oletukset työntekijöiden vahvasta 

identifioitumisesta omaan professioon ja ammattiasemaan yrityksen sijaan vaikuttavat myös 

aineiston perusteella pitävän paikkansa. (Florida 2002, 113–114).  Kuitenkin kuten aiemmin 

on jo mainittu, tällä vahvalla ammatti-identiteetillä ja työhön sitoutumisella yhdistettynä 

korkeaan työn autonomiaan on usein kääntöpuolena työn rajattomuudesta johtuvat 

hankaluudet rajoittaa työaikaa ja uhkana on työn määrän liiallisuus ja työajan venyttäminen. 

Työstä on vaikeaa irrottautua varsinkin, kun työ ja siinä menestyminen on vahvasti osa omaa 

identiteettiä. Haastatellut asiantuntijatyöntekijät kokivat pääsääntöisesti hallitsevansa 

työaikaansa ja työmääräänsä. Kuitenkin työpäivää venytetään melko paljon ja kiireen tunne 

leimaa työaikaa useassa tapauksessa. Moni mainitsi haastatteluissa nauttivansa tietynlaisesta 

työn intensiteetistä ja siitä että tekemistä on paljon, mutta voidaan ajatella, että riskit 

jaksamisen ongelmista ja uupumisesta työhön ovat työntekijällä, mikä on ongelmallista. 

Työn henkinen kuormittavuus on yksi nykyajan työelämään liitettäviä huolia. 

Haastatteluaineistosta on selvästi havaittavissa asiantuntijatyöntekijöiden työhönsä liittämää 

ajatusta työstä itsensä toteuttamisen paikkana ja vahvaa pärjäämisen eetosta. Työ on tärkeä 

osa identiteettiä.  Yksilöllistyneeseen työelämään näyttää kuuluvan työn mieltäminen 

kutsumuksena. Tällainen vahva identifioituminen omaan työhön ja ammattiasemaan laittaa 

pohtimaan autonomisen työn joustavuuden muotoja kontrollin keinoina; Vapaus hallita 

omaa työaikaa ja työtehtäviä johtaa vahvaan työhön sitoutumiseen, mikä pitää työntekijöitä 

yhä tiukemmin otteessaan. Tulos-luvussa käsitellyistä hallitsijatyypeistä erityisesti työhön 

sitoutujat mieltävät työssä pärjäämisen ja työn mielekkyyden kokemukset olennaisiksi 

tekijöiksi hallinnan taustalla. Matti Kortteisen vuonna 1992 toteutetussa tutkimuksessa 

väitetään, että suurille ikäluokille työ on niin sanottu kunnian kenttä, jossa uhrautuminen ja 

pärjääminen ovat olennaisia elementtejä. Vahva pärjäämisen kulttuuri näkyy jossain määrin 

myös tämänhetkisen työelämän asiantuntijatyöntekijöiden kokemuksissa, erityisesi työhön 

sitoutujat- hallitsijatyyppiä edustavien haastateltujen kohdalla. 
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7.5 Miten työaikaa hallitaan? 

Kuten aiemmin mainittiin, vastuu ajan hallinnasta on usein asiantuntijatyyppisessä työssä 

asiantuntijalla itsellään ja työajan hallinta myös mielletään itselle kuuluvaksi ja 

erottamattomaksi osaksi työn luonnetta. Aineiston perusteella tuli ilmi, että 

asiantuntijatyöntekijät ovat hyvin taitavia hallinnoimaan työaikaansa ja onnistuvat usein 

järjestelmällisyytensä ja suunnitelmallisuutensa avulla hallitsemaan hyvin monitahoista ja 

usein vaikeasti ennakoitavaa työpäiväänsä. Työpäivät ovat usein hyvin verkostomaisia ja 

vaihtelevia. Keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan on usein haastavaa.  

”Mut että siinä myös oppii sitten ajan myötä itse kiinnittämään siihen huomiota, ja oppii 

ehkä rohkeammin ottamaan esille myös sitten esimiehen kanssa siinä vaiheessa jos rupee 

näyttämään siltä et se työkuorma kasvaa liian suureksi.” (Nainen, 39, 

kehittämissuunnittelija) 

Aineiston perusteella kokemuksella ja oppimisella on merkittävä rooli hyvän työajan 

hallinnan toteutumisella. Tärkeää jaksamisen kannalta vaikuttaa olevan myös taito itse 

rajoittaa työaikaa ja taito kieltäytyä työtehtävistä. Parhaimmillaan asiantuntijatyöntekijä 

osaa ajoissa tunnistaa, kun työtä alkaa olla liikaa ja kun jaksamisen ongelmia ilmenee. Tässä 

suhteessa voidaan kuitenkin kyseenalaistaa rajoittamisen vastuun jääminen yksilölle niin 

kuin jo aiemmin on mainittu. Jaksamisen ongelmia ja uupumista työtaakan alle voi helposti 

seurata, mikäli työntekijä ei itse olekaan niin taitava rajaamaan työaikaa ja työn määrää. 

Lisäksi voidaan ajatella, että myös tietynlainen sosiaalinen asema ja tietyt 

persoonallisuuspiirteet edesauttavat kykyä esimerkiksi työtehtävistä kieltäytymiseen. 

Tällöin esimerkiksi sosiaalisesti arat tai miellyttämishaluiset työntekijät voivat kärsiä 

enemmän jaksamisen ongelmista ja paineet kasautuvat epätasaisesti ihmisten välille.  
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8 POHDINTA 

 

8.1 Tutkimuksen arviointi 

Merkittävänä hyvän tutkimuksen kriteerinä voidaan pitää tutkimuksen sisäistä 

johdonmukaisuutta. Johdonmukaisuus alkaa perustellusta tutkimusaiheen valinnasta ja on 

mukana lähteiden valinnassa ja koko tutkimusprosessin aikana. Tässä tutkimuksessa 

aihepiirin valinta oli lähtöisin omasta kiinnostuksestani ja perehtyneisyydestäni työn 

sosiologisiin teemoihin opintojeni aikana. Kiinnostuin tarkastelemaan erityisesti työelämän 

muutosten, huonontumisen ja epävarmuuden lisääntymisen ilmenemistä tutkimusaineiston 

valossa luettuani paljon työn sosiologista kirjallisuutta aihepiiristä. Laajasti työaikojen 

joustoja tarkastelevaan tutkimusprojektiin mukaan pääsy mahdollisti tutkimukseen 

aineiston, jonka keräämisen pääsin myös osallistumaan ja vaikuttamaan. 

Tutkimuskysymykset tarkentuivat teemahaastatteluaineiston käsittelemien aiheiden 

mukaisesti. Haastateltavien valitsemiseen en oikeastaan päässyt vaikuttamaan, mutta 

tutkimusprojektin tutkijoiden ollessa kokeneita työelämän tutkijoita, pystyin luottamaan 

aineiston keruuseen liittyvien valintojen perusteltavuuteen. 

Johtuen omasta kokemattomuudestani haastattelijana, koin antoisaksi saamani tuen 

tutkijoilta, joiden kanssa teemahaastatteluaineistoa olin keräämässä. Teemahaastattelu 

aineistonkeruumenetelmänä on siinä mielessä haastava, että haastattelijan on johdettava 

keskustelua ja syvennettävä vastauksia tarvittaessa lisäkysymyksin. Hyvä valmistautuminen 

ja selkeä haastattelun perusrunko edesauttoivat haastattelujen onnistumista. Usean eri 

haastattelijan osallistuminen haastattelujen toteuttamiseen asettaa omat haasteensa 

yhdenmukaisuuden kannalta, mutta toteutus oli lopulta onnistunut, eikä haastattelijan 

vaihtuminen selvästi vaikuttanut haastattelusta irti saadun informaation laatuun tai määrään. 

Kaikilla haastattelijoilla oli syvällinen ymmärrys haastattelussa käsiteltyihin aihepiireihin ja 

haastattelujen toteuttamiseen liittyvät pelisäännöt olivat kaikille selkeät.  

Haastatteluaineistossa on huomioitava huomattava naisvaltaisuus; vain yksi haastatelluista 

on mies. Voidaan siis ajatella, ettei aineisto kuvaa asiantuntijatyöntekijöiden kokemuksia 

kovin edustavasti, mutta toisaalta laadullisessa tutkimuksessa ei muutenkaan pyritä 

yleistettäviin tuloksiin. Sukupuolinäkökulma voisi kuitenkin olla jatkotutkimusta ajatellen 
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mielekäs vertailuasetelma. Voisi olla mielenkiintoista tarkastella, kokevatko miehet ja naiset 

eri tavoin ajan hallintaan liittyviä asioita.  Tutkimuksen aineiston naisvaltaisuudesta johtuen 

voidaan pohtia sukupuolen vaikutusta analyysin tuloksiin. Matti Kortteisen 

klassikkotutkimuksen ”Kunnian kenttä” mukaan, nais- ja miespalkansaajilla on selkeitä 

eroja tavassa, jolla työn yksityisaluetta hallitaan. Kortteisen tutkimuksen mukaan 

naisvaltaisilla aloilla omaa työtä hallitaan miehiä lojaalimmalla tavalla suhteessa työjohtoon. 

Tutkimuksen mukaan naisilla on myös taipumus pohtia itseensä liittyviä asioita enemmän 

suhteessa muihin ihmisiin. (Kortteinen 1992.) Työajan hallintaan liittyviä eroja olisi siis 

mielekästä tutkia tarkemmin sukupuolten välillä.  

Myös haastateltavien koulutustausta on hyvin homogeeninen; valtaosa on valtio –tai 

yhteiskuntatieteilijöitä. Koulutustaustalla voi olla merkitystä haastateltujen tapaan 

reflektoida ja käsitteellistä asioita, mutta toisaalta teemahaastattelukysymykset käsittelevät 

työtä ja työaikaa melko yleisellä tasolla. Jatkotutkimuksen kannalta voisi kuitenkin olla 

mielekästä vertailla myös koulutustaustaltaan erilaisten asiantuntijatyöntekijöiden 

kokemuksia ajan hallinnasta. 

 

 

8.2 Suosituksen jatkotutkimukselle 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiantuntijatyöntekijöiden kokemuksia työajan 

hallinnasta ja aikasuunnitteluun liittyvistä haasteista. Analyysin perusteella ilmeni selkeää 

tarvetta suuremmalle organisaatiotason tuelle ajan hallinnan kehittämisessä. 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää selvittää myös työtä organisoivien tahojen kokemuksia 

asiantuntijatyöntekijöiden työajan hallinnasta hallinnollisesta- ja esimiesnäkökulmasta. 

Olisi mielenkiintoista selvittää, millaisia haasteita asiantuntijatyön hallinnointiin liitetään. 

Aiemmin mainitsemani sukupuoli- ja koulutustaustavertailut tarjoaisivat myös 

mielenkiintoisen tarkastelukulman asiantuntijatyöntekijöiden työajan hallinnan ja ajallisten 

haasteiden tarkasteluun.  

Asiantuntija- ja tietotyön merkityksen lisääntyessä, tämän tyyppiseen luovaan, 

autonomiseen ja ajoiltaan joustavaan työhön mahdollisesti liittyviä hyvinvointiriskejä on 
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tarpeen tutkia jatkossakin. Työn sääntelymekanismien heikentyessä ja työn luonteen 

muuttuessa yksilöllisemmäksi tulee kasvavassa määrin huolehtia työntekijöiden 

hyvinvoinnista ja selvittää parhaat keinot ehkäistä ongelmia organisaatiotason mekanismein. 

Oman haasteensa työaikojen riittävälle rajaamiselle ja aikapuutteen ehkäisemiselle asettaa 

freelancer- tyyppisen työn ja yrittäjyyden mahdollinen lisääntyminen tulevaisuudessa. 

Oman työn rajaaminen tilanteessa, jossa vastuussa ollaan vain itselle, on työajan 

hallinnoinnin kannalta erityisen haastavaa. Organisaatiotason hälytysmekanismeja 

työuupumusta ja muita hyvinvoinnin ongelmia ehkäisemiseksi ei voida näissä tilanteissa 

muodostaa. Freelancer-työntekijöiden ja yrittäjien työajan hallinnan ja aikasuunnittelun 

tutkimusta olisi siis erityisen tärkeää tehdä jatkossa. 
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10 LIITTEET 

 

FLEXLIFE-hankkeen haastattelurunko  (20.4.2015)  

 

 Voisitko kertoa lyhyesti itsestäsi ja elämäntilanteestasi? 

- Ikä, siviilisääty, koulutus? 
- Millainen perhetilanne sinulla on? (montako henkeä perheeseen kuuluu, lasten iät (jos 

yksinasuva/yksinhuoltaja, onko mies-/naisystävää, joka asuu muualla), miten asuu, missä 
asuu) 
 

- Koulutustausta ja työhistoria lyhyesti 

o miksi vaihdoit työtä? Oliko taustalla työoloihin, aikaan, liittyviä tekijöitä? 

- Mikä on ammattisi ja toimenkuvasi tällä hetkellä? 
- Kauanko olet työskennellyt nykyisessä tehtävässäsi? 

o Työsuhteen tyyppi (määräaikaisuus, osa-aika vs. kokoaikatyö) 
 

- Minkälaisia tehtäväsi ovat luonteeltaan, teetkö työtä pääasiallisesti yksin vai esim. osana 
tiimiä? Onko työsi projektityötä?  

- Missä teet työtä (esim. työpaikalla/kotona/asiakkaiden luona), liittyykö työhön paljon 
matkustamista? Kuinka usein työ vie pois kotoa? 

 

Seuraavat kysymykset koskevat työtä ja erityisesti työaikaa. 

- Kuvailisitko tyypillistä työpäivääsi: mitä teet, keiden kanssa olet tekemisissä? tiedätkö 
etukäteen, miten työpäiväsi tulee rakentumaan, tuleeko vastaan yllätyksiä (minkälaisia)? 
 

- Miten työpäiväsi aikataulut muodostuvat? 
- Kuinka pitkä on normaali työpäiväsi? 
- Pystytkö itse päättämään sen, milloin tulet töihin – ja milloin lähdet sieltä?? 

o työaikojen joustavuus (vaikutusmahdollisuudet), onko määritelty liukumavara, 
kausittaiset vaihtelut / kiirekaudet? 

o Seurataanko sinun työaikaasi jotenkin? (jos niin: miten seurataan tai 
raportoidaan?) 

- Teetkö pääsääntöisesti päivätyötä? Sisältyykö siihen ilta, yö- tai viikonlopputyötä? 
(työaikamuoto) Kuinka usein? Mikä siihen vaikuttaa? 

 

- Millaisia kokemuksia sinulla on omista vaikutusmahdollisuuksista: 
o töiden suunnitteluun 
o siihen, missä järjestyksessä teet työsi 
o omaan työtahtiin 
o omaan työmäärään 
o työajan sijoittuminen 

- Kuinka tärkeänä pidät sitä, että voit itse vaikuttaa yllämainittuihin?   
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- Vaikuttaako tai ohjaako esimies ajankäyttöäsi, jos niin miten?   

 

- Miten priorisoit ajankäyttöä töissä ja/tai työtehtäviäsi? Joudutko järjestelemään 

aikatauluasi uudelleen, tingitkö laadusta, kiristätkö tahtia, venytätkö päivää, 

siirrätkö deadlinea / myöhästytkö deadlinesta? 
- Kuka ratkaisee, miten toimitaan, jos aikatauluissa tapahtuu muutos?  

 

- Missä määrin saat lupaamasi asiat toimitettua ajallaan ja arvioimallasi työmäärällä?  
- Teetkö ylitöitä: omasta halusta vai työpaikan tahdosta? 

 

Ajalliset haasteet omassa työssä / Sidoksisuus / Työaikaneuvottelut / Aikasuunnittelu 

- Millaisia aikaan liittyviä neuvotteluja käyt eri yhteistyötahojen kanssa? 
o kollegat 
o esimies 
o muut yhteistyötahot: mitkä? 

- Koetko, että sinun ja yhteistyötahojesi aikataulut ovat useimmiten yhdistettävissä? 
- Keiden toimintaan ja aikatauluihin sinun toimintasi heijastuu? 

 
- Mitä keinoja käytät omassa aikasuunnittelussa? Entä onko tiimilläsi tai projektillasi 

jonkinlaista yhteistä ajanhallintamenetelmää? Tekniset välineet? 

- Käytätkö jotain menetelmää työn edistymisen seuraamiseksi, monitoroimaan 

työjakson etenemistä ja jäljellä olevaa työmäärää? 
- Kuka vastaa aikasuunnittelusta ja kokonaiskoordinoinnista? Toimiiko? 

 

- Mikä vaikeuttaa omaa ajankäytön hallintaa töissä? 
- Saatko /PYSTYTKÖ keskittyä yhteen asiaan kerrallaan? 
- Onko työhösi organisoitu jaksoja, jolloin on työrauha ja voi keskittyä?  

o Kuka ne suunnittelee ja jaksottaa kalenteriin? Toteutuvatko ne? 
- Lipsuuko suunnittelemaasi työjaksoon helposti ylimääräistä työtä?  

 

- Onko sinulla kehittämisideoita ajanhallinnan parantamiseksi töissä? 
 

- Minkälaisia henkilökohtaisia vaikutuksia työajankäytöllä on sinuun, jaksamiseesi ja 

sosiaalisiin suhteisiisi?  
- Jääkö mahdollisten intensiivijaksojen jälkeen riittävästi palautumisaikaa? 
- Onko työkuormasi hallittava? 

 

Seuraavissa kysymyksissä siirrymme keskustelemaan elämästä yleensä, siis myös 

työn ulkopuolella.  

- Koetko, että sinulla on ylipäätään kiirettä elämässäsi?  
o miten se ilmenee ja millaisissa tilanteissa kiirettä ilmenee?  

- Mitä mielestäsi on kiire?  
- Millaisia vaikutuksia kiireellä on? (perheeseen, ihmissuhteisiin) 

o onko kiireessä jotakin positiivista? 
- Millä tavalla suhtaudut kiireeseesi ja miten hallitset sitä? 

(kontrollointi/hallinta/suunnittelu) 



58 
 

o toimivatko hallintakeinosi; koetko ne hyödyllisiksi; helpottavatko kiirettäsi? 

-Millainen yleinen tuntemus sinulla on elämäntahdistasi? 

 

 

 

Seuraavaksi keskustelemme erityisesti arki-elämästä ja aikaa liittyvästä sopimisesta.  

- Kun ajattelet kulunutta viikkoa, niin millaista sinun arkesi on ollut / millaista teidän 
perheen arki on ollut?  

o Millaisilla sanoilla kuvaisit sitä? Tavallinen  / poikkeava viikko?  
 

- Jos ajattelet perheenne (tai jos asuu yksin Sinun) arkipäiviä, onko teillä/sinulla tietyt 
rutiinit jotka toistuvat päivittäin? 

o millaisia ne ovat, mitä? mitkä tilanteet aiheuttavat rutiinin rikkoontumisen? 
 

o Jos lapsia/puoliso 
▪  Onko teillä sellaista aikaa, jolloin olisitte koko perheenä yhdessä? Mitä 

silloin teette? 
 

(Jos ei ole puolisoa tai lapsia -> siirry seuraavalle sivulle kohtaan ”KAIKILLE”) 

 

Jos puoliso:  

- Millaiset ovat (kanssasi asuvan tai muualla asuvan) puolison työajat?  
o Miten hyvin tai huonosti ne sopivat yhteen omien työaikojesi kanssa?  

 

Jos pieniä (alle 10v) lapsia:  

- Miten lastesi hoito on järjestetty?  
o Entä kun lapset sairastuvat, eivätkä voi mennä hoitopaikkaan (tai kouluun), kuka 

silloin hoitaa lapsia?  
 

Jos lapsia ylipäänsä:  

Osallistuuko arjen / lasten hoitoon sukulaisia, ystäviä, tuttavia? (Keitä? Millaisissa 

tilanteissa?) 

o Miten sinä koet, miten helppoa tai vaikeaa on saada apua lastenhoitoon? 
o Mikä on ollut kiperin tilanteesi lastenhoitojärjestelyissä, tai onko sellaista? 
 

Jos puoliso:  

 

Käytkö kumppanisi kanssa keskustelua tai sovittelua ajasta ja aikatauluista? 

o Sovitaanko aikatauluista päivittäin vain viikoittain? Onko teillä joku käytäntö tälle 
(esim viikonloppuisin, tai aamuisin) 

▪ missä tilanteessa ja mistä asioista, kuinka tarkkaan, kuinka pitkälle 
etukäteen? Onko teillä joku väline mitä käytätte aikatauluttamiseen? 
Esim. kalenteri: sähköinen,pöytä, jääkaapin ovessa? 

- Voisitko kuvailla jonkun tilanteen, mitä aikatauluista sopiminen koskee? 
o millaiseen lopputulokseen päädyitte? Miksi? 
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- Miten aikaneuvottelut teillä sujuvat? - syntyykö riitoja puolison/lasten kanssa 
ajankäytöstä? 

o Kuka joustaa aikatauluissa? Asetetaanko tai asettuvatko jonkun tarpeet 
perheessänne tavallisesti etusijalle? 

 

- Käyttekö keskustelua erityisesti siitä, kuinka paljon työhön käytetään aikaa tai siitä milloin 
työtä tehdään? 
 

- Mistä erityisesti aikaan ja aikatauluihin liittyvistä asioista sovitte erityisesti  lasten kanssa? 
 

 

- Onko teillä perheessä ollut joku ajanjakso, milloin käytiin enemmän keskusteluja 

siitä miten ”arki rullaa”? Esim. muutto, työpaikan vaihto, lapsen syntymä tai töihin 

paluu lapsen syntymän jälkeen, opintojen aloittaminen lasten harrastuksen 

aloittaminen ja aikataulut tai muu. 

o Mistä asioista silloin keskusteltiin?  

o Onko teillä nyt  jotain tällaisia suurempia asioita tiedossa, joista 

keskustelette? Mitä?  

- Mitkä asiat arvelet, että tulevat jatkossa ehkä jossain vaiheessa neuvottelun 

kohteeksi? Mikä silloin muuttuu? 

 

- Pidätkö työpäivän aikana yhteyttä puolisoosi tai lapsiin?  
 

o Miten, millä välineillä, millä ohjelmilla? (mm. some: insta, what’s up, kauppalistat, 
face,sähköposti…)  

o Mitä asioita viestitätte ja miksi? Kuinka usein (päivittäin, satunnaisesti tai kun 
jotain erityistä)? 

- Häiritsevätkö viestit? Onko ne hyödyllisiä? Kivoja? Tarpeellisia? 
 

KAIKILLE: Myös niille joilla ei puolisoa tai lapsia: 

- Käytätkö jotain sosiaalisen median ohjelmia : esim.What’s upp:ia tai Instagramia  tai 
muuta vastaavaa -  perheen tai läheisten kanssa? Entä ystävien? 

Minkälaisista asioista viestittelette? Milloin yleensä?  

VAIN jos on puoliso tai lapsia: 

 

- Millä tavoin kotityöt on jaettu perheessänne? (tiskaaminen, siivous, lasten hoito, ruuan 
laitto, pyykin pesu, kuka tekee mitäkin) 

o Ketkä teillä osallistuvat kotitöihin? Onko jotkut tehtävät erityisesti nimetty 
jollekin?  

o Saatteko apua joltain muulta kotitöihin tai oletteko ostaneet palveluita 
ulkopuolelta? 
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Kaikille: 

- Entä, käytkö itse säännöllisesti auttamassa sukulaista tai tuttavaa kotitöissä, 
kaupassakäynnissä, lastenhoidossa tai muussa sellaisissa askareissa?  

o Ketä, missä askareissa? Kuinka usein? 
 

- Onko vielä jotain mitä haluaisit lisätä?  

 

KIITOS haastattelusta!  

 

 

 


