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1 JOHDANTO

Miltä tuntuisi mahdollisuus saada vapaata työstä viikonloppujen, juhlapyhien ja lomien
lisäksi? Mihin käyttäisit yhden ylimääräisen vapaapäivän? Tai kokonaisen viikon?

Monelle palkansaajalle ylimääräinen vapaa on varmasti tervetullutta. Tavalliseen arkiseen
elämään liittyvät pakolliset tehtävät vievät suuren osan päivittäisestä ajasta, eikä aikaa aina
tahdo olla riittävästi tai jäädä muulle toiminnalle. Mikä sitten määritellään arkiseksi elämäksi? Mikäli palkkatyö ja nukkuminen vievät vuorokaudesta yhteensä 16 tuntia, kaikelle
muulle toiminnalle jää vuorokaudessa kahdeksan tuntia. Täysin vapaaksi jäävä aika vuorokaudesta saadaan selville laskemalla kuinka paljon aikaa kuluu esimerkiksi kodin ja työpaikan välisiin työmatkoihin, päivittäiseen kodinhoitoon ja ruuanlaittoon, ostosten tekemiseen, ruokailuun ja mahdolliseen lastenhoitoon. Entistä vähemmän aikaa jäisi, mikäli työpäivä pidentyisi hieman tai ajankäyttöä tarkasteltaisiin lapsiperheen näkökulmasta. Kaikkien aikaa vaativien arjen osa-alueiden lisäksi palkansaajat haluavat aikaa myös lepäämiseen
ja harrastuksiin. Arjen eri osa-alueet vievät siis varsin paljon aikaa ja niistä selviytyminen
vaatii ajankäytön suunnittelua ja tietynlaista tehokkuutta. Ei siis riitä, että palkkatyössä
ollaan tehokkaita, sitä pitää olla myös työn ulkopuolella. Moni palkansaaja olisikin valmis
vähentämään työaikaansa saadakseen lisää aikaa kaikelle muulle. Elämiseen kuluu rahaa,
jota saadaan vastineeksi työnteosta, joten palkkatyön vähentäminen ei ole täysin yksiselitteistä.

Palkkatyölläkin on omat vaatimuksensa. Työ kuluttaa aikaa ja voimavaroja. Työssä voidaan joutua myös kiirehtimään sekä joustamaan työajoista tehtävien valmistumisen vuoksi.
Palkkatyön tehtävistä selviytyminen voi myös aiheuttaa aikapaineita ja kuormittumista.
Tarkasti rajattu ja ennalta suunniteltu työpäivä ei myöskään aina ole itsestäänselvyys. Toisaalta moni palkansaaja toimii työtehtävissä, jotka ovat kiinnostavia ja siksi saavat yksilöt
sitoutumaan työhönsä vapaa-ajan kustannuksella. Säännöllisen työajan ylittävistä työtunneista ei myöskään aina ole saatu täysimääräisiä korvauksia. Palkkatyö on kuitenkin yksilöille yksi tärkeimmistä elämän ja arjen osatekijöistä. Palkkatyöhön liittyy myös paljon
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erilaisia tekijöitä; palkkatyö on rahan ansaitsemista varten, työhön liittyy sosiaalisia suhteita, menestymisen ja uralla etenemisen toiveita, onnistumisia ja epäonnistumisia sekä vaatimuksia, haasteita ja niistä selviytymistä. Työtä myös halutaan tehdä työn tekemisen
vuoksi. Työ on yksi hyvinvoinnin tekijä yksilön kannalta, mutta työn vaatimuksista palautuminen sekä vastapaino työlle ovat olennaisia tekijöitä työssä jaksamisen kannalta.

Palkansaajien yksityinen elämä ja riittävä työstä palautuminen ovat tekijöitä, jotka pitävät
yllä yksilön hyvinvointia. Yksilöä kuormittavia tekijöitä ovat puolestaan pidentyvät työpäivät, kiire sekä aikapaineet työssä ja yksityisen elämän puolella. Yksilöt siis tarvitsevat
työn vastapainoksi riittävästi aikaa työstä palautumiseen pysyäkseen työkykyisinä. Riittävästi aikaa tarvitaan myös muun elämän osa-alueisiin, muuten työn ulkopuolinen aika on
vain palautumista työstä ja työn vaatimuksia varten. Tärkeää on myös voimavarojen riittävyys, jonka myötä aikaa jaksetaan osoittaa työpäivän jälkeen myös muille yksityisen elämän osa-alueille kuin vain työstä palautumiselle. Työtilanteet voivat kuitenkin vaatia työpäivän pidentämistä ja joustavuutta työaikojen suhteen, jolloin yksityisen elämän aika vähenee. Vähäinen yksityisen elämän aika vaikuttaa olennaisesti siihen, miten paljon arjen
osatekijöistä selviytymiseen sekä vapaa-aikaan ja työstä palautumiseen on aikaa. Ellei aikaa ole riittävästi yksityiselle elämälle, on päätettävä mitä osa-alueita jätetään huomioimatta. Harrastukset ja muut varsinaisen vapaa-ajan toimet voivatkin olla ensimmäisenä vähentämisen kohteena, sillä esimerkiksi uniajasta, työmatkojen tai lastenhoidon ajasta voi olla
hankalaa vähentää. Ajan vähentäminen esimerkiksi vapaa-ajan aktiviteeteistä voi kuitenkin
olla ongelmallista, sillä ne ovat juuri niitä tekijöitä, jotka auttavat yksilöä palautumaan
työstä ja keräämään voimia.

Erityisesti perheelliset, mutta myös muut palkansaajat ovat kaivanneet mahdollisuuksia
järjestellä työn ulkopuoleista aikaa. Erilaisilla joustojärjestelyillä onkin mahdollista huomioida sekä työtilanteiden vaihtelut työnantajan näkökulmasta että myös yksityisen elämän
aikatarpeet palkansaajan näkökulmasta. Oikealla tavalla toimiessaan joustojärjestelyt takaavat työnantajalle riittävän työvoiman työn vaihteluissa ja vastaavasti mahdollistavat
palkansaajille yksityisen elämän ajan huomioimisen. Joustojärjestelyillä on siten merkitystä niin yksilön kuin myös organisaation kannalta. Työnantajan kannalta organisaation henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on organisaation voimavara, joka mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi yksilöiden hyvinvointi lisää työhön sitoutumista

5

Eräänlaisena ratkaisuna työelämän joustavuuden vaatimuksiin, työssä jaksamisen edistämiseksi, työn ja yksityisen elämän yhteensovittamiseksi sekä harmaan ylityön vähentämiseksi
työelämäkeskusjärjestöt ovat esittäneet työaikapankkijärjestelmän hyödyntämistä. Työelämäkeskusjärjestöt ovat yhdessä pyrkineet edistämään työaikapankkiajattelua 1990 -luvulta
lähtien. Työaikapankkeja hyödynnetään jatkuvasti yhä useammin, mutta järjestelmän hyödyntämisestä on kuitenkin kerätty varsin vähän tietoa. Osittain tämä johtuu organisaatioiden paikallisesta sopimisesta, jolloin tieto organisaation sisäisistä tapahtumista ei välttämättä kulkeudu eteenpäin esimerkiksi ammattijärjestöihin. Työaikapankkijärjestelmän tuntemattomuus johtuu osittain myös tutkimusten vähäisestä määrästä. Saman huomion tein
vuoden 2005 keväällä valmistellessani opintojeni työharjoittelussa selvitystyötä työaikapankkijärjestelmästä. Selvitystyön tarkoituksena oli hankkia tietoa erilaisista työaikapankkijärjestelmistä, joita Suomessa eri yrityksissä hyödynnettiin ja hankkimani tiedon pohjalta
esittää työnantajayritykselleni selvitys siitä, millainen työaikapankki organisaatioon olisi
mahdollista rakentaa ja mitä työaikapankin käyttöönoton osalta olisi huomioitava. Selvitystyön myötä tarkastelemissani yrityksissä tuli esille varsin erilaisia työaikapankin määritelmiä, joka johtuu osittain käsitteen vakiintumattomuudesta. Työaikapankille ei olekaan yhtä
tarkasti rajattua määritelmää, vaan järjestelmän toiminta perustuu talletusten keräämiseen
esimerkiksi säännöllisen työajan ylittävistä työtunneista ja niiden vaihtamiseen vapaaajaksi työtilanteiden vaihtelut huomioiden.

Selvitystyössäni sekä aiemmissa tutkimuksissa työaikapankkia on tarkasteltu lähinnä järjestelmän toimintaperiaatteiden kautta työnantajien ja työntekijöiden edustajien näkökulmasta. Tämän vuoksi arvokkain tieto eli työntekijöiden ja toimihenkilöiden kokemukset
työaikapankin hyödyntämisestä ovat jääneet vähälle huomiolle. Työaikapankin käytännön
toiminnan ja toimivuuden ymmärtämisen kannalta aiheen syvempi tarkastelu on tarpeellista. Lisäksi tarkastelemalla työaikapankkijärjestelmää työnteon, työhyvinvoinnin sekä työn
ja yksityisen elämän yhteensovittamisen näkökulmasta voidaan saada lisää tietoa järjestelmän toimivuudesta sekä siitä, toimiiko järjestelmä sille asetettujen odotusten mukaisesti.
Täten voidaan myös selvittää mitä etuja tai haittoja järjestelmään ja sen hyödyntämiseen
voi liittyä. Lisäksi työaikapankkia hyödyntävän organisaation tarkastelun avulla voidaan
lisätä tietoa Suomessa hyödynnettävistä työaikapankkijärjestelmistä. Työaikapankkijärjestelmän tarkastelu on myös varsin ajankohtaista, sillä työn ja yksityisen elämän yhteensovit-
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taminen, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi sekä työaikapankki ovat olleet esillä tutkimuksissa sekä mediassa.

Tässä tutkielmassa tarkastelen työaikapankkijärjestelmän hyödyntämistä yhdessä organisaatiossa, jonka henkilöstö muodostuu kokonaisuudessaan toimihenkilöistä. Tutkielmani
tarkoituksena on tarkastella sitä, miten järjestelmä soveltuu toimihenkilötyöhön sekä millaisia kokemuksia ja merkityksiä järjestelmän hyödyntämisestä on muodostunut työn ja
yksityisen elämän yhteensovittamisen, työhyvinvoinnin sekä työnteon kannalta.
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2 TYÖAIKAPANKKI
2.1 Järjestelmän historia
Pohjoismainen malli työympäristöstä (arbetsmiljö) 1970 -luvun lopulla toimi alkusysäyksenä työaikakysymysten tarkastelulle. Tarkastelun kohteena olivat palkansaajien psyykkinen työhyvinvointi, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä työajat erityisesti yksityisellä sektorilla. 1970–80 -luvuilla tuli esille myös ajatus työaikojen ja lomien yhteensovittamisesta, johon liittyi esimerkiksi keskustelu sapattivapaasta. Sapattivapaata tarkastelemaan perustettiin erillinen sapattivapaa-työryhmä ja samanaikaisesti keskusteluissa olivat
myös sopimusvapaa, työaikapankki sekä vuorotteluvapaa, jotka ovat kaikki toistensa kaltaisia järjestelyitä. Työmarkkinakeskusjärjestöt keskustelivat työaikapankin ja vastaavien
järjestelmien käytöstä ensi kertaa 1980 -luvulla. Työaikapankkijärjestelmä oli keskusteluissa mukana 1980–90 -lukujen vaihteessa sekä jälleen laman jälkeen vuosien 1997–98
aikoihin. Laman aikana keskusteluja ei käyty. Ajatus työaikapankkijärjestelmästä sai myös
vastustusta, sillä katsottiin, että työaikapankki aiheuttaa palkan alentumista ja jos esimerkiksi yritys joutuu konkurssiin, ei työaikatilin palkkasaatavia saada maksettua. Aihetta tarkastelemaan perustettiinkin työaikatyöryhmä, jonka käymien neuvottelujen tuloksena oli
palkansaajajärjestöjen ”Muistio palkansaajien työaikatavoitteista” vuodelta 1999 sekä päätös työaikapankkien perustamisen edistämisestä. Muistio toimi eräänlaisena työaikapankkien ratkaisevana päänavauksena, jota ennen työaikapankit olivat vain ajattelun ja keskusteluiden tasolla. (H. Liede, henkilökohtainen tiedonanto 8.6.2006.)

Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 1998–1999 on hahmoteltu työaikapankin perusajatusta mainitsemalla säästövapaa -järjestelyn tarkoituksenmukaisuuden selvittämisestä sekä
niiden mahdollisuuksien tarkastelusta, joiden myötä lisä- ja ylityöstä korvauksena annettavia vapaita olisi mahdollista liittää säästövapaisiin (Tulopoliittinen sopimus 1998–1999,
29). Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2001–2002 on jo mainittu työaikapankki osana joustavien työaikaratkaisujen kehittämistä (Tulopoliittinen sopimus 2001–2002, 28–29).
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Vuosien 2003–2004 Tulopoliittisen sopimuksessa osapuolten mukaan työaikajärjestelmien
kehittämisen avulla voidaan tukea organisaatioiden tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä
työntekijöiden yksilöllisiä työaikatarpeita ja työhyvinvointia. Samalla asetettiin työaikatyöryhmä selvittämään työaikapankkien yleisiä käytäntöjä. Työryhmän tarkoituksena oli kartoittaa työaikapankkien säästö- ja lainausjärjestelyjä sekä tehdä ehdotuksia työaikapankkien käytön tukemiseksi ja edistämiseksi. (Tulopoliittinen sopimus 2003–2004, 25–26.) Työaikatyöryhmän raportti työaikapankkien toteuttamismahdollisuuksista julkistettiin vuonna
2004 (Työryhmäraportti 2004, 2–3). Sittemmin työaikapankkijärjestelmään on kiinnitetty
huomiota Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2005–2007, jossa työelämäkeskusjärjestöt ovat sopineet työaikapankkijärjestelmän mahdollisuuksien sekä käyttöönoton tiedottamisesta jäsenliitoilleen. Vuosien 2005–2007 Tulopoliittisessa sopimuksessa on myös esitetty työaikapankkijärjestelmää tukevien lainmuutosten tekemistä. Vuoden 2007 alussa
tulikin voimaan palkkaturvalakiin tehdyt muutokset, joiden myötä työaikapankkijärjestelmät huomioidaan ensimmäistä kertaa osana lakitekstiä. (HE 169/2006; Palkkaturvalaki
866/1998).

Työaikapankin perusajatus on muotoutunut ihmisen hyvinvoinnin, ylipitkien työaikojen ja
työsuojelun tekijöistä. Järjestelmän perimmäisenä tarkoituksena on ollut pyrkimys edistää
työajan autonomiaa, joustavuutta ja työajan korvaavuuksia. Lisäksi työaikapankilla pyritään mahdollistamaan pidempiä yhtäjaksoisia vapaita, säätelemään työaikoja ja niiden hallintaa erityisesti työajan vaihteluiden näkökulmasta sekä edistämään työnhyvinvointia.
Työaikapankin merkitys on kasvanut korkeasti koulutettujen määrän lisäännyttyä, sillä
korkeasti koulutettujen työaikaa tai ylityön tunnusmerkistön täyttymistä ei useinkaan kyetä
määrittelemään tarkasti. Lisäksi ihmiset tekevät työpaikoilla usein ylityötä, koska työaikaa
ei kontrolloida riittävästi. Työmääriin vaikuttavat myös kilpailu työpaikoista, urakehityksen tavoittelu sekä työnteon projektiluonteisuus. Työnantajan ja työntekijän välisiä ristiriitoja voi aiheuttaa muun muassa puutteellinen työaikavalvonta, ylityön korvauksettomuus
sekä se, ettei työntekijä uskalla kieltäytyä ylityöstä. Tällöin työaikapankin merkitys työaikavalvonnan sekä työaikojen kontrolloinnin kannalta onkin varsin suuri. Järjestelmän
syntyyn ovat vaikuttaneet myös työn muuttuminen enemmän henkiseksi ja toimihenkilötyöksi, joissa työn ja vapaa-ajan ero voi hämärtyä työn luonteen vuoksi. (Liede 2006.)

Liede (2006) mainitsee työajan, ylityön sekä vapaa-ajan suhteen ongelmallisuudesta esimerkkinä suunnittelijan sekä lääkärin työtehtävät. Lääkärin työ voi voidaan jaotella työ-
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vuoroihin ja työtehtäviä jakaa useammalle henkilölle, mutta suunnittelija vastaa itsenäisesti
työtehtävistään eikä työtä voida jakaa esimerkiksi työvuoroihin, jolloin seuraava suunnittelija jatkaisi siitä, mihin edellinen on lopettanut. Suunnittelijan työssä korostuu myös työn
projektiluonteisuus sekä rajoiltaan hankalasti määriteltävä työaika. Työaikapankki olisikin
suunnittelijan työssä yksi mahdollinen vaihtoehto työajan kontrolloimiseksi. Työaikapankki ei kuitenkaan ole uusi keksintö, vaan erilaisia työaikatilejä on ollut käytössä jo aiemminkin. Työaikapankki ei myöskään ole ainoa joustavan työajan järjestely, vaan kaikki
työajan järjestelmät pyrkivät edistämään joustavuutta sekä oman ajan autonomiaa ja hallintaa. Työaikapankin alkumuotoon on kuulunut erityisesti ylityöt, mutta myös pitämättömät
vuosilomat ja pekkaset eli työajan lyhennysvapaat. (Liede 2006.)
Vuosina 2000–2003 toteutettu ”Työssä jaksamisen ohjelma” tarkasteli hyvinvointia työpaikoilla ja työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä. ”Työssä jaksamisen ohjelman” yksi
osa, ”Vastavuoroisuus on valttia” -tutkimus (2003), tarkastelee joustavia työaikamalleja,
mukaan lukien työaikapankkijärjestelmää. Samaista tutkimusta jatkaa ja täydentää suomalaisessa työelämässä käytettävien työaikapankkijärjestelmien osalta syksyllä 2005 ilmestynyt ”Työaikapankki – haavetta ja todellisuutta” -tutkimus. (Oinas, Jokivuori & Ilmonen
2005, 1; Uhmavaara & Jokivuori 2003, 3.) Lisäksi Antilan (2005) tutkimuksessa on tarkasteltu työn ja yksityisen elämän yhteensovittamista sekä työajan säästämistä työaikapankkijärjestelmien avulla, mutta varsinaisia työaikapankkeja tai niiden erityispiirteitä ei kuitenkaan ole kuvailtu tarkasti. Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi työaikapankkijärjestelmästä on mainintoja ainakin työterveyttä sekä työn järjestelyitä käsittelevässä kirjallisuudessa (esim. Härmä 2000; Liikanen 1997; Julkunen & Nätti 1994.), joten aiheen tarkastelun syventäminen on perusteltua. Työaikapankkijärjestelmiä on siis tutkittu varsin vähän,
vaikka järjestelmästä on puhuttu 1980 -luvulta lähtien ja kirjallisuudessakin mainintoja
työaikapankista on esiintynyt jo jonkin aikaa.

2.2 Työaikapankin toimintaperiaate
”Laajasti ymmärrettynä työaikapankin käsitteellä tarkoitetaan erilaisia pitkäjänteisiä ja
yksilöllisiä järjestelmiä, joilla työaikaa voi joustavasti säästää ja pitää vapaana. Ajatuksena
on, että työaikaa voidaan tehdä tiettyjen sovittujen tuntirajojen puitteissa sisään ja ottaa
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myöhemmin ulos yksittäisinä vapaapäivinä, lyhyempänä työaikana tai pitempänä vapaana.” (Uhmavaara & Ilmonen 2003, 30.)

Työaikapankin hyödyntäminen perustuu työaikalain, vuosilomalain sekä työ- tai virkaehtosopimusten mahdollistamaan organisaatiokohtaiseen eli paikalliseen sopimiseen, jolloin
sovitaan käytettävän työaikapankkijärjestelmän erityispiirteistä. Järjestelmän erityispiirteet
muodostuvat erilaisista talletettavista osatekijöistä, joita voivat olla muun muassa liukuvan
työajan tasauserät, työajan lyhennysvapaat eli pekkaset, vuosiloma, lomarahat sekä lisä- ja
ylityöt. Lisäksi voidaan sopia järjestelmään liittyvistä henkilöstöryhmistä, järjestelmän
tuntimääristä ja muista järjestelmän hyödyntämiseen liittyvistä käytännön asioista. Järjestelmän hyödyntäminen organisaatiossa tulee kuitenkin perustua yksilökohtaisesti vapaaehtoisuuteen. (HE 169/2006; Työryhmäraportti 2004, 3–5.) Joidenkin työaikapankkiin sisällytettävien osatekijöiden hyödyntäminen sekä työajan keräily on mahdollista myös ilman
varsinaista työaikapankki -järjestelyä. Täten työaikapankki on osittain rakennettu lainsäädännön sekä työehtosopimusten mahdollistamien osatekijöiden perustalle, joten erilaisten
talletusten tekeminen on ollut aiemminkin mahdollista, vaikka käytössä ei olisikaan ollut
työaikapankkia. (Muistio 2004.)

Työaikapankkijärjestelmän määritelmä on varsin laaja ja salliva, jonka vuoksi eri organisaatioissa käytössä olevien työaikapankkien erityispiirteet ovat varsin kirjavia muun muassa organisaation toimialasta ja resursseista johtuen. Työaikapankin käsitteelle ei olekaan
olemassa yhtä tarkkaa määritelmää, jonka mukaan olisi rajattu, millaiset järjestelmän puitteet tulisi olla ja mitä osatekijöitä siihen tulee sisällyttää. Tämä johtuu osaksi myös työaikapankki -käsitteen lyhyestä historiasta, jonka vuoksi tietyntyyppisen työaikapankin
määritelmä ei myöskään ole vakiintunut. Työaikapankki on kuitenkin yksi joustavan työajan järjestelyistä, jonka tapauskohtaiset erityispiirteet voidaan määritellä työnantajan ja
palkansaajien välisellä sopimuksella. (Työryhmäraportti 2004, 4; Uhmavaara & Jokivuori
2003, 8, 30–31.)

Vuonna

2005

valmistelemani

selvitystyön

yhteydessä

suorittamissani

puhelin-

haastatteluissa sain tietoa varsin erilaisista työaikapankkijärjestelmistä. Talletettavia osatekijöitä olivat lähinnä lisä- ja ylityötunnit sekä liukuva työaika. Esimerkiksi eräässä organisaatiossa työaikapankki oli järjestetty siten, että käytössä oli liukuva työaika ja kahdeksan
tunnin ylittävä työaika siirtyi järjestelmään talletuksena. Käytännössä järjestely ei siis
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poikkea liukuvan työajan järjestelystä, jossa säännöllisen työajan ylittävät työtunnit voivat
kertyä säästöön. Toisessa organisaatiossa työaikapankin osatekijöinä olivat liukuma-ajan
kertymä, työajan lyhennysvapaat eli pekkaset, ylityötunnit sekä ylityötuntien korotusosat.
Lisäksi järjestelmään kertymät lasketaan rahassa ja joustovaran plus- sekä miinuskertymien maksimirajat oli määritelty kahteen viikkoon. Kolmannessa organisaatiossa oli
tuolloin käytössä työaikapankki, jonka osatekijöinä olivat liukuvan työajan saldo sekä työajan lyhennysvapaat. Työaikapankille oli asetettu 120 tunnin rajat. Erikoista oli kuitenkin
se, että ottaessani yhteyttä organisaatioon uudelleen vuoden kuluttua keväällä 2006, sain
kuulla, että organisaatiossa ollaan juuri ottamassa käyttöön työaikapankkijärjestelmää.
Tämä osoittaakin, että työaikapankin käsitteestä ei aina ole muodostunut tarkkaa kuvaa ja
että erilaiset työajan säästämisen mahdollisuudet saattavat sekoittua työaikapankin käsitteen kanssa (myös Oinas ym. 2005, 99).

Työaikapankkijärjestelmän hyödyntämisellä pyritään parantamaan palkansaajien sekä
työnantajan mahdollisuuksia työaikajoustoihin. Työnantajan kannalta työaikapankki toimii
mukautumiskeinona erilaisiin työtilanteiden vaihteluihin, kuten esimerkiksi kiireaikana.
Yksittäisen palkansaajan kannalta työaikapankki luo mahdollisuuksia järjestellä työaikaa
yksityinen elämä huomioonottaen. Lisäksi työajan joustojärjestelyillä on katsottu olevan
vaikutusta työn mielekkyyteen. (Oinas ym. 2005, 19–25, 133.) Palkansaajat ovatkin toivoneet erilaisia mahdollisuuksia järjestellä ja säästää työaikaa, joiden kautta työ olisi mahdollista sovittaa yksityiseen elämään (Lammi-Taskula & Salmi 2004, 72).

Työaikapankin yhtenä tarkoituksena on vastata lyhyen aikajänteen joustavuuden vaatimuksiin. Järjestelmän käyttöönotossa ja sen hyödyntämisessä on kuitenkin huomioitava, ettei
järjestelmä ole toimiva, mikäli palkansaajat eivät voi käyttää talletuksiaan, talletuksia kertyy liikaa tai vapaita vaaditaan käyttämään kohtuuttoman paljon. Järjestelmän toimivuuden
kannalta erityisesti henkilöstön riittävä määrä on tärkeässä roolissa. Työaikapankki toimii
siis parhaiten tilapäistä joustavuutta vaativissa tilanteissa, kuten kiireaikana ja hiljaisena
aikana sekä palkansaajan yksityisen elämän eri tilanteissa. (Oinas ym. 2005, 3, 6–7, 20–
23.)
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2.3 Työaikapankki käytännössä
Työaikapankin toimintaperiaatteena on mahdollistaa eri osatekijöiden tallettaminen myöhempää käyttöä varten (Oinas ym. 2005, 12, 19). Järjestelyssä ”työaikaa, ansaittuja vapaita
tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan sopimalla säästää tai lainata
sekä yhdistää toisiinsa pitkäjänteisesti” (Työryhmäraportti 2004, 4). Pitkäjänteisyydellä ja
tuntien keräämisellä pyritäänkin mahdollistamaan muun muassa pidemmät yhtäjaksoiset
vapaat (Liede 2006).

Palkansaajan kannalta työaikapankki siis mahdollistaa talletusten keräämisen esimerkiksi
tallettamalla ylityötunteja tai liukuvan työajan puitteissa tehtyjä säännöllisen vuorokautisen
työajan ylittäviä tunteja. Talletuksia käyttämällä tai tunteja lainaamalla voidaan mahdollistaa yksittäiset vapaapäivät, työpäivien lyhentäminen sekä pidemmät yhtenäiset vapaat.
Talletusten hyödyntämisen avulla voidaan mahdollistaa työn ja yksityisen elämän yhteensovittaminen palkansaajan omien tarpeiden mukaisesti, jota erityisesti perheelliset ovat
kaivanneet. Toisaalta talletusten säästäminen työaikapankkiin pidentyvinä työpäivinä ei
välttämättä ole täysin ongelmatonta tai aina edes haluttua. Lapsiperheissä normaalityöajasta joustaminen ei olekaan saanut kannatusta. (Oinas ym. 2005, 20–25, 92.) Työaikapankin
talletusten hyödyntämisellä voidaan yksityisen elämän ohella huomioida myös työhyvinvoinnin seikkoja, sillä Uhmavaaran ja Jokivuoren (2003, 33) mukaan työaikajärjestelyillä
voidaan edistää työssä jaksamista sekä vähentää työuupumusta. Antilan (2005, 53) mukaan
työaikapankista ei kuitenkaan ole mahdollista ottaa pitkiä vapaita, vaan pääosin työaikapankista otettujen vapaiden pituus on kolmesta viiteen päivää.

Työnantajalle työaikapankki vastaavasti tarjoaa mahdollisuuden sopeutua kausivaihteluihin
sekä säästää ylityökustannuksissa. Kausivaihteluihin sopeutuminen tapahtuu lähinnä palkansaajien työpanoksen kautta eli työtä tehdään työtilanteen mukaisesti, jolloin esimerkiksi
kiireaikana säännöllisen vuorokautisen työajan ylittävät työtunnit on mahdollista tallettaa
ja vastaavasti hiljaisena aikana talletuksia voidaan käyttää. Talletettujen vapaiden käyttömahdollisuudet voivat kuitenkin määrittyä usein työtilanteen mukaan, ei niinkään yksilön
toiveiden mukaisesti (Uhmavaara & Jokivuori 2003, 8). Antila (2005) on havainnut tutkimuksessaan ongelman säästettyjen tuntien käyttämisessä, sillä työtehtävät eivät aina salli
riittävästi mahdollisuuksia vapaille. Lisäksi palkansaajien tunnollisuus tai sosiaalinen paine
voivat myös vaikuttaa siihen, halutaanko työstä vastineeksi saatuja talletuksia käyttää.
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Eräänlainen työn sankaruus tai vahva halu tehdä työt hyvin voikin aiheuttaa sen, ettei
säännöllistä työaikaa haluta alittaa. (Antila 2005, 47–48, 57.) Esimerkiksi Kortteisen
(1992) mukaan omasta työstä selviytyminen on kunnia asia ja työn eteen ollaan myös valmiita uhrautumaan. Sitoutumista omiin työtehtäviin uralla menestymisen toivossa voidaan
osoittaa erityisesti ahkeruudella ja pidentyvillä työpäivillä (Siltala 2004, 230). Tällöin työpäivien tai työviikkojen lyhentäminen, vaikkakin säästetyillä työtunneilla, ei välttämättä
edistä yksilön ”kilpailukykyä” muiden työhönsä sitoutuneiden rinnalla. Työtehtävien aikarajat voivat myös vaatia työajan pidentämistä, jotta tehtävät saadaan valmiiksi, jonka myötä talletusten käyttäminen ei ole mahdollista (Antila 2005, 160–165). Organisaation hiljainen aika voi vuorostaan tarkoittaa talletusten käyttämistä kyseisenä aikana työnantajan
vaatimuksesta (Oinas ym. 2005, 133–134).

Työajan joustavuus ei siis välttämättä ole aina palkansaajan omista toiveista lähtöisin. Toisaalta, voidaan myös olettaa, ettei talletusten hyödyntäminen organisaation hiljaisena aikana tuota palkansaajille kovinkaan suuria ongelmia. Periaatteellisella tasolla ajateltuna, työajan joustavuus ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin joustavuus työnantajan lähtökohdista.
Oinaan ym. (2005, 5) mukaan organisaation hiljaisena toiminta-aikana käytetyt työaikapankin talletukset saattavat kuitenkin vähentää palkansaajien tyytyväisyyttä järjestelmään,
mikäli ”loma-aika” ei vastaa heidän toiveitaan. Palkansaajien tyytyväisyys työaikapankkijärjestelmää kohtaan vaatiikin tasapuolisuutta ja vastavuoroisuutta, jolloin molempien osapuolten työaikatoiveet otetaan huomioon (Antila 2005, 48; Oinas ym. 2005, 5). Lisäksi
tyytyväisyyttä järjestelmää kohtaan lisää sen käytön helppous, luottamus järjestelmän hyödyntämisen perusteisiin sekä järjestelmä hyödyllisyys. Palkansaajat haluavatkin, että järjestelmän hyödyntäminen tuottaa heille myös jotakin etua, kuten vastavuoroisuutta ja yksilön
omien työaikatoiveiden täyttymistä. Mikäli järjestelmä koetaan hyödyttävän vain yksipuolisesti työnantajaa eikä luottamusta ole riittävästi, voi seurauksena olla järjestelmästä irtaantuminen. (Oinas ym. 2005, 4-5.)

Ylityökustannuksissa säästäminen vuorostaan liittyy työpäivän pidentymiseen siten, että
rahallisten ylityökorvauksien sijaan palkansaajalle annetaan ylityöstä vastineeksi vapaata.
Työaikajoustojen lisäämisellä voidaan myös vaikuttaa palkansaajien kokemaan työn mielekkyyteen sekä työaikatyytyväisyyteen, jota tuottaa palkansaajien mahdollisuudet sovittaa
työ ja yksityinen elämä toisiinsa. (Oinas ym. 2005, 7, 25, 48–49, 74–75, 133.) Lisäksi pal-
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kansaajien työaika-autonomia eli mahdollisuudet vaikuttaa työhön ja sen ajankohtaan lisää
työaikatyytyväisyyttä (Antila 2005, 64–66).

Työaikapankin hyödyntäminen mahdollistaa myös sen väärinkäytön. Esimerkiksi työtuntien kerääminen ilman työntekoa ja todellista tarkoitusta on mahdollista. Tällöin palkansaaja
käyttää järjestelmää väärin kartuttaakseen tilinsä saldoa. Keskeinen asia työaikapankkijärjestelmän hyödyntämisessä onkin palkansaajan ja työnantajan välinen luottamus. Palkansaajia kohtaan luottamuksella voidaan tarkoittaa, että työt tulevat tehtyä työajan autonomiasta huolimatta aikataulun mukaisesti ja järjestelmää käytetään oikein. Työnantajaa kohtaan tunnetaan luottamusta, mikäli koetaan, että työnantaja on kiinnostunut henkilöstön
hyvinvoinnista, työilmapiiri on kunnossa ja työnantaja hyödyntää työaikapankkia oikealla
tavalla. (Uhmavaara & Jokivuori 2003.) Esimerkiksi eräässä Oinaan ym. (2005) tutkimuksen kohdeorganisaatioista työaikapankkia oli pyritty hyödyntämään työvoimakustannusten
säästämiseksi, lomautusten välttämiseksi sekä parantamaan työilmapiiriä, vaikka todelliset
ongelmat johtuivat tuotannon kausiluontoisuudesta (Oinas ym. 2005, 110, 120, 133–137).
Työaikajoustavuuden tavoittelu pidentämällä työpäiviä ei myöskään ole ratkaisu henkilöstöresurssien riittämättömyyteen. Lisäksi epäluottamusta voi aiheuttaa työnantajan pyrkimys vähentää ylityökorvausten maksamista joustojärjestelyiden avulla. Työnantajan ja
palkansaajien välistä luottamusta koettelevat myös epäselvyydet talletusten käyttämisen
ajankohdasta ja laajuudesta. Esimerkiksi kiireaikana vapaiden myöntäminen on ongelmallista ja pidempien vapaiden myöntäminen voi olla työn järjestelyjen kannalta hankalaa.
Työnantajan ja palkansaajien tulisikin päästä yhteisymmärrykseen vastavuoroisuudesta –
pidentyneistä työpäivistä tai -viikoista tulisi siten saada vastineeksi myös vapaata. Vastavuoroisuuden rajat sekä se, miten paljon työnantaja voi vaatia joustavuutta ja millaisissa
tilanteissa palkansaajalle voidaan suoda mahdollisuuksia päättää itsenäisesti vapaiden tarpeesta voivat kuitenkin olla hankalasti määriteltävissä. (Uhmavaara & Jokivuori 2003,
126–133.)

Siltalan (2004, 230, 233) mukaan pidentyvät työpäivät ovat osoitus henkilön tunnollisuudesta ja sitoutumisesta työtehtäviinsä. Uhmavaaran ja Jokivuoren (2003, 134) mukaan
joustavat työajat ja työtuntien tallettaminen mahdollistavat myös oman sitoutuneisuuden ja
tärkeyden korostamisen saldotilin talletusten suuruuden kautta. Talletusten suuri määrä voi
kuitenkin johtua myös työmäärästä, henkilöstön riittämättömyydestä sekä töiden kasautumisesta.
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Työaikapankkijärjestelmä on käytännön hyödyntämisen kannalta varsin lähellä myös muita
työn ja yksityisen elämän yhteensovittamisen järjestelyitä, joilla työaikaa voidaan sovittaa
työnantajan tai palkansaajan tarpeisiin. Esimerkiksi liukuvan työajan ja siihen liitetyn saldotilin periaate on samankaltainen kuin työaikapankkijärjestelmässä, ja joissakin työaikapankkijärjestelyissä järjestelmään onkin sisällytetty vain liukuvan työajan osatekijä. Monissa joustavan työajan järjestelyissä käytäntö perustuukin työajan sijoitteluun, jolloin
säännöllisen työajan ylittäviä työtunteja voidaan siirtää vastaavaksi vapaaksi myöhempään
ajankohtaan. (Julkunen & Nätti 1994, 46, 260-263.) Lisäksi lainsäädäntö sekä eräät työehtosopimukset mahdollistavat myös muita joustavuuden järjestelyitä (Muistio 2004).

Oinaan ym. (2005) tutkimuksessa moniin tarkasteltuihin työaikapankkijärjestelmiin oli
liitettynä vain liukuva työaika. Täten kyseisen kaltaisen työaikapankkijärjestelmän käyttöönotto ei ole tuonut merkittäviä muutoksia varsinaiseen joustavaan järjestelyyn, sillä
saldotilin yhdistämisellä liukuvaan työaikaan ei ole varsinaista uutuusarvoa. Lisäksi aina ei
myöskään puhuta työaikapankista, vaikka organisaatiossa olisikin käytössä liukuvan työajan järjestelmä, jossa säännöllisen työajan ylittävät työtunnit tallettuvat työaikatilille (vrt.
Uhmavaara & Jokivuori 2003, 93–94). Lainsäädäntö ja eräät työehtosopimukset mahdollistavatkin eräitä työajan säästämiseen perustuvia vapaajärjestelyjä ilman varsinaista liittymistä tai sitoutumista järjestelyyn nimeltä työaikapankki. (Työryhmäraportti 2004, 10;
Muistio 2004). Työaikalaki mahdollistaa liukuvan työajan järjestelyn avulla kertyneiden
tuntien vaihtamisen vapaaksi (Työaikalaki 1996/605, 3:13§). Lainsäädäntö mahdollistaa
myös säästövapaat, joita työntekijän on mahdollista säästää vuosilomastaan myöhemmin
pidettäväksi (Vuosilomalaki 2005/162, 5:27§). Myös lisä- ja ylityöstä saatava palkka voidaan vaihtaa osittain tai kokonaan vastaavaksi vapaa-ajaksi ja sovittaessa liittää säästövapaaseen (Työaikalaki 1996/605, 4:23§). Lisäksi työajan lyhennysvapaat eli pekkaset ja
niiden säästäminen sekä lomarahan muuttaminen vapaaksi on mahdollistettu eräiden alojen
työehtosopimuksissa (Muistio 2004, 7).
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3 KOHDEORGANISAATIO
3.1 Organisaatio
Valitsin tutkielmani kohdeorganisaatioksi Helsingissä toimivan ammattijärjestön, joka on
työmarkkinakeskusjärjestön jäsenliitto. Ammattijärjestön tehtävänä on järjestön toimialaan
liittyvä työelämän edunvalvonta sekä muun muassa palkkaukseen ja työaikoihin liittyvät
sopimusneuvottelut. Lisäksi järjestö tarjoaa jäsenilleen oikeusapu-, neuvonta- ja koulutuspalveluja. Järjestö valvoo myös sopimusten ja jäsentensä oikeuksien toteutumista.

Kohdeorganisaatiossa työskenteli haastattelujen aikaan 45 toimihenkilöä, joista vain kaksi
henkilöä ei hyödyntänyt työaikapankkijärjestelmää. Henkilöstö muodostuu hallinto-, edunvalvonta-, viestintä- sekä järjestö- ja koulutusosaston toimihenkilöistä. Kohdeorganisaation
nykyinen rakenne ja henkilöstömäärä ovat muodostuneet vuoden 2005 alussa tehtyjen
muutosten myötä. Organisaatiomuutosten yhteydessä otettiin käyttöön myös nykymuotoinen työaikapankkijärjestelmä. Suoritin haastattelut 29.5.–9.6.2006 välisenä aikana, joten
organisaation jäsenillä oli haastattelujen suorittamisen aikaan enintään noin 1,5 vuoden
kokemus järjestelmän hyödyntämisestä.

3.2 Työaikapankkijärjestelmä
Esitys työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta tuli organisaation toimihenkilöiltä, koska
budjetoinnin yhteydessä ei huomioitu ylityökorvauksia, vaikka ylityötä kuitenkin tehdään.
Työaikapankin tarkoituksena on siten mahdollistaa säännöllisen työajan ylittävien tuntien
tallettaminen. Talletettujen tuntien käyttämisen avulla on pyritty tukemaan toimihenkilöiden jaksamista mahdollistamalla vapaiden pitäminen organisaation hiljaisena aikana sekä
lomien yhteydessä. Työaikapankin erityispiirteistä on sovittu kohdeorganisaation työnantajakohtaisessa työehtosopimuksessa. Työaikapankkijärjestelmän hyödyntäminen on vapaa-
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ehtoista ja järjestelmän hyödyntäminen vahvistetaan henkilökohtaisesti erillisellä kirjallisella sopimuksella.

Työaikapankkijärjestelmän osatekijöiksi on työehtosopimuksessa määritelty lisä-, yli-,
lauantai- ja sunnuntaityökorvaukset, erikseen sovittavat työt, lisät ja korvaukset, matkaajan palkka, lomarahat, lomat, säästövapaat ja työajan lyhennysvapaat. Talletukset järjestelmään suoritetaan siten, että talletettavat osat muunnetaan tuntimääräisiksi ja siirretään
henkilökohtaiselle työaikapankkitilille. Lomaraha-, loma- ja säästövapaapäivä talletetaan
työaikapankkiin seitsemänä tuntina. Ylityötuntien tallettamisessa huomioidaan erikseen
ylityön korotusosat. Talletuksia pyritään purkamaan ensisijaisesti vapaana, mutta työaikapankkitilin saldoa on myös mahdollista purkaa rahana säännöllisen työajan ansioon perustuen. Työaikapankin tilille on asetettu +420 ja -70 tunnin rajat, jotka ovat kuitenkin joustavat. Plussaldon ylittyessä henkilöstöpäällikkö on huomauttanut toimihenkilölle asiasta ja
tilin saldon purkamisesta voidaan tehdä suunnitelma, mutta muita välittömiä toimia saldorajan ylittyminen ei kuitenkaan aiheuta. Saldorajojen asettamisella on haluttu kontrolloida
talletusten paisumista kohtuuttomiksi. Talletusten tekeminen on varsin yleistä, eikä lainausta eli miinussaldoa juurikaan käytetä. Työaikapankista lainataan tunteja esimerkiksi tilanteessa, kun uusi toimihenkilö haluaa vuosilomaa, mutta hänelle ei ole kertynyt vielä
lomaa riittävästi. Miinussaldon tasoittaminen tapahtuu työn ohessa kertyvistä talletuksista.

Työaikapankin hyödyntäminen perustuu ATK-pohjaisen Excel -lomakkeeseen, johon toimihenkilö itse kirjaa tallettamansa ja nostamansa tunnit. Samalla lomakkeella seurataan
myös ylityön määriä. Kuukauden lopussa työaikapankin kuukauden tapahtumat ja saldo
tulostetaan. Esimies tarkistaa ja hyväksyy työaikapankkiraportit, jotka toimitetaan henkilöstöpäällikölle. Säännöllisen työajan tasoittuminen tapahtuu vapaiden käyttämisen myötä.
Lisäksi työaikapankista nostetut tunnit kartuttavat vuosilomaa. Työsuhteen päättyessä työaikapankin saldo nollataan rahalla, mikäli vapaan pitäminen ei ole mahdollista.

Työaikapankin lisäksi organisaatiossa on käytössä erillinen liukuvan työajan järjestelmä,
jonka saldorajat ovat +20 ja -10 tuntia. Liukuvan työajan tuntikertymää voidaan käyttää
liukuma-ajan puitteissa sekä kokonaisina vapaapäivinä. Erikseen sovittaessa liukumasaldoa
voidaan myös siirtää työaikapankin tilille, vaikka tätä ei olekaan suositeltu. Työaikapankki
ja liukuvan työajan saldotili on haluttu pitää erillään, koska siirrettäessä liukuvan työajan
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tuntikertymiä työaikapankkiin, sen voitaisiin katsoa kiertävän toimihenkilöiden ylityökorvauksia.

Kohdeorganisaatiossa säännöllinen vuorokautinen työaika on seitsemän tuntia ja viisitoista
minuuttia ja kahdeksan tuntia ylittävä työaika on ylityötä. Kesällä työaika on vuorostaan
kuusi tuntia ja viisitoista minuuttia, koska kesän aikana toiminta on hiljaisempaa. Työnantaja onkin kannustanut käyttämään työaikapankin tunteja kesäloman yhteydessä sekä joulun välipäivien ja uuden vuoden aikaan, koska tällöin on organisaatiossa hiljainen aika.
Pankkivapaat pyritään sovittamaan yhteen toimihenkilöiden sekä toimiston aukioloaikojen
kanssa. Muissa tapauksissa esimies ja toimihenkilö sopivat työaikapankkivapaiden käytöstä keskenään. Toimihenkilön sairastuessa työaikapankkivapaan aikana vapaa keskeytyy ja
toimihenkilö siirtyy sairaslomalle. Työaikapankista otettu vapaa on työssäolon veroista
aikaa ja vapaan ajalta maksetaan palkkaa.
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4 ARKI – työtä ja vapaa-aikaa
4.1 Mitä on arki?
Arki on joka puolella; arki on rutiineja, tottumusta, työtä ja vapaa-aikaa. Arkeen kuuluu
perhe, koti, kotityöt sekä palkkatyö. Arki on siis jokapäiväistä, vaikka kaikki ympärillämme tapahtuva ei olekaan arkea tai arkipäiväistä. (Jokinen 2005, 10–11, 26.) Arkea kuitenkin tarkastellaan usein juhlan vastakohtana. Arki ei välttämättä ole vain tottumusta, rutiineja tai työn ja yksityisen elämän yhteensovittamista vaan siihen liittyy myös ainutkertaisia ja
erityisiä tapahtumia (Salmi 2004, 11, 16–19).

Gershuny (2000) on jaotellut vuorokauden neljään eri ajankäyttötapaan; palkkatyö, palkaton työ, vapaa-aika ja uniaika. Palkkatyö on nimensä mukaisesti palkan ansaintaa varten,
jolla katetaan yleisesti elämiseen kuluvia kustannuksia. Palkattomalla työllä tarkoitetaan
kotityötä, jonka tekemisestä ei makseta palkkaa. Vapaa-aikaa on vastaavasti se aika, joka
työn jälkeen jää vuorokaudesta jäljelle. Vapaa-aikaa ovat siten harrasteet, kuluttaminen
sekä nukkuminen, vaikkakin uniaika on myös nähtävissä erillisenä varsinaisesta vapaaajasta. Ihmiset myös ostavat itselleen vapaa-aikaa sekä ajanvietettä hyödyntämällä erilaisia
palveluja. Ravintolapalvelut säästävät ruuanlaittoon kuluvaa aikaa ja vapaa-ajan sisältöä
tarjoavat erilaiset viihdykkeet. Palvelujen hyödyntäminen vaatii rahaa, joten ostettavat palvelut voidaan hankkia palkkatyön avulla. Palkkatyö ja siihen olennaisesti liittyvät työmatkat vuorostaan kuluttavat aikaa. Vuorokaudessa on kuitenkin vain 24 tuntia käytettävänä,
joten jokainen käytetty tunti on vähennettävä muun toiminnan ajasta. Esimerkiksi jokainen
lisätunti työssä on vähennettävä vapaa-ajan osuudesta. (Gershuny 2000, 5, 29–41, 76–82,
88, 93.) Arki siis muodostuu osaksi palkkatyöhön ja palkattomaan työhön kulutetusta ajasta, joiden tuotoksilla mahdollistetaan kuluttaminen sekä normaalit arjen toimet, ravinto,
kodin ylläpito ja vapaa-aika. Palkkatyö kuitenkin kuluttaa runsaasti aikaa, jota pyritään
järjestämään myös muulle toiminnalle.
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Työaika ja vapaa-aika sekä niiden yhteensovittamispyrkimykset yhdessä muodostavat arjen erilaiset rytmit, rutiinit ja pakkotahdit (Jokinen 2005, 47, 62–63). Laajassa mittakaavassa arki muodostuu erilaisista pakollisista ja vapaaehtoisista tehtävistä sekä niiden suorittamiseksi laadituista aikatauluista, joiden avulla päivän kulkua pyritään sovittamaan ja
kontrolloimaan. Arkiset tehtävät ovat juuri niitä pakkoja tai rytmeiksi muokkautuneita tehtäviä, jotka ovat välttämättömiä; on mentävä töihin, on syötävä, nukuttava ja tehtävä kotitöitä. Päivittäin on siis suoritettava erilaisia arjen osatekijöitä, joista muodostuvat työajan
ja vapaa-ajan kokonaisuudet. (Gershuny 2000, 88–92, 142.) Erilaisten tehtävien suunnitelmallisuus sekä niiden järjestely aikataulujen avulla on osa pyrkimystä hyödyntää käytössä oleva aika mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi Järnefeltin (2002) mukaan palkkatyöhön liittyy yhä useammin suuret työmäärät, kiire ja työpäivien tiivistyminen, joista voidaan pyrkiä selviytymään työajan suunnitelmallisuudella ja tehokkuudella. Takalan (2004)
mukaan aikapula on yleistä myös työn ulkopuolella, jonka vuoksi vapaa-aikaakin saattaa
sävyttää tehokkuusajattelu. Työpäivien pidentyminen lyhentää vapaa-ajan määrää, jonka
myötä tehokkuusajattelulla onkin mahdollista saada palkkatyön, kotityön ja muiden mahdollisten velvoitteiden jälkeen aikaa myös muulle, kuten itselle, perheelle tai tehokkuudesta ja työstä palautumiselle.

4.2 Palkkatyö arjen rytmittäjänä
Merkittävä osa arjesta muotoutuu palkkatyön kautta. Palkkatyö on rahan ansaitsemista sen
kuluttamista ja palveluiden ostamista varten. (Gershuny 2000, 27.) Palkkatyötä tehdään
myös arvostuksen, sosiaalisten suhteiden, menestyksen sekä työn tekemisen halun vuoksi
(Hochschild 1997, 108–111; Lehto & Sutela, 2004, 14–15; Siltala 2004, 230). Palkkatyö
ajatellaankin usein kunnia-asiaksi, jonka eteen ollaan valmiita uhraamaan aikaa ja vaivaa
(Kortteinen 1992). Työelämä on myös muuttunut. Siltalan (2004) mukaan työelämää sävyttää vahvasti vaatimusten kasvaminen, tehokkuusajattelu ja palkansaajien pahoinvointi.
Lisäksi palkkatyöhön käytetään aiempaa useammin aikaa yksityisen elämän kustannuksella. Antilan (2005, 2) mukaan työajat ovat monipuolistuneet. Julkusen, Nätin ja Anttilan
(2004) mukaan työ ja työaika eivät olekaan määriteltävissä täysin yksiselitteisesti. Antilan
(2006) mukaan palkansaajien kokema työelämän yleinen tila on myös heikentynyt viime
vuosina. Työelämä ei kuitenkaan ole varsinaisesti huonontunut, vaikkakin parantamisen
varaa on monissa työhön ja työntekoon liittyvissä seikoissa. Yleisesti palkansaajien koke-
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ma työn mielekkyys on tyydyttävällä ja hyväksyttävällä tasolla, joka osoittaa, etteivät asiat
ole täysin kunnossa, mutta tilanne voisi olla huonompikin. Noin 60 % palkansaajista kuitenkin pitää palkkatyötä erittäin tärkeänä elämänalueena. (Antila 2006, 1–2, 17–18, 26–
37.)

Työntekoon liittyy kuitenkin usein kiire ja työn pakkotahtisuus. Työssä viihtymistä vuorostaan selittävät muun muassa työn itsenäisyys, vaihtelevuus sekä työn haasteellisuus. Palkansaajien mukaan työhön liittyy aiempaa useammin myös työtehtävien mielenkiintoisuus,
hyvät työajat sekä mahdollisuus vaikuttaa työhön. (Lehto & Sutela 2004, 81–83.) Ylöstalon (2006, 7) mukaan suurin osa palkansaajista on sitoutunut työhönsä ja sitoutuneiden
osuus on myös kasvanut. Tosin myös niiden osuus on kasvanut, jotka haluaisivat keventää
tai vähentää työtänsä. Ylöstalon (2006, 7) mukaan tämä ”kertoo muun muassa työelämän
rasittavuudesta ja myös siitä, että ihmisillä on tarve saada aikaa muuhunkin kuin työssä
käymiseen”. Työn keventämishalukkuus kasvaa ikääntymisen myötä, jonka vuoksi nuoret
ovatkin työhönsä vahvasti sitoutuneita. Työn keventämis- ja vähentämishalukkuuteen voi
vaikuttaa osittain terveys, työssä jaksaminen, fyysinen ja henkinen työkyky sekä työn vaatimukset. (Ylöstalo 2006, 8–11.) Työ siis osittain vaatii enemmän kuin haluttaisiin, joka
voi johtua myös siitä, että palkansaajat vaativat työltä tiettyjä ominaisuuksia. Työn ei halutakaan olevan vain työtä, vaan myös mieluisaa, palkitsevaa ja riittävän haastavaa eikä työ
saisi heikentää muun elämän huomioimisen mahdollisuuksia. Se millaiseksi palkansaajat
kokevat työnsä, vaikuttaa olennaisesti työn mielekkyyteen ja työhyvinvointiin (Antila
2006, 10–16.)

Työn tuloksellisuusarviointi on myös nykyisin keskeisessä roolissa työpaikoilla (Lehto &
Sutela 2004, 30–31). Tällä voikin olla vaikutusta työntekijöiden pyrkimyksiin saada työtehtävät valmiiksi aikataulujen mukaisesti ja siten osoittaa sitoutumistaan työtehtäviin sekä
edistää työuralla etenemisen mahdollisuuksia. Tavoitteet voidaan pyrkiä saavuttamaan
esimerkiksi joustamalla säännöllisestä työajasta. (van Echtelt, Glebbeek & Lindenberg
2006, 494–497, 506.) Työhön käytettyyn aikaan vaikuttaa siis olennaisesti työn määrä sekä
asetetut tavoitteet ja aikataulut, mutta myös työntekijän sitoutuminen, tämän omat työn
ulkopuoleiset aikataulut sekä työssä jaksaminen. Työhön sitoutumisen tarkastelu on kuitenkin jokseenkin ongelmallista, sillä työntekijä voi olla hyvinkin sitoutunut työtehtäviinsä,
mutta haluaa aikaa myös esimerkiksi itselleen tai perheelle. Usein työhön sitoutumista
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määritellään juuri sen mukaan, kuinka valmis palkansaaja on laittamaan työtehtävät etusijalle työn ulkopuoleiseen elämään nähden (Siltala 2004, 230).

Työn muutoksiin liittyy myös uuden teknologian, kuten matkapuhelinten, tietotekniikan
sekä sähköpostin käytön lisääntyminen (Lehto & Sutela 2004, 90–91). Uuden tekniikan
avulla palkansaajat voivatkin olla lähes jatkuvasti tavoitettavissa, joka myös osaltaan vaikuttaa työn ja vapaa-ajan rajan hämärtymiseen (Antila 2005, 164). Työn muutoksiin liittyvät myös palkansaajilta vaadittu yksilöllinen joustavuus, työn tilannekohtaisuus sekä jatkuva kehittymisen ja uuden oppiminen. Työn tekemiseen ja työn ajalliseen järjestelyyn
vaikuttavat sopeutuminen tehtävä- ja tilannekohtaisiin muutoksiin, joiden vaatimaan tehokkuuteen voidaan vastata esimerkiksi työaikojen joustavuudella. (Uhmavaara & Jokivuori 2003, 12–14.) Työaikojen erilaistumiseen on vaikuttanut myös yksilöiden omat aikatarpeet. Tarkasti rajatusta kokopäivätyöstä on siis siirrytty jossain määrin työntekoon, jossa
työaika ja yksityisen elämän aika limittyvät helposti toisiinsa. (Antila 2005, 2, 163–167.)

Esimerkiksi johtotehtävissä sekä asiantuntijatyössä pitkät työajat johtuvat usein työn luonteesta. Useinkaan vaativiin ja aikaa vieviin tehtäviin ei kuitenkaan ajauduta, vaan niihin
päästään tai valikoidutaan, jolloin tehtävään hakeutuva lienee myös selvillä työn vaatimuksista. Pitkät työajat ja korkea asema ovatkin yhteydessä toisiinsa. (Julkunen ym. 2004, 98–
99, 116, 124–125.) Lisäksi työpäivän pituuteen voi vaikuttaa työn mielenkiintoisuus ja
siihen uppoutuminen, jota Hakanen (2004) kuvaa työn imun käsitteellä. Pitkiin työpäiviin
vaikuttavia tekijöitä ovat myös työn haasteellisuus ja halu menestyä, mutta myös työmäärä
ja työn organisointi (Julkunen 2004, 100–104).

Pitkillä työajoilla voidaan myös tavoitella suurempaa palkkaa (Gratton & Taylor 2004, 86).
Erityisesti lapsiperheissä ylityötä tehdään lisäansioiden vuoksi, vaikkakin samalla toivotaan myös lisää vapaa-aikaa. Syyt ylitöihin voivat kuitenkin selittyä myös työn mitoituksella tai työnantajan vaatimuksilla. (Lammi-Taskula & Salmi 2004, 32; Hochschild 1997,
178–179; myös Julkunen ym. 2004.) Henkilöstön ja työmäärän riittämättömän suhteen
taustalla ovat usein organisaatioiden asettamat tehokkuusvaatimukset. Henkilöstön riittämättömyys vuorostaan aiheuttaa työpäivien tiivistymistä, kiirettä sekä työpäivien pidentymistä. (Järnefelt 2002, 24–27.) Ylöstalon (2006, 96–97) mukaan yli 50 % palkansaajista
kokee, että henkilöstömäärä työpaikalla on työtehtäviin nähden liian pieni ja samaa mieltä
olevien määrä on kasvanut viime vuosina. Lisäksi Lehdon ja Sutelan (2004, 82–83) mu-
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kaan palkansaajien kokema kiire ja kireät aikataulut ovat kasvaneet suurimmaksi työssä
viihtymistä heikentäväksi tekijäksi. Myös työpaineiden kasvua, työn henkistä rasittavuutta
sekä vähentyneitä mahdollisuuksia vaikuttaa työtahtiin selitetään työn tehokkuusajattelulla.
Toisaalta 70 % palkansaajista kuitenkin kokee, että työt työpaikalla on hyvin organisoituja.
(Lehto & Sutela 2004, 36, 40–43.)

Erityisesti toimihenkilötyössä työn tehokkuuden tarkastelu käytetyn ajan kautta on ongelmallista. Työtehtävien vaatima aika voi olla hankala määritellä ja vastaavasti työtehtävien
laajuus, projektiluontoisuus sekä asetetut aikataulut kannustavat työn tarkasteluun tehtäväkohtaisesti. (Antila 2005, 162–163.) Täten tehokkuustarkastelu kohdistetaankin valmistuvien tehtävien määrään, ei työhön käytettyyn aikaan, jonka vuoksi myös työpäivän pidentäminen on ymmärrettävämpää (Järnefelt 2002, 65). Työ onkin arjen hallitseva rytmittäjä,
jonka vuoksi saatetaan tinkiä kotityöstä, uniajasta, liikunnasta ja ulkoilusta, perheen ulkopuolisista ihmissuhteista sekä harrastuksista (Julkunen ym. 2004, 184, 200). Ylityötä ei
kuitenkaan aina pidetä työtyytyväisyyttä alentavana tekijänä, sillä esimerkiksi johto- ja
asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, usein nauttivat työstään ja ovat sitoutuneita työtehtäviinsä (Zuzanek 2004, 131). Tätä työn kiinnostavuutta ja mielekkyyttä Hakanen (2004,
239–240, 290) kuvaa juuri työn imun käsitteellä. Pitkät työajat ja niiden aiheuttamat aikapaineet yksityisen elämän puolelle voivat kuitenkin olla ongelmallisia (Zuzanek 2004,
131).

Antilan (2005) mukaan yli 40 % palkansaajista tekee työtä säännöllisen työajan lisäksi ja
ylimääräinen työmäärä on viikoittain noin neljä tuntia. Palkansaajista kaksi kolmasosaa saa
kuitenkin korvauksen ylityöstä vapaana tai rahana. Vapaaehtoinen työajan joustavuus ja
työpäivän pidentäminen voi kuitenkin tarkoittaa korvauksetonta ylityötä, jota tekee 15 %
palkansaajista. Vapaaehtoisella työpäivän pidentämisellä tarkoitetaan palkansaajan työskentelyä, jota työnantaja ei ole velvoittanut. Työmäärien ohella työpäivää pidennetään tai
töitä viedään kotiin työn sujuvuuden, yhteydenpidon ja tavoitettavuuden vuoksi sekä siksi,
että työ halutaan tehdä hyvin. Lähes puolet palkansaajista joustaakin vähintään viikoittain
työnsä vuoksi. Kuitenkin vain viidesosa palkansaajista kokee työn vuoksi joustamisen rasittavaksi ja vastaavasti kolmasosa kokee joustamisen mielekkääksi. Monen palkansaajan
mielestä työaikatyytyväisyys kuitenkin paranisi, mikäli säännöllisen työajan ylittävät työtunnit olisi mahdollista pitää vapaana. Palkansaajien suhtautuminen työn vaatimaan joustavuuteen juontuu myös heidän vaikutusmahdollisuuksien määrästä työssä. Mitä enemmän
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palkansaajilla on vaikutusmahdollisuuksia työhönsä, sitä myönteisempää on myös suhtautuminen työn vaatimaan joustavuuteen. Työtä ei kuitenkaan aina haluttaisi tehdä vapaaajalla, mutta toisaalta työtehtävien hoitaminen koetaan velvollisuuksien täyttämiseksi,
vaikka siitä ei vapaa-ajalla nautittaisikaan. (Antila 2005, 21–31, 40–43, 64–69.)

4.3 Yksityinen elämä – koti, perhe ja vapaa-aika
Perhe ja koti kuuluvat tiiviisti yksityiseen elämään, kotityöaikaan sekä vapaa-aikaan, joita
palkkatyö rytmittää (Jokinen 2005, 122). Palkkatyöhön käytetty aika rajaa perheelle, kotityölle ja vapaa-ajalle jäävää aikaa. Lisäksi palkkatyö jäsentää myös elämän eri osaalueiden järjestystä, mahdollisuuksia ja niihin liittyviä aikatauluja. (Gershuny 2000, 88–
93.) Arjen osatekijöiden yhteensovittamiseksi ja ajan riittämisen takaamiseksi voidaan tehtäviä myös karsia asettamalla niitä tärkeysjärjestykseen (Jallinoja 2000, 121). Osaan ajan
instituutioista on kuitenkin varattava aikaa ja siksi joudutaan muodostamaan aikatauluja
arjen pakollisille toiminnoille (Gershuny 2000, 90–91). Jallinoja (2000, 119) vertaakin
esimerkiksi perheen ajankäyttökeskusteluja kaupankäynniksi, jonka kautta määritellään,
kuinka paljon aikaa voidaan käyttää ja millaisiin tehtäviin. Ajankäyttöä hankaloittaa entisestään se, ettei perheen aikaa lasketa yksilön henkilökohtaiseksi ajaksi eikä kumpaakaan
edellisistä lueta parisuhteen ajaksi, vaan jokainen omaksi ajankäyttökohteekseen, jotka
vaativat oman aikansa (Jallinoja 2000, 125).

Perhe ymmärretään usein juuri ydinperheenä eli muodostuvan vanhemmista ja lapsista.
Moninaistuneiden perhesuhteiden kautta perheeksi määritellään myös parisuhde eli avo- tai
avioliitto sekä mahdolliset lapset ja uusperhe. Lisäksi perheeksi määritellään yhdessä toisen vanhempansa kanssa asuvat lapset, mikäli henkilöt asuvat vakinaisesti samassa asuntokunnassa. (Jallinoja 2000, 187–197; Perheet 2004, 22–23.) Tilastokeskuksen perhemääritelmän mukaan perheeseen voi kuulua kaksi peräkkäistä samassa taloudessa asuvaa sukupolvea, joten puolisoiden vanhemmat eivät useinkaan kuulu saman perheen määritelmän
piiriin (Perheet 2004, 22). Oman perheensä ohella ihmiset haluavat aikaa ja mahdollisuuksia huolehtia myös omista ikääntyvistä vanhemmistaan sekä auttaa heitä erilaisissa arkipäivän toimissa (Lammi-Taskula, Suhonen & Salmi 2004, 98–104).
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Arjen muodostumista tulee tarkastella myös työn ja vapaa-ajan näkökulmasta, sillä yksin
asuvilla työpäivän jälkeistä aikaa ei välttämättä rytmitä perhe tai lastenhoito. Arki voi siten
myös muodostua työajasta sekä itsellisyydestä, omasta ajasta ja omasta elämänrytmistä.
(Jokinen 2005, 145–150.) Tosin yksin asuvan päivärytmiä, kuten perheellistenkin, jäsentää
myös työ, siihen liittyvät matkat kodin ja työpaikan välillä sekä normaalit, välttämättömät
ja vapaaehtoiset arkipäivän toimet, kuten kotityöt ja harrastukset. Itsellisen elämän rytmiin
kuitenkin vaikuttaa olennaisesti työn jälkeisen ajan jäsentyminen oman halun mukaan, ei
niinkään perheeseen liittyvä arki, sen rutiinit ja aikapaineet. (Gershuny 2000, 88–93; Ojala
& Kontula 2002, 50–52.) Aikaa kuluu siis erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ihmisillä
varsin erilaisiin kohteisiin ja tehtäviin. Ajan ja tehtävien järjestelyistä huolimatta aika ei
kuitenkaan tahdo aina riittää.

Nätin, Anttilan ja Väisäsen (2005, 57) mukaan aikapulaa kokee 52 % miehistä sekä 62 %
naisista. Aikaa haluttaisiinkin lisää kotityölle, unelle, liikunnalle ja ulkoilulle, perheen ulkopuolisille ihmissuhteille sekä harrastuksille eli juuri niihin kohteisiin, joista myös ollaan
valmiita tinkimään työn vuoksi. Perheen ajasta ei haluta tinkiä, koska perheen aikaa rajoittavat jo velvoittavat palkkatyö ja kotityö. Perheelle kuitenkin haluttaisiin lisää aikaa. (Julkunen ym. 2004, 200–209.) Ajankäytön eri kohteisiin varatun ajan vähyyden ei kuitenkaan
voida katsoa aiheutuvan ainoastaan palkkatyöstä, vaikka se asettaakin päivärytmille tiettyjä
vaatimuksia. Aikaa kuluttavat myös muut arjen pakolliset sekä vapaaehtoiset toimet. Ajan
riittävyyteen ja riittämättömyyteen vaikuttaakin olennaisesti arkinen päivärytmi, jonka
puitteissa tehtäviä voidaan järjestellä, sovittaa ja priorisoida, mutta joka väistämättä kuluttaa aikaa kaikelta muulta. (Julkunen ym. 2004, 235; Kuivakangas 2002, 43.) Puolisoiden
yhteenlaskettu palkkatyöhön kuluttama aika työpäivinä on yleisimmin 9-16 tuntia. Lisäksi
kolmasosalla kotitalouksista puolisoiden yhteenlaskettu työpäivän kesto on vähintään 17
tuntia. Työpäivinä miesten työaika on keskimäärin 8,3 tuntia ja naisilla 7,4 tuntia. (Nätti
ym. 2005, 53–54.) Palkkatyön lisäksi aikaa kuluu välttämättömään kotityöhön, joka muodostuu ruuanlaitosta, siivoamisesta, pyykinpesusta, huoltotoimista, ostosten tekemisestä ja
asioinnista sekä mahdollisesta lastenhoidosta (Aalto & Varjonen 2005, 25–29). Palkkatyön
ja kotityön jälkeen eniten aikaa kotitaloudessa kuluu nukkumiseen, syömiseen, television
katseluun ja lukemiseen. Lisäksi aikaa käytetään liikuntaan ja ulkoiluun sekä seurusteluun
tuttavien kanssa. (Nätti ym. 2005, 59.) Aikaa siis kuluu väistämättä arjen eri osatekijöihin,
kuten jokapäiväisiin henkilökohtaisiin ja perheen rutiineihin. Tämä vaikuttaa ainakin osit-
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tain ajan riittämättömyyden tunteisiin, koska arjen välttämättömyydet kuluttavat vuorokaudesta varsin suuren osan.

Perheen ja työn väliset ristiriidat syntyvät usein juuri siitä, että työaika vie aikaa perheeltä
(Kinnunen & Mauno 2002, 104). Aika ja työtehtävät ovatkin perheissä neuvottelujen kohteena. Tehtäviä jaetaan, aikataulutetaan sekä suunnitellaan yhteisen ja oman ajan vuoksi,
mutta tehtävät jakautuvat myös uran, sujuvuuden tai tottumuksen perusteella. (Julkunen
ym. 2004, 154–159.) Esimerkiksi perheissä naiset kuitenkin tekevät lähes aina miehiä
enemmän kotityötä. Ainoastaan tilanteessa, jossa mies on kotona ja nainen palkkatyössä,
puolisoiden kotityöhön kuluttama aika on lähes yhtä paljon. Naiset tekevät myös huomattavasti enemmän kotitaloustyötä eli ruokatalouteen, siivoukseen ja vaatehuoltoon liittyviä
tehtäviä, riippumatta puolisoiden työmarkkinatilanteesta. Lisäksi naisten osuus kotityöstä
on miehiä suurempi riippumatta onko perheessä lapsia tai minkä ikäisiä he ovat. (Takala
2005, 92–95.) Puolisoiden yhteenlaskettu palkkatyöhön ja kotityöhön käyttämä aika on
kuitenkin yhtä suuri, tosin miesten osuus palkkatyöstä on noin 60 % ja vastaavasti kotityöstä noin 40 %. (Aalto & Varjonen 2005, 33; Nätti, ym. 2005, 58.)

Julkusen ym. (2004, 166) mukaan perhe ja koti ovat ensisijaisia ihmisten elämässä. Palkansaajien mukaan perhe on tärkein elämänalue ja samaa mieltä on yli 90 % naisista ja yli
80 % miehistä. Samalla lähes 60 % palkansaajista pitää työtä erittäin tärkeänä elämänalueena. (Lehto & Sutela 2004, 13–14.) Työ kuitenkin vie enemmän aikaa kuin haluttaisiin,
joten yksityiselle elämälle aikaa jää vähemmän (Kinnunen & Mauno 2002; Ylöstalo 2006).
Tästä huolimatta työ on yksi ihmisen hyvinvoinnin lähteistä (Hakanen 2004). Perheessä
ristiriitoja aiheuttavat aikojen yhteensovittamisen lisäksi myös puolison intressit; työnteon
määrä voi osoittaa puolisolle työn olevan perhettä tärkeämpi. Esimerkiksi Hochschildin
(1997, 103–114) mukaan työtä tehdään uran ja arvostuksen vuoksi. Työn ja perheen yhteensovittaminen vaatii voimavaroja ja mikäli voimavarat eivät riitä molempien asettamien
velvollisuuksien hoitamiseen voi seurata ristiriitoja. Ristiriitojen aiheuttajia voivat olla
esimerkiksi työajat, työstä aiheutuva voimattomuus toimia perheen kanssa tai töiden tuominen kotiin. Perhe-elämän ei niinkään koeta häiritsevän tai anneta häiritä työtä, mutta
työn kuitenkin koetaan häiritsevän perhe-elämää. (Kinnunen & Mauno 2002, 102–103.)
Hakasen (2004, 122, 133) mukaan juuri työstä perhe-elämälle aiheutuneet ristiriidat selittävät osaksi myös työuupumuksen oireita, vaikkakin työuupumuksen syyt ovat useammin
työssä. Työn ja perheen välinen suhde voidaan toki pelkistää ristiriidattomaksi, jolloin työ
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ja perhe pidetään toisistaan täysin erillään. Tämän mallin mukaan palkansaajalla on vain
työnsä eikä työn ulkopuoleisella elämällä ole tai saa olla merkitystä. Tällaisen näkökulman
mukaan ideaalityöntekijä olisikin perheetön ja organisaatioon sitoutunut henkilö, joka on
valmis työskentelemään koska tahansa. (Salmi 2004, 114–115; Siltala 2004, 233.)

Kinnusen ja Maunon (2002, 105) mukaan perheelliset tarvitsevat joustomahdollisuuksia
työhönsä. Työn ja perheen yhteensovittaminen vaatiikin päivähoito- ja hoivapalveluja,
työaikajärjestelyitä sekä vapaajärjestelyitä, kuten perhevapaita, joiden avulla työ ja yksityinen elämä on mahdollista sovittaa yhteen aiempaa paremmin. Lisäksi huomioimalla
työn ja perheen tai muun yksityisen elämän yhteensovittamisen työorganisaation on myös
mahdollista viestittää kulttuuristaan ja toimintatavoistaan. (Kinnunen & Mauno 2002, 110;
Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 118.) Jokisen (2005, 159) mukaan työn ja perheen yhteensovittamisella tarkoitetaan juuri niiden pitämistä toisistaan erillään, jolloin perhettä pyritäänkin suojelemaan työn aiheuttamilta ristiriidoilta. Palkansaajien yksityisen
elämän sekä yksilöllisten aikatarpeiden huomioiminen ovat osa hyvien työolojen käytäntöjä (Kandolin, Hakola, Härmä & Sallinen 2000, 61–63). Hyvät työolot vuorostaan vaikuttavat yksilön hyvinvointiin (Hakanen 2004, 122, 133).

Työelämän muutosten ohella myös ajankäyttö on myös muuttunut. Työ- ja vapaa-aika ovat
yhtäläistyneet toisiinsa nähden sekä siten muuttaneet tapaa käyttää aikaa ja samalla muokanneet niiden välisiä rajoja. Työ- ja vapaa-aika myös limittyvät helposti toisiinsa esimerkiksi etätyön, uuden teknologian tai joustavien työaikojen avulla. Lisäksi palvelut ja aukioloajat sekä niiden suhde muuhun aikaan vaikuttavat myös ajankäyttöön ja ajankäytön
tapoihin. (Julkunen ym. 2004, 25–26.) Esimerkiksi monipuolistuneet ja laajentuneet aukioloajat mahdollistavat ostosten tekemisen arki-iltojen ohella myös viikonloppuisin, joka
on omiaan vähentämään varsinaiselle vapaa-ajalle varattua aikaa (Kuivakangas 2002, 43).
Gershunyn (2000, 57) mukaan kuluttamisella ja vapaa-ajalla on tiivis yhteys, sillä usein
vapaa-ajan aktiviteetit muodostuvat palvelujen tai hyödykkeiden ostamisesta. Voidaankin
pohtia, onko kuluttaminen ja ostosten tekeminen vain osa arkea vai vapaa-ajanvietettä?
Toisaalta kuluttaminen voidaan mieltää myös arkisten elintarvikkeiden ostamiseksi, joka
useammin mielletään kotityöhön liittyväksi kuin vapaa-ajaksi.

Palkkatyön ja vapaa-ajan ohella myös kotityön ja vapaa-ajan välinen ero on hankala rajata
tarkasti. Eri ajankäyttökohteet ovat siten yhtäläistyneet toisiinsa nähden. Edellisten ajan-
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käyttökohteiden myötä on myös hankalaa määritellä tarkasti yksilön, parisuhteen ja perheen aika. Työaikaa ja vapaa-aikaa voidaan pyrkiä sovittamaan toisiinsa erilaisilla työajan
joustavuuden järjestelyillä, joiden myötä aikaa voidaan järjestellä itselle, perheelle, vapaaajalle ja yksityisen elämän eri tehtäville. Ajan järjestelemisen mahdollisuudet yksilölle
itselleen sekä muulle yksityiselle elämälle ovatkin koventuneiden työelämän vaatimusten
sekä aikapaineiden vuoksi tärkeässä roolissa yksilön hyvinvoinnin kannalta.

4.4 Palkkatyön järjestelyt ja yksityinen elämä
Työtä on tehtävä, koska elämiseen kuluu rahaa (Gershuny 2000). Työllä on myös merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvoinnille (Hakanen 2004, 133). Lisäksi ihmiset haluavat nimenomaan tehdä työtä vaikka heillä olisi taloudellisesti mahdollista lopettaa työssäkäynti.
Tosin yhä useampi olisi valmis lopettamaan työnteon kokonaan ja kolmasosa palkansaajista lyhentäisi työaikaansa, mikäli se olisi taloudellisesti mahdollista. (Lehto & Sutela, 2004,
14–15.) Ylöstalon (2006, 7) mukaan halukkuus työn määrän vähentämiseen kertoo työn
rasittavuudesta sekä palkansaajien halusta saada enemmän aikaa myös muulle kuin työlle.
Moni haluaisikin enemmän aikaa perheelle ja itselle. Työn vähentäminen tarkoittaa kuitenkin pienempää palkkaa sekä vähäisempiä mahdollisuuksia urakehitykselle. Moni palkansaaja olisi kuitenkin halukas vaihtamaan osan palkastaan vapaa-ajaksi. (Rifkin 1995, 233–
234.)

Usein juuri työtehtävät aiheuttavat työpäivien pidentymisen, joten ei ole täysin yksilön
ratkaistavissa miten pitkiä työpäivät ovat. Toisaalta työpäivää pidennetään myös vapaaehtoisesti, sillä työhön on sitouduttu ja se halutaan hoitaa hyvin. Vapaaehtoisesta ylityöstä ei
myöskään aina saada palkkaa, vaan yksityisen elämän aikaa ollaan valmiita käyttämään
työtehtävien valmisteluun. (Antila 2005.) Tosin, jossain määrin on myös yksilön henkilökohtainen ratkaisu, miten arvokkaaksi yksityisen elämän aika määritellään sekä miten
palkkatyötä ja palkkatyön ulkopuolista aikaa halutaan jaksotella toisiinsa nähden. (Gratton
& Taylor 2004, 85–88.)

Postfordistisen työkulttuurin piirteisiin kuuluu työtehtävien vastuun siirtäminen palkansaajalle sekä tämän työaika-autonomian mahdollisuuksien lisääminen. Tällöin palkansaaja voi
itse vaikuttaa työn rytmeihin, ajankohtaan sekä paikkaan. (van Echtelt ym. 2006, 496.)
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Ylöstalon (2006, 160–161) mukaan yhdeksällä kymmenestä palkansaajasta on mahdollisuus työskennellä parhaaksi katsomallaan tavalla, kunhan työtavoitteet saavutetaan. Jakamalla työn vastuuta työnantaja myös antaa palkansaajille mahdollisuuden suunnitella työn
ja vapaa-ajan sovittamista toisiinsa (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 52–53). Palkansaajien arviointi suoritetaan kuitenkin valmistuvien työtehtävien kautta (van Echtelt
ym. 2006, 495–496). Lisäksi noin 60 % palkansaajista kokee, että työn tuottavuusarviointia
on lisätty viime vuosina (Lehto & Sutela 2004, 30–31). Työtehtävien valmistumisen ja
aikarajojen noudattamisen kautta palkansaajien on mahdollista osoittaa sitoutumistaan tehtäviinsä ja siten saavuttaa esimerkiksi hyväksyntää tai palkkioita, kuten työuralla etenemistä. Työtehtävien kasautuminen ja asetetut aikarajat kuitenkin aiheuttavat pidentyviä työpäiviä, sillä palkansaajat pyrkivät saamaan työtehtävänsä valmiiksi. Tällöin myös mahdollistetun työaika-autonomian merkitys heikkenee. Tämä onkin palkansaajien kannalta ristiriitaista, sillä he haluavat saada työtehtävänsä valmiiksi, mutta samalla haluaisivat tehdä
lyhyempiä työpäiviä. (van Echtelt ym. 2006, 495–497, 502.) Postfordistisessa organisaatiossa työnteko on varsin tehtävä- ja tavoitekeskeistä, joten työn tekemistä on tarkoituksenmukaisempaa määritellä työtehtävien suorittamisen kuin työajan kautta. Juuri tavoitekeskeisyyden sekä palkansaajien sitoutumisen ja menestymisen halun vuoksi työajat myös
pidentyvät. (van Echtelt ym. 2006, 505–506.)

Hakanen (2004) on lähestynyt työtä, työtehtävien tekemistä sekä pitkittyviä työpäiviä työn
imun termillä. Työn imulla tarkoitetaan, että työ vie mukanaan ja työtehtävät ovat mielenkiintoisia sekä vaihtelevia. Lisäksi työtehtäviä voi olla samanaikaisesti useita, ne voivat
olla rajoiltaan epäselviä ja pitkäkestoisia. Työn imussa aika voi loppua kesken ja työtä voi
olla vaikea lopettaa juuri sen rajattomuuden tai laajuuden vuoksi. Täten juuri toimihenkilötyön rajattomuus sekä nykyteknologian mahdollistama ajattomuus ja paikattomuus vaikuttavat olennaisesti työn tarkasteluun useammin työtehtävien suorittamisen kuin työhön käytetyn ajan kautta. (Julkunen ym. 2004, 29–30). Antilan (2005, 162–164) mukaan työntekoa
määritellään tehtävien suorittamisen kautta, koska työtehtävien vaatimaa aikaa ei voida
ennalta tietää tarkkaan, vaan työtehtävät tehdään ja niihin luonnollisesti kuluu aikaa. Erityisesti ylempien toimihenkilöiden ja tietotyötä tekevien toimihenkilöiden työ voi venyä
helposti työn mielekkyyden tai työmäärän vuoksi vapaa-ajalle tai kotiin. Työajanseuranta
voikin toimia tällaisissa tapauksissa työn ja vapaa-ajan rajaavana välineenä. (Uhmavaara &
Jokivuori 2003, 131–132.) Toisaalta, voisiko työajanseuranta olla myös väline, joka rohkaisee tekemään pidempiä päiviä, mikäli kaikki työtunnit tallentuvat?
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Uhmavaara & Jokivuori (2003, 10) ovat nähneet työn liiallisen autonomian ja työtehtävien
hoitamisen tärkeyden myös tietynlaisena uhkana, sillä ”jos vastuu työajoista sysätään totaalisesti työntekijöille, on seurauksena, että väistämättä osa työntekijöistä palaa loppuun”.
Palkansaajan mahdollisuudet päättää omista työajoistaan voivat pidentää työaikoja merkittävästi. Työaikoihin voivat kuitenkin vaikuttaa niin organisaation työkulttuuri, työntekijän
omat tavoitteet, sitoutuminen, tulot, työn imu kuin myös töiden määräkin. Pitkiä työpäiviä
voi edistää myös se, ettei kukaan ole estämässä ylityötä ja työn rajattomuus vastaavasti
takaa, että tekemistä riittää. (Julkunen ym. 2004, 30–31, 93–94, 106, 113.) Postfordistisen
organisaation salliman työajan autonomian sekä työn tavoitekeskeisyyden ja näistä aiheutuvan työpäivien pidentymisen vuoksi työtunteja kerääntyykin helposti saldotilille, jolla
palkansaaja voi osoittaa sitoutumista työtehtäviin sekä vapaa-ajan uhraamista työlle (Uhmavaara & Jokivuori 2003, 134; van Echtelt ym. 2006, 495–496; myös Antila 2005, 162–
164). Toisaalta palkansaajan olisi myös mahdollista osoittaa tehokkuutta ja erinomaisuutta
suorittamalla työtehtävät työajan puitteissa. Tosin työn määrä ja sen rajattomuus ovat usein
työpäivän pidentymisen taustalla, joka vuorostaan vaikuttaa muuhun elämään. (Antila
2005, 19, 40–41.)

Työ onkin yksi olennainen syy yksityisen elämän ajanpuutteelle (Lammi-Taskula & Salmi
2004, 33). Tavanomaisena työaikana on pidetty normaalityöaikaa, joka on useimmiten
rajattu kello 7–17 väliselle ajalle siten, että työaika on kahdeksan tuntia päivässä ja työviikkoon sisältyy 40 työtuntia sekä viikonloppuvapaa. Normaalityöajan voidaan katsoa
toimivan elämän säännönmukaisena rytmittäjänä, joka osoittaa ennalta työajan ja vapaaajan eron. Mahdolliset poikkeamat normaalista työn määrästä vuorostaan aiheuttavat kustannuksia työnantajalle ylityökorvausten muodossa tai työvoiman vajaasta hyödyntämistä
aiheutuvana tuottavuuden laskuna. (Julkunen & Nätti 1994, 39–42.) Työ myös hallitsee
arkipäivää muodostamalla rungon palkansaajien sekä heidän perheidensä ajankäytölle.
Työajasta saadaan vastineeksi rahaa, joten työ on velvoittavaa, koska työhön varattu aika
on luovutettu työnantajalle ja on siten etusijalla muuhun elämään nähden. (Julkusen ym.
2004, 28, 154.) Yksi tunti työssä tarkoittaakin tuntia vähemmän aikaa muulle elämälle
(Gershuny 2000, 93). Toisaalta työstä saadaan vastineeksi palkkaa, jota myös työajan pidentäminen tuottaa, tosin vapaa-ajan kustannuksella. Tällöin vapaa-ajalle voidaan asettaa
tietty hinta, koska pidetty vapaa-aika myös vähentää työaikaa, jolta olisi voitu saada palkkaa. Lisäksi ylityöstä maksettu korvaus usein korottaa vapaa-ajan ”arvoa” entisestään. Yksilön henkilökohtaiseksi ratkaisuksi kuitenkin jää se, miten arvokkaaksi vapaa-aika määri-
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tellään sekä miten vapaa-ajan ja ylityöstä saatavan korvauksen suhde optimoidaan. (Gratton & Taylor 2004, 85–88.) Tosin Antilan (2005, 41) mukaan työtä tehdään myös normaalityöajan ulkopuolella ilman erillistä korvausta.

Postfordistiseen työkulttuuriin liittyy olennaisesti työn joustavuus, joka mahdollistaa palkansaajan autonomian erityisesti työaikojen suhteen (van Echtelt ym. 2005). Sennettin
(2002, 59) mukaan mahdollisuudet työaikojen joustavuuteen ovat yksilölle suotu etuoikeus, joilla pyritään sitomaan palkansaaja entistä tiiviimmin organisaatioon. Joustavien työaikajärjestelyjen pyrkimyksenä on tuottaa myös yksilöllisiä työaikoja sekä vaihtelua. Täten
työaika voi vaihdella lähinnä vuorokausikohtaisen sijoittumisensa tai työajan pituuden
osalta joko palkansaajan henkilökohtaisiin tai työtehtävien luonteesta johtuviin työnantajan
tarpeisiin. (Julkunen & Nätti 1994, 39–47.) Työajan joustot ja niiden vastavuoroisuus lisäävätkin työn mielekkyyttä (Antila 2005, 64–69). Työajan joustavuuden järjestelyjen
hyödyntäminen on lisääntynyt erityisesti työn kausivaihtelujen sekä palkansaajien toiveesta
työn ja yksityisen elämän yhteensovittamisen tarpeiden vuoksi (Uhmavaara & Jokivuori
2003, 47–48). Lehdon ja Sutelan (2004, 70) mukaan päivätyötä tekevistä lähes 60 % voi
nykyisin vaikuttaa työn aloittamis- ja lopettamisajankohtiin. Palkansaajien mahdollisuudet
vaikuttaa työaikoihin ja joustavuuteen ovat myös yleisesti lisääntyneet, mutta vastaavasti
noin 30 % palkansaajista joutuu joustamaan työajoissa työn vuoksi. Normaalityöajan kannalta tarkasteltuna joustavuuden järjestelyt kuitenkin aiheuttavat palkkatyön sekoittumista
vapaa-ajalle, jolla vuorostaan on vaikutuksia yksityisen elämän tehtävien ja ajan järjestelyyn (Kuivakangas 2002, 43). Mikäli työnteko ei jäsenny normaalityöajan mukaisesti vaan
vaihtelee ajallisesti, voi työajan ja vapaa-ajan välisen rajan määritteleminen olla varsin
hankalaa. Tällöin voidaan puhua juuri työ- ja vapaa-ajan yhtäläistymisestä (Julkunen ym.
2004, 25–26).

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa työn ja yksityisen elämän yhteensovittamisen mahdollisuuksiin. Organisaation asennoituminen työn ja perhe-elämän tai vapaa-ajan yhteensovittamiseen näkyvät organisaation asenteissa, odotuksissa ja arvoissa, joiden kautta voidaan
tarkastella onko palkansaajien työnteon ulkopuoleinen aika organisaatiolle rasite vai resurssi. Perheen ja vapaa-ajan huomioimisella työorganisaatiossa onkin merkitys palkansaajien sitoutumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Perheystävällisellä organisaatiokulttuurilla on
myös sanottu olevan vaikutusta palkansaajien tuottavuudelle. Lisäksi perheystävällisessä
organisaatiossa henkilöstön on mahdollista sitoutua sekä työhön että perheeseen ja siten
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myös tehdä selvä raja työn ja yksityisen ajan välille. Huomioimalla myös perheiden ja vapaa-ajan olemassaolon työnantajan on mahdollista vaikuttaa palkansaajien työtyytyväisyyteen sekä jaksamiseen. (Kinnunen & Mauno 2002, 113–116.) Esimerkiksi Hakasen (2004,
130–131) mukaan haitalliset työolot sekä työn kotiin aiheuttamat ristiriidat vaikuttavat
juuri työuupumuksen kehittymiseen ja elämään tyytyväisyyteen.

Työaikoihin liittyvät toimintatavat johtuvat usein organisaation kulttuurista tai sosiaalisesta
paineesta. Työaikoihin voi vaikuttaa myös työnteon kulttuuri, joka on muokkautunut organisaation ominaisuuksien, johtamistavan sekä resurssien kautta (Julkunen 2004, 100–102,
108). Organisaatiokulttuurilla on myös merkitystä, koska siten muodostetaan yleinen kuva
organisaation vaatimuksista ja toimintatavoista, joiden mukaisesti asetettuihin tavoitteisiin
pyritään (Julkunen 2004, 120–121). Organisaation kirjaamat arvot ja strategiat kertovat
organisaation asennoitumisesta esimerkiksi työn ja yksityisen elämän yhteensovittamiseen.
Näitä organisaation kirjattuja arvoja ja toimintatapoja Argyris & Schön (1978) kuvaavat
julkiteorian (theory of action) käsitteellä. Organisaation todellinen kulttuuri, jota Argyris &
Schön (1978) vuorostaan kuvaavat käyttöteorian (theory in use) käsitteellä, kuitenkin vaikuttaa siihen ovatko yksilöt halukkaita hyödyntämään mahdollistettuja työajan joustavuuden järjestelyjä. Tämä taas juontaa juurensa siitä, suhtaudutaanko organisaatiossa kannustavasti vai paheksuvasti työajan joustojärjestelyiden hyödyntämiseen. Esimerkiksi urakeskeinen kulttuuri ihannoi jäsentensä sitoutumista, työtehtävien valmistumista ja pitkiä työpäiviä. Tällöin työajan joustavuuden hyödyntäminen tai perheen ”näkyminen” työpaikalla
on paheksuttavaa ja voi vaikuttaa esimerkiksi urakehitykseen. (Mauno & Kinnunen 2005,
266–271.) Julkiteoria ja käyttöteoria voivat siis olla ristiriidassa keskenään (Argyris &
Schön 1978).

Koti ja vapaa-aika ovat merkittäviä voimavarojen lähteitä, joista kuitenkin voidaan tinkiä
esimerkiksi työn vaatimusten vuoksi. Voimavaroja tuottavien asioiden vähentäminen voi
vuorostaan altistaa uupumukselle, jolla taas on vaikutus elämänlaatuun. (Hakanen 2004,
220.) On kuitenkin huomioitava, ettei vapaa-ajan harrasteista, kotityöstä tai ajasta perheelle
tingitä välttämättä ylityön, vaan myös väsymyksen vuoksi. Ihmiset kaipaavatkin ”energistä
aikaa, jolloin tuntee itsensä toimintakykyiseksi” (Julkunen ym. 2004, 208). Naisten ja
miesten kokema väsymys ja tarmottomuus sekä univaikeudet ovatkin lisääntyneet. Naisista
viikoittaista väsymystä kokee noin 40 % ja vastaavasti miehistä noin 25 %. (Lehto & Sutela 2004, 87–89.) Erilaisten työaikaratkaisujen avulla onkin mahdollista huomioida yksilön

33
hyvinvointi, työkyky ja terveys, sekä mahdollistaa entistä paremmin palkkatyön sovittaminen muun elämän tarpeisiin nähden (Härmä, Sallinen & Kandolin 2000, 13).
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5 HYVINVOINTI TYÖSSÄ
5.1 Työ – osa hyvinvointia?
Työhyvinvointia tarkastellaan usein pahoinvoinnin eli stressi- ja uupumisoireiden kautta.
Hyvinvoinniksi työssä on siten ymmärretty stressi- ja uupumusoireiden puuttuminen.
(Kinnunen & Feldt 2005, 13–16.) Työstressin muodostumisen taustalla on ristiriita yksilön
voimavarojen ja työn vaatimusten välillä, jonka vuoksi yksilön hyvinvointi voi alentua
(Härmä, Sallinen & Kandolin 2000, 31). Työuupumus puolestaan kehittyy pitkällisen
stressin ja voimavarojen riittämättömyyden myötä (Hakanen 2004).

Työhyvinvointia voidaan kuitenkin kuvata työn imu -käsitteen avulla, johon sisältyy yksilön työtään kohtaan tuntema energisyys, innostus ja ylpeys omasta työstä sekä uppoutuminen työtehtäviin. Yksilön tuntemukset työn imusta viestivät myös työtyytyväisyydestä.
(Hakanen 2004, 14, 28, 232.) Lisäksi yksilöiden hyvinvointiin, sitoutumiseen ja työntekoon vaikuttavat työpaikan toimintatavat sekä ilmapiiri (Kandolin & Hakola 2000, 41).

Työtyytyväisyydellä kuvataan yksilön kokemaa kokonaisvaltaista työn mielekkyyttä. Lisäksi tyytyväisyys työhön kuvastaa sitä, miten hyvin yksilön työlleen asettamat vaatimukset ja muut tarpeet täyttyvät sekä sitä kuinka sitoutunut palkansaaja on työtehtäviinsä.
Työhön sitoutuminen edellyttääkin tyytyväisyyttä työhön ja on osoituksena yksilön asennoitumisesta työtä sekä työorganisaatiota kohtaan. (Mäkikangas, Feldt & Kinnunen 2005,
59–67.) Työyhteisön piirteillä ja toimivuudella sekä työoloilla on myös katsottu olevan
vaikutusta palkansaajien työhön sitoutumiseen ja hyvinvointiin (Hakanen 2004, 122, 133;
Lehto & Sutela 2004, 92–93). Työtyytyväisyys, sitoutuneisuus ja työn imu yhdessä osoittavat yksilön työssään kokemaa hyvinvoinnin kokonaisuutta. Palkansaajat liittävät työn
mielekkyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi palautteen saamisen, työn organisoinnin sekä sopivaksi mitoitetun työmäärän. Liiallisen työmäärän myötä työn mielekkyys kuitenkin katoaa.
Palkansaajista kaksi kolmesta kokee liiallista kuormitusta elämässään, joista noin puolet
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kokee kuormituksen johtuvan työstä. Hieman yli kolmasosa kokee kuormituksen johtuvan
molemmista sekä työn että yksityisen elämän aiheuttamista tekijöistä. Miehille työ on useammin kuormittavuuden syy ja vastaavasti naisille kuormittavuus aiheutuu sekä työstä että
yksityisestä elämästä. Palkansaajien mukaan työn ei tarvitse olla helppoa tai kevyttä, vaan
sopivan kovaa, mutta muut työhön liittyvät yleiset piirteet tulee olla kunnossa työn mielekkyyden takaamiseksi. Työn mielekkyyttä lisää myös vaikutusmahdollisuudet työssä sekä
vastuu omasta työstä. (Antila 2006, 40–49, 57–59, 69.)

Työhyvinvointi on siis yksilön yleistä hyvinvointia työssä, joka muodostuu muun muassa
työn mielekkyydestä, osaamisesta ja sen hyödyntämisestä sekä terveydestä ja jaksamisesta.
Toisaalta työhyvinvointia voidaan tarkastella myös koko organisaation kannalta. Työyhteisön piirteillä, kuten toimintatavoilla, työympäristöllä, johtamisella, hyvinvoinnin tukemisella ja ilmapiirillä on vaikutus yksilöihin ja siten myös koko organisaation toimintaan.
Usein juuri organisaation asettamat arvot suuntaavatkin tavoitteisiin pyrkimisen tapaa.
(Otala & Ahonen, 2005, 28–32.) Argyriksen ja Schönin (1978) mukaan organisaation varsinaiset käytännöt voivat kuitenkin poiketa organisaation ilmaisemista toimintatavoista ja
arvoista. Julkiteorialla (theory of action) tarkoitetaan lähinnä niitä toimintatapoja, joiden
mukaan sanotaan toimittavan ja vastaavasti käyttöteorialla (theory in use) kuvataan todellista tapaa toimia. (Argyris & Schön 1978, 10–15.)

Työ on osa yksilön hyvinvointia, kunhan se sallii myös muiden hyvinvointia tuottavien
tekijöiden, kuten harrastusten, ihmissuhteiden ja riittävän levon huomioimisen (Kandolin
ym. 2000, 63). Palkansaajien halu ja mahdollisuudet sitoutua työhön sekä työn asettamat
vaatimukset voivat myös olla uhka hyvinvoinnille, mikäli esimerkiksi työstä palautumista
ei ole huomioitu riittävästi (Hakanen 2004, 133, 182, 208).

5.2 Työn vaatimukset ja hyvinvointi
Työtehtävät ovat lisääntyneet ja laajentuneet, jonka vuoksi palkansaajat kokevat entistä
enemmän kiirettä sekä työtahdin kiristyneen. Kiiretuntemuksilla onkin katsottu olevan vaikutusta työssä viihtymisen heikkenemiseen sekä työn henkiseen rasittavuuteen. (Lehto &
Sutela 2004, 40–42, 81–83.) Nätin ym. (2005, 57) mukaan noin joka kolmas kokee kiirettä.
Työssä koetun kiireen lisääntymisen taustalla on työelämän muutokset ja tehokkuuden
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vaatimukset sekä henkilöstön määrän riittämättömyys suhteessa työtehtävien määrään.
Henkilöstön määrän riittämättömyys vuorostaan aiheuttaa työpäivien tiivistymistä eli työtahdin koventumista sekä työpäivien pidentymistä. (Järnefelt 2002, 17, 24–33.) Ylöstalon
(2006, 161, 173) mukaan riittämätön henkilöstön määrä liittyy myös siihen, että lähes 60 %
palkansaajista kokee työnsä henkisesti raskaaksi.

Kiirekokemuksia aiheuttaa myös työtehtävien yllätyksellisyys sekä niille asetetut aikataulut. Työhön liittyvät aikataulut ja määräajat ovat myös yleistyneet, jotka osaltaan lisäävät
kiireen määrää. Kireät aikataulut voivat aiheutua muun muassa työn organisoinnista, työmääristä sekä työn projektiluontoisuudesta ja tehokkuuden tavoittelusta. Kiirettä voi aiheuttaa myös työn riittämätön organisointi tai palkansaajien halu tehdä työnsä huolellisesti.
(Järnefelt 2002, 32–36, 44, 47–48.) Kiireen kokemukset ovat yksi merkittävimmistä työn
mielekkyyden vähenemisen syistä, jolla on myös yhteys kuormittuneisuuden kokemuksiin.
Lisäksi yli puolet palkansaajista katsoo, että henkilöstöä on jossain määrin liian vähän työtehtävien määrään nähden. (Antila 2006, 59–61.) Lisää aikaa työtehtävien suorittamista
varten on mahdollista saada venyttämällä työpäivää. Venytetty työpäivä kuitenkin vähentää työstä palautumiselle varattua aikaa. Työpäivän venyttämisen mahdollisuudet riippuvat
myös työajan ulkopuolisista velvollisuuksista. Työtehtävien ajattelu ei myöskään aina pääty työpäivän päättymiseen vaan työstä irrottautuminen voi olla hankalaa. (Järnefelt 2002,
64–69.) Vapaa-ajalle venyvät työtehtävät vähentävät myös yksityisen elämän aikaa ja voimavaroja, jonka myötä muut vapaa-ajan osa-alueet voivat jäädä vähemmälle huomiolle
(Hakanen 2004, 213).

Järnefeltin (2002, 57) mukaan sopiva kiire on työtehtävien tekemisen kannalta eduksi, sillä
se lisää aikaansaamisen tunnetta ja parantaa muun muassa toimintakykyä. Liiallinen kiire
vuorostaan lisää stressin sekä jaksamisongelmien riskiä. Kiireen ja kuormittumisen määrää
voidaan myös pyrkiä vähentämään delegoimalla töitä muulle henkilöstölle. Ongelmallista
on kuitenkin se, että usein myös muulla henkilöstöllä on kiire tai he eivät osaa tehdä kyseisiä tehtäviä. Töiden määrää voidaan myös pyrkiä vähentämään kieltäytymällä uusista työtehtävistä. (Järnefelt 2002, 78–80.) Työstä kieltäytyminen tai niiden vähentämispyrkimykset eivät ainakaan Kortteisen (1992) mukaan ole palkansaajilla ensimmäinen vaihtoehto,
sillä omista töistä selviytyminen koetaan kunnia-asiaksi ja töiden eteen ollaan myös valmiita uhrautumaan. Aikapaineiden vähentämisen ainoana todellisena keinona onkin työmäärän vähentäminen henkilöstön lisäämisen avulla (Järnefelt 2002, 99).
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Pitkiä työaikoja ei kuitenkaan aina pidetä työtyytyväisyyttä alentavana tekijänä, sillä työtehtäviinsä sitoutuneet henkilöt ovat usein myös valmiita työskentelemään pidempään.
Pidemmät työajat voivat siten myös kertoa hyvinvoinnista työssä. (Zuzanek 2004, 131.)
Työn imun käsite kuvaakin juuri kyseisen kaltaista työhön sitoutumista ja uppoutumista
(Hakanen 2004, 245–246). Pitkien työpäivien ja aikapaineiden voidaan kuitenkin katsoa
vähentävän työtyytyväisyyttä, mikäli ne aiheuttavat ongelmia työn ja yksityisen elämän
yhteensovittamisessa (Zuzanek 2004, 133). Lisäksi työasioihin keskittyminen yksityisen
elämän ajan kustannuksella voi aiheuttaa yksilöiden ylikuormittumista, sillä työn ulkopuolinen elämä on yksilöille voimavaratekijä (Hakanen 2004, 213).

Ylityön tekemisen, kiireisyyden ja aikapaineiden on todettu edistävän työstressin lisääntymistä, joka pitkittyneenä voi muodostua työuupumukseksi. Työstressin muodostuminen
aiheutuukin liian suurista työn vaatimuksista työntekijän voimavaroihin nähden. (Härmä
ym. 2000, 31–32.) Työstressin oireita ovat muun muassa jaksamattomuuden tunne, jatkuva
työasioiden ajattelu sekä työn mielekkyyden katoaminen. Jatkuvan työstressin seurauksena
voi olla työuupumus, joka ilmenee täydellisenä jaksamattomuutena sekä kyynistymisenä.
Liiallisen ylityön tekemisen tiedetään myös alentavan terveydentilaa sekä lisäävän yleistä
tyytymättömyyttä työhön. Jatkuva ylityö vähentääkin työstä palautumisen mahdollisuuksia, jolloin myös uupumisen riski kohoaa. Epäsäännölliset työajat vaikuttavat myös yksityisen elämän järjestelyihin. Työnteko on osa yksilön hyvinvointia, mutta saadessaan liian
hallitsevan osan yksilön elämässä se vie aikaa muilta hyvinvointia edistäviltä tekijöiltä,
kuten harrastuksilta ja ihmissuhteilta. (Kandolin ym. 2000, 60–63.) Palkkatyö on varsin
hallitseva ja tärkeä osa ihmisten elämää ja yksityisen elämän aika sekä vapaa-aika näyttäisivätkin määrittyvän lähinnä työaikojen ja työn määrien kautta. Liian hallitsevana ja rasittavana työ voi kuitenkin alentaa yksilön henkistä ja fyysistä hyvinvointia. (Siltala 2004,
244–246; Zuzanek 2004, 133.) Liiallisen työnteon seurauksena voi siis olla yksilön kokeman työn mielekkyyden vähentymiseen, joka myös vaikuttaa työhön sitoutumisen määrään
sekä työpanokseen (Antila 2005; 2006). Työn vastapainoksi tarvitaankin vapaata aikaa,
jonka avulla työstä ja sen rasituksesta voidaan palautua.
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5.3 Vapaa-aikaa ja voimien keräämistä
Julkusen ym. (2004, 188) mukaan ”rajoiltaan epäselvästä tai kiehtovasta työstä irrottautuminen voi olla hankalaa ja työasioita tulee mietittyä myös vapaalla. Irrottautuminen työstä
olisi kuitenkin elpymisen kannalta tärkeää.” Työajan pidentyminen vaikuttaa olennaisesti
työntekijän kokemaan väsymykseen eikä työpäivän jälkeinen ”iltavapaa” välttämättä riitäkään palautumaan työpäivän rasituksista. Vastaavasti pidemmällä yhtäjaksoisella vapaalla
työstä on mahdollista irrottautua täysin. (Julkunen ym. 2004, 182–183, 189.) Työtyytyväisyyden ja työolojen on myös katsottu vaikuttavan yksityisen elämän puolelle esimerkiksi
virkeyden tai väsymyksen muodossa. Voimavarojen määrä työn jälkeen voi vaikuttaa yksityiseen elämään esimerkiksi riittämättömyyden tai voimattomuuden tunteiden kautta.
(Kinnunen & Mauno 2002, 105–109.)

Parkerin (1976) mukaan vapaa-ajan sisältö voidaan jaotella erityyppisiin tehtäviin, joilla on
tietty suhde palkansaajan työhön. Parker (1976, 72–73) kuvaakin vapaa-aikaa työn laajennuksen (extension), työn vastakohtaisuuden (opposition) sekä neutraaliuden (neutrality)
kautta. Vapaa-aika työn laajennuksena voidaan täten ajatella itsensä kehittämisenä tai uusiin asioihin perehtymisenä työn vaatimuksia silmällä pitäen. Vapaa-ajan hyödyntäminen
työn vastakohtaisuutena on siten työstä poikkeavaa, esimerkiksi harrastuksia, jotka auttavat
irrottautumaan työstä. Vapaa-ajan neutraalius suhteessa työhön on tietyllä tavalla passiivista eli ei työtä huomioivaa, muttei myöskään työn vastakohtaisuutta. Parkerin (1976, 66)
mukaan vapaa-ajan toiminnan luonne toimii myös osoituksena yksilön suhtautumisesta
työtään kohtaan.

Työtehtävien tekeminen laajentuukin helposti vapaa-ajan puolelle, mikäli työtehtäviä halutaan viimeistellä. Lisäksi palkansaajat käyttävät vapaa-aikaansa palkkatyön kannalta tärkeisiin asioihin perehtymiseen. (Antila 2005, 21–22.) Työn ja vapaan välille on entistä
vaikeampaa tehdä eroa, sillä vapaa-aikaa käytetään myös itsensä kehittämiseen ottamalla
huomioon palkkatyön vaatimukset (Takala 2004, 19). Tosin vapaa-aikaa käytetään myös
harrastuksiin sekä erilaisiin aktiviteetteihin, joiden avulla irrottaudutaan työstä sekä pidetään yllä työkykyä. Työn rasittavuus voi kuitenkin muodostua ongelmalliseksi, mikäli työn
jälkeen voimia ei enää riitä vapaa-ajan aktiviteetteihin, jotka juuri edistäisivät työstä palautumista. (Järnefelt 2002, 62–64.) Työn jälkeinen vapaa-aika on erityinen kohde, johon ihmiset voivat itse vaikuttaa. Vapaa-ajan toiminnalla onkin merkittävä vaikutus ihmisen ter-
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veyden ja hyvinvoinnin kannalta. ”Vapaa-aikaa voidaankin tarkastella palautumisena työstä ja työtä varten”. (Iso-Ahola & Mannell 2004, 186.) Vapaa-ajan aktiivisuus toimii siten
keinona vähentää ja ehkäistä työstressiä sekä edistää hyvinvointia. (Iso-Ahola & Mannell
2004, 187, 191–194.) Toisaalta, voisiko Parkerin (1976) kuvailema työstä irrottautuminen
työn vastakohtaisuutena toimia myös palautumisena juuri työtä varten?

Vapaa-ajan määrä on Grattonin ja Taylorin (2004, 104) mukaan vähentynyt, jonka vuoksi
palkansaajat olisivatkin valmiita vaihtamaan osan palkastaan vapaa-aikaan. Kaksi kolmesta
palkansaajasta on liian kuormittunut elämässään, jonka vuoksi arkipäivän aikataulupaineisiin haluttaisiin muutosta (Antila 2006, 69). Varsin kuvaavaa on myös se, että lähes 60 %
palkansaajista haluaisi keventää työmääräänsä (Ylöstalo 2006). Pidentyvät työpäivät ja
töiden tekeminen vapaalla vähentävät aikaa työstä palautumiselta ja yksityisen elämän osaalueilta, jotka ovat tärkeitä yksilön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta. Työpäivien
pidentyminen voi myös aiheuttaa aikapaineita ja riittämättömyyden tunteita yksityisen
elämän puolella, mikäli aikaa ei ole riittävästi itselle tai perheelle. (Antila 2005, 98–109.)
Takalan (2004) mukaan tällöin myös vapaa-aikaa voi alkaa sävyttämään tehokkuusajattelu
ja vapaa-ajan tiivistyminen, sillä lyhyemmässä ajassa on suoriuduttava erilaisista tehtävistä, kuten kotityöstä, harrastuksista ja mahdollisesta lastenhoidosta. Palkansaajien elämäntilanne kuitenkin vaikuttaa siihen, miten paljon ristiriitoja vapaa-ajan aikapaineet aiheuttavat. Eniten ajan riittämättömyyden tunteita kokevat perheelliset ja erityisesti pienten lasten
vanhemmat. (Antila 2005, 103, 109.) Vapaa-ajan toiminta on tärkeää ihmisen hyvinvoinnin
ja työstä palautumisen kannalta, mutta vapaa-ajan liiallinen tehtävien määrä ja kiire voivat
kuitenkin haitata stressin ehkäisyä ja päinvastoin lisätä stressin määrää (Iso-Ahola ja Mannell 2004, 196).

5.4 Terve työyhteisö ja työhyvinvointi
”Terveellä työyhteisöllä ja organisaatiolla tarkoitetaan sitä, että työpaikan toimintatavat ja
työilmapiiri ovat kunnossa. Ne vaikuttavat henkilöstön hyvinvointiin, sitoutumiseen ja
työsuoritukseen.” (Kandolin & Hakola 2000, 41.) Työyhteisön ongelmat esiintyvät usein
yksilöiden lisääntyneenä stressinä, työuupumuksena sekä työtyytyväisyyden vähenemisenä, joilla on suora vaikutus organisaation tehokkuuteen (Kandolin & Hakola 2000, 40).
Työtyytyväisyyteen vaikuttavat myös työn sisältö sekä yksilöiden mahdollisuudet vaikut-
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taa omaan työhönsä (Härmä ym. 2000, 33). Työhyvinvointi vaikuttaa esimerkiksi organisaation sairauspoissaolojen määrään ja siten sillä on myös taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi
hyvinvoiva ja toimintakykyinen yksilö kykenee tehokkaaseen työskentelyyn ja siten myös
saavuttamaan asetetut tavoitteet. (Otala & Ahonen 2005, 69–77.) Palkansaajien työhyvinvoinnilla on myös suuri merkitys organisaation toiminnan kannalta, sillä yksilöiden osaaminen muodostaa merkittävän osan organisaation aineettomasta pääomasta. Ilman yksilöitä
ja heidän osaamistaan organisaatio ei voi saavuttaa tavoitteitaan. Mikäli hyvinvointi työssä
vähenee, voivat vaikutukset kohdistua työn mielekkyyteen, altistaa uupumiselle sekä myös
laskea työtehoa, jolloin yksilön osaamista ei voida hyödyntää täysipainoisesti. (Otala &
Ahonen 2005, 83–85, 92–95.) Mikäli yksilö kokee hyvinvointinsa työpaikallaan alhaiseksi,
voi seurauksena olla henkilön irtisanoutuminen organisaation palveluksesta. Tämä vuorostaan alentaa organisaation tehokkuutta sekä vähentää asiantuntijuuden ja aineettoman pääoman määrää, kunnes uuden työntekijän tuottavuus ja osaaminen ovat organisaation vaatimalla tasolla. (Hochschild 1997, 31.)

Ylöstalon (2006, 91–94) mukaan ylityön korvattavuus on lisääntynyt, mutta ylityön korvaaminen rahana ovat vähentyneet. Vastaavasti ylityön korvaukset vapaa-ajan muodossa
ovat lisääntyneet. Ylityötä ilman korvausta tekee kuitenkin noin 30 % palkansaajista. Ylityön ohella työtä tehdään myös varsinaisen työajan lisäksi kotona. (Lehto & Sutela 2004,
71–72.) Ylityön tekemisen voidaan katsoa olevan yhteydessä siihen, että palkansaajista yli
50 % kokee työpaikan henkilöstön määrän olevan liian vähäinen (Ylöstalo 2006, 97).

Työn ulkopuolisen elämän tukemisella pyritäänkin pitämään henkilöstö työkykyisenä ja
korostamaan työn ulkopuoleisen elämän merkitystä, koska ”liian sitoutuneet ihmiset voivat
olla suuri riski työnantajalle.” Henkilöstön työhyvinvointi vähentää myös sairauspoissaolojen määrää ja siten tuottaa työnantajalle myös kustannussäästöjä. (Otala & Ahonen 2005,
48.) Henkilöstön hyvinvointia voidaan myös lisätä asettamalla työlle selvät rajat sekä lisäämällä työaika-autonomiaa, jonka myötä työaikaa voidaan järjestellä yksilöiden omien
tarpeiden mukaan (Julkunen ym. 2004, 182–183). Antilan (2005, 64–69) mukaan työajan
autonomia lisää työn mielekkyyttä sekä työaikatyytyväisyyttä. Mahdollisuudet järjestellä
ajankäyttöä ovatkin tärkeässä asemassa, koska yksityinen elämä ja sille suotu aika ovat
yksilölle voimavarojen lähteitä (Kinnunen & Mauno 2002).

41
Ylöstalon (2006, 161) mukaan yhdeksän kymmenestä palkansaajasta voi toimia työssään
parhaaksi katsomallaan tavalla, kunhan työtehtävät tulevat hoidettua. Työajan autonomian
ja työhyvinvoinnin yhtäaikainen tarkastelu on kuitenkin jokseenkin ristiriitaista. Työaikaautonomia mahdollistaa työntekijän yksityisen elämän huomioimisen sekä lisää esimerkiksi työajan joustavuutta ja työssä jaksamista. Toisaalta työajan autonomia myös lisää mahdollisuutta pidemmille työpäiville ja tavoitekeskeisyydelle sekä osaltaan hälventää työajan
tarkkoja rajoja. Tämä vuorostaan voi olla ongelmallista työssä jaksamisen sekä työtehtävien riittävän hallinnan kannalta. (van Echtelt ym. 2005.)
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
6.1 Tutkielman tarkoitus
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää millaisia merkityksiä tarkastelemani kohdeorganisaation toimihenkilöt antavat työaikapankkijärjestelmälle työn tekemisen, työn ja yksityisen elämän yhteensovittamisen sekä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi tarkastelen
toimihenkilöiden kokemuksia järjestelmän hyödyntämisestä sekä sitä miten ja millaisissa
tilanteissa järjestelmää käytetään. Tutkielman avulla tuodaan myös yleiseen tietoisuuteen
kohdeorganisaation työaikapankkijärjestelmää ja sen käytäntöjä. Työaikapankkijärjestelmää on tutkittu varsin vähän, joten tällä tutkielmalla pyrin saamaan entistä syvempää tietoa
järjestelmästä ja sen hyödyntämisestä kohdeorganisaation toimihenkilöiden näkökulmasta.
Työaikapankkijärjestelmän tarkasteleminen onkin varsin ajankohtaista, sillä työn ja yksityisen elämän yhteensovittaminen, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi sekä työaikapankki
ovat olleet esillä tutkimuksissa sekä mediassa. (esim. Antila 2005; Oinas ym. 2005; Salmi
& Lammi-Taskula 2004; Uhmavaara & Jokivuori 2003; Helsingin Sanomat 4.10.2005;
21.4.2006; 27.6.2006; 4.7.2006; 11.9.2006.)

Uhmavaara & Jokivuori (2003) ovat tutkimuksessaan esitelleet eri organisaatioissa hyödynnettäviä työn joustojärjestelyitä. Tutkimuksessa on kuvailtu myös työaikapankkijärjestelmää sekä haastateltu työntekijöiden, työnantajan sekä joidenkin henkilöstöryhmien
edustajia. Oinas ym. (2005) ovat tutkineet teemahaastattelujen ja kyselylomakkeiden avulla työaikapankkijärjestelmää siten, että haastattelujen määrä yhtä yritystä kohti oli 3-8 kappaletta. Tutkimuksessa haastateltiin kunkin yrityksen työnantajan ja työntekijöiden edustajia sekä osassa yrityksistä myös työntekijöitä. (Oinas ym. 2005, 19, 26–30; Uhmavaara &
Jokivuori 2003, 3, 30.) Täten työntekijöiden tai toimihenkilöiden työaikapankkijärjestelmälle antamat merkitykset, heidän oma äänensä ja omakohtaiset kokemukset järjestelmästä
eivät ole tulleet tutkimuksissa kovinkaan vahvasti esille. Antila (2005) on tarkastellut tutkimuksessaan työn ja yksityisen elämän välistä suhdetta työntekijöiden ja toimihenkilöiden
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näkökulmasta. Tutkimuksessa on tuotu esiin myös erilaisten työaikapankkijärjestelmien
hyödyntämistä, tosin tutkimuksessa ei ole kuvailtu hyödynnettyjä työaikapankkijärjestelmiä. Aiemmissa tutkimuksissa työaikapankkia on pääosin tarkasteltu joustavana työajan
järjestelynä sen käytäntöjen osalta, ei niinkään sitä, miksi yksilöt hyödyntävät järjestelmää
tai millaisia kokemuksia järjestelmästä on. Täten on perusteltua syventää työaikapankkijärjestelmän hyödyntämisen tarkastelua toimihenkilöiden osalta yhdessä organisaatiossa, jolloin on myös mahdollista saada tietoa yhden tietyntyyppisen työaikapankin toimivuudesta.

Oinaan ym. (2005) sekä Uhmavaaran ja Jokivuoren (2003) tutkimuksissa tarkastellut organisaatiot ovat työaikapankkijärjestelmien osalta varsin erilaisia. Pääosin organisaatioissa
on määritelty työaikapankiksi liukuvaan työaikaan liitetty saldotili ja osassa organisaatioista työaikapankkiin on voitu tallettaa myös lisä- ja ylityötunteja. Tutkimuskohteina olleiden
organisaatioiden työaikapankkijärjestelmiä on myös hankala vertailla toisiinsa työaikapankkien pintapuolisen kuvailun vuoksi. Antila (2005) on puolestaan tarkastellut tutkimuksessaan erilaisia työaikapankkeja yleisesti mahdollisuutena säästää säännöllisen työajan
ylittäviä työtunteja.

Tutkielmani sekä työaikapankkijärjestelmien tarkastelun kannalta on mielestäni tärkeää
tehdä selvä ero erilaisten työaikapankkien välillä. Tässä tutkielmassa tarkastelen laajan
työaikapankkijärjestelmän hyödyntämistä, jolla tarkoitan järjestelmää, johon on liitetty
liukuvan työajan saldon sekä lisä- ja ylityötuntien tallettamismahdollisuuden lisäksi myös
muita osatekijöitä. Suppeaksi työaikapankiksi voidaan täten nimittää järjestelmää, jossa on
osatekijänä vain esimerkiksi liukuvan työajan tuntikertymä.

6.2 Kohdejoukon rajaus
Rajasin tutkielman yhteen organisaatioon, koska työaikapankkijärjestelmät ovat organisaatiokohtaisesti varsin erilaisia ja halusin syventyä tutkielmassa vain yhteen järjestelmään.
Kohdeorganisaation valintaan vaikutti hyödynnetyn työaikapankkijärjestelmän erityispiirteet ja siihen liitetyt osatekijät. Työaikapankkijärjestelmän määritelmä on vakiintumattomuutensa vuoksi ymmärrettävissä varsin laajasti, joten järjestelmän erityispiirteet sekä
osatekijöiden määrä voivat vaihdella paljonkin (Oinas ym. 2005, 19; Uhmavaara 2003,
30). Halusin kohdeorganisaation järjestelmän olevan laaja versio työaikapankista, joten
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liukuvan työajan ja siihen liitetyn saldotilin sekä ylityötuntien lisäksi järjestelmään tuli olla
sisällytettynä myös muita osatekijöitä. Laajan työaikapankkijärjestelmän tarkastelun oletinkin olevan antoisampaa, sillä suppean työaikapankkijärjestelmän hyödyntäminen ja erityispiirteet voivat olla varsin samankaltaisia kuin hyödynnettäessä liukuvaan työaikaan
liitetyn saldotilin järjestelyä tai vaihdettaessa ylityötunteja vapaa-ajaksi. Oinaan ym.
(2005) tutkimuksessa useat tarkastelluista työaikapankeista perustuivat juuri liukuvaan
työaikaan, joten vastaavan järjestelmän tutkiminen ei tuottaisi niinkään uutta tietoa itse
järjestelmästä.

Työaikapankkijärjestelmän yhtenä toimintaperiaatteena on pitkäjänteisyys (Työryhmäraportti 2004). Täten kohdeorganisaation valintaan vaikutti myös se, että työaikapankkijärjestelmän hyödyntämiselle olisi asetettu mahdollisimman vähän rajoitteita. Kohdeorganisaation valinnassa painotin myös työaikapankin hyödyntämisen kestoa. Työaikapankista
tuli olla vähintään vuoden kokemus, jotta organisaatiossa sekä sen jäsenillä olisi järjestelmän hyödyntämisestä ja toiminnasta riittävästi kokemusta. Katsoinkin, että vuoden käyttökokemuksen jälkeen järjestelmän toimintaperiaate on sisäistetty ja toimihenkilöillä olisi jo
kokemusta järjestelmästä eri vuodenaikoina ja siten myös niille ominaisista työmääristä.

Oinaan ym. (2005, 100) tutkimuksen mukaan ylemmät ja alemmat toimihenkilöt hyödyntävät työaikapankkijärjestelmää työntekijöitä useammin. Rajasin tutkielman kohdejoukoksi, jo ennen organisaation valintaa, kohdeorganisaation toimihenkilöt, koska halusin selvittää millaisia merkityksiä erityisesti toimihenkilöt, joiden työtä tai työaikaa ei ole aina mahdollista määritellä tarkasti, antavat työaikapankkijärjestelmälle. Toimihenkilö -nimitystä
käytän tässä tutkielmassa kaikista kohdeorganisaation toimihenkilötehtävissä toimivista
riippumatta siitä toimiiko henkilö johto-, asiantuntija- tai muissa toimihenkilötehtävissä.
Eskolan ja Suorannan (1998, 18) mukaan harkinnanvaraisella otannalla pyritään takaamaan
tutkimuksen näytteen riittävä laatu, jonka kautta tutkimus kohdistetaan juuri niihin henkilöihin, joilla on kokemusta tarkasteltavasta aiheesta.

Aloitin tutkielman kohdeorganisaation etsimisen vuonna 2005 tekemiini puhelinhaastatteluihin osallistuneista organisaatioista. Yksikään organisaatioista ei kuitenkaan ollut soveltuva tutkielman rajauksen vuoksi tai organisaatiossa ei oltu kiinnostuneita tutkielmaan
osallistumisesta. Lisää tietoa työaikapankkia hyödyntävistä organisaatioista etsin erilaisten
etujärjestöjen lehdistä, internetistä sekä työelämäkeskusjärjestöistä ja niiden alaisista jäsen-
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liitoista ja etujärjestöistä. Sopivan kohdeorganisaation tavoitin ottaessani yhteyttä puhelimitse erään ammattijärjestön henkilöstöpäällikköön, jolta tiedustelin käytössä olevan työaikapankin erityispiirteistä, käyttöajasta sekä mahdollisuudesta yhteistyölle tutkielman
tekemisen osalta.

6.3 Haastateltavien valinta
Sopivan kohdeorganisaation löytymisen myötä sovin puhelimitse henkilöstöpäällikön
kanssa haastattelukirjeen lähettämisestä ja haastattelutilan varaamisesta. Lisäksi sovin henkilöstöpäällikön kanssa haastattelusta, jonka kautta saisin kohdeorganisaatiosta ja käytössä
olevasta työaikapankista lisää tarkentavaa tietoa ennen varsinaisia haastatteluja. Henkilöstöpäällikköä haastattelin uudelleen varsinaisten tutkimushaastattelujen jälkeen, koska halusin tarkennuksia käytössä olevan työaikapankkijärjestelmän piirteistä ja siihen liittyvistä
käytännöistä.

Lähetin haastattelukirjeen (LIITE 1.) sähköpostitse henkilöstöpäällikölle, joka vuorostaan
ohjasi kirjeen kohdejoukolle. Kirjeessä esittelin tutkielmaa, alustavan aikataulun sekä pyysin haastatteluihin osallistumiseen halukkaita toimihenkilöitä ilmoittautumaan minulle.
Viikon aikana neljä henkilöä ilmoitti halukkuudestaan osallistua haastatteluun, jonka jälkeen sovin henkilöstöpäällikön kanssa haastattelukirjeen lähettämisestä kohdejoukolle toistamiseen. Haastattelukirjeen uudelleen lähettäminen ei kuitenkaan tuottanut uusia halukkaita haastateltaviksi. Ilmoittautuneiden neljän toimihenkilön haastattelujen jälkeen sain
lisää haastateltavia lumipallo-otannalla sekä kysymällä henkilökohtaisesti tutkielmaan soveltuvilta toimihenkilöiltä kohdeorganisaatiossa. Lumipallo-otannassa hyödynnetään jo
haastateltujen henkilöiden ehdotuksia muista tutkimukseen mahdollisesti soveltuvista henkilöistä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 59). Harkinnanvaraisen otannan kautta pyritään tavoittamaan ne henkilöt, jotka soveltuvat tutkimukseen ja täyttävät asetetut kriteerit (Yin 2003,
78; myös Eskola & Suoranta 1998, 18). Pyrin saamaan haastateltavia organisaation jokaiselta osastolta sekä lisäksi jokaisesta asetetusta henkilöstöryhmästä, jotta saisin organisaatiosta mahdollisimman kokonaisvaltaisen näytteen. Jaoin henkilöstöryhmät johtotehtävissä
toimiviin, asiantuntijoihin sekä muissa toimihenkilötehtävissä toimiviin. Lisäksi rajasin
haastateltavien valintaa vaatimalla vähintään vuoden mittaista käyttökokemusta työaikapankkijärjestelmästä. Haastatteluihin osallistui yhteensä 10 toimihenkilöä.
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6.4 Teemahaastattelu
Tällä tutkielmalla pyrin syventämään tietoa toimihenkilöiden osalta työaikapankkijärjestelmälle annetuista merkityksistä ja kokemuksista järjestelmän käytöstä. Hirsjärven ja
Hurmeen (2000, 42) mukaan haastattelujen avulla pyritään hankkimaan tietoa yksilöiden
ajatuksista, kokemuksista ja mielipiteistä. Täten on perusteltua syventää työaikapankkijärjestelmän hyödyntämisen tarkastelua juuri haastattelujen avulla. Haastattelun tarkoituksena
on kerätä informaatiota ennalta määrätystä aiheesta vuorovaikutteisessa tilanteessa. Haastateltavat tuovatkin haastattelutilanteeseen aiemmat kokemuksensa, jotka pyritään saamaan
esiin käsitteisiin, merkityksiin ja kieleen perustuvan vuorovaikutuksen avulla. (Hirsjärvi &
Hurme 2000, 41–42.) Kenttätyön kautta tavoitellaankin tutkittavien omaa näkökulmaa ja
esimerkiksi teemahaastattelu on avoimen haastattelun ohella varsin vapaamuotoinen aineistonkeruun menetelmä, jonka ”voidaan katsoa edustavan vastaajien puhetta itsessään”
(Eskola & Suoranta 1998, 16, 87). Teemahaastattelun avulla päästään tarkastelemaan merkityksiä, joita haastateltavat antavat erilaisille ”ilmiöille ja tapahtumille” (Hirsjärvi &
Hurme 2000, 28). Haastateltavan ja haastattelijan välinen vuorovaikutus muodostuu kielen
käytöstä ja kielellisistä merkityksistä sekä tulkinnoista. Kielen avulla haastateltava tuo
vuorovaikutustilanteessa esille niitä merkityksiä, joista tämän sosiaalinen todellisuus ja
suhteensa maailmaan muodostuu. (Eskola & Suoranta 1998, 44–45; Hirsjärvi & Hurme
2000, 48–53.)

Aineistonkeruun menetelmänä käytin teemahaastattelua, koska halusin käsitellä haastatteluissa tiettyjä aihepiirejä. Teemahaastattelua ohjaa ennalta määritellyt haastattelurungon
(LIITE 2.) aiheet, joista halutaan tietoa. Tällöin varmistetaan, että haastattelu on vapaamuotoinen ja kaikki oleelliset aiheet tulee käsiteltyä. Teemahaastattelu sallii myös haastattelun joustavan ja polveilevan etenemisen, koska haastattelua ei ole sidottu tarkkoihin kysymyksiin tai kysymysten järjestykseen. Täten haastateltava voi vapaasti laajentaa kertomaansa myös käsiteltävän teeman ulkopuolelle ja vastaavasti haastattelija voi haastattelurungon avulla seurata käsiteltyjä ja käsittelemättömiä teemoja. (Hirsjärvi & Hurme 2000,
48.) Päädyin teemahaastatteluihin, koska haastateltavaa tulisi pyrkiä ohjaamaan mahdollisimman vähän ja pyrkiä keskustelunomaisuuteen (Laine 2001 35–36). Katsoin teemahaastattelun vastaavan vapaamuotoisen ja keskustelevan haastattelun vaatimuksiin, jossa haastateltava voi kertoa laajasti käsiteltävästä aiheesta. Avoin haastattelu voi vuorostaan kulkeutua liiaksi aihealueen ulkopuolelle eikä haastattelua ohjaa tai rajaa teemat, joihin halut-
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taisiin vastausta. (Eskola & Suoranta 1998, 86–88.) Haastateltavalle tulisi antaa mahdollisimman paljon tilaa ja pyrkiä vapaamuotoisuuteen. Haastattelijan näkökulma ja kysymykset kuitenkin ohjaavat haastatteluja. (Laine 2001, 35–36.) Vuorovaikutus haastattelijan ja
haastateltavan välillä ei siis rakennu puhtaasti haastateltavan oman kokemusmaailman pohjalta, vaan haastattelija ohjaa todellisuuden ja kokemusten kuvailua itse määrittelemiensä
teemojen kautta. Toisaalta tutkielmaa pyritään tekemään jostakin tietystä näkökulmasta ja
joihinkin tiettyihin seikkoihin halutaan vastauksia. Eskolan & Suorannan (2005, 16–18)
mukaan täysin objektiivinen tarkastelu ei liene edes mahdollista, mutta tutkija voi kuitenkin pyrkiä tunnistamaan tutkimukseen mahdollisesti vaikuttavat omat esioletukset. Tutkielmassa käsiteltävät haastattelurungon teemat olen rakentanut työaikapankkijärjestelmää
tarkastelevien aiempien tutkimusten (Oinas ym. 2005; Uhmavaara & Jokivuori 2003) sekä
Työryhmäraportin (2004) ohjaamana. Esimerkiksi työaikapankkijärjestelmän hyödyntämisen käytännöt, työn ja yksityisen elämän yhteensovittamisen sekä työhyvinvoinnin teemat
ovat olennainen osa työaikapankkijärjestelmää, ja siksi kyseisiä teemoja oli mielestäni
oleellista käsitellä haastatteluissa. Haastattelurungon teemat toimivat kuitenkin lähinnä
aihepiireinä, joita halutaan käsitellä. Lisäksi alateemojen avulla pilkotaan varsinaisia teemoja pienempiin osiin sekä pidetään tarpeen tullen keskustelua yllä. (Eskola & Vastamäki
2001, 36.)

Suoritin haastattelut yksilöhaastatteluina kohdeorganisaation kokoushuoneessa sekä tyhjässä työhuoneessa. Yksilöhaastattelussa haastateltavalla on mahdollista tuoda vapaasti näkemyksensä, mielipiteensä sekä henkilökohtaisia seikkoja riittävän laajasti esille. Lisäksi
yksilöhaastatteluissa oli mahdollista keskittyä yhteen haastateltavaan kerrallaan, käsitellä
haastatteluteemat riittävän laajasti jokaisen haastateltavan kanssa sekä taata jokaisen haastateltavan anonymiteetti. Esimerkiksi ryhmähaastattelussa ryhmän jäsenet kuulevat toistensa mielipiteet ja kertomukset eikä yksilöihin voida välttämättä keskittyä yhtä kattavasti
kuin yksilöhaastatteluissa (Hirsjärvi & Hurme 2000, 61–63). Ajoitin haastattelut toimihenkilöiden työajalle, jotta he olisivat paremmin tavoitettavissa eikä haastatteluun siirtymiseen
kuluisi aikaa. Haastattelutilat olin varannut etukäteen, joka helpotti haastatteluaikojen sopimista ja takasi häiriöttömän tilan haastatteluille. Haastattelupaikaksi tulisikin valita neutraali ja rauhallinen tila, joka mahdollistaa haastattelujen sujumisen keskeytyksettä ja jossa
haastateltavat voisivat puhua vapaasti (Eskola & Vastamäki 2001, 27–29). Esimerkiksi
taukotila tai haastateltavan työhuone olisi voinut olla liian rauhaton ja virikkeellinen haastattelupaikka, joka olisi haitannut itse haastatteluun keskittymistä.
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Ennen haastattelujen aloittamista esittelin haastateltaville tutkielman tarkoitusta, jotta aiheeseen olisi mahdollista orientoitua ja haastattelutilannetta saataisiin vapautuneemmaksi.
Lisäksi ennen varsinaisen haastattelun aloittamista pyysin toimihenkilöitä täyttämään taustatietolomakkeen (LIITE 3.), jonka avulla haastateltavan elämäntilanne oli mahdollista
sitoa tiiviimmin tämän kertomaan heti haastattelutilanteessa ja siten suunnata tarkemmin
haastattelukysymyksiä. Taustatiedoista oli hyötyä myöhemmin myös tutkimusaineiston
analyysivaiheessa, jolloin oli mahdollista liittää haastateltavan kertoma laajempaan kontekstiin. Erillinen taustatietolomake oli myös liitettävissä vaivattomasti osaksi litteroitua
haastatteluaineistoa. En halunnut kysyä taustatietoja suullisesti, ettei myös varsinainen
haastattelu olisi saanut lomakehaastattelun piirteitä. Lomakkeen täyttämisen kautta voitiin
myös siirtyä sujuvasti varsinaiseen haastatteluun.

Tallensin kaikki haastattelut nauhurilla ja kysyin jokaiselta haastateltavalta tähän suostumuksen. Mainitsin myös haastateltaville, ettei tallenteita käytettäisi muuhun kuin kyseisen
tutkielman tekemiseen. Litteroin kaikki tallennetut haastattelut sanatarkasti. Kuuntelin litteroinnin yhteydessä kirjoittamani tekstikappaleet lyhyissä osissa varmistuakseni litteroinnin tarkkuudesta ja oikeellisuudesta. Litteroin nauhoitteet haastatteluprosessin aikana kunkin haastattelun jälkeen, jolloin oli mahdollista tehdä tarkentavat kysymykset varsin pian
haastattelujen suorittamisesta. Litteroinnin tarkoituksena on varmistaa, että kaikki haastatteluissa esille tulleet asiat välittyvät myös analyysivaiheeseen. Litterointiin ei kuitenkaan
ole tarpeellista sisällyttää painotuksia, taukoja tai äännähdyksiä, mikäli tutkimuksessa keskitytään haastattelujen sisältöön. (Eskola & Vastamäki 2001, 30–31, 40–41.)

Varsinaisiin tutkimushaastatteluihin osallistui yhteensä 10 henkilöä, seitsemän naista ja
kolme miestä. Tutkimus voikin perustua pieneen määrän tapauksia, koska laadullisessa
tutkimuksessa pyritään tutkittavan kohteen kuvaamiseen ja ymmärtämiseen, ei niinkään
yleistämiseen. (Eskola & Suoranta 1998, 18, 61.) Näytteeseen kuului haastateltavia jokaisesta asettamastani henkilöstöryhmästä sekä jokaiselta organisaation osastolta. Kahta haastattelua täydensin lyhyesti puhelimitse sekä yhtä lyhyellä jatkohaastattelulla. Haastattelujen
kesto vaihteli 20 minuutista tuntiin siten, että pääosin haastattelujen kesto noin puoli tuntia.
Haastatteluaineiston pituus oli litteroituna yhteensä 66 sivua Times New Roman -fontin
ollessa kokoa 12 ja tekstin rivivälin ollessa 1,5.
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6.5 Muu aineisto
Työaikapankkijärjestelmään liittyvän kirjallisuuden määrä on varsin vähäinen. Oinaan ym.
(2005) ”Työaikapankki – haavetta ja todellisuutta” -tutkimuksen lisäksi työaikapankkijärjestelmää on tarkasteltu ainakin Antilan (2005) sekä Uhmavaaran ja Jokivuoren (2003)
tutkimuksissa työn joustavuusjärjestelyjen yhteydessä. Edellisten lisäksi kirjallisuudessa on
työaikapankista yksittäisiä mainintoja ja kuvauksia. Työaikapankkijärjestelmän vähäisen
taustatiedon määrän vuoksi halusin lisää tietoa järjestelmästä ja sen historiasta. Lisätietoja
varten haastattelin Akavan koulutussihteerin sekä koulutus- ja työvoimapoliittisen sihteerin
tehtävissä vuosina 1976–2005 toiminutta Heikki Liedettä, joka on ollut mukana kehittämässä työaikapankkijärjestelmän ideaa. Haastattelu oli luonteeltaan syvähaastattelu ja kestoltaan hieman yli tunnin. Haastattelun avulla pyrin kartuttamaan tietoa työaikapankkijärjestelmän idean synnystä ja sen kehittämisestä sekä työaikapankin tarkoituksesta.

Lisäksi ole hyödyntänyt tutkielmassa vuonna 2005 tekemiäni puhelinhaastatteluja, joiden
tarkoituksena oli tarkastella eri organisaatioiden työaikapankkijärjestelmiä ja niihin liittyviä käytäntöjä. En ole kuitenkaan käyttänyt puhelinhaastatteluja tämän tutkielman varsinaisena aineistona, vaan olen pyrkinyt niiden avulla antamaan esimerkkejä erilaisista järjestelyistä. Suoritin puhelinhaastattelut keväällä 2005 ja haastatteluihin osallistui työnantajan tai
työntekijöiden edustaja seitsemästä organisaatiosta. Puhelinhaastattelujen tarkoituksena oli
saada tietoa organisaation työaikapankin rakenteesta ja siihen liitetyistä osatekijöistä, ei
niinkään järjestelmästä saaduista kokemuksista. Puhelinhaastattelut olivat kestoltaan 20–45
minuuttia, jonka lisäksi täydensin osaa haastatteluista tarkennusten vuoksi.

6.6 Tapaustutkimus
Tapaustutkimuksella pyritään saamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tietoa yksittäisestä kohteesta (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 158–159). Tämän tutkielman avulla
lähestyn kohdeorganisaation työaikapankkijärjestelmää sekä toimihenkilöiden kokemuksia
ja heidän järjestelmälle antamiaan merkityksiä. Tutkielman myötä olen pyrkinyt saamaan
myös tietoa tarkastelemani työaikapankkijärjestelmän käytännöistä ja erityispiirteistä, jonka myötä saadaan lisättyä tietoa erilaisista työaikapankkijärjestelmistä, joita Suomessa on
käytössä. Tapaustutkimuksen avulla pyritään kuvailemaan ajankohtaista yksilöön, ryhmään
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tai organisaatioon liittyvää ilmiötä (Yin 2003, 1-5). Työaikapankkijärjestelmä, siihen liittyvät työn ja yksityisen elämän yhteensovittaminen sekä työhyvinvointi koskettavat yksilöiden ohella myös kokonaisia organisaatioita ja ovatkin olleet esillä sekä tieteellisissä tutkimuksissa että mediassa. Työaikapankkijärjestelmää on myös tutkittu varsin vähän, jonka
vuoksi aiheen syvempi tarkastelu on perusteltua.

Tapaustutkimuksessa tarkasteltavana on yksi kohde, johon voi myös sisältyä erillinen yksikkö tai tapaus (subunit) (Yin 2003, 42–44). Valitut toimihenkilöt hyödyntävät kohdeorganisaatiossa käytössä olevaa työaikapankkijärjestelmää, joten toimihenkilöt ja työaikapankkijärjestelmä kuuluvat kohdeorganisaation kontekstiin. Täten valitut toimihenkilöt
muodostavat tapausyksikön (subunit), joka kuuluu hyödynnettävän työaikapankkijärjestelmän tapaukseen (case) kohdeorganisaation kontekstissa (kts. KUVA 1).

Kohdeorganisaatio (context)

Työaikapankkijärjestelmä
(case)
Toimihenkilöt
(embedded unit of
analysis)

KUVA 1. Tapaustutkimus kohdeorganisaatiossa. Mukaillen Yin
2003, Embedded Single-Case
Study.

Tapaustutkimuksessa ei pyritä niinkään yleistämiseen vaan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Tapauksen kuvaamisen kautta voidaan kuitenkin tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi vastaavanlaisen tapauksen tarkastelussa. (Saarela-Kinnunen & Eskola
2001, 161–164.) Tapaustutkimuksen aineistona voidaan hyödyntää esimerkiksi haastatteluja ja dokumentteja, joiden avulla hankalasti rajattavasta ilmiöstä saadaan mahdollisimman
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tarkka kuva kokonaisuutena (Yin 2003, 8, 13). Työaikapankkijärjestelmällä voi olla useita
erilaisia merkityksiä eri konteksteissa, jonka vuoksi aihe onkin hankala rajata tarkasti.
Työaikapankki on kuitenkin liitetty työn sekä perheen ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen,
yksilön hyvinvointiin sekä työajan hallintaan (Työryhmäraportti 2004). Kohdeorganisaation työaikapankkijärjestelmän erityispiirteiden ja järjestelmän toiminnan ymmärtämiseksi
olen varsinaisten tutkimushaastattelujen lisäksi haastatellut myös organisaation henkilöstöpäällikköä sekä tutustunut organisaation työehtosopimukseen, jossa on määritelty työaikapankin hyödyntämisen käytännöt.

6.7 Fenomenologinen lähestymistapa
Fenomenologisella lähestymistavan avulla pyritään tarkastelemaan yksilön sekä todellisuuden eli maailman välistä suhdetta ja siitä syntyviä kokemuksia. Yksilön kokemukset
ovat myös perusta erilaisille merkityksille, joita fenomenologia tutkii. Jokainen yksilö on
ainutlaatuinen ja tämän vuoksi yksilön ilmaisemat kokemukset ovat olennaisia kohteen
ymmärtämisen kannalta. (Laine 2001, 26–29.) Yksilön toiminnan kohde, objekti tai ilmiö,
esiintyy yksilölle aina jonkinlaisena eli kohteella on aina jokin merkitys yksilön kannalta.
Kuvailemalla kokemuksiaan yksilö myös samalla kuvailee itse ilmiötä sekä sitä millaisena
se näyttäytyy hänelle. (Moustakas 1994, 55–59.) Yksilön ilmaistessa kokemuksiaan, ilmaisee tämä myös merkityksistä, joita kokemukset ovat tuottaneet. Lisäksi yksilön ilmaisu
kertoo myös sen yhteisön piirteistä, jossa yksilö elää ja toimii, sillä yhteisön katsotaan vaikuttavan yksilöön. Vuorovaikutteisen ilmaisun kannalta kokemuksia on tarkoituksenmukaisinta lähestyä haastattelujen avulla. Fenomenologiseen tutkimukseen liittyy olennaisesti
hermeneutiikka, jolla tarkoitetaan tulkintaa ja ymmärtämistä. Tulkitsemalla haastattelemieni toimihenkilöiden ilmaisemia kokemuksia pyritään lähestymään ja ymmärtämään
niitä merkityksiä, joita haastateltavien ilmaisut sisältävät. (Laine 2001, 26–29, 36.) Yksilön
kokemusmaailma on kuitenkin muodostunut tämän henkilökohtaisesta suhteestaan ympäröivään maailmaan, joten toisen ihmisen täydellinen ymmärtäminen ei ole mahdollista,
sillä tutkija tarkastelee kohdetta oman ymmärryksensä valossa. Tutkimusprosessissa välittyneitä merkityssuhteita on siis tulkittava ja avattava, jotta kohteen ymmärtäminen olisi
mahdollista. (Varto 1992, 58–65.)
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Fenomenologinen tutkimus ei kuitenkaan tarkastele vain ilmaisujen välittämiä merkityksiä,
vaan myös tarkoituksenmukaisen toiminnan sekä erilaisten objektien merkityksiä. Yksilön
ilmaistessa erilaisista merkityksistä, hän ilmaisee samalla myös jonkin asian tärkeydestä.
Objektin merkitys voi myös määräytyä sen tarkoituksen kautta eli minkä vuoksi objekti on
olemassa. (Juntunen, 1986, 55–56.) Työaikapankin tarkoituksena on palkansaajan näkökulmasta pyrkiä mahdollistamaan työajan tallettaminen sekä tuottaa yksilöllistä työajan
joustavuutta. Yksilö kuitenkin antaa merkityksen työaikapankin tärkeydelle eli sille miten
hyödylliseksi ja toimivaksi järjestelmä koetaan käytännössä. Haastattelutilanteessa yksilö
voi ilmaista kokemuksiaan työaikapankkijärjestelmästä. Hyödyntämällä järjestelmää yksilö
vuorostaan osoittaa sen olevan merkityksellinen, jolloin yksilö samalla viestittää järjestelmän tärkeydestä. Järjestelmän hyödyntämisen kokemusten kautta yksilö voi esimerkiksi
huomata järjestelmän todella edistävän työn ja yksityisen elämän yhteensovittamista ja
siten antaa järjestelmälle merkityksen joustavana työajan järjestelynä. Työaikapankin hyödyntämisen aloittaminen vuorostaan on osoitus yksilön toiminnan tarkoituksellisuudesta eli
halusta tallettaa työaikaa myöhempiä käyttötarkoituksia varten. Varton (1992, 14, 23–24)
mukaan ihmisen ja maailman välinen suhde muodostaa kokemustodellisuuden, jonka erilaiset merkitykset muodostuvat ihmisen toiminnan kautta. Tässä tutkielmassa tarkastelen
toimihenkilöitä yksilöinä, suhteessa heidän kokemustodellisuuteensa, eli tässä tapauksessa
suhteena kohdeorganisaation työaikapankkijärjestelmään, jolle jokainen haastattelemani
henkilö antaa omanlaisensa ja omaan elämäntilanteeseensa liittyvän merkityksen.

Laineen (2001, 31–33) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa tarkasteltava kohde pyritään säilyttämään mahdollisimman autenttisena, jonka vuoksi kohdetta ei ole mielekästä
tarkastella jonkin teoreettisen mallin mukaisesti. Tutkimusta on kuitenkin tehtävä jostakin
tietystä näkökulmasta, jota tutkijan omat näkemykset sekä teoriatausta sävyttävät. Aiemmat käsitykset tutkimuskohteesta pyritään kuitenkin tunnistamaan ja laittamaan sivuun
tutkimuksen tekemisen ajaksi ja jälleen tuomaan mukaan ”keskustelemaan” analysoidun
aineiston kanssa. Varton (1992, 26–27) mukaan kohteen täysin objektiivinen tarkastelu ei
ole kuitenkaan mahdollista.

53

6.8 Aineiston analysointi
Fenomenologisen tutkimuksen analyysissä tutkimusaineiston tulkinnan avulla pyritään
ymmärtämään tarkasteltavaa kohdetta, jotta saataisiin selville haastatteluissa ilmaistujen
kokemusten taustamerkityksiä (Laine 2001, 34–35). Aineiston analysoinnin avulla pyritään
selvittämään tarkasteltavaan kohteeseen liittyviä merkitysrakenteita. Haastateltavien lausumat voidaan ajatella vihjeiksi, jotka johdattelevat kohti merkityksiä. (Moilanen & Räihä
2000, 55.) Tutkimusaineiston tulkintaprosessia kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi, jossa
aineiston eli haastateltavien lausumien tarkastelu ja tulkinta vuorottelevat siten, että ymmärrys kohteesta syvenee tulkinnan edetessä. (Laine 2001, 34–35.)

Aineiston analyysiin liittyy olennaisesti tutkimuksen fenomenologinen lähestymistapa.
Sokolowskin (2000, 8-9) mukaan yksilön toiminta on aina tietoista ja tarkoituksellista sekä
liittyy aina johonkin kohteeseen. Voidaan siis ajatella, että toimihenkilön hyödyntäessä
työaikapankin erilaisia mahdollisuuksia, hänellä on järjestelmän hyödyntämiselle aina jokin tarkoitus. Lisäksi kunkin toimihenkilön halu osallistua tutkielmaan kertoo heidän suhteestaan työaikapankkiin eli siitä, että he ovat hyödyntäneet järjestelmää. Jokaisella haastattelemallani henkilöllä on vähintään vuoden käyttökokemus työaikapankista, joka täten
kertoo, että henkilöillä on ollut jokin syy tai tarkoitus hyödyntää järjestelmää. Todellisuus
ei siis muodostu itsestään, vaan sen mukaan, miten yksilö hahmottaa ympäröivää maailmaa
ja millaisia kokemuksia hänellä on maailmasta (Sokolowski 2000, 14–18). Fenomenologisen tutkimuksen avulla pyritään siten selvittämään yksilön kokemia tarkasteltavaan ilmiöön liittyviä merkitysrakenteita ja niiden välisiä yhteyksiä, jonka kautta voidaan ymmärtää
ilmiötä aiempaa paremmin. Aineiston analysointi ja tulkinta limittyvätkin toisiinsa, sillä
tutkijan tulee sekä jaotella aineistoa sisällön perusteella että löytää siitä merkitysrakenteita.
(Laine 2001, 40–42.)

Tarkasteltaessa merkityksiä on myös huomioitava niiden suhteet kontekstiin ja muihin
merkityksiin. Tutkijan on siis löydettävä tulkinnan avulla ne merkitykset, joista haastateltavat viestittävät. Haastateltavat ovat yksilöllisiä ja taustoiltaan erilaisia, jonka vuoksi jokaisen ilmaisu myös koostuu erilaisista merkityksistä ja merkitysrakenteista. (Moilanen &
Räihä 2001, 44–48.) Työaikapankkijärjestelmä on siis kaikille haastattelemilleni toimihenkilöille sama, mutta heillä on järjestelmästä yksilökohtaisia kokemuksia, joiden pohjalta he
antavat järjestelmälle erilaisia merkityksiä. Ilmaisuja ja kokemuksia tarkastelemalla voi-
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daan saada tietoa siitä, millaiseksi toimihenkilöt kokevat järjestelmän ja sen hyödyntämisen omassa elämäntilanteessaan. Fenomenologisessa tutkimuksessa tarkasteltava ilmiö
pyritään hahmottelemaan kokonaisuutena, jolloin sen kaikki puolet tulevat esille (Moustakas 1994, 58).

Aloitin aineiston analysoinnin lukemalla litteroidut haastattelut kahteen kertaan siten, että
toisella lukukerralla alleviivasin työaikapankkiin tai sen hyödyntämiseen liittyviä oleellisia
mainintoja. Tämän jälkeen luin aineiston uudelleen kirjaten samalla ylös huomioitani ja
tekstin olennaisuuksia. Kirjaamieni huomioiden pohjalta aloitin taulukon rakentamisen
siten, että järjestelin haastatteluissa esille tulleet maininnat riveille ja lisäsin kunkin henkilön sarakkeeseen tämän kertomat seikat, jotka liittyivät määriteltyyn mainintaan. Analysoinnin syventämiseksi luin tarkasti kertaalleen kaikki haastattelut siten, että kirjasin ylös
kunkin henkilön mainitsemia työaikapankin hyödyntämiseen liittyviä käytäntöjä. Kaikki
tekemäni havainnot ja ylöskirjaukset ovat ensimmäinen askel haastatteluaineiston jäsentelyssä, jonka kautta muodostin erillisiä työaikapankkijärjestelmän hyödyntämiseen liittyviä
määritelmiä, jotka kuvasivat toimihenkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä työaikapankista.
Aineistosta esiin nousseet olennaiset havainnot toimivat koko laajuudessaan perustana
teemojen muodostamiselle (Moustakas 1994, 118–121). Haastatteluissa käsiteltyjen aiheiden ja muodostamieni määritelmien pohjalta muodostin kuusi teemaa; ”aikaisemmat järjestelyt”, ”talletusten kerääntyminen”, ”talletusten käyttö”, ”työaikapankki järjestelmänä”,
”työhyvinvointi” sekä ”työ ja yksityinen elämä”. Seuraavaksi jaottelin aineiston teemoittain tekstinkäsittelyohjelman ”leikkaa-liitä” -toiminnolla siten, että liitin kunkin teeman
alle aiheeseen liittyvät tekstikappaleet. Tässä vaiheessa aineistoa oli helpompi analysoida
teema kerrallaan ja etsiä erilaisia kokemuksia sekä niiden kantamia merkityksiä. Välillä
palasin kokonaisiin haastatteluihin löytääkseni teemojen sekä muun tekstin välisiä yhteyksiä. Merkitsin kunkin teeman alaisuuteen liittyvät erilaiset kokemukset värikynillä siten,
että värit kuvasivat erilaisia aihepiirejä. Lisäksi kirjasin ylös eri aihepiireistä ja teemoista
tekemiäni tulkintoja. Muodostin teemojen ja niiden alaisten aihepiirien pohjalta myös antoisuusmatriisin, jonka avulla oli mahdollista tarkastella haastateltavien kerronnan laajuutta
ja valita sopivimpia tekstikappaleita tutkimustuloksiin. Vielä aineiston analysoinnin lopuksi luin kertaalleen kaikki haastattelut, joita peilasin tekemiini tulkintoihin.
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6.9 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
Olen pyrkinyt korostamaan tutkielman luotettavuutta tuomalla esille mahdollisimman tarkasti tutkielman etenemisen vaiheet. Lisäksi tutkielman luotettavuutta edistää oma positioni kohdeorganisaatioon nähden, sillä en toimi kohdeorganisaation jäsenenä, joten kohteen
tarkastelu tapahtuu ulkopuolisen silmin ilman ennakko-oletuksia tai aiempaa kosketuspintaa organisaatioon tai sen jäseniin. Varto (1992, 19) kuvaakin tätä arvovapauden käsitteellä, jolla tarkoitetaan tutkijan etäisyyttä ja riippumattomuutta sekä tutkimuskohteen että
myös muiden sidosryhmien pyrkimyksistä. Ainoat ennakkokäsitykseni liittyvät työaikapankkijärjestelmän toimintaperiaatteisiin, joista olen saanut tietoa vuonna 2005 valmistelemani selvitystyön kautta sekä työaikapankkijärjestelmiä tarkastelevista tutkimuksista.
Aiemman tiedon myötä kohdeorganisaation työaikapankkijärjestelmään onkin ollut helpompaa perehtyä. Työaikapankkijärjestelmän toimivuuteen suhtaudun kuitenkin kriittisesti, sillä järjestelmät ja niiden toiminta voivat poiketa toisistaan varsin paljon, koska järjestelmälle ei ole tarkkoja määritelmiä tai rajoituksia. Aiemmin valmistelemani selvitystyö
työaikapankkijärjestelmästä edisti haastatteluihin valmistautumista ja keskittymistä olennaisimpaan, eikä niinkään luonut esioletuksia tutkimuskohteen tarkastelulle. Aiemmat tutkimustulokset tai työaikapankkijärjestelmien tarkastelu eivät myöskään ole luoneet vahvoja ennakkokäsityksiä järjestelmästä tai toimivuudesta, vaan aiheen monipuolinen tarkastelu
on edistänyt kykyä tarkastella järjestelmän eri puolia ja sen toiminnan vaatimuksia. Lisäksi
oma käsitykseni työaikapankkijärjestelmien toimintatavoista ja toimivuudesta ovat tarkentuneet tutkielman etenemisen myötä, jonka katson myös osaltaan edistävän kohteen objektiivista tarkastelua.

Tutkimuksen tekemisessä tulee huomioida tutkimuksen eettisyys noudattamalla avoimuutta, luottamuksellisuutta sekä anonymiteettiä (Eskola & Suoranta 1998, 52–59). Lisäksi
kaikki tutkijan tekemät valinnat ovat jo itsessään eettisiä toimia, sillä ne ohjaavat tutkimuksen toteuttamista ja siten myös tutkimuksen tuloksia. Tutkijan tulee siis perustella
kaikki toimensa tutkimuksen oikeellisuuden sekä luotettavuuden takaamiseksi. (Perttula
1995, 42–43; Varto 1992, 34.) Olenkin pyrkinyt perustelemaan tekemiäni valintoja sekä
kuvaamaan tutkielman etenemistä mahdollisimman tarkasti.

Tutkielmaan osallistuneiden henkilöiden ja organisaation kuvailuun kiinnitin erityistä
huomiota, ettei kohdeorganisaatiota tai haastatteluihin osallistuneiden henkilöllisyyttä olisi
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mahdollista tunnistaa. Kohdeorganisaation osalta muodostuikin haasteelliseksi pitää organisaatio tunnistamattomana ja samalla sitoa se tiettyyn kontekstiin kuvaamalla riittävän
tarkasti organisaatiota, sen toimialaa ja tarkoitusta. Kohdeorganisaation ja haastateltavien
avoimempi kuvaaminen olisi mahdollistanut organisaation ja sen jäsenten tarkemman sijoittamisen työelämään, mutta tällöin vuorostaan haastateltavien henkilöllisyyden paljastumisen mahdollisuus olisi kasvanut. Tutkielman eettisyyteen kiinnitin huomiota jo haastattelukirjeen muotoilun yhteydessä kertomalla avoimesti tutkielmasta, sen tarkoituksesta
ja luottamuksellisuudesta. Varsinaisissa haastattelutilanteissa kysyin jokaiselta haastateltavalta lupaa haastattelun nauhoittamiseen. Lisäksi keräsin kohdeorganisaatiosta ja haastateltavilta vain tutkielman kannalta olennaista aineistoa. Painotin luottamuksellisuutta haastatteluissa myös kertomalla haastateltaville, että aineistoa hyödynnetään vain tässä tutkielmassa. Haastateltavien henkilöllisyyden olen pyrkinyt pitämään salassa siten, ettei yksilöitä olisi mahdollista tunnistaa haastatteluotteiden perusteella.
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7 TULOKSET
7.1 Työajan järjestelyt ennen työaikapankkia
Lähes kaikilla haastattelemillani toimihenkilöillä oli kokemusta työaikapankin kaltaisen
työajan järjestelyn hyödyntämisestä jo ennen varsinaisen työaikapankin käyttöönottoa.
Toimihenkilöt olivat osittain lähtöisin eri organisaatioista, jonka vuoksi myös aiemmin
hyödynnetyt työajan järjestelyt poikkeavat toisistaan. Lähes kaikissa aiemmissa järjestelyissä säännöllisen työajan ylittäviä työtunteja oli kuitenkin mahdollista kerätä ja hyödyntää myöhemmin vapaana tai vaihtaa rahaksi. Aiemmat järjestelyt ovat olleet luonteeltaan
toimivia sekä joustavia ja vapaata on ollut mahdollista saada työtilanteen mukaan. Työn ja
yksityisen elämän yhteensovittamisen kannalta työpaikalla hyödynnetyt järjestelyt eivät ole
kuitenkaan aina tukeneet elämäntilannetta, josta kahdella toimihenkilöllä oli kokemuksia.
Toinen henkilöistä oli hyödyntänyt aiemmin päiväkohtaista liukumaa, joka ei kuitenkaan
sallinut riittävästi joustavuutta perheen kannalta, koska työtunteja ei voinut tallettaa myöhempää käyttöä varten. Toisella henkilöllä kaikki ylityö oli vuorostaan maksettu eikä vapaata ollut mahdollista saada toiveista huolimatta. Se, kuinka mielekkääksi joustaminen
säännöllisestä työajasta työnantajan tarpeiden vuoksi koetaan, riippuu siitä mitä toimihenkilö haluaa ja saa joustavuudesta vastineeksi. Työnteon järjestelyiden vastavuoroisuudella
ja oikeudenmukaisuudella onkin vaikutusta palkansaajien kokemaan työn mielekkyyteen
(Uhmavaara & Jokivuori 2003, 126–128).

Kysymys: Millaisia järjestelyitä on ollut käytössä?
– No ei oikeastaan mitään, [–] että siellähän tehtiin pitkää päivää ja joskus laitettiin, jos kysyttiin, niin laitettiin [tunteja ylös] ja sitten sanotaanko viikonlopputöistä oli sillä tavalla, että sitähän ei saanut vapaa-aikana, se piti ottaa rahana [–] mä en ole sitä rahaa sillä tavalla tarvinnut,
koska se vapaa-aika olisi ollut taas siihen aikaan tosi tärkeää. Ja se ei ollut mahdollista [--] eihän se mikään joustava ollut, koska se oli täysin yksipuolisesti. Se oli sanelupolitiikkaa.
[--]
K: Millaisia olennaisia muutoksia työaikapankki on aiheuttanut?
– Mun mielestä ehkä motivaatio on paljon korkeampi, tai ainahan mulla on ollut motivaatiota,
mutta tämä negatiivisuus, mitä edellisessä oli, niin mun mielestä työmotivaatiota on ja sitten
se, en mä laske niitä, että mä lähtisin tasan silloin pois, ja näin. [--] tietysti se tietoisuus, että
sulla on aina siellä sitä vapaa-aikaa käytettävissä, sehän on hirveän tärkeä asia. Ja sitten tämä
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työajan joustot, että voi tulla myöhemmin ja lähteä aikaisemmin, ja kaikennäköisiä tällaisia,
niin tämähän on… jokainenhan voi sen oman työnsä sitten suunnittelemaan ja tekemään, ettei
kaikki päivät ole samanlaisia, että sitä voi sitten hyödyntää.

H08, yksin asuva
Työaikapankin käyttöönoton yhteydessä otettiin kohdeorganisaatiossa käyttöön myös kellokortti, jonka myötä työtunnit kirjautuvat tarkasti ylös. Kellokortti onkin vapauttanut erilliseltä työajan seuraamiselta, jota esimerkiksi päiväkohtaisen liukuman hyödyntämiseen
liittyy, sekä mahdollistanut kaikkien tehtyjen työtuntien korvaavuudet. Työaikapankki sekä
liukuva työaika ja siihen liitetty saldotili ovat myös mahdollistaneet joustavuuden työajassa
sekä lisänneet mahdollisuutta saada vapaata omiin menoihin. Työajan joustavuudella voidaan myös katsoa olevan vaikutusta yksilöiden kokemaan työn mielekkyyteen (Antila
2005). Toimihenkilötyössä työaikaa ei aina ole mahdollista määritellä tarkasti työtehtävien
luonteen vuoksi, vaan työntekoa voi olla selkeämpää tarkastella valmistuvien työtehtävien
kautta (Antila 2005, 162–163; Julkunen 2004, 29–30). Lisäksi Järnefeltin (2002) ja van
Echteltin ym. (2005) mukaan palkansaajat pyrkivät saamaan työtehtävänsä valmiiksi, joka
voidaan mahdollistaa esimerkiksi pidentämällä työpäivää. Täten mahdollisuus joustavuuteen sopii myös hyvin toimihenkilötyöhön, jossa työtehtäviä ei ole aina mahdollista sovittaa tarkan työajan puitteisiin. Työn tekemistä on siten mahdollista jatkaa tilannekohtaisesti
tietäen, että tehdyt työtunnit tallettuvat ja ovat siten korvattavia.

[--] Meillä oli hankala, silloin, kun ei ollut kellokorttia, [--] niin meillä oli liukuma, mutta se
oli päivittäinen liukuma eli jos sä tulit aikaisemmin sä voit lähteä aikaisemmin sinä päivänä.
Eli se ei hyödyntänyt sua sillä tavalla, muuta kuin se, että sä tiesit etukäteen, että okei mun pitää mennä jonnekin, pystyin hyödyntämään. Mutta sä et pystynyt etukäteen sitä keräämään, että mä joudun joku päivä olemaan pois, että se oli hirveen hankalaa. Varsinkin, kun on pienet
lapset, niitten kanssa tulee yllätysmenoja ja tällaisia. Että tuli turhaan niin sanottua harmaata
ylityötä, koska ei viitsinyt sitä tuntia laittaa, sitten minnekään ylitöihin, kun ei huomannutkaan, että ai mun olisi pitänyt lähteä jo. [--] että se on helppo, että mun ei tarvitse miettiä sitä
asiaa, että tarvitseeko mun järjestää jotakin, olla kauemmin töissä etukäteen tai jälkikäteen,
vaan että mä voin joustaa oma työtilanteeni mukaan. Että se on ollut hirveen hyvä. [--]
K: Onko kaksi päällekkäistä järjestelmää hankala?
– Mun mielestä se oikeastaan on hirmu hyvä, ihan siinä, että kellokortti on erittäin hyvä mun
työssä ainakin, mulla tulee melkein päivittäin plussaa ja sitten mun ei tarvitse miettiä sitä sitten, että se on sitten siellä. Ja sitten jos mä tarvitsen, mä käytän ensisijaisesti sieltä ja sitten
toissijaisesti, jos mä otan kokonaisia päiviä, niin työaikapankista sitten.

H03, lapsiperhe
Niille, joille työaikapankki on uusi tuttavuus, muutokset järjestelmään siirtymisestä ovat
konkreettisia ja kannustavia, sillä kaikki säännöllisen työajan ylittävä työ tallettuu ja talletuksia on mahdollista saada vapaana. Virallistetun työaikapankin käyttöönotosta aiheutuneet näkyvät muutokset ovat vähäisiä niille, jotka ovat aiemmin hyödyntäneet vastaavia
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järjestelyitä. Niille, jotka ovat hyödyntäneet vastaavanlaisia järjestelyitä aiemmin on työaikapankin myötä mahdollistunut talletusten pitkäjänteinen kerääminen sekä talletusten
hyödyntäminen aiempaa pidempinä yhtäjaksoisina vapaina. Lisäksi työaikapankin sääntöjen myötä talletusten säästäminen ja käyttäminen on tullut järjestelmällisemmäksi. Myös
talletettavien osatekijöiden määrä on lisääntynyt, joten ylityön lisäksi talletuksia on mahdollista tehdä varsin laajasti. Tämä voi siten mahdollistaa talletusten keräämisen myös niille, joilla työpäivän pidentäminen on hankalaa. Työaikapankki mahdollistaa myös tuntien
lainaamisen, jonka myötä toimihenkilöt voivat saada vapaata, vaikka talletuksia ei olisi
kertynytkään. Järjestelmän avulla sekä toimihenkilöiden että työnantajan on mahdollista
saada ajantasaista tietoa tehtyjen työtuntien määrästä. Osa toimihenkilöiden hyödyntämistä
työaikapankkia edeltävistä järjestelyistä ovat olleet varsin samankaltaisia kuin varsinainen
työaikapankki, joskaan toimintatapoja tai sääntöjä ei ole aina kirjattu tarkasti ylös. Epävirallisten järjestelmien hyödyntäminen voi myös olla yhtä toimivaa kuin virallistettujenkin.

[--] ennen ei ollut mitään, että se oli niin kuin ihan, ei pidetty kirjaa, oli vaan kuukausipalkka
ja työt tehtiin mitä tehtäviä oli [--] meni aikaa vähän tai paljon.
K: Miten edellisen järjestelyn kanssa työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen onnistui?
– Huonosti. Paljon huonommin, koska sä oot, aina on niin kuin sellainen tunne, että työt oli
aina edellä ja kun niistä ei ollut ylhäällä tunteja, niin sä et voinut sanoa, että onko nyt paljon
vai vähän mennyt tunteja ja sitten kun työnantaja velvoitti, kun niillä oli epäilys, että mä olin
liian vähän töissä, niin ne ilmoitti mulle, että täytyy alkaa pitämään työaikakirjanpitoa. Mä sanoin, että ootteko ihan varmoja ja, että kyllä ja sitten kun ensimmäinen puoli vuotta meni niin
olihan se yllätys, että siellä oli tosi paljon tunteja, että se meni niin päin, että siellä oli vähän
liiankin paljon. [--] mä pidin ihan työtunneista kirjaa ja se oli niin kuin pankin tavoin toimi,
ihan lähes samalla lailla, että ihan mä pidin kirjaa […] puoli vuosittain todettiin paljonko on
tunteja ja pidettiin vapaana.

H06, lapsiperhe
K: Millaisia kokemuksia [aikaisemmasta] järjestelystä? Oliko joustavaa vai hankalaa?
– Oli se tietysti joustavaa, mutta ei siellä ollut niitä tunteja tietenkään samoja määriä sisällä,
joita nyt on 250, että se oli sellaista vähän pienimuotoisempaa, että se oli ihan muutamasta
päivästä kysymys korkeintaan, se mitä kerralla pidettiin […]
K: Oli lyhkäisempiä?
– Oli huomattavasti, että se voi olla monta viikkoakin, kun pidetään pankin kautta.

H10, lapsiperhe
K: Onko tämän järjestelmän myötä tullut suuria muutoksia?
– Tän järjestelmän osalta se suurin muutos oli se, että pelisäännöt on selkeästi kirjattu ja sitten
jos ajattelen edellistä työnantajaa, niin siellähän ei ollut työajan seurantaa käytettävissä, kellokorttijärjestelmää tai vastaavaa, että se oli niin kuin ruutuvihkoon tai muuhun merkattiin ylös,
että tää on mun mielestä hirveen hyvä [--]

H02, perhe
Lähes kaikki toimihenkilöt kertoivat hyödyntäneensä vastaavanlaisia järjestelyitä jo ennen
virallista työaikapankkia. Jokseenkin ristiriitaista on se, että osa toimihenkilöistä mainitsi
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järjestelmän käyttöönotosta olevan niin vähän aikaa, ettei järjestelmästä ollut vielä riittävästi kokemusta ja ettei järjestelmään oltu vielä täysin päästy ”kiinni”. Haastattelujen suorittamisen aikaan työaikapankki oli ollut käytössä kohdeorganisaatiossa lähes puolitoista
vuotta. Toisaalta, Järnefeltin (2002, 28–29) mukaan organisaatiossa tehtävät muutokset
voivat aiheuttaa työkiireitä, sillä muutosten toteuttaminen yhdessä päivittäisten työtehtävien kanssa voi olla työlästä. Täten organisaatiomuutoksesta johtuvat työt lisättynä normaaleihin työtehtäviin ovat voineet aiheuttaa kiirettä ja työpäivien pidentymistä sekä siten olla
syynä talletusten kertymiselle ja vähäisille mahdollisuuksille hyödyntää talletuksia. Kahdessa haastattelussa tulikin esille, että juuri organisaatiomuutoksen jälkeen töiden kanssa
on ollut kiireistä. Talletusten vähäinen käyttö sekä talletusten kerääntyminen ovat vuorostaan voineet aiheuttaa tunteen, ettei järjestelmää vielä osata hyödyntää oikealla tavalla,
kuten yksi toimihenkilö kuvasi. Järjestelmän hyödyntämisen periaatteet ilmeisestikin ovat
aiempien kokemusten sekä järjestelmän käyttöajan perusteella tuttuja, joten talletusten
käyttämisen ongelmallisuus voisi liittyä enemmänkin työtilanteisiin kuin käytön osaamattomuuteen ja kokemusten vähäisyyteen. Järjestelmän hyödyntämisen vähäisiin kokemuksiin voi myös osittain vaikuttaa se, että osa toimihenkilöistä oli ehtinyt pitämään vain yksittäisiä vapaapäiviä eikä pitkiä yhtenäisiä vapaita, jotka kuuluvat työaikapankin perusideaan.
Täten tuntemuksena voi olla, ettei järjestelmää ole käytetty riittävällä tavalla tai riittävän
tehokkaasti, vaikka myös yksittäisten vapaapäivien pitäminen ja talletusten kerääntyminen
luetaan järjestelmän hyödyntämiseksi.

K: Millaisessa tilanteessa olet hyödyntänyt järjestelmää edellisen kerran?
– No kuten sanottu, niin tämä järjestelmä on meillä uusi ja meillä ei aikaisemmin ole ollut tällaista työaikapankkimahdollisuutta ja nyt kun se otettiin käyttöön niin…lähinnä nyt on ollut se
tilanne, kun tämä järjestelmä on lähdetty rakentamaan [--] niin siinä on toistaiseksi vain kerääntynyt näitä vapaapäiviä, että hyvin vähän olen pystynyt vielä käyttämään, mutta periaatteessa varmaan ihan pidemmän aikavälin jälkeen, kun pääsee kiinni tähän järjestelmään, varmaan on ihan hyvä. Että en osaa vielä erotella, mutta voisin kuvitella, että tällaisen pidemmän
ajan vapaapäivän jakson säästäminen on ihan hyvä erinäisiä tilanteita varten.
[--]
K: Oletko ollenkaan pystynyt pitämään vapaata tämän järjestelmän puitteissa?
– Ihan muutamia yksittäisiä päiviä, ei sellaisia pidempiä jaksoja vielä toistaiseksi.

H07, yksin asuva
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7.2 Talletusten kerääntyminen
Toimihenkilöiden työaikapankin talletusten suuruus oli varsin vaihteleva. Viidellä henkilöllä talletusten suuruus oli 100–300 tuntia. Työaikapankkitilin saldoraja, 420 tuntia, oli
ylittynyt kolmella henkilöllä. Kahdella henkilöllä talletusten suuruus oli alle 50 tuntia,
koska henkilöt hyödynsivät arkikäytössä pääosin liukuvan työajan saldotiliä. Kiinnostava
huomio tutkielman kannalta on se, että haastatteluihin osallistuneista toimihenkilöistä neljä
ilmoittautui itse, joista kolmella työaikapankin talletusten saldoraja oli ylittynyt. Voidaankin tulkita, että kyseiset toimihenkilöt ovat halunneet kertoa järjestelmän toimivuudesta ja
tuntien kasautumisesta. Eräs toimihenkilö kertoikin halunneensa osallistua haastatteluun,
koska oma tuntikertymä on niin suuri, että muilla tuskin on vastaavaa. Toisaalta, halu kertoa omasta tilanteesta voi myös olla eräänlainen hätähuuto. Talletusten suuruus aiheutuu
toimihenkilöiden mukaan työkiireistä, joiden myötä tunteja kertyy, eikä talletusten käyttämiselle ole riittävästi aikaa. Työt ovat kuitenkin etusijalla ja vapaata otetaan vasta tilanteen
niin salliessa.

[--] Mullahan on ongelmana se, että sinne kertyy tunteja, liikaakin, että on vaikeuksia pitää niitä.
K: Mikä on saldon tilanne?
[--] Se on liikaa. Se on niin kuin niin huima, että se on liikaa, että nyt ensi viikon olen töissä ja
sitten on mulla, oon varannut näitä vapaita ihan. Kun päivässä ei kulu kuin se työpäivän verran, niin ei se kuitenkaan vähene kauheasti, tai väheneehän se mutta ei kauhean lujaa. [--] Koko ajan ollaan siellä ihan ylärajalla, että kyllä mua se vähän vaivaa, että vähän se on liian ylhäällä. Ja nytkin mä olin ajatellut pitää tämän perjantain vapaana, mutta tuli tämä seminaari,
että ei sitten… että sitä yrittää joka viikko ujuttaa päivän tai kaksi siihen, mutta sitten kun tulee
tällaisia, niin ei näistäkään voi olla pois kuitenkaan. Kyllä se on yhteinen, se on niin kuin työjuttuja, järjestetty juttu, niin kyllä se vaan on oltava mukana, jos meinaa töissä olla.

H06, lapsiperhe

Haastattelemieni toimihenkilöiden työaikapankin talletukset ovat kertyneet pääosin lisätyöstä ja ylityöstä. Kohdeorganisaatiossa säännöllinen vuorokautinen työaika on 7 tuntia
15 minuuttia ja kesäaikana 6 tuntia 15 minuuttia. Ylityötä on kahdeksan tuntia ylittävä työaika. Täten säännöllisen vuorokautisen työajan ja ylityön alkamisen välinen työaika on
lisätyötä. Talletuksia on kertynyt niin kiireaikana, erityisesti keväisin ja syksyisin, kuin
myös varsin tavanomaisesti työpäivien venyessä esimerkiksi tunnilla tai puolella tunnilla.
Kuudessa haastattelussa toimihenkilöt kertoivat työhön liittyvästä kiireestä, joka myös aiheuttaa työpäivien pidentymistä sekä siten myös aiheuttaa talletusten kertymistä. Toimihenkilöt ovat tallettaneet työaikapankkiin myös säästövapaita, matka-ajan palkkaa sekä
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viikonlopputyöstä saatuja korvauksia. Lisäksi työaikapankkiin on siirretty liukuvan työajan
tililtä saldorajan ylittäviä tunteja.

[--] painottuu viikonloppuun ja iltaan nämä työt aika paljon, niin sitten siinä sattuu olemaan
sellaisiakin viikkoja, että on parikin viikonloppua peräkkäin töitä, että tulee aika pitkiä putkia,
niin sitten on hyvä saada aina pankin kautta vähän pidempiä vapaitakin vastapainoksi.

H10, lapsiperhe

Kohdeorganisaatiossa toimihenkilöt tietävät itse työtehtävänsä ja voivat niiden puitteissa
järjestellä työ- ja vapaa-aikaansa. Liukuma-ajan puitteissa työnteko on järjestettävissä itsenäisesti, mutta pääosin toimihenkilöiden on sovittava esimiehensä kanssa ylityöstä ja vapaapäivistä, joten työaikapankin hyödyntäminen ei täysin perustu autonomiaan, vaikkakin
lisää sitä. Johtotehtävissä toimivien osalta ylityön tekeminen sekä tuntien käyttäminen on
päätettävissä itsenäisesti työtilanne huomioiden. Työaika-autonomian onkin todettu lisäävän työaikatyytyväisyyttä (Antila 2005, 64). Toimihenkilöiden mahdollisuudet työpäivien
venymiselle ja työaikapankin talletusten tekemiselle riippuvat kunkin henkilön elämäntilanteesta. Lapsiperheissä säännöllisestä työajasta joustaminen ei aina ole täysin ongelmatonta (Oinas 2005, 24–25, 92; Uhmavaara & Jokivuori 2003, 135–136). Perheellisille ylityö voi täten vaatia arjen järjestelyjä ja perheettömillä ylityö voi olla helpommin sovitettavissa ajankäytön kannalta. Tosin myös yksin elävillä on työn ulkopuoleisia velvoitteita
eikä yksin elävien mahdollisuudet tai halukkuus tehdä pidempää työpäivää ole niin yksiselitteisiä kuin yleisesti luullaan. Esimerkiksi Ojalan ja Kontulan (2002, 50) mukaan yksin
elävillä ei aina oleteta olevan työn ulkopuoleisen elämän aiheuttamia rajoitteita työssä
joustamiselle, kuten perheellisillä. Haastattelemani toimihenkilöt hyödyntävät työaikapankin ja liukuvan työajan tuntikertymää esimerkiksi perhesyistä, omiin menoihin ja opiskeluun, joten voidaan olettaa, että samat ajankäyttökohteet myös rajaavat mahdollisuuksia
pidentää työpäivää.

[--] Sit tietenkin tulee näitä, että mä käytän liukumia, justiin näitä äkkinäisiä lasten takia tai
muita yksityisasioita pitää hoitaa, niin sieltä on aina helppoa ollut ottaa. [--]
K: Onko työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta tullut ongelmatilanteita?
– No ei, mulla on joustava mies, joka hoitaa lapset silloin kun mä en ole kotona. Mutta kyllä se
vähän aiheuttaa, se paljo työ aiheuttaa, että silloin, kun joutuu tekemään pidempiä päiviä, niin
ehkä mikään muu ei aiheuta niin paljon ongelmia, kun kantaa huonoa omaatuntoa [--]

H03, lapsiperhe

[--] Ja se, etten mä ole tarvinnut [nykyisin] vapaata. Silloin, kun mulla on ollut pienet lapset tai
silloin, kuin olisi tarvinnut jotakin, olisi jotakin harrastuksia ollut, se [työajan joustavuus] ei
taas ollut mahdollista. Nythän tässä taas on… Sehän on armahtava siihen millainen elämänti-
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lanne kullakin sattuu olemaan eli tämähän on hieno, jos on lapset ja opiskelee tai jotain muuta
tällaista. Niin tämähän on hirveän hieno homma. Mulla vaan sen takia varmaan kertyy, kun mä
en hirveästi tarvitse sitä vapaa-aikaa.

H08, yksin asuva
Oma vaikutuksensa talletusten suuruuteen on myös sillä, että haastattelut suoritettiin lomakauden alkaessa eli juuri ennen kuin toimihenkilöt olivat siirtymässä kesälomalle, jonka
yhteydessä talletuksia pyritään käyttämään laajemmin. Tällöin talletukset olisivat korkeita
mahdollisesti juuri siksi, että niitä on kertynyt lähes vuoden ajan edellisen lomakauden
jälkeen. Talletusten suuruuteen vaikuttaa myös se, että ylityötunnit korvataan ylityökertoimien mukaisesti, joka omalta osaltaan kasvattaa saldojen suuruutta. Esimerkiksi Oinaan
ym. (2005) mukaan säännöllisen vuorokautisen työajan ylittävät työtunnit korvataan työaikapankkijärjestelyissä usein 1:1 eli tunti tunnista eikä ylityökorotuksia aina huomioida,
jolla on ainakin hieman negatiivisia vaikutuksia ylityöhön ja työaikapankkiin suhtautumiseen. Tarkastelemassani kohdeorganisaatiossa lisätyö tallettuu tunti tunnista -periaatteella,
mutta varsinaisten ylityötuntien korvaavuuksissa ylityön korotusosat on huomioitu. Grattonin ja Taylorin (2004, 85–88) mukaan työtuntien korvaavuuksilla on myös vaikutusta
siihen miten mielekkääksi pidentyvä työpäivä koetaan. Täten voidaankin olettaa, että kohdeorganisaatiossa työpäivän pidentymiseen suhtaudutaan positiivisemmin kuin tilanteessa,
jossa ylityötunneista saataisiin vain 1:1 korvaus.

Tutkielman ajankohta tai ylityökertoimien käyttö ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että
tuntikertymät tarkoittavat pääosin säännöllisen työajan lisäksi tehtyä työtä, jota on joidenkin toimihenkilöiden osalta tehty varsin paljon. Niillä toimihenkilöillä, joilla talletukset
olivat ylittäneet merkittävästi asetetut saldorajat, työmäärän voidaankin olettaa olevan ainakin jossain määrin liian suuri. Oinaan ym. (2005, 59) mukaan jatkuva plussaldojen täyttyminen onkin osoitus ongelmista resursoinnissa ja henkilöstön määrässä. Työpäivien pidentyminen voi johtua työtehtävien määrästä, työlle asetetuista aikatauluista, mutta myös
palkansaajan omasta kiinnostuksesta sekä halusta saada tehtävät valmiiksi ja siten hoitaa
työnsä hyvin (Hakanen 2004; Antila 2005). Kohdeorganisaatiossa sairastumiset ovat aiheuttaneet jonkin verran töiden kasautumista tietyille henkilöille, jonka myötä myös työaikapankin talletukset ovat kertyneet. Ristiriitoja voikin aiheuttaa toimihenkilöiden halu tehdä
työnsä hyvin ja samalla pyrkiä tekemään työnsä säännöllisen työajan ja annettujen resurssien puitteissa, josta seuraava tekstikappale toimii hyvänä esimerkkinä.
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[--] Ja kun ei pysty pitämään niitä, [--] että se on varmaan niin kuin kasaantunut ja sitten sitä
työtä on ollut ihan ylettömästi. Niin, en minä pysty sitä kymmenessäkään vuodessa normaalityöajalla, kun sitä tahtoo tulla kuitenkin koko ajan lisää, niin purkamaan [saldoa kokonaan]. [-] ainoa, mitä mä kieltäydyn siitä ottamasta vastaan on, että kun joku päivittelee paljon mulla
on siellä tunteja. Mun kohdalla on tehty esimerkiksi sellainen, että niitä ei makseta, niin mun
mielestä on silloin ihan turha hurskastella, että niitä tulee sinne lisää, jos työtehtävät, että niitä
on niin paljon, ettei niistä selviä normaalityöajalla. Mä kieltäydyn siitä, syyllistymästä, että sitten se, että joko maksetaan niitä pois, että ne ei näytä niin pahalta tai, kun meillä joillekin on
niitä maksettu, tai sitten annetaan lisää työvoimaa tai työnantaja sanoo ihan selkeästi, mitä jätetään tekemättä, kun työaika ei riitä. Tässähän ne vaihtoehdot on, mutta mä kieltäydyn syyllistymästä siitä, että mä teen sen työni, mikä mulla on annettu.

H04, yksin asuva

Osittain talletusten suuruus johtuu juuri siitä, ettei talletuksia makseta kovinkaan usein
rahana. Osassa haastatteluista tuli myös esille lievää tyytymättömyyttä rahakorvausten vähäisiä määriä ja niihin liittyviä epätarkkoja käytäntöjä kohtaan. Toimihenkilöt näkevätkin
tilanteen jossain määrin ongelmallisena, sillä talletusten määrä ei ehdi työkiireiden ja siten
myös vähäisten vapaiden vuoksi pienenemään riittävästi suhteessa kerääntyvien talletusten
määrään. Osalle toimihenkilöistä talletuksia kertyy kuukausittain esimerkiksi työtehtävien
valmistelun ja niille asetettujen aikataulujen aiheuttamasta työpäivien pidentymisestä. Rahakorvauksilla saataisiinkin siten vähennettyä talletusten määrää. Talletusten kertymisen
syynä sekä työaikapankin käyttöönoton taustalla olevana ajatuksena on, että säännöllisen
työajan ylittävästä työstä saatavan rahakorvauksen sijaan toimihenkilöille tarjotaan mahdollisuus kerätä talletuksia, jotka voidaan työtilanteiden mukaisesti vaihtaa vapaa-ajaksi.
Työaikapankkijärjestelmään liittyminen on myös vapaaehtoista, joten tyytymättömyys järjestelyyn ei johdu ainakaan siitä, että toimihenkilöitä olisi pakotettu käyttämään järjestelmää, jonka puitteissa säännöllisen työajan ylittävästä työstä ei makseta. Tyytymättömyys
voi siten johtua siitä, ettei talletuksia ehditä käyttämään riittävästi eikä niistä myöskään saa
riittävästi korvauksia rahana. Esimerkiksi Oinaan ym. (2005, 5) mukaan palkansaajat haluavat työstä vastavuoroisesti riittävän korvauksen. Lähes kaikki kohdeorganisaation toimihenkilöt hyödyntävät työaikapankkia, joten myös tämä osoittaa, että vapaa mielletään
rahakorvauksia tärkeämmäksi. Niiden osalta, jotka kokevat, että talletuksia ei ole voitu
hyödyntää riittävästi, tyytyväisyys työaikapankin mahdollistamaan joustavuuteen ja vapaapäiviin ilmeisestikin ylittää vielä järjestelmään tyytymättömyyden määrän. Muussa tapauksessa tyytymättömät olisivat jo varmastikin irrottautuneet järjestelmästä. Todellinen syy
työaikapankkijärjestelmään siirtymiselle sekä työaikapankin talletusten vaihtamiseen pääosin vapaaksi juontuu kohdeorganisaatiossa ylityökorvauksiin budjetoidun summan vähäisyydestä. Ehdotus työaikapankkijärjestelmään siirtymisestä tuli kuitenkin organisaation
toimihenkilöiltä. Täten työaikapankilla on pyritty mahdollistamaan säännöllisen työajan
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ylittävän työn korvauksellisuus, joka tässä tapauksessa on pääosin vapaan muodossa. Tosin, Oinaan ym. (2005) tutkimuksessa työaikapankkijärjestelmä nähtiin työnantajan kannalta keinona säästää ylityökorvauksissa. Suorittamissani haastatteluissa ainoastaan yksi
toimihenkilö näki järjestelmän taustalla olevan työnantajan pyrkimyksen säästää kustannuksissa, jonka lisäksi osassa haastatteluista tuotiin epäsuorasti esille järjestelmän käytön
olevan työnantajan kannalta taloudellisesti halvempaa. Se, ettei järjestelmän käyttöönottoa
ole juurikaan pohdittu taloudelliselta tai säästösyiden kannalta voi olla osoitus toimihenkilöiden lojaaliudesta työnantajaa kohtaan. Toisaalta, toimihenkilöt voivat myös suhtautua
ymmärtävästi organisaation tilanteeseen ja siihen, ettei ylityökorvauksia ole voitu maksaa,
tai vaihtoehtoisesti toimihenkilöt ovat varsin tyytyväisiä mahdollisuuteen saada rahan sijasta vapaata.

[--] Se on tietysti sellainen jokaisen tavallaan vapaa harkinta, että lähteekö tähän järjestelmään
mukaan vai ei. Ja meillä on kuitenkin sellaisia tilanteita, että kun aivan kaikki eivät ole järjestelmässä mukana, niin se saattaa myös aiheuttaa epätasa-arvoisuuden kokemusta siinä mielessä, että jos jollekin maksetaan ylityötä ja joku toinen tallettaa sen pankkiin, mutta kun me lähdettiin tähän järjestelmään mukaan, niin meillä oli tämmöinen yhteinen joukkotahto tai joukkohenki siitä, että me halutaan tämä järjestelmä käyttöön ja me aiotaan sitä käyttää. Mutta, että
varmaan tämän tyyppisiä juttuja saattaa jossain vaiheessa tulla. Ja sitten tietysti joutuu aina
miettimään sitä, että kun yli- tai lisätöitä syntyy, että mikä osuus on pankissa, pannaanko kaikki pankkiin vai pannaanko osittain pankkiin, pannaanko osa maksuun.

H02, perhe

K: Entä järjestelmän käyttöönoton vaikutukset työnantajakuvaan?
– No sanotaan, että kyllä mä koen sen enemmänkin niin, että tällainen järjestelmä on otettu sen
takia käyttöön, ettei haluta maksaa ylitöitä rahassa. Että ehkä kuitenkin tällainen negatiivinen
sävy siinä on, ja viesti.
K: Mutta tuoko kuitenkin jotain etua?
– No se tuo etua sillä tavalla, että sitten työnantaja ei musta kanssa hirveän jyrkkään sanoa, että et saa pitää sitä työaikapankkia, koska sitä pitää myöskin pitää vapaana, että eihän sitä voi
vaan kerryttää, että ei voi olla yhtäkkiä puolta vuotta pois. Ja musta tuntuu, että tämä työnantaja oli yllättynyt nyt ensimmäisen tilinpäätöksen yhteydessä, että myöskin tämä kertynyt saldo
pitää ottaa tilinpäätöksessä huomioon, koska se voi realisoitua, jos henkilökunta lähtee veke.
Että nyt mä luulen, että se vaikuttaa siihen, että myöskin sitten rahassa korvataan enemmän,
koska silloin ne [talletukset] saadaan pois, tai koska sillä ei ole sen tuloksen muodostumisen
kannalta mitään merkitystä onko se siellä pankissa vai onko se maksettu ulos rahana.

H05, lapsiperhe

K: Mitä ajattelet järjestelmään siirtymisen vaikutuksista palkkaan?
– Kyllä se talolle on varmasti hyvä ratkaisu ja kyllä se on tietysti mullekin, ei sillä, että nythän
on vaan se määrä niin suuri, että kyllä tämä ihan hyvin sopii mulle. [--]

H06, lapsiperhe

Pidettyjen vapaiden aikana kasautuneet työtehtävät saattavat myös aiheuttaa lisää ylityötä
ja siten lisätä työaikapankin talletusten määrää. Töiden kasautuminen johtuu työmäärien
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vaihtelevuudesta sekä siitä, että toimihenkilöt vastaavat varsin usein omista työtehtävistään
ja niiden siirtäminen muille on jokseenkin vähäistä. Uhmavaaran ja Jokivuoren (2003, 134)
mukaan työtehtävien kasautuminen vapaiden aikana johtuu osittain juuri siitä, ettei kukaan
tee vapaalla olevan töitä, mutta myös henkilöstön riittämättömyydestä työtehtäviin nähden.

K: Millainen järjestelmä on toimivuudeltaan?
– Onhan se aika joustava, periaatteessahan se on hyvinkin joustava, mutta se on sitten se käytäntö, että miten sieltä pystyy pitämään niitä vapaita ja miten järjestellään työt ja se, mun mielestä, jos työt ei häviä mihinkään, se on ihan saletti, niin se voi aiheuttaa sen kierteen, että sitten se vaan lisää niitä ylitöitä.

H04, yksinasuva

Säännöllisen työajan ylittävien työtuntien ylöskirjautumista pidettiin työn kannalta erittäin
tärkeänä eikä harmaalle ylityölle olekaan nykyisin mahdollisuutta. Toimihenkilöiden kannalta tämä on varsin hyvä käytäntö, sillä kaikki säännöllisen työajan ylittävät työtunnit
tallettuvat, jonka lisäksi ylityötunneista saadaan niihin kuuluvat ylityökorotukset. Työtuntien kirjautuminen kellokortilla on myös poistanut työtuntien vähättelyä, sillä aiemmin
vähäisiä työajan ylityksiä ei ole aina viitsitty kirjata ylös. Kellokortti onkin siten toimihenkilöstä riippumaton väline, joka kertoo tunnollisesti todellisen työajan pituuden.

K: Oleelliset työaikapankin aiheuttamat muutokset edelliseen järjestelyyn verrattuna?
– Oleelliset muutokset, että nyt se on ihan selkeästi oikeudenmukainen ja nyt tulee näkyviin
kaikki, ei jää sellaista harmaata aluetta, jota ei sitten pysty kolme varttia laittamaan tai puoli
tuntia, minkä istuu joka päivä, niin siitähän kertyy aikamoinen summa kuukaudessa. Niitä ei
aikaisemmin merkannut ylös, nythän tulee kaikki näkyviin sen takia, että on toi kellokortti tossa lykkää sen ajan, että siinä mielessä mä koen, että tämä on oikeudenmukainen ja kohtelee
sitten kaikkia oikeudenmukaisesti, ettei tule sellaista tilannetta, että epäilee sitä, että istuuko
toi nyt ihan oikean työn takia täällä vai istuuko se muuten vaan kovasti keskustelemassa täällä,
että ilmoittaa, että on ollut ylitöissä. Kyllä se on oikeudenmukaisempi nyt.

H07, yksin asuva

K: Jos edelliseen lisätään työaikapankki, mitä vaikutuksia työn mielekkyyteen?
– On nimenomaan, kun sitä työtä on paljon, että tietää ettei tee hukkaan sitä työtä, jos työpaikalla joutuu olemaan pidempään, niin se tulee ainakin merkittyä. Että se on siinä ollut hirveen
hyvä.
[--]
Että [aikaisemmin ennen työaikapankkia, kun käytössä oli päiväkohtainen liukuva työaika] tuli
turhaan niin sanottua harmaata ylityötä, koska ei viitsinyt sitä tuntia laittaa, sitten minnekään
ylitöihin, kun ei huomannutkaan, että ai mun olisi pitänyt lähteä jo.

H03, lapsiperhe

Lisäksi järjestelmän ja tuntien ylöskirjautumisen katsottiin antavan tietoa työnantajalle
työn todellisista määristä. Täten voidaankin miettiä onko järjestelmää osattu hyödyntää
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riittävästi toimihenkilöiden kuormittumisen, työmäärien sekä henkilöstön riittävyyden tarkasteluun, sillä kolmella toimihenkilöllä talletukset olivat kasvaneet yli asetettujen tuntirajojen. Maininta siitä, että työaikapankkia opittaisiin käyttämään oikealla tavalla voikin osittain viitata myös tähän.

K: Entä järjestelmän tulevaisuus?
– Toivon, että se on meillä edelleen käytössä, kun sen seurantaan satsataan, niin mä suhtaudun
siihen hirveän positiivisesti ja toivon myös, että me opitaan itse sitä käyttämään laajemmin
kuin me käytetään tällä hetkellä. Me ollaan kuitenkin sen verran iso työyhteisö, että täällä on
liikkumavaraa, ainakin tietyiltä osin. Että sitä ihan oikeasti voi käyttää mihin sen on tarkoitus.

H02, perhe

[--] meillä muistaakseni puolella ihmisiä on suurin piirtein työaikapankissa vähän enemmän
saldoja, niin se meinaa, että se on tietynlainen seuranta, jos työnantaja osaa sitä hyvin käyttää
edukseen tai hyväkseen, että miksi joillekin ihmisille kasaantuu niitä töitä enemmän tai se voi
olla myös väline kehittää myös sitä duunia, sitä työyhteisöä, katsoa, että onko jossakin vajausta tai jos jossakin yksikössä ei ole koskaan ylitöitä, niin ne on joko helkutin tehokkaita tai niiden työt on mitoitettu juuri oikein [--]

H04, yksin asuva

Pääosin toimihenkilöt eivät olleet huolissaan saldojensa suuruudesta, vaikka viidellä henkilöllä talletusten määrä olikin yli 200 tuntia, sillä työaikapankin saldotilillä olevien talletusten katsottiin olevan nimenomaan tallessa ja tilanteesta riippumatta korvattavia säästöjä.
Talletusten osalta on myös suunniteltu tulevia lomia, joten tuntien säästäminen ja niiden
kerääminen hieman suuremmiksi on osittain myös tarkoituksellista. Haastatteluissa mainittiin myös, että työaikapankin talletusten keräämisen avulla esimerkiksi uuden, työt aloittaneen toimihenkilön on mahdollista saada lomaa, vaikka varsinaisia lomapäiviä ei olisikaan
kertynyt. Lisäksi työaikapankki nähtiin vastavuoroisena järjestelynä, jossa toimihenkilöt ja
työnantaja joustavat kumpikin toisen tarpeiden mukaisesti. Täten toimihenkilöt odottavat
saavansa talletuksilleen vastinetta ja vastaavasti toimihenkilöt ovat valmiita pidentämään
työpäivää työnantajan tarpeita ajatellen eli työtehtävien vuoksi. Järjestelmän käytön vastavuoroisuus onkin yksi keino pitää palkansaajat tyytyväisenä (Uhmavaara & Jokivuori
2003, 126–130). Kahdessa haastattelussa tuli myös ohimennen esille, että kerättyjä talletuksia voitaisiin käyttää myös eläkkeelle siirtymisen aikaistamiseksi.

[--] siellä on niin paljon tunteja, että mun pitäisi käyttää niitä pois. Se on se ongelma siinä ilmeisesti. Ei se mulle ole ongelma, varmaan näille valvojille, tän toiminnan valvojille, se on
ongelma ilmeisesti. Onhan mulla hirveästi säästössä, nehän on säästöä [--]

H08, yksin asuva
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[--] No se tuo etua sillä tavalla, että sitten työnantaja ei musta kanssa hirveän jyrkkään sanoa,
että et saa pitää sitä työaikapankkia, koska sitä pitää myöskin pitää vapaana, että eihän sitä voi
vaan kerryttää, että ei voi olla yhtäkkiä puolta vuotta pois ja musta tuntuu, että tämä työnantaja
oli yllättynyt nyt ensimmäisen tilinpäätöksen yhteydessä, että myöskin tämä kertynyt saldo pitää ottaa tilinpäätöksessä huomioon, koska se voi realisoitua, jos henkilökunta lähtee veke.

H05, lapsiperhe

K: Millaisissa tilanteissa työnantaja kehottaa tallettamaan tai nostamaan tunteja?
– Kyllä on sanottu, että pitäisi pyrkiä pitämään ne päivät, mutta nyt työtilanne on vaan ollut
sellainen, ettei ole pystynyt. Järjestötyössä kyllä ihan välttämätöntä, menee työtilanteen mukaan, koska tämä työ on sellaista aaltoilevaa, että välillä tulee tällaisia ihan ruuhkahuippuja ja
sitten taas sellaisia suvantohetkiä, että tämä tallentaminen tapahtuu varmaan nyt keväisin ja
syksyisin, jolloin on kiireempää tämä työ ja sitten pitää pyrkiä purkamaan kesän aikana, mutta
kyllähän tässä tulee pakostakin eteen se, että pitää jossakin vaiheessa sitten vaikka ottaa kuukauden työvapaata sen työaikapankin puitteissa sitten erinäisten syiden takia tai sitten ainakin
sen takia, että saa tyhjennettyä, muutenhan tässä pääsee sitten eläkkeelle jo viisi vuotta aikaisemmin kuin pitäisi.

H07, yksin asuva

Monet haastateltavista kertoivat myös talletustensa suuruudesta ja niiden ongelmallisuudesta, sillä talletukset useinkin vain kertyvät, eikä talletusten hyödyntämiselle ole riittävästi
aikaa. Viidellä toimihenkilöllä talletusten suuruus oli 100–300 tuntia ja kolmella toimihenkilöllä talletukset olivat ylittäneet jopa asetetun saldorajan, joista kahdella saldoraja oli
ylittynyt erittäin räikeästi. Kahdella henkilöllä talletusten suuruus oli vuorostaan alle 50
tuntia, sillä he hyödyntävät lähinnä liukuvan työajan saldotiliä. Työpäivän pidentyminen,
ja siten myös talletusten kerääntyminen, johtuu usein esimerkiksi työmäärien, toimihenkilötyön rajattomuuden tai työn kiinnostavuuden ja sen omaksi kokemisen vuoksi (Hakanen
2004, 182, 208, 290; Uhmavaara & Jokivuori 2003, 131; van Echtelt 2005, 505–506). Uhmavaara ja Jokivuori (2003, 134) ovat kuitenkin maininneet työtuntien tallettumisen ongelmallisuudesta, sillä työpäivien pidentyminen ja työtuntien saldokertymä voivat toimia
myös eräänlaisena palkansaajan osoituksena omasta tarpeellisuudesta ja työpanoksen määrästä. Talletusten määrän rajaaminen esimerkiksi tarkkojen saldorajojen avulla nähtiin
myös ongelmallisena, koska tällöin kaikki työtunnit eivät enää tallettuisi eikä kaikesta
työstä saataisi korvausta. Vastaavasti saldorajan ylittävien työtuntien maksaminen voisi
olla toimiva ratkaisu, joskin se on ongelmallista ylityökorvauksien vähäisen budjetoinnin
vuoksi. Haastatteluissa tuli myös esille, ettei työaikapankkia koeta järjestelmänä, jonka
avulla toimihenkilöt pyrkisivät erityisesti haalimaan itselleen talletuksia. Työt haluttaisiinkin hoitaa työaikana, mutta ylityöhön ja pankkivapaiden peruuntumiseen on suhtauduttu
kuitenkin työn luonteen vuoksi varsin ymmärtävästi. Työaikapankki toimii kuitenkin jous-
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tavuutta tuovana välineenä, joka mahdollistaa talletusten keräämisen siten, että tarpeen
vaatiessa, mutta työtilanteen ehdoilla, vapaata on mahdollista saada.

[--] Ja sinne ihmisillä alkaa kertymään aika hurjia tuntimääriä, että mullakin on jo 250, mä tiedän, että en ole lähellekään kärkipäässä, että siinä voi jossakin vaiheessa sitten tulla se ongelmaksi, jos niitä ei muulla lailla korvata, siis rahana, että jos ne pidetään pelkkänä vapaana, niin
alkaa tulla aika vastaan, ettei niitä ehdi kukaan pitämään sitten enää, että joku leikkuri sinne
pitää saada sitten, että korvataan jossain vaiheessa sitä rahana.

H10, lapsiperhe

K: Mikä on järjestelmän merkitys työnteon kannalta?
– No, sanotaan niin, että ei sillä ole niinkään merkitystä. Mutta se on kiva, että sä voit irtaantumaan pidemmäksi aikaa töistä, korvaa jotakin vuorotteluvapaan tarvetta, mutta ei se mun
mielestä siihen työn tekemiseen mun mielestä vaikuta millään lailla. Että ei sitä tee, ahmi sinne
pankkiin sitä vapaata, että päinvastoin, että harmittavaa on, että on kertynyt niin paljon ylimääräistä työtä, että on sitä pankkiin kertynyt vähän tarpeettoman paljon.

H05, lapsiperhe

K: Olisiko tehtävissä jotakin, että voisi pitää vapaita?
– No en mä tiedä. Vähentää töitä, mutta kun tämä ala on tällainen, ettet sä voi sanoa, että nyt ei
tehdä, kun oon vapaalla, niin se on vähän huonoa, että sillä lailla mä mietin tuota, että kun se
on noin hurja tuo summa, että pitäisikö siinä olla jokin raja tai katto, että jos se menee jonkin
yli, niin sitten se pakotetaan maksuun, että ei voi pitää, jos sulla on 450 tuntia, niin sehän tarkoittaa kahta kuukautta. Niin se on niin kuin niin paljon. Että siinä työt kärsii, että jos on joku
tuntiraja. Mä en tiedä mikä se voisi olla, mutta jos sen ylitse menee, niin sitten se kylmästi
menee automaattisesti maksuun, että ei voi tullakaan tällaista määrää, koska tämä on jo ongelma pitää tällainen.
K: Sopimuksessahan on 420 tuntia raja.
– Niin just joo, mä en sitä muistakaan. Tämä nyt meneekin sen yli…varmaan tämä nyt hoituukin parin viikon sisällä, mutta se on liian korkea. Koko ajan ollaan siellä ihan ylärajalla, että
kyllä mua se vähän vaivaa, että vähän se on liian ylhäällä. Ja nytkin mä olin ajatellut pitää tämän perjantain vapaana, mutta tuli tämä seminaari, että ei sitten… että sitä yrittää joka viikko
ujuttaa päivän tai kaksi siihen, mutta sitten kun tulee tällaisia, niin ei näistäkään voi olla pois
kuitenkaan. Kyllä se on yhteinen, se on niin kuin työjuttuja, järjestetty juttu, niin kyllä se vaan
on oltava mukana, jos meinaa töissä olla.

H06, lapsiperhe

K: Entä onko työaikapankilla ollut vaikutusta työn mielekkyyteen?
– On sillä tavalla, ehkä se on tullut vielä joustavammaksi, että kun työaikapankissa on, jos näkee, ettei nyt ole töitä, voi entistä paremmin hyvällä mielellä pitää silloin vapaata, et tehdään
töitä silloin kun on töitä ja pidetään vapaata kun siihen on mahdollisuus.

H01, yksin asuva
Kahdessa haastattelussa toimihenkilöt mainitsivat, että käytössä olevat järjestelmät, niiden
joustavuus ja vaivattomuus sekä kaiken työajan tallettuminen myös mahdollistavat talletusten keräämisen tarkoituksettomasti. Tällaista tuntien keräilyä ei ainakaan mainittu, tai tiedetty, tapahtuneen kohdeorganisaatiossa. Vastaavanlaisesta ”epärehellisestä” työtuntien
keräämisestä on tehty huomioita Oinaan ym. (2005, 134–135) tutkimuksessa, jossa työnte-
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kijät olivat pyrkineet kartuttamaan tuntisaldoaan saadakseen itselleen enemmän vapaata.
Tuntien kertymiseen ja niiden määrään sekä järjestelmän oikeudenmukaisuuteen vaikuttaa
varmasti myös Uhmavaaran ja Jokivuoren (2003, 134) kuvailema tilanne, jossa työstään
ripeästi suoriutuva ei saa talletuksia, kun taas vastaavan työn hitaammin tekevä kasvattaa
tuntisaldoaan ja hankkii siten itselleen vapaapäiviä.
”[--] tää on mun mielestä hirveen hyvä, että mä oon itse kellokortin kannattaja, että tavallaan
sun ei itse tarvitse rasittaa, vaan sitten on kellokortti, joka kertoo, että milloin sä oot liikkunut,
tosin sehän ei kerro sitä, että oletko sä tehnyt työtä vai etkö ole. Mutta ainakin, että olet käynyt
tai ollut läsnä.”

H02, perhe

7.3 Talletusten käyttäminen

7.3.1 Vapaata vai rahaa?
Haastatteluissa tuli selkeästi esille toimihenkilöiden halu ottaa työaikapankin talletuksista
mieluummin vapaata kuin rahaa. Yksityisen elämän aika onkin tärkeää sekä pidempinä
yhtenäisinä että lyhyempinä vapaina tai yksittäisinä vapaapäivinä. Järjestelmän käyttöönoton taustalla on myös toimihenkilöiden yhteinen halu ottaa säännöllisen työajan ylittävät
työtunnit vapaana. Kahdeksan toimihenkilöä koki kuitenkin tärkeäksi mahdollisuuden saada talletuksista vapaan ohella myös rahaa. Talletusten vaihtamista rahaksi ei kuitenkaan ole
suoraan sisällytetty järjestelmään, vaan ensisijaisesti talletuksia pyritään käyttämään vapaana, jonka vuoksi talletuksia on maksettu lähinnä tilannekohtaisesti ja erikseen sopimalla. Toimihenkilöt siis haluaisivat, että mahdollisuus saada talletuksia rahana vahvistettaisiin yleiseksi käytännöksi. Haastattelujen aikaan ongelmana oli lähinnä se, ettei ylityökorvausten budjetti täysin salli tätä.

Toimihenkilöiden halu saada talletuksista myös rahallisia korvauksia ilmeisesti juontaa
juurensa työaikapankin talletusten käyttömahdollisuuksista, sillä työkiireet ovat estäneet
vapaiden pitämistä. Oinaan ym. (2005, 4) mukaan työaikapankin talletusten käytön ongelmallisuus lisää erityisesti tyytymättömyyttä järjestelmää kohtaan. Toimihenkilöiden halu
saada talletuksista rahallisia korvauksia näyttäytyy siten jossain määrin myös epäluottamuksena järjestelmän toimivuutta kohtaan sekä haluna saada enemmän korvauksia teh-
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dyistä työtunneista. Toimihenkilöiden haluaman rahallisen korvauksen taustalla on myös
ajatus siitä, että talletusten kasvaessa niiden vähentäminen sekä pyrkimys pitää talletusten
määrä saldorajojen puitteissa on myös hankalampaa, sillä tunteja kertyy osalle toimihenkilöistä lähes jatkuvasti. Talletusten kertyminen ja niiden käyttämisen hankaluudet luovatkin
ongelmatilanteita. Työaikapankin talletuksia on toki haluttu rahassa myös rahan tarpeen
vuoksi. Haastatteluista voi kuitenkin tulkita, että talletuksia on maksettu myös työaikapankin tuntikertymän siistimiseksi. Henkilöstöpäällikön mukaan haastatteluja edeltäneen viiden kuukauden aikana talletuksia oli maksettu 10 henkilölle. Haastattelemistani toimihenkilöistä kolme kertoi nostaneensa talletuksia rahana.

[--] Työ aiheuttaa ne rajoitteet, että jos on miettinyt, että pidät ensi perjantain vapaana ja sitten
tuleekin kokous tai jokin tapaaminen perjantaiksi ja sitten jos joudutaan venkslaamaan, niin
kyllä vapaapäivä peruuntuu ja työt on ensin. [--]
K: Otatko talletuksia mieluummin vapaana kuin rahana?
- No pääsääntöisesti vapaana, sanotaan niin. Että se on ensisijainen ja sitten, jos vapaa ei onnistu, niin sitten rahana.

H06, lapsiperhe

K: Miten koet, kun [työaikapankin] talletukset saa pääosin vapaana eikä rahana?
– Molempia mielellään, jos tulee paljon, että osa rahana ja osa vapaana, mutta tossa summassa
mikä mulla on toi saldo, niin se on ihan kiva, että tossa vielä haluaa ottaa vapaana, että tossa ei
ole niin paljoa vielä, mutta jos olisi paljon, niin varmaan mielellään molempia.

H09, lapsiperhe

7.3.2 Mihin sitä vapaata käytetään?
Työtehtävien määrän vuoksi työpäivä usein pidentyy. (Antila 2005; Julkunen ym. 2004;
Järnefelt 2002; van Echtelt ym. 2005). Tämä vuorostaan vähentää yksityisen elämän aikaa.
Takalan (2004) mukaan työn ulkopuolisen ajan vähentyminen voi vuorostaan aiheuttaa
kiirettä erilaisten yksityisen elämän tehtävien parissa. Ylöstalon (2006, 7) mukaan palkansaajat haluaisivatkin aikaa myös muulle kuin työn tekemiselle. Työaikapankkijärjestelmä
ei ole järjestely, jonka avulla työmäärä vähentyisi, ellei työtehtäviä siirretä esimerkiksi
vapaiden aikana muille. Tosin järjestelmän avulla työaikaa voidaan järjestellä siten, että
yksityisen elämän aikavaatimukset on mahdollista huomioida. Työaikapankin hyödyntäminen perustuu siihen, että säännöllisen työajan ylittävät työtunnit kirjautuvat ylös ja talletuksia voidaan saada vapaana. Mikäli työpäivien pidentymisestä saataisiin korvaus rahana,
aiheuttaisi tämä vapaa-ajan määrän vähenemistä. Työaikapankki vuorostaan mahdollistaa
säännöllisen työajan ylittymisestä kertyneiden talletusten avulla vapaan siirtämisen toiseen
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ajankohtaan. Työaikapankista ja liukuvan työajan saldotililtä saatavien vapaiden avulla
myös mahdollistetaan työajan joustavuus, jota ei olisi ilman järjestelmiä. Ongelmallista
työaikapankin talletusten käyttämisessä on kuitenkin se, että vapaata on mahdollista saada
lähinnä työtilanteiden salliessa.

K: Miten hyödynnät järjestelmää käytännössä, talletusten ja nostojen osalta?
– No tuota mä en esimerkiksi tee iltaisin pidempää, mä voin olla tunnin tai puolitoista, jotka
menee ihan niin kuin normaalisti päiväjutuissa, että en mä pidä sitä ylityönä ollenkaan. Jos on
ylityötä, niin siitähän pitää kysyä lupa ja sittenhän siitä tulee ylityökorvaus, täähän on vaan, että tää venyy tämä päivä. Ja sitten, jos mä pidän niitä, niin mä voin ehkä edellisenä päivänä tai
viikkoa aikaisemmin sanoa, että mulla on joku suunnitelma, että otan sen sitten, ei siinä ole
mitään ihmeellistä. Kunhan sen vaan pitää, ettei se vaan muita työasioita sotke siinä, sehän siinä on olemassa. Eli hyvin joustavaa se on kyllä, koska nythän on hirveät paineet siitä, kun siellä on niin paljon niitä [tunteja], että pitäisi pitää pois, mutta kun ei työtahti anna hyödyntää sitä
sillä tavalla, ehkä olisi mielenkiintoa käyttääkin sitä, että voisi ottaa pidempää viikonloppua tai
lyhennettyä viikkoa. Mulle kestäisi todella pitkälle ne tunnit, mitä mulla on siellä, mutta ei se
taas sitten töiden hoidossa ole hyvä.

H08, yksin asuva

Toimihenkilöt kuvailivat työaikapankkia hyvänä ja joustavana järjestelmänä, jonka avulla
työ ja yksityinen elämä on mahdollista sovittaa toisiinsa aiempaa paremmin. Mahdollisuudet saada aikaa ja vapaapäiviä yksityisen elämän osa-alueisiin ovat siis tärkeässä asemassa
arjen yleisen sujuvuuden kannalta. Toimihenkilöt kuvailivat järjestelmän etuja omaan elämäntilanteeseensa nähden, mutta huomioivat järjestelmän hyödyt myös muiden näkökulmasta tarkastelemalla järjestelmän muita mahdollisia käyttökohteita. Toimihenkilöt pitivät
tärkeänä työaikapankin suomaa mahdollisuutta saada vapaata tarvittaessa omiin menoihin
tai oman työssä jaksamisen vuoksi. Erityisen tärkeänä järjestelmässä pidettiin sen tuottamaa mahdollisuutta sovittaa työ ja perhe-elämä toisiinsa. Näin totesivat myös osa niistä,
joilla ei ole perhettä tai lapsia. Myös Oinaan ym. (2005, 56) tutkimuksessa järjestelmän
katsottiin olevan eduksi perheen kannalta. Työaikapankin sekä liukuvan työajan talletuksista on mahdollista ottaa vapaata tai lyhentää työpäivää työtilanteen mukaan, esimerkiksi
lastenhoidollisista syistä sekä perheen normaaleihin tai yllättäviinkin menoihin. Osassa
haastatteluissa todettiin talletusten käyttämisen olevan hyvä keino viettää aikaa perheen
kanssa. Perheelliset tarvitsevatkin erilaisia joustojärjestelyitä, joiden avulla työ ja perhe on
mahdollista sovittaa toisiinsa (Kinnunen & Mauno 2002; Kivimäki & OtonkorpiLehtoranta 2003).
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K: Onko joustavuuden merkitykseen tarkennuksia?
– No se on ihan, se on mun mielestä aika tärkeäkin se joustavuus siinä, että kun siinä on sekä
vapaa-aika että työaika ja sä pystyt, kun sä katsot, että työt on vaan tehty, niin sä pystyt se perheen mukaan menemään. Ja sehän on se tärkein.

H03, lapsiperhe

Työaikapankista on myös mahdollista ottaa vapaata tavallisina arkipäivinä tai koulujen
lomien aikana, jonka myötä voidaan viettää enemmän aikaa lasten kanssa. Vapaiden pitäminen voi olla arjen sujuvuuden, kuten lastenhoidollisten syiden, kannalta tärkeää, mutta
vapaata halutaan todennäköisesti myös perheen yhteisen ajan vuoksi, jota palkkatyö yleisesti sekä pidentyvät työpäivät vähentävät. Työaikapankin talletusten kannalta ylityön tuntikertoimet myös lisäävät talletusten määrää, joten järjestelmä ei ainoastaan mahdollista
vapaiden siirtämistä, vaan tuottaa myös ”ylimääräistä” vapaata. Kahdesta ensimmäisestä
ylityötunnista korotus on 50 % ja seuraavilta 100 %, joten esimerkiksi yhdestä ylityötunnista toimihenkilö saa 1,5 tuntia talletuksia. Työaikapankkivapaat toimivat siten vapaan
siirtämisen järjestelynä, jonka avulla ylityön viemää aikaa saadaan takaisin. Työaikapankin
talletusten mahdollistamat vapaat ovat siten eräänlaisia käyttövapaita, joita on helppo käyttää arjen erilaisissa tehtävissä. Järjestelmä auttaa siten säästämään varsinaisia lomapäiviä,
joilla vuorostaan taataan ainakin täysimittainen vuosiloma. Ilman työaikapankkia ja vapaiden mahdollisuutta lomapäiviä saatettaisiin käyttää esimerkiksi omiin tai perheen menoihin, joka siten lyhentäisi vuosilomaa. Pidempi yhtenäinen loma vuorostaan on työstä irrottautumisen ja palautumisen kannalta tärkeä.

K: Mikä on järjestelmän merkitys työnteon kannalta?
– Kyllä se on kannustava. Sillä lailla, että saa takaisin silloin, kun tarvii vapaapäiviä tai haluaa
vapaapäiviä, niin voi käyttää tätä, ettei tarvitse ottaa aina lomapäivistä sitten. Että mun mielestä se on oikein hyvä. tavallaan tulee ylimääräisiä päiviä vielä, joita voi käyttää sitten omien
asioiden hoitoon tai muihin mihin tarvitseekin sitten tai ihan lomapäivänä.

H09, lapsiperhe

[--] kun on lapsiperheitä ja tällaisia, että jos tarvitaan se vapaapäivä jonkin henkilökohtaisen
asian takia, että se löytyy sieltä. Varsinkaan sitten, jos esimerkiksi ei ole lomia, mitä ottaa, jotenkin se on help… mä oon huomannut, että ihmisillä on kepeämpää ottaa sieltä työaikapankista, kun niistä lomista ollaan kauhean tarkkoja, ettei ne mene.

H04, yksin asuva

Lisäksi työaikapankista voi ottaa vapaata sairaan lapsen hoitoon, mikäli vapaata ei ole
muuten saatavissa. Esimerkiksi Työsopimuslain 4:6§ mukaan työntekijällä on oikeus saada
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tilapäistä hoitovapaata alle 10-vuotiaan sairastuneen lapsen hoitoa varten, johon seuraavassa viitataan.

K: Entä työaikapankin merkitys perhe-elämän kannalta?
– Oikein hyvä, että esimerkiksi mulla on koululaisia, niin voin ottaa esimerkiksi syyslomalla
pari päivää työaikapankista, jos mulla on siellä, niin just tällaisiin parin päivän vapaisiin tai jos
lapsi sairastaa vaikka ja on yli 10-vuotias, niin voi ottaa sieltä, että voisi käyttää tällaisiin vapaisiin. Että oikein hyvä, tai muuhun johonkin tarpeeseen.
K: Onko sitten perhe-elämä ja joustavuus miten työaikapankin kannalta onnistunut?
- Kyllä, joo. Että justiin näiden vapaiden kannalta, että voi ottaa sieltä vapaata ja hoitaa, olla
kotona vaikka yhden vapaapäivän ja olla koululaisia vastassa, kun tulee koulusta ja varsinkin
varmaan pienemmillä vielä enemmänkin on, kenellä on pienempiä lapsia, sitä enemmän vielä.

H09, lapsiperhe

Työaikapankin hyödyntämiseen liittyy myös työajan autonomia, jonka myötä toimihenkilöt voivat suunnitella kerääntyneiden talletusten käyttämistä varsin itsenäisesti. Tämä mahdollistaa työpäivän pidentämisen ja vapaiden pitämisen toimihenkilön yksityisen elämän
aikatarpeet huomioiden. Työajan autonomian kautta palkansaajille annetaan myös vastuuta
työtehtävistä ja niiden valmistumisesta, joiden puitteissa voidaan suunnitella myös työn
ulkopuoleista elämää (van Echtelt 2005). Seuraavassa tekstikappaleessa toimihenkilö kuvaakin juuri sitä, että vapaata on mahdollista ottaa nimenomaan oman tarpeen mukaan, ei
niinkään perhesyistä. Toisaalta samainen teksti kuvaa myös sitä, että työpäiviä on vaivatonta pidentää, koska hänellä ei ole esimerkiksi perhevelvoitteita, jotka rajaisivat tarkasti
työpäivän pituuden. Tosin työ ja vapaa-aika eivät välttämättä ole täysin yksiselitteisesti
määriteltävissä. Esimerkiksi Parkerin (1976) mukaan vapaa-aikaa voi sävyttää työhön liittyvät tekijät, jolloin vapaa-aika toimii eräänlaisena työajan laajennuksena. Vapaa-ajalla
saatetaan siten tarkastella omaan työtehtävään liittyviä asioita, lukea työsähköpostia tai
esimerkiksi opiskella, kuten osa haastatteluihin osallistuneista, joka voikin liittyä työhön
itsensä kehittämisenä työn vaatimuksia silmällä pitäen. Toisaalta, työn sekoittumista vapaa-ajalle on myös se, että työpäivä pidentyy yli säännöllisen työajan.

[--] Se on tällaisessa työssä aina tämä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen saattaa mennä
joskus päällekkäin, ettei oikein tiedä, että onko se työtä vai vapaata, että sehän se ongelma on,
että…mutta silloin kun ihan päättää, että nyt pitää vapaata, niin kyllä mä olen sen kyennyt pitämään, että ei mulla siinä mielessä ole ongelmaa. Mulla on helpompaa pitää, kun mä olen vielä yksinäinen, niin ei ole sellaisia paineita, että pitää lapsia kaitsea ja tällaisia paineita. Se helpottaa.

H07, yksin asuva
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K: Millainen merkitys järjestelmällä on työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen kannalta?
– Edistää ja joustavoittaa selvästi. Näitä elpymisjuttuja mitä edellisessä kysymyksessä tuli esille. Ja sitten tietysti jossain määrin tällainen työntekijän itsemääräämisoikeuden laajentaminen,
että ei ole tarkkaa, että kahdeksalta töihin ja ei sekuntiakaan ennen vartin yli neljää, että voi ottaa puolittaisia vapaapäiviä ja tämmösiä.

H01, yksin asuva

Työ ja perhe on totuttu pitämään erillään ja erityisesti perheeseen liittyvät asiat poissa työpaikalta (Kinnunen & Mauno 2002). Tämä voikin vaikuttaa siihen, että haastateltavat kuvasivat työaikapankin hyödyntämistä kotityön osalta varsin niukasti, sillä haastatteluthan
suoritettiin nimenomaan toimihenkilöiden työpaikalla. Työaikapankin hyödyntämisestä
perhesyihin liittyen vuorostaan kerrottiin hieman laajemmin. Kotityöhön tai kodin ylläpitoon liittyi vain kolme lyhyttä mainintaa, vaikka olin olettanut, että lisääntynyt kiire työelämässä ja sen ulkopuolella sekä työpäivien pidentyminen ja siten myös vapaa-ajan lyhentyminen vaikuttaisi erityisesti tarpeeseen saada vapaata myös kodin ylläpidon tehtäviin.
Toisaalta, kotityöt voivat olla niin arkinen asia, ettei siihen huomattu kiinnittää erikseen
huomiota, tai vaihtoehtoisesti kotityön takia ei haluta hyödyntää työaikapankin talletuksia.
Seuraavassa tekstikappaleessa henkilö kuitenkin kuvaa, miten pidentyvien työpäivien
vuoksi kodin erilaiset tehtävät ja aika perheelle jäävät vähemmälle huomiolle. Työaikapankkiin tallettuneet tunnit kuitenkin mahdollistavat rästiin jääneen vapaan siirtämisen
toiseen ajankohtaan, jolloin voidaan hoitaa tekemättömiä tehtäviä ja antaa aikaa perheelle.
Työaikapankin talletuksia on perheelle osoitetun ajan ohella hyödynnetty myös omista
ikääntyneistä vanhemmista huolehtimiseen.

K: Onko työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta tullut ongelmatilanteita?
– No ei, mulla on joustava mies, joka hoitaa lapset silloin kun mä en ole kotona. Mutta kyllä se
vähän aiheuttaa, se paljo työ aiheuttaa, että silloin, kun joutuu tekemään pidempiä päiviä, niin
ehkä kukaan muu ei aiheuta niin paljon ongelmia, kun kantaa huonoa omaatuntoa, mutta se
mikä siinä on hyvä, niin mä tiedän, että kaikki nämä tunnit tulee ylös, että mä saan jollain tavalla sumplittua sitten.
K: Mistä se huono omatunto tulee sitten?
– Väsymyksestä, yksinkertaisesti väsymyksestä, siitä, ettei sitten jaksa kotona enää, se vaikka
sä teet vaan kaksi tuntia ylimääräistä joka päivä, niin sehän verottaa jossain vaiheessa, että sitten sitä on iltaisin aivan tööt. Ja, no sitten sitä helposti lohduttautuu, että jos tietää, että tulevaisuudessa on näin, että okei mä oon sen päivän kotona, mä pystyn sitten huolehtimaan asioista
ja vaikka tehdä. Ja mulla tulee olemaankin perjantai ja maanantai tällä viikolla lomaa, että se
on ihan kiva, että silloin jaksaa eri tavalla, että sitten ei enää stressaa siinä, että mitä kotona jää
turhia töitä tekemättä, että ne kerkeää myöhemminkin.

H03, lapsiperhe

K: Entä koko järjestelmän merkitys työnteon kannalta?
– Siis kaikkein tärkein merkitys on musta se, että, jos joustaminen on reilua sekä yksilön tarpeiden, että työyhteisön ja työn tekemisen tarpeiden näkökulmasta, ja jos mä ajattelen meidän
näkökulmasta, niin asenne on mun mielestä ihan hyvä. Ja se on tosi iso juttu ja nimenomaan,
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jos ajattelee niitä tilanteita, että okei, sulla on tossa taustatietolomakkeessa noi lapset, huollettavat lapset, se on selkeesti yksi sellainen syy. Sit, jos ajatellaan, meillä laajemmin täällä työyhteisössä niin tietysti meistä moni alkaa, minä itsekin, olla siinä vaiheessa, että sitten on vanhemmat siinä iässä, että he tarvitsee tukea, että voit käyttää esimerkiksi siinä yhteydessä.

H02, perhe

Toimihenkilöt pitävät työaikapankkia käyttökelpoisena myös henkilökohtaisten menojen,
opiskelun ja harrastusten kannalta. Esimerkiksi joitakin henkilökohtaisia menoja on hoidettava virka-aikana, eikä aika aina riitä asioiden hoitamiseen työpäivän jälkeen tai ainoastaan
viikonloppuna. Työn ulkopuolisella ajalla halutaan siten tehdä muutakin kuin vain hoitaa
tekemättömiä asioita. Toimihenkilöt mainitsivat sekä lyhyiden että pidempien vapaiden
olevan tärkeitä esimerkiksi työstä palautumisen ja lepäämisen vuoksi. Monet toimihenkilöiden kuvaamista ajankäyttökohteista ovat juuri niitä, joihin Nätin ym. (2005) mukaan
aikaa kuluu paljon tai joihin aikaa haluttaisiin lisää. Julkusen ym. (2004) mukaan palkkatyö muodostaa ajankäytölle tietynlaisen rungon, joka sanelee sen mitä muita tehtäviä palkkatyön jälkeen ehditään suorittamaan. Täten työaikapankki mahdollistaakin ajan erilaisiin
yksityisen elämän tehtäviin ja osa-alueisiin, joihin aikaa kuluu tai joihin halutaan lisää aikaa. Työaikapankin talletuksia hyödynnetään arkena lähinnä yksittäisinä vapaapäivinä tai
pidentämään viikonloppuna, mutta myös lyhennettyinä työpäivinä. Työpäivän lyhentäminen työaikapankin avulla tarkoittaa siten talletusten hyödyntämistä liukuma-aikaa laajemmin. Pääosin työpäiviä kuitenkin lyhennetään liukuvan työajan avulla helppokäyttöisyytensä vuoksi. Kaksi toimihenkilöä kertoi hyödyntäneensä pääosin liukuvan työajan järjestelmää, jota voidaan käyttää arjen rytmittämiseksi joustavasti eikä liukuman hyödyntämisestä tarvitse erikseen neuvotella. Joustavuutta lisää myös mahdollisuus pidentää ruokataukoa.

K: Millainen merkitys työaikapankilla on työn mielekkyyteen?
– Kyllä se osaltaan on, mutta enemmän ehkä toi liukuva työaika menee ehkä sen ohi vielä, että
se on sillä lailla, että se vapauttaa myöskin kulkemaan tavallaan ja ottamaan omien asioiden
hoitoon vapaata ja käyttämään sitä, että se menee melkein ohi mun mielestä tämän työaikapankin.
K: Eli, että pystyy liukuvasti tulemaan ja lähtemään?
– Kyllä, joo, ei tarvitse puolelle toimistoa ilmoittaa, että nyt on menossa, eikä pyytää niin vapaata, kun voi tietenkin ilmoittaa jollekin, että on hetken, pari tuntia poissa ja voi käydä sitten
asioilla.

H09, lapsiperhe
K: Oletko ollenkaan pystynyt pitämään vapaata tämän järjestelmän puitteissa?
– Ihan muutamia yksittäisiä päiviä, ei sellaisia pidempiä jaksoja vielä toistaiseksi.
K: Millaisissa tilanteissa yksittäiset vapaat?
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- No ne on ollut ihan sillälailla, että olen ottanut ihan keskellä viikkoa jonkun vapaapäivän,
kun tuntuu, että on ollut kauhee kiire, niin kuin edelliset viikot ja viikonloput mennyt töissä,
niin mä olen ottanut sitten yhden vapaapäivän viikolle, niin kuin ylimääräisen.
K: Onko vapaat työstä palautumiseen vai henkilökohtaisiin asioihin?
– No kyllä monta kertaa ne on tietenkin on ihan henkilökohtaisiin asioihin, kun ei kerkeä niitä
viikonloppuna suorittaa, niin sitten tulee tällaisia tarpeita, mutta oon mä ottanut ihan puhtaasti
sen takia, että nyt on vaan tuntunut, että nyt on pakko saada breikki.

H07, yksin asuva

7.3.3 Työt ensin
Toimihenkilöiden mukaan työaikapankki ja liukuva työaika tuovat joustavuutta työntekoon
sekä lisäävät työaika-autonomiaa, joiden avulla yksityisen elämän eri osa-alueita on mahdollista huomioida. Liukuva työaika ja siihen liitetty saldotili mahdollistaa joustavuuden
liukuma-ajan puitteissa esimerkiksi omia menoja tai perheeseen liittyviä syitä varten. Työaikapankin avulla vapaata voidaan saada työtilanteen mukaan yksittäisiä tai useampia päiviä, tai jopa viikkoja. Työaikapankki ei kuitenkaan ole yhtä joustava tai autonomiaa tuottava kuin liukuvan työajan puitteissa tapahtuvat joustot, sillä vapaapäivät tulee pääosin hyväksyttää esimiehellä.

Haastatteluissa kuusi toimihenkilöä kertoi, ettei työaikapankin talletuksia ehdi käyttämään
työkiireiden vuoksi. Myös Oinas ym. (2005) ovat havainneet, ettei työaikapankin talletusten käyttäminen ole yhtä sujuvaa kuin niiden kerääminen. Toimintatapana ja pyrkimyksenä
organisaatiossa onkin ollut, että työtehtävät suoritetaan ensin, jonka jälkeen on ollut mahdollista ottaa vapaata. Toimihenkilöillä on omat vastuualueet, joka myös vaikuttaa siihen,
että työtehtäviä on siirretty loman ajaksi muille vain vähän. Toimihenkilöt siis tietävät itse
työtilanteensa ja kiireiset ajankohdat, joiden mukaisesti vapaiden hyödyntämistä on mahdollista suunnitella. Kiiretilanteissa pidetäänkin itsestäänselvyytenä, ettei talletusten hyödyntäminen vapaapäivinä ole mahdollista. Vapaita ehdotetaan siis tilanteissa, joissa vapaata on mahdollista saada eli lähinnä kiireajan ulkopuolella. Työaikapankista otettavien vapaiden suunnittelua ja pitämistä kuvattiin eräässä haastattelussa lähinnä ilmoitusasiaksi.
Vapaan saaminen työaikapankista tarpeen vaatiessa täten tarkoittaa, että toimihenkilö saa
vapaan esittämänään ajankohtana. Työaikapankin hyödyntäminen voidaan siten ajatella
varsin pitkälti toimihenkilön autonomiaan perustuvana järjestelynä, jonka hyödyntämistä
työtehtävät ja kiireaika kuitenkin rajaavat.
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K: Millainen on työaikapankin joustavuus?
– Onhan se joustava tällaisissa yksittäisissä ja sitten justiin näihin kesään ja jouluun, johon kehotetaan pitämään niitä, mutta sitten jos mä ilmoittaisin, että mä ottaisin pahimpaan edustajakokouskauteen kuukauden työaikapankkivapaita, niin en tiedä saisinko. Kun lomiakaan ei ole
pakko myöntää sellaiseen aikaan kun tarvitaan, ei ole tullut testattua.

H04, yksinasuva

K: Entä tuntien käyttämisen ilmoitukset?
– Mä sovin siitä lähimmän esimiehen kanssa, eikä ole vielä yhtään kertaa ole ollut sellaista
ongelmaa, ettei olisi saanut niitä pitää.
K: Millaisella varoitusajalla toimitaan?
- No joskus hyvinkin lyhyellä, mutta kyllä siinä yleensä nyt viikko pari ainakin on, usein vielä
paljon enemmänkin. Sen kyllä itsekin tietää, että milloin kannattaa pyytää ja milloin ei. Jos on
sellainen työtilanne, että joku asia pitää tehdä, niin eihän sitä silloin tietenkään mene kysymäänkään edes.
K: Entä yksittäiset päivät?
– Sama pätee niihinkin, että jos meillä on jokin kiireinen aika menossa, niin ei silloin voi pitää
yksittäisiäkään päiviäkään ottaa, että tavallaan kokemus sen kertoo, että milloin voi ottaa ja
milloin ei, että sen näkee sitten omasta kalenteristaan milloin se on mahdollista.

H10, lapsiperhe

K: Millainen on työaikapankin merkitys työn mielekkyyteen?
– On sillä vaikutusta, mutta ei se ole ratkaisevaa.
K: Millaisia vaikutuksia?
– No se tuo joustavuutta tähän työhön. Tietää, että vaikka tänä viikonloppuna menee työn puitteissa, mutta tietää, että se on vapaana odottamassa siellä ja sä voit sen pitää sitten, kun itse
pystyt ja itse voit määritellä sen ajan. Se on tietysti, tuo sitä joustavuutta, että voit itse esittää
sitä päivää tavallaan. Eikä tarvitse esittää, ei mun tarvitse sitä edes hyväksyttää, vaan kun mä
näen, että nyt mulla sellainen sauma, että mä voin pitää, niin se menee läpi. Ei ole kertaakaan
sanottu, että sä olet silloin töissä, etkä vapaalla, vaan se on mennyt aina läpi, [--] Ja se toimii
tosi hyvin, kun tulee jotakin menoja tai tulee jotakin juttuja, että mä tarvitsen vapaata, niin se
toimii heti kyllä. Se tuo mielekkyyttä, että sä tiedät, että sulla on siellä, mutta en mä ole ihan
tarkoittanut, että noin paljon. Mutta kuitenkin, että tietää, että siellä on, että vaikka yksi viikko,
niin hei, katotaanpas koska on tilaa ja se on siinä. Se on niin kuin tosi joustava.

H06, lapsiperhe

7.3.4 Työaikapankkivapaiden pituus
Antilan (2005, 53) tutkimuksen mukaan työaikapankista voidaan käyttää vapaita vain pienissä erissä, lähinnä kolmesta viiteen päivää kerrallaan. Haastattelemieni toimihenkilöiden
mukaan talletuksia on työkiireiden vuoksi hankalaa käyttää, mutta osa henkilöistä oli kuitenkin voinut ottaa työaikapankista vapaata useita viikkoja. Pitkät vapaat ovat kuitenkin
tarkastelemassani kohdeorganisaatiossa mahdollisia lähinnä organisaation hiljaisten ajanjaksojen vuoksi. Yhdistämällä vapaita hiljaisena aikana esimerkiksi vuosilomaan tai juhlapyhiin on mahdollista saada varsin pitkiä yhtenäisiä vapaita. Tällöin myös työaikapankin
yksi tarkoituksista täyttyy eli mahdollistetaan aiempaa pidemmät vapaat, joiden avulla
työstä on mahdollista irrottautua sekä palautua työn rasituksesta. Osa haastatelluista kertoi
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ottaneensa työaikapankista vain muutamia tai yksittäisiä vapaapäiviä. Vähäinenkin talletusten käyttö voi kuitenkin mahdollistaa esimerkiksi pitkän viikonlopun tai yksittäiset vapaapäivät keskellä viikkoa.

K: Järjestelmän merkitys työn ja vapaa-ajan kannalta?
– Niin kuin tuossa puhuin, niin jos mä panen neljän viikon jälkeen kaksi viikkoa tästä näin
[työaikapankista], mä en ole koskaan pitänyt näin pitkää [kesä]lomaa. [--] mä jo viime vuonna
ajattelin, että tämä neljä viikkoa ei enää riitä. [--] Mä saan pitkän loman. Ja sehän on aivan
ihanaa, että sen sitten katkaisee, että ennen vanhaan ei pystynyt pitämään kuin kaksi viikkoa ja
sitten olemaan vähän töissä ja kaksi viikkoa ja tällä tavalla. Eihän sitä pääse loman rytmiin.
Tämähän on justiin sitä, tämähän antaa mahdollisuuden siihen. Ja työtilanteiden mukaan sä
voit pitkin vuotta ottaa tällaisia.
K: Täällähän on myös käytäntönä, että joulun aikoihin pyritään ottamaan myös enemmän vapaata. Oletko silloin hyödyntänyt?
– Joo, olen, mä unohdin. Kyllä mä totta kai mä olen niihin. Viisi päivää otin viime vuoden
vaihteessa joulun jälkeen, viisi päivää meni sieltä, jolloin saatiin, koska joulun pyhäthän oli tosi lyhkäiset, että se hän oli ihan järkevää. Eli sehän näihin pyhiin kannattaa aina laittaa.

H08, yksinasuva

Työaikapankkitalletuksia on käytetty erityisesti lomakausien pidentämiseen kesän, joulun
ja vuoden vaihteen yhteydessä, joihin kohdeorganisaation toiminnan hiljainen aika sijoittuu. Lisäksi vapaata on otettu tilanteissa, kun työtehtävät on tehty. Mahdollisuus vapaaseen
organisaation hiljaisena aikana lisääkin palkansaajien kokemaa työn mielekkyyttä, sillä
tällöin työpaikalla ei tarvitse olla toimettomana (Oinas ym. 2005, 25). Kesäaikana kohdeorganisaatiossa on voimassa lyhyempi päivittäinen työaika, jonka myötä työaikapankin
talletuksia on mahdollista hyödyntää säästeliäämmin. Kesäaikana yhden työaikapankista
otetun vapaapäivän osalta kuluu siis vain 6 tuntia 15 minuuttia talletuksia. Tämä mahdollistaa siten vuosilomapäivien säästämisen säästövapaina ja vastaavasti säästetyn osuuden
korvaamisen työaikapankin säästöillä. Vastaavasti säästettyjä lomapäiviä, jotka tallettuu
työaikapankkiin seitsemänä tuntina, voidaan hyödyntää esimerkiksi syksyllä, kun säännöllinen vuorokautinen työaika on pidempi. Tämä osoittaa, että talletuksista ja niiden käyttämisestä ollaan varsin tarkkoja, vaikka tunteja olisikin runsaasti säästössä. Liittämällä talletuksia viikonloppuihin tai muihin vapaisiin, kuten juhlapyhiin, on myös mahdollista maksimoida talletusten tuottama hyöty, esimerkiksi juuri työstä palautumisen kannalta. Monet
toimihenkilöistä olivat esimerkiksi käyttäneet helatorstain jälkeisenä perjantaina yhden
vapaapäivän talletuksistaan saadakseen pitkän viikonlopun. Pitkien ja lyhyempienkin lomien arvostus on varsin suurta, johon ainakin osaksi vaikuttaa toimihenkilöiden aiemmat
kokemukset työn ja yksityisen elämän yhteensovittamisesta sekä mahdollisuuksista saada
vapaita.
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[--] pidin joulun aikana kaksi viikkoa ja sitten kesällä pidän sellaisen kolme neljä viikkoa [--]
ja sitten näitä yksittäisiä päiviä, että…
K: Eli kolme neljä viikkoa vuosiloman lisäksi?
- Joo, eli mä oon kahdeksan viikkoa suunnitellut olevani kesällä nyt veke.

H05, lapsiperhe

K: Kuinka paljon olet yhdistänyt vuosilomaan tai talvilomaan pankista tunteja?
– Viikkoja tietysti, meillä on toimiston työehtosopimus, niin siellä on sanottu, että kuinka paljon saa loman pidennystä, niin tietystihän ihmiset osaa laskea, että kuinka paljon kannattaa pitää kesällä, että saa täydet pidennykset talvella. Tietenkin mä pidän vaan tietyn määrän viikkoja kesällä ja loput sitten työaikapankista, että mä saan ne täydet lomanlyhennykset.

H10, lapsiperhe

[--] Sehän on työaikapankista edullista ottaa kesällä lomaa, kun työpäivä on lyhyempi, niin
sieltähän se kannattaa tai sitten työajanseurannasta eikä sitten kaikkia lomapäiviä käyttää.

H04, yksinasuva

7.3.5 Pitkät vapaat, mutta se töihin paluu…
Toimihenkilöt ovat erittäin tyytyväisiä mahdollisuuteen saada pidempiä yhtenäisiä vapaita.
Pitkän loman aikana kasautuneet työtehtävät ovat kuitenkin opettaneet, ettei pitkä loma ole
välttämättä toimiva. Loman aikana kasautuvien töiden määrää onkin pyritty rajaamaan
jaottelemalla lomaa pienempiin osiin, jonka myötä yksi työaikapankkijärjestelmän varsinaisista tarkoituksista eli pyrkimys pitkäkestoisiin vapaisiin menettää merkityksensä. Loman jaotteleminen osiin ja pyrkimys vähentää kasautuvien töiden määrää on osoitus töiden
sujuvuuden edistämisestä sekä siitä, että työt halutaan tehdä hyvin. Täten loman jälkeen
työntekoa voidaankin jatkaa paremmin ajankohtaisista asioista, kun usean viikon tekemättömät työt eivät ole odottamassa. Osa toimihenkilöistä kuitenkin mainitsee pitävänsä sekä
aikovansa pitää pitkiäkin vapaita, ilman taukoja. Tämä voisikin viitata siihen, ettei kaikilla
pitkää lomaa suunnittelevilla ole vielä kokemusta töiden kasautumisesta. Tosin kaikilla
toimihenkilöillä työt eivät välttämättä kasaudu samalla tavalla.

K: Kun tunteja on paljon, niin aiotko pitää kerralla pidempää lomaa vai onko siihen mahdollisuutta?
– Nyt kesällä on varmasti, että viime vuonna mä olin kahdeksan viikkoa pois, että neljä viikkoa oli loma ja neljä viikkoa oli pankkivapaita. Mutta tänä vuonna mä päätin, että mä en ole
niin kauaa pois, että se oli ihan kauhea, järkyttävä se töihin paluu, se oli niin ulkona. Monta
asiaa oli mennyt jo vanhaksi, kun oli, että välillä täytyy käydä töissä kyllä, että se on se ongelma, ettei voi pitää niin kuin näin vain lomana yhtämittaa ja liian paljon, että yhteen pötköön.
K: Kasaantuuko ne työt?
– Kasaantuu ne työt sitten, että sä perkaat sitä työpöytää kyllä niin kaksi viikkoa, että sä et
pääse, että kaikki on viikon myöhässä, taikka enemmänkin, että täytyy välissä käydä töissä,
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sitten taas olla vaikka viikko kaksi ja taas käydä viikko töissä välissä, koska muuten ei niin
kuin… se on niin kuin ihan järkyttävää se määrä, asioiden määrä, joka on sitten vastassa.

H06, lapsiperhe

K: Kasautuuko työt tai jäävätkö rästiin vapaan aikana?
– Työt jää rästiin, se on yksi tämän meidän toimiston ja tämän systeemin heikkous, että täällä
on hyvin selkeästi melkein kaikilla niin kuin omat vastuut, jokainen hoitaa omaa tonttiaan ja
jos olet poissa, niin sitä tonttia ei hoida kukaan muu, että sen näkee sitten kun tulet töihin, niin
sähköpostista, ei muuta kuin purkamaan niitä.
K: Sille ei mahda mitään?
– Niin, ja siinä tavallaan tulee se, että suositellaan, että otettaisiin vapaita silloin, kun on hiljaisempaa ja jolloin sitä rästityötä todennäköisesti kertyy vähemmän.
K: Mutta omallekin kohdalle on?
– On, [--] kun toistasataa sähköpostia odottamassa kun lomalta tulee, ettei ole lomalta mitään
hinkua palata töihin. Osahan tekee sitä, että lukee sähköposteja kotonaan, ja kuvaa myöskin
nykyään työelämän kehitystä, joka on, että työaika ja vapaa-aika menee entistä enemmän limittäin.

H01, yksin asuva

Kahdeksan toimihenkilöä mainitsi haastatteluissa, että työtehtävät kasautuvat vapaiden
aikana. Vaikka työtehtävät pyritään hoitamaan ennen vapaiden pitämistä, niiden aikana
toimihenkilöille on kuitenkin usein kertynyt työtehtäviä. Osa työtehtävistä voidaan siirtää
poissaolon ajaksi muille toimihenkilöille, mutta esimerkiksi esimiestehtävien siirtäminen
on hankalaa. Lisäksi Järnefeltin (2002, 78–80) mukaan työtehtäviä ei myöskään aina voida
siirtää, sillä muilla henkilöillä voi olla kiire tai he eivät osaa tehdä kyseisiä tehtäviä. Yhdessä haastattelussa tuli myös esille, että omat työt pyritään tekemään ennen vapaata, ettei
töillä kuormitettaisi muita toimihenkilöitä. Talletusten käyttämisen ja töiden kasautumisen
kannalta järjestelmän toiminta on varsin ongelmallista, sillä töihin paluun jälkeen normaalit työtehtävät jatkuvat ja usein niiden lisäksi on tehtävä poissaolon aikana kerääntyneet
työt. Kasautuneiden töiden tekeminen normaalien töiden lisäksi voi siten helposti aiheuttaa
ylityötä ja siten myös lisätä työaikapankin talletusten määrää. Rahallinen korvaus ylityöstä
olisi toisaalta vaivattomampaa, mutta tällöin työajan joustavuus työaikapankkijärjestelmän
muodossa ei olisi mahdollista. Tämä myös aiheuttaisi sen, että pidentyvien työpäivien vastapainoksi ei saataisi vapaata.

K: Kasaantuuko työtehtävät vapaiden aikana?
– Ne jää todennäköisesti pöydän kulmalle siltä osin, kun kukaan muu ei niitä sitten tee [--]

H07, yksin asuva
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K: Kasautuuko työt pankkivapaan aikana?
– Ihan samalla tavalla, kuin loma-aikana. Ei siinä ole mun mielestä mitään eroa. Että se on
ihan sama, mistä järjestelmästä sä otat niitä vapaita, niin kyllä ne kasautuu. Vapaathan yritetään ottaa silleen, että ahkeroi työt etukäteen niin pitkälle kuin pystyy, mutta kyllä sitä puretaan sitten työaikapankkiin, varmaan ne menee työaikapankkiin ne ylityötunnit, kun puretaan
sitten, jos sä olet viikonkin pois. Jos on sellainen tilanne, että niitä on kertynyt ja valitettavan
usein niitä on kertynyt.
[--]
Jos ei olisi työaikapankkia, niin sitten olisi ylityöt ja niistä pitäisi maksaa. Että silloinhan se jää
se raha niistä pois, mikä esimerkiksi ennekuin työaikapankki tuli [--] niin ne maksettiin. Että
silloin pomo sanoi, että aina kun rahalla selvitään, niin hyvä. Hän ei antanut paljoa vapaata,
koska hän näki tän kierteen mitä siitä tulee. Mutta mä ymmärrän, meillä on niin iso organisaatio ja tiukasti määrärahat, että tämä pankki on ollut täällä ihan hyvä ratkaisu. Enkä mä pistä
hanttiin.
[--]
Mä pitäisin ihan mielelläni, itse asiassa se hyvä puoli on siitä [--] että kun yksikön työtilanne
tasoittuu [--] niin voisin pitää useamman kuukauden lomaa, mutta en tiedä miten ne sitten järjestää työt. Koska, jos olisi vuorotteluvapaa, niin sitten tulisi sijainen.

H04, yksin asuva

Sähköpostin kasautuminen näyttäisi myös olevan vapaiden ongelmakohta. Sähköpostin
määrää on esimerkiksi pyritty tasaamaan loman aikana, joka vuorostaan on ristiriitaista,
sillä loman tarkoituksena on pyrkiä irrottautumaan ja palautumaan työstä. Loman aikana
tehdystä, vapaaehtoisesta, työstä ei myöskään seuraavassa tekstikappaleessa ole saatu tai
pyydetty korvausta, vaikka etätyön tekeminen on kuitenkin mahdollistettu organisaatiossa.
Työhön liittyvän sähköpostin lukeminen kotona työajan ulkopuolella onkin hyvä esimerkki
työajan ja vapaa-ajan erillään pitämisen ongelmallisuudesta, sekä Parkerin (1976) kuvaamasta työn laajentumisesta vapaa-ajalle. Toisaalta sähköpostin lukeminen vapaalla voi
myös kertoa sen vaivattomuudesta, työtehtävien sujuvuuden edistämisestä ja halusta hoitaa
työtehtävät hyvin. Tämän myötä jo luetut sähköpostit ovat poissa työmäärästä, joka lomalta palaajaa odottaa.
[--] esimerkiksi viime kesänäkin meni siihen, että mun piti lukea sähköpostia ja purkaa sitä
myös vapaan aikana, että muutenhan se menisi siihen, että purkaisin sähköpostia varmaan viikon ensin, mutta toisaalta se on pienempi paha, että olen ihan…tavallaan kotoa sä voit tehdä
sen silloin kun sua huvittaa eikä tarvitse tehdä joka päivä, mutta kuitenkin, että sä saat niitä
poiskin, mutta että kyllä se tietysti vähän hölmöä on. Että ei ne työt jousta samalla tavalla, kun
mitä…
K: Lasketaanko työajaksi?
– No ei kyllä lasketa työajaksi, että tai en mä tiedä kai se olisi laskettavissa, mutta en mä ole
siitä ruvennut.
[--]
K: Onko työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen ongelmia?
– Tavallaan se ahdistus siitä, että joku sähköpostivuori on niin iso sitten, kun on pidemmän aikaa poissa, niin kyllä se tietysti, että miten sen hoitaa, koska kyllä sen itsekin mieltää niin, ettei sitä sähköpostia pitäisi lukea loman aikana, mutta toisaalta sitä lukee jo ihan sen takia, että
sitten saattaa olla jotakin yksityispostia myös, kun tekniikka sen mahdollistaa, että ei tarvitse
fyysisesti tulla työpaikalle[--]

H05, lapsiperhe
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7.4 Työaikapankki ja työhyvinvoinnin edistäminen

7.4.1 Talletuksista hyvinvointia
Härmän ym. (2000) mukaan työkiireet ja työpäivien pidentyminen alentavat yksilön jaksamista ja työhyvinvointia. Täten työn liialliset vaatimukset voivatkin aiheuttaa stressiä.
Iso-Aholan ja Mannellin (2004) mukaan riittävä vapaa-aika onkin tärkeässä asemassa yksilön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta. Julkusen ym. (2004) mukaan yksilöiden hyvinvointia edistää myös se, että aikaa on muullekin kuin työlle. Työaikapankin sallima työajan autonomia sekä mahdollisuudet vapaisiin edistävätkin työn sekä yksityisen
elämän yhteensovittamista. Työaikapankilla voidaan myös katsoa olevan merkitystä yleisen työtyytyväisyyden kannalta, sillä järjestelmä huomioi yksilöä sekä kannustaa ja palkitsee ylityön osalta talletusten muodossa. Oinaan ym. (2005) mukaan erityisesti vaikutusmahdollisuudet työssä lisäävät työaikatyytyväisyyttä. Yleisellä työtyytyväisyydellä on katsottu olevan vaikutusta myös yksilön hyvinvointiin sekä työn mielekkyyteen. (Mäkikangas
ym. 2005). Työaikapankkijärjestelmän hyödyntämiseen liitetään myös vastavuoroisuus,
jolloin työnantaja ja toimihenkilö ovat valmiita joustamaan työn tai vapaa-ajan suhteen,
kunhan molempien tarpeet tulee huomioitua. Seuraavassa tekstikappaleessa kuvataankin
toimihenkilötyön luonnetta, jossa tarkka raja työn ja yksityisen elämän välille voi olla vaikeaa vetää. Töitä tehdään siten tilanteen mukaan, välillä pidempiä päiviä ja vastaavasti
hiljaisempina aikoina käytetään kiireaikana kertyneitä talletuksia. Talletusten käyttömahdollisuuksien myötä toimihenkilö voi juuri itse vaikuttaa työhönsä ja työaikoihinsa. Työhyvinvointi muodostuukin työn piirteistä kokonaisuutena, johon vaikuttavat niin yleinen
työilmapiiri kuin myös työn tekemisen järjestelyt ja työn kuormittavuus.

K: Millainen merkitys tällä työaikapankilla on tähän työn mielekkyyteen?
– Kyllä, jos mä itse ajattelen, sillä on merkitystä. Koska se on kuitenkin yksi tapa, jolla itse
voit vaikuttaa siihen, että miten sinä teet työtäsi, koska meidän työ on luonteeltaan hyvin
usein, tai monet tehtävät on luonteeltaan myös meidän omassa yksikössä sellaisia, että ne ei
ole sellaisia, että sä aamulla tulet ja aloitat ja sitten pistät sen kiinni ja se ikään kuin päättyy
siihen, vaan että siellä on projektia, siellä on suunnitelmia, arviointeja, asioita, jotka kulkee
kokoajan mukana. Ja onneksi siellä on myös sitten sellaisia työajallisia vaihteluita, että tietyt
kuukaudet on kiireisiä, mutta välillä on sitten vähän löysempää, jolloin sä voit käyttää näitä
hyötyjä [talletuksia] kyllä hyödyksi.

H02, perhe
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Myös organisaatiokulttuuri vaikuttaa toimintatapoihin, joiden voidaan katsoa vaikuttavan
siihen millaiseksi työnteko nähdään. Esimerkiksi yksilön huomioivassa organisaatiossa
toimintatapojen ja työolojen voidaan katsoa vaikuttavan yleiseen hyvinvointiin (Hakanen
2004, 122, 133). Kinnusen ja Maunon (2002) mukaan organisaatiokulttuuri vaikuttaa myös
siihen, miten työyhteisössä suhtaudutaan työn ja yksityisen elämän yhteensovittamiseen.
Kohdeorganisaation osalta työaikapankkijärjestelmän hyödyntäminen kuvastaa työnantajan
kiinnostusta mahdollistaa toimihenkilöille myös heidän yksityisen elämänsä huomioiminen. Tosin järjestelmän hyödyntämisen taustalla ovat myös taloudelliset syyt. Toimihenkilöt ovat kuitenkin pitäneet tärkeänä mahdollisuutta saada työaikapankin talletuksista vapaata yksityisen elämän eri osa-alueisiin.

7.4.2 Väline työstä palautumiseen
Hakasen (2004, 213) ja Antilan (2005, 98–109) mukaan pidentyvät työpäivät vähentävät
aikaa voimavaroja tuottavilta vapaa-ajalta sekä kodilta. Työaikapankin talletusten avulla on
kuitenkin mahdollistettu vapaan ottaminen yksilön omien tarpeiden mukaisesti. Toimihenkilöt ovatkin käyttäneet talletuksia viettääkseen aikaa perheen kanssa sekä antaakseen aikaa itselleen, esimerkiksi harrastuksiin. Työaikapankin talletuksia hyödynnetään myös
työstä palautumiseen ja lepäämiseen, joka kuvastaakin hyvin Parkerin (1976) näkemystä
vapaa-ajan olevan aikaa työstä irrottautumiseen. Lisäksi Antilan (2005) mukaan työn mielekkyyttä lisää työajan joustavuus, jota työaikapankin hyödyntäminen lyhyiden ja pidempienkin vapaiden osalta juuri tavoittelee. Hieman tyytymättömyyttä organisaatiossa on
kuitenkin aiheuttanut se, ettei joustavuus, talletusten käyttäminen tai niiden korvaukset ole
aina mahdollisia. Haastattelemani henkilöt olivat yksimielisiä työaikapankin merkityksestä
työstä palautumisen välineenä, sillä järjestelmä mahdollistaa viikonloppujen pidentämisen
lisäksi myös lyhyet ja pitkäkestoiset vapaat. Kohdeorganisaatiossa talletuksia kannustetaan
hyödyntämään toiminnan hiljaisena aikana, erityisesti joulun ja vuodenvaihteen sekä kesäloman yhteydessä, jolloin samalla on mahdollista saada aiempaa pidempiä lomajaksoja.
Lisäksi yksittäisten vapaapäivien avulla voidaan myös edistää työstä palautumista sekä
mahdollistaa henkilökohtaisten asioiden hoitaminen. Ylityön korvaaminen vapaana rahan
sijaan voidaan myös nähdä tekijänä, joka lisää työstä palautumisen aikaa. Riittävä lepo
työn vastapainoksi onkin tärkeä tekijä työssä jaksamisen kannalta.
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K: Entä työaikapankin vaikutukset työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin?
– On sillä se merkitys, että ei tule niitä pitkiä työputkia, [--] ja tietysti kyllähän siinä, kun saa
niitä pitkiä vapaita pitää niiden viikonloppujen ja iltatöiden lisäksi, niin kyllähän siinä niin
kuin jollain Marxin termeillä niin vähän niin kuin uusiutuukin, että ehkä sitä stressiä just välttää, että saa tosiaan pitää sitä vapaata, ettei tarvitse ihan oikeasti olla vain niiden vuosilomien
varassa, että neljä viikkoa kesällä ja kaksi viikkoa talvella ja sitten syksyt ja keväät painaa sellaista tahtia, että on vaan silloin tällöin on se viikonloppu kokonaan vaan vapaana. Niin kuin
ymmärrät, että siinä varmaan voi stressi tulla.

H10, lapsiperhe

[--] Aika tärkeätä, että tulee tällaisia pidempiä jaksoja, kun on näissä henkisissä töissä, niin se
lyhyt loma, niin se ei auta yhtään mitään. Pitempi yhtäjaksoinen on sitten elpymisen kannalta
tehokkaampi.

H01, yksin asuva

Työaikapankkijärjestelmän voidaan katsoa lisäävän työn mielekkyyttä sekä oikeudenmukaisuutta, sillä kaikki säännöllisen työajan lisäksi tehty työ tallentuu ja on siten myös korvattavaa. Järjestelmän avulla toimihenkilöt saavat myös tietoa tehtyjen työtuntien sekä
talletusten määrästä, jolloin työn ja yksityisen elämän yhteensovittamista voidaan säädellä
ja suunnitella. Tämän lisäksi järjestelmää pidettiin hyvänä välineenä työantajalle toimihenkilöiden työmäärien seurannassa, jonka myötä on mahdollista puuttua ajoissa henkilöstön
työssä jaksamiseen.

[--] työhyvinvointihan liittyy myöskin tähän jaksamiseen, että siinä se tulee se tavallaan se
työaikapankki…niin, joo…jaksaminenhan on hirveän paljon sellainen subjektiivinen, niin
kuin miten sä itse tiedät omat rajasi ja osaat käyttää sitä omaa kykyä sanoa ei, että siinä ei välttämättä tarvita edes työaikapankkia [--] mutta työaikapankkihan on hyvä osoitus sitten, että
kun tunnit rupeaa olemaan liian paljon siellä, niin sitten työantajan pitäisi jo reagoida siihen,
että siihen työjaksamiseen niin kuin liittyen, työhyvinvoinnin mukaan. [--] että se tuo näkyviin, että jos joku on täysin ylikuormitettu, sitten se tavallaan, että sitten pitäisi hälytyskellot
soida. Tai sitten on työn organisoinnissa jotakin pahasti pielessä tai ihmisen tavassa tehdä työtä on jotakin pahasti pielessä.

H07, yksin asuva
Työssä jaksamisen edistämiseen voidaan myös lukea työnantajan ja esimiesten kehotukset
talletusten käyttämisestä. Jossain määrin esimiesten kehotuksia talletusten käyttämiseen
myös kaivataan, sillä tämän kautta toimihenkilö voi hyvällä omallatunnolla pitää vapaata.
Tämä voi myös kertoa lievästä epävarmuudesta vapaiden pitämistä kohtaan, vaikkakin
järjestelmän myötä on nimenomaan sovittu tuntien tallettamisesta ja niiden käyttämisestä.
Talletusten käyttämisen epävarmuuteen voi jossain määrin vaikuttaa Antilan (2005) sekä
Kortteisen (1992) kuvailema vahva halu tehdä oma työ hyvin sekä osoittaa työhön sitoutumista, jonka myötä säännöllistä työaikaa ei haluttaisi alittaa. Järjestelmän hyödyntämiseen liittyy olennaisesti myös toimihenkilöiden työntekoon liittyvä autonomia ja pääosin
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he tietävätkin itse työtehtävänsä ja siten myös ne tilanteet, jolloin vapaata on mahdollista
pitää. Vapaiden pitäminen vaatii kuitenkin pääosin esimiehen hyväksynnän. Ilmeisesti vapaiden pitämiselle on suurempi oikeutus, mikäli talletusten hyödyntämistä ehdottaa toimihenkilön sijaan tämän esimies.

[--] nimenomaan kellokortin suhteen meillä reagoidaan siihen, kun tulee liian paljon tunteja,
älähdetään, eli huolehditaan työntekijästä tai ainakin pitäisi huolehtia. Että huomataan, että liian pitkiä päiviä tekee, se on ollut hyvä. Eli kehotetaan pitämään pois niitä ja silloin se taas
omalla tavalla tuo hyvän omantunnon [--]

H03, lapsiperhe
Työaikapankki nähtiin myös ”takaporttina”, mahdollisuutena vapaaseen, mikäli voimavarat eivät riitä työssä. Tällöin olisi mahdollista hyödyntää talletuksia, ilman, että henkilö
joutuu sairaslomalle tai käyttämään vuosilomapäiviään palautuakseen työstä. Myös tämä
kertoo siitä, että oma työ halutaan tehdä hyvin ja siten esimerkiksi sairaslomaa pyrittäisiin
välttämään. Työtilanne kuitenkin sanelee mahdollisuudet hyödyntää talletuksia työaikapankista ja vapaita onkin pyydetty lähinnä silloin, kun työt sallivat. Tilanne vaikuttaa kuitenkin hieman erikoiselta, sillä toimihenkilön katsotaan voivan ottaa vapaata, mikäli hyvinvointi tai työssä jaksaminen sitä vaatii, kunhan muistetaan ottaa työtilanne huomioon.
Lisäksi Kortteisen (1992) kuvaama omasta työstä selviytymisen kunnia ei välttämättä sallisi vapaalle siirtymistä, mikäli töitä on tekemättä. Myös van Echtelt ym. (2005) ovat kuvanneet sitä, miten palkansaajat haluavat tehdä työnsä hyvin, saada työt tehtyä ja siten osoittaa
sitoutumistaan työhönsä. Toisaalta, mahdollisuus vapaaseen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi
voi myös kertoa siitä, että toimihenkilöt voisivat itsenäisesti järjestellä työtehtäviään ja
siten ottaa vapaata. Kiintoisaa olisikin tietää, toimiiko työaikapankin suoma mahdollisuus
vapaaseen myös kiireaikana. Haastattelemistani toimihenkilöistä kukaan ei ainakaan maininnut käyttäneensä talletuksiaan kiireaikana.

[--] Tämä auttaa kyllä jaksamaan tämä pankki, että jos tuntuu, että meinaa virta loppua, niin
kyllä vaan alkaa aikaa kalenterista löytymään, että kyllä tämä sikäli on hyvä, että jos näyttää
siltä, että lanka alkaa olemaan tiukalla, niin sitten oot viikon vapaalla, niin kyllä vaan on ihan
eri tilanne tulla töihin. Ja silloin se ei ole seoksissa vuosilomiin, eikä sellaisiin eikä kuitenkaan
tarvitse ottaa sairaslomaa, eikä sillä lailla, koska sen itse aistii sen ennemmin.

H06, lapsiperhe
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[--] Silloin, kun on todellakin väsynyt, tuntuu siltä, että nyt ei enää jaksa, niin voi hyvällä
omallatunnolla jäädä ja tehdä niin kuin lyhyempää päivää. Tietysti aina pitää katsoa mikä se
työtilanne on, mutta sen mukaan pystyy kumminkin hyvällä mielellä jäämään kotiin pidemmäksi aikaakin, että toteaa minä tulen vasta puoli kymmeneksi ja, tai nyt on pakko pitää lomapäivä.

H03, lapsiperhe

Sen kyllä itsekin tietää, että milloin kannattaa pyytää [vapaata] ja milloin ei. Jos on sellainen
työtilanne, että joku asia pitää tehdä, niin eihän sitä silloin tietenkään mene kysymäänkään
edes.
K: Entä yksittäiset päivät?
– Sama pätee niihinkin, että jos meillä on jokin kiireinen aika menossa, niin ei silloin voi pitää
yksittäisiäkään päiviäkään ottaa, että tavallaan kokemus sen kertoo, että milloin voi ottaa ja
milloin ei, että sen näkee sitten omasta kalenteristaan milloin se on mahdollista.

H10, lapsiperhe

7.5 Työaikapankki järjestelmänä

7.5.1 Sääntöjen tarkennusta
Työaikapankin käyttöönotto on tarkentanut huomattavasti työajan tallettumisen ja talletusten hyödyntämisen käytäntöjä. Puolet haastattelemistani toimihenkilöistä kuitenkin haluaisi
vieläkin selkeämmiksi työaikapankkiin liittyviä sääntöjä ja käytäntöjä. Lisää tarkennuksia
kaivattaisiin talletusten kerääntymiseen sekä nostamiseen ja sen järjestelmällisyyteen, sillä
järjestelmän hyödyntämiseen ei ole muotoutunut aivan tarkkoja toimintatapoja. Tarkennusta kaivattaisiin esimerkiksi siihen, miten suuri osa kertyneistä tunneista on mahdollista
saada rahana. Työaikapankkia hyödynnettäessä pyritäänkin ensisijaisesti nostamaan talletukset vapaana ylityökorvauksien vähäisen budjetin vuoksi. Käytännössä talletuksia on
kuitenkin hieman vaihdettu rahaksi. Järjestely ei kuitenkaan näyttäisi olevan kaikille täysin
tuttu, sillä toimihenkilöt ovat toivoneet mahdollisuutta saada vapaan lisäksi myös rahaa.
Sillä, että talletuksista saataisiin myös rahaa voidaan toki tarkoittaa myös käytännön virallistamista, sen sijaan, että talletuksista saataisiin rahaa vain tapauskohtaisesti. Vapaiden
nostaminen työaikapankista on yleistä ja suositeltua erityisesti kohdeorganisaation hiljaisena aikana, jolloin esimerkiksi kesäloman yhteyteen on voitu liittää useita viikkoja työaikapankista. Pitkät vapaat voivat kuitenkin olla ongelmallisia sekä hiljaisena aikana että normaalina työaikana työtehtävien kasautuminen vuoksi, sillä toimihenkilöt usein vastaavat
vain omista työtehtävistään. Mahdollisuus siirtää työtehtäviä muille poistaisi töiden kasautumisen, mutta muut voisivat puolestaan kuormittua tästä, eikä työtehtävien siirtämiselle
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näyttäisikään olevan tarkkaa toimintatapaa. Se, miten pitkiä vapaita on mahdollista pitää ei
näyttäisi olevan täysin selkiintynyttä. Seuraavassa tekstikappaleessa toimihenkilö miettiikin mahdollisuutta käyttää talletuksia pidempänä yhtenäisenä vapaana. Pitkän vapaan on
siten arveltu aiheuttavan töiden kasautumista, josta epävarmuus talletusten hyödyntämisestä pitkinä vapaina näyttäisikin aiheutuvan, sillä töiden hoitaminen on ongelmallista, mikäli
toimihenkilö on pitkään poissa.

K: Millainen järjestelmä on kokonaisuutena?
– Mä näen sen periaatteessa ihan hyvänä, edellyttäen, että se on sen työntekijän oman tahdon
mukaisesti valittavissa, että haluaako sitä kerryttää. Ja ne pelisäännöt olisi hyvä olla selkeät,
just, että meillä on vähän ilmassa se, että miten pitkään sä uskallat pitää sitä esimerkiksi yhteen pötköön, että onko siinä jotain rajoitetta ja mitä sitten, jos sä vaikka kolme kuukautta kerralla, että jos ihan oikeasti haluaisi vaikka joihinkin opintoihin tai tällaisiin käyttää, niin onko
se yleensä mahdollista, että kun kokemusta on niin vähän vasta.

H05, lapsiperhe

[--] Järjestelmä itsessään, jos ajattelee, niin tietysti iso asia on se, että sen käyttöä seurataan,
joka meillä on ehkä tällä hetkellä vielä vähän pehmeässä vaiheessa eli kuitenkin, se että säännöllisin väliajoin tehtäisiin riittävän konkreettiset suunnitelmat siihen, että missä tilanteissa
mahdollisesti tai miten aiot mahdolliset lainaukset ja sitten taas toisaalta, kun on niitä positiivisia saldoja, niin miten niitä puretaan, miten niitä käytetään. Että se konkreettinen käytön
suunnittelu ja sitten se käytön seuranta. Ne on semmoisia juttuja joihin pitää varmasti kiinnittää enemmän huomiota [--]

H02, perhe

K: Millaisia ajatuksia ylitöiden maksamisen muuttumisesta vapaiden pitämiseksi?
– No joskus tietenkin, kun on hirveän akuutti tarve, että tarvitsisi saada lisää rahaa, niin harmittaa se, ettei pysty realisoimaan rahaksi, mutta toisaalta tietenkin siinä menee sitten veroon
hirveä suuri osa, että se menee tavallaan hukkaan, että joskus vain harmittaa se. Mutta täällä
on kuitenkin ollut joustavaa, että jos on ollut oikein sellainen akuutti tarve, että tarttee johonkin lisämenoon rahaa, niin on pystynyt kyllä realisoimaan, mutta että päätarkoituksena on tietenkin säästää se vapaaksi.

H07, yksinasuva

7.5.2 Yksi vai kaksi järjestelmää?
Kohdeorganisaatiossa oli käytössä kaksi osittain päällekkäistä järjestelmää; työaikapankki
sekä liukuva työaika ja siihen liitetty erillinen saldotili. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
toimihenkilöiden tulisi säännöllisen vuorokautisen työajan päätyttyä ”leimata” itsensä työaikapankin puolelle, mikäli henkilö aikoo vielä jatkaa työskentelyä saman päivän aikana.
Tällöin loput päivän työtunneista siirtyisi suoraan työaikapankkiin, mutta ilman ”leimaamista” ylityötunnit kertyvät kello 17.30 asti liukuvan työajan saldotilille. Työtehtävien
vuoksi erillinen leimaaminen ei ole aina mahdollista, eikä aina haluttuakaan. Varsinaisen
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työaikapankkijärjestelmän käytäntö perustuu kuukausittain annettavaan raporttiin. Toimihenkilö kirjaa talletuksensa ja käyttämänsä tunnit raporttiin, jonka esimies vahvistaa. Kahden järjestelmän hyödyntämisen sekä työaikapankin raporttien täyttämisen todettiinkin
puolessa haastatteluista lisäävän erillistä työtä sekä vievän aikaa. Ylimääräinen työ muodostuu myös korjauksista, joita tehdään, kun ”leimaamatta” jättämisen kerryttämästä tuntisaldosta lasketaan varsinainen työaika sekä työaikapankin talletukset. Esimerkiksi Oinaan
ym. (2005, 4, 71) tutkimuksessa kahden järjestelmän samanaikainen hyödyntäminen on
koettu hankalaksi. Työaikapankkijärjestelmän käytön hankaluuden on vuorostaan todettu
vähentävän tyytyväisyyttä järjestelmään, joka voidaan myös todeta seuraavista tekstikappaleista.

K: Onko kaksi päällekkäistä järjestelmää hankala?
– On, ja sitä mä kritisoin sillä tavalla, että nyt vielä lisättiin sitä liukumaa ja mä saatan tulla
seitsemään töihin, kun on pakko, kun vaikka kahdeksalta alkaa ekat kokoukset tai yhdeksältä,
että pitää ehtiä valmistelemaan jotakin, kun päivä voi olla täynnä kokouksia. Ja sitten mun on
pakko jatkaa sinne iltaan sitä työtä, niin se menee puoli kuuteen asti sinne liukumaan se mun
aikani ja sen jälkeen alkaa työaikapankki ellen mä joka kerta tee sitten, että mä teen korjauksen tuonne liukumaan, että mulla on normaalityöpäivä ohi ja nyt alkaa ylityöt. Minä en jaksa
tehdä sitä. Mun pitäisi tehdä, sanotaan kolmena päivänä viikossa se, pahimpina viikkoina ja
joinakin viikkona [--] mun pitäis tehdä joka päivä korjaus [kellokorttiin], että nyt loppu normaalit työt, nyt alkaa [työaikapankkitunnit], koska mulla menee sitten siellä työaikapankissa
ensimmäiset 0,45 [lisätyö] menee yksinkertaisina ja sitten tulee 50 ja 100 prosenttiset. Mä häviän joka päivä, että se on varmaan työnantajalle ystävällinen. [--] en tiedä onko tehty tarkoituksella vai onko se vain niin, että se palkitsee niitä, jotka jaksaa nipottaa niistä sekunneista ja
minuuteista, ihan suoraan sanottuna. Mä en jaksa.

H04, yksinasuva

K: Mitä oleellisia muutoksia työaikapankki on aiheuttanut?
– Toisaalta enemmän vapautta, mutta sitten myöskin tätä byrokratiaa enemmän, paperinpyöritystä. Ja ahdistavaa, ensimmäiset muutamat kuukaudet oli niin kiireisiä, että sitten mäkin tein
esimerkiksi kolmen neljän kuukauden nämä selvitykset, piti tulla erikseen viikonloppuna kaikessa rauhassa tekemään ja sitten just meni kolme neljä tuntia varmaan ensimmäisessä rytäkässä, että se on tietysti, että siihen alkuun liittyi hirveästi tällaisia, ettei ollut selkeitä ohjeita
tai se, että miten tämä liukuma otetaan huomioon tässä, että tuli [--] ohjetta, että pitää mennä
leimauttamaan itsensä ulos, kun aikoo jatkaa ylityön tekemistä, mikä mun mielestä oli ihan
järjestön neuvo, että mä oon itse tehnyt sen sillä tavalla, että mä haluan itse nähdä sen sieltä
työajanseurannasta [kellokortista] milloin mä olen lähtenyt pois, oikeasti pois, että en tiedä miten itse kukin on sitten itse ratkaissut, mutta mä haluan nähdä mustaa valkoisella myös itse, jos
mä teen kolmen kuukauden päästä vasta, niin mä haluan, että mä jostain pystyn tarkistamaan,
että miten mä olen toiminut.

H05, lapsiperhe

Työaikapankki ja liukuvan työajan saldotili on pyritty pitämään erillään, koska työaikapankkiin siirrettävät ylityötunnit korotetaan ylityökorvausten mukaisesti ja vastaavasti liukuman tunnit ovat niin kutsuttuja yksinkertaisia tunteja, joihin ei tule ylityökorotuksia.
Mikäli liukuman tunteja siirrettäisiin työaikapankkiin, toimihenkilöiden voitaisiin katsoa
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häviävän ylityökorotusten osalta. Kaikesta ylityöstä tulisi saada ylityökorvaus, joten mikäli
liukumatunteja kertyy paljon, on aiheellista olettaa niiden kuuluvan ainakin osittain ylityökorvausten piiriin. Liukumasaldon siirtämistä työaikapankin puolelle ei siis ole suositeltu,
mutta sitä on kuitenkin tehty. Työaikapankille ja liukuvan työajan saldotilille asetetut plussaldon rajat ovat ilmeisen joustavia, sillä monella toimihenkilöllä ainakin toinen saldorajoista oli ylittynyt. Haastatteluissa tuotiinkin esille, että liian suureksi kasvavaa saldoa voi
olla hankala käyttää. Saldorajojen tulisi siten toimia talletuksia rajaavana tekijänä ja enimmäissaldon täyttyminen osoituksena liiallisesta tuntien kertymisestä, josta vuorostaan tulisi
tehdä omat johtopäätöksensä.

[--] Ja tavallaan se, että sieltä ei voi, että työaikapankki ja liukuva, että ne on eri systeemejä
sillä tavalla, että sieltä ei saisi siirtää, jos sulla on vaikka plussaa 50 tuntia [liukumassa], niin
se on pakko pitää pois vapaana, että sitä ei voi siirtää, se tuntuu toisaalta vähän oudolta.
K: Ilmeisesti poikkeustilanteissa voidaan?
– Poikkeustilanteita on jokunen tehty, mutta se on sitten myös herättänyt myöskin tällaista
närkästystä täällä, kun joku saa tehdä niin, että onko se pärstä joka ratkaisee vai mikä. Että ei
sellaisia systeemejä, mun mielestä se pitää olla kaikille sama.

H05, lapsiperhe

K: Entä jos liukuman puolelle tulee paljon tunteja ja rajathan on asetettu?
– Tässähän on se, että niitä rajoja ei ole käytetty, niitähän on saanut olla siellä, että tässä on ollut ilmeisesti tätä ylimenokautta sillä tavalla eli sehän tässä on varmaan tehnyt tämmöiseksi
löysäksi tämän olotilan eli siellä on ja on. Mä en muista kuinka paljon se raja siellä on, mä
varmaan olen ylittänyt sen jo varmasti, se on 20 vai paljon se mahtaa olla.
K: Joo, 20.
– Ja mulla on yli 60 [--]

H08, yksin asuva

Kohdeorganisaation työehtosopimuksessa on mainittu toimihenkilön ja tämän esimiehen
tehtäväksi huolehtia, että saldokertymä pysyy asetettujen rajojen puitteissa. Liukuvan työajan saldojen kertyminen, niiden siirtäminen työaikapankkiin sekä liukuma-ajan ja työaikapankin tuntikertymisen erottelu toisistaan kertookin kahden järjestelmän osittaisesta
päällekkäisyydestä ja käytön hankaluudesta. Viidessä haastattelussa ratkaisuna järjestelmien tuottaman ylimääräisen työn vähentämiseen sekä käytön helppouden lisäämiseen on
nähty järjestelmien yhdistäminen tai automatisointi. Kaksi toimihenkilöä vuorostaan haluaisi selkeästi pitää kaksi järjestelmää käytössä, vaikkakaan sitä ei ole erityisesti perusteltu.

[--] kun meillä on sekä työaikapankki että meillä on sitten myös kyljessä tässä kellokorttiliukumat, että me tarvitaan liukumia, kun leikkuri on periaatteessa +20 tuntia, niin näitä ylimeneviä osuuksia mä siirrän sitten työaikapankkiin, kuvitellen, että joskus pystyn niitä pitämään.

H02, perhe
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K: Pitäisikö järjestelmää kehittää?
– Ehkä sen, että sen voisi liittää tosiaan siihen liukuvaan työaikaan, siihen koneeseen. Että siihen laitettaisiin, että painaisi nappia, että nyt alkaa työaikapankki mennä, ettei tarvitse sellaista
käsikirjanpitoa, niin se voisi olla selkeämpi ja myös luotettavampi myös kirjanpidollisesti [--]

H09, lapsiperhe

K: Entä mitä ajattelet kun on kaksi päällekkäistä järjestelmää käytössä?
– No mun mielestä ne on kaksi erillistä järjestelmää, mutta ne on meillä päällekkäin, niin ne
on.
K: Millaista käyttö on, helppoa vai hankalaa?
– Ei se hankalaa ole, mutta kyllä mun mielestä pitäisi olla kaksi erillistä järjestelmää.
K: Miksi?
– Kyllä se mun mielestä on vaan selkeämpää, että ne on erilliset järjestelmät. Kyllähän siitä tulee joskus jotain puhetta, että onko se sitten oikeudenmukaista, että saa käyttää niitä ristiin.

H10, lapsiperhe

Kaksi järjestelmää on kuitenkin nähty myös selkeänä järjestelynä, jonka puitteissa liukuman saldoa käytetään päivittäisiin joustotarpeisiin ja vastaavasti työaikapankin tunteja kokonaisina vapaapäivinä. Tämän taustalla voikin olla liukuman käytön helppous, sillä liukuma-ajasta on sovittu erikseen eikä joustoihin tarvita esimiehen vahvistusta. Vastaavasti
työaikapankin puitteissa, esimiehiä lukuun ottamatta, ylityöstä sekä tuntien käyttämisestä
kokonaisina vapaapäivinä on sovittava esimiehen kanssa.

K: Onko kaksi päällekkäistä järjestelmää hankala?
– Mun mielestä se oikeastaan on hirmu hyvä, ihan siinä, että kellokortti on erittäin hyvä mun
työssä ainakin, mulla tulee melkein päivittäin plussaa ja sitten mun ei tarvitse miettiä sitä sitten, että se on sitten siellä. Ja sitten jos mä tarvitsen, mä käytän ensisijaisesti sieltä ja sitten
toissijaisesti, jos mä otan kokonaisia päiviä, niin työaikapankista sitten.

H03, lapsiperhe
K: Millainen merkitys työaikapankilla on työn mielekkyyteen?
– Kyllä se osaltaan on, mutta enemmän ehkä toi liukuva työaika menee ehkä sen ohi vielä, että
se on sillä lailla, että se vapauttaa myöskin kulkemaan tavallaan ja ottamaan omien asioiden
hoitoon vapaata ja käyttämään sitä, että se menee melkein ohi mun mielestä tämän työaikapankin.
K: Eli, että pystyy liukuvasti tulemaan ja lähtemään?
– Kyllä, joo, ei tarvitse puolelle toimistoa ilmoittaa, että nyt on menossa, eikä pyytää niin vapaata, kun voi tietenkin ilmoittaa jollekin, että on hetken, pari tuntia poissa ja voi käydä sitten
asioilla.

H09, lapsiperhe

7.5.3 Hyvä järjestelmä
Toimihenkilöt kehuivat jokaisessa haastattelussa työaikapankkia, sen toimivuutta ja järjestelmän suomia mahdollisuuksia saada vapaata tarvittaessa. Toimihenkilöt kertoivatkin var-
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sin avoimesti ja perustellusti kokemuksistaan sekä tavoistaan hyödyntää järjestelmää. Kuvaukset osoittavatkin, että järjestelmä toimii, vaikkakaan ei jokaisessa tilanteessa aivan
toivotulla tavalla. Järjestelmässä onkin kehitettävää, jonka myös toimihenkilöt toivat esille.
Talletusten liiallinen kertyminen ja kahden järjestelmän käytön hankaluudet sekä järjestelmään liittyvien sääntöjen ja käytäntöjen tarkennukset ovat esimerkkejä seikoista, joihin
kaivattaisiin selkeyttämistä. Jonkinlainen ristiriita tuli kuitenkin esille työaikapankin talletusten käyttämisen ja järjestelmän toimivuuden osalta. Toisaalta toimihenkilöt kehuvat
järjestelmää toimivaksi, mutta kuitenkin osa toimihenkilöistä toi esille, ettei talletuksia
ehdi käyttämään ja talletukset kertyvät. Miten järjestelmä voi siten olla samanaikaisesti
toimiva, jos työaikapankin perusidea eli talletettujen tuntien käyttäminen vapaana, ei toteudu? Toki siihen, miten riittäväksi vapaiden käyttömahdollisuudet mielletään vaikuttaa
se, miten paljon yksilöt ovat odottaneet voivansa käyttää talletuksia. Ellei talletuksia ole
mahdollista hyödyntää odotetulla tavalla voi tuloksena olla kokemus, ettei järjestelmä toimi tai sitä ei osata hyödyntää oikealla tavalla.

Järjestelmän hyödyntämisen ristiriitaisuus on varsin yhtenevä Argyriksen ja Schönin
(1978) kuvaileman julkiteorian ja käyttöteorian kanssa. Julkiteorialla (theory of action)
tarkoitetaan julkituotuja toimintatapoja ja menettelyjä, joka tässä tapauksessa voidaan ymmärtää puheena työaikapankin toimivuudesta ja erinomaisuudesta työn ja yksityisen elämän yhteensovittamisen järjestelynä. Käyttöteorialla (theory in use) tarkoitettaisiin tällöin
työaikapankkijärjestelmän todellista toimivuutta eli järjestelmän ja talletusten käytön ongelmia. Valitsemani kohdeorganisaatio on ammattijärjestö, joka toimii työelämäkeskusjärjestön alaisuudessa, joka vuorostaan on, esimerkiksi Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2005–2007, sitoutunut työaikapankkijärjestelmiin liittyvään tiedottamiseen. Samaisessa
sopimuksessa keskusjärjestöt ovat myös suositelleet jäsenliitoilleen työaikapankkijärjestelyjen edistämistä. Täten toimihenkilöiden esille tuomaan käyttöteoriaan on voinut sekoittua
myös työaikapankkijärjestelmään ja kohdeorganisaatioon liittyviä julkiteorian piirteitä.
Tämä ei kuitenkaan tee tyhjäksi haastattelemieni toimihenkilöiden kertomaa, sillä he ovat
tuoneet esille omia kokemuksiaan järjestelmän hyödyntämisestä, jotka ovat arvokkaita
juuri työaikapankin käytännön ymmärtämisen kannalta.
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8 YHTEENVETO
Monet toimihenkilöt toivat haastatteluissa esille, ettei työaikapankkijärjestelmästä ollut
haastattelujen suorittamisen aikaan vielä kovinkaan paljon kokemusta, jonka vuoksi järjestelmän hyödyntäminen ei ollut toimihenkilöiden mukaan vielä täysipainoista. Lisäksi kohdeorganisaatiossa oli toteutettu uudistuksia, joiden yhteydessä työaikapankkijärjestelmä oli
otettu käyttöön. Lisäksi osa toimihenkilöistä oli tullut organisaatioon vasta uudistusten
myötä. Organisaatiossa oli siis tehty muutoksia, jotka varmasti vaikuttavat siihen, etteivät
toimintatavat olleet täysin vakiintuneet. Näin voidaan ajatella myös työaikapankkijärjestelmän hyödyntämisen osalta, sillä sen säännöt ja käytännöt vaativat tietynlaista selkiyttämistä. Erilaisia käytäntöjä ja näkemyksiä oli esimerkiksi talletusten nostamisesta rahana
sekä kahden järjestelmän, työaikapankin sekä liukuvan työajan, hyödyntämisestä. Se, ettei
järjestelmästä ollut toimihenkilöiden mukaan vielä riittävästi kokemusta, tai etteivät käytännöt olleet vielä täysin vakiintuneet ei kuitenkaan poistanut sitä seikkaa, etteikö toimihenkilöillä olisi erilaisia kokemuksia työaikapankin hyödyntämisestä. Mikäli päällimmäisenä tuntemuksena työaikapankista on sen hyödyntämisen vähäisyys tai käytön kokemattomuus, on tämä kokemusta jo sinänsä. Jollakin tavalla järjestelmää on siten hyödynnetty,
mikäli järjestelmän piiriin on kuuluttu yli vuoden ajan ja talletuksia on kertynyt.

Erityisenä etuna työaikapankkijärjestelmässä ja sen yhteydessä hyödynnettävässä kellokortissa näyttäisi olevan säännöllisen työajan ylittävien työtuntien tallettuminen tarkasti, joka
antaa tietoa työpäivien todellisista pituuksista sekä toimihenkilöille että esimiehille ja
työnantajalle. Järjestelmä toimii työnantajan kannalta siten välineenä, joka mahdollistaa
työmäärien seurannan. Talletuksia kerääntyy pääosin lisä- ja ylityöstä, mutta toimihenkilöt
ovat siirtäneet järjestelmään myös säästövapaita, matka-ajan palkkaa sekä korvauksia viikonlopputyöstä. Laajan järjestelmän etuna näyttäisi siis olevan talletusten kerryttämisen
mahdollisuudet myös muista tekijöistä kuin vain työajan ylittymisestä. Lisäksi järjestelmään on mahdollista tallettaa varsin paljon tunteja. Toimihenkilöiden kannalta työajan
talletukset ovat korvattavia säästöjä, joita on mahdollista käyttää varsin monipuolisesti
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osittaisina tai kokonaisina vapaapäivinä sekä yhdistää esimerkiksi viikonloppuihin, juhlapyhiin tai vuosilomaan. Järjestelmä toimii siten myös työn ja yksityisen elämän yhteensovittamisen välineenä. Työaikapankin hyödyntäminen onkin toimihenkilöiden mukaan tärkeässä roolissa perheen ja omien menojen, harrastusten sekä työssä jaksamisen kannalta.
Järjestelmän talletusten muodostuessa pääosin työpäivien tai työviikon pidentymisestä,
vähentyy samalla myös aika yksityisen elämän osa-alueilta ja työstä palautumiselta. Työaikapankin talletuksista on siten mahdollista saada työhön kulunutta aikaa takaisin. Johdannossa esittämäni kysymys kiinnostuksesta ylimääräisiä vapaita kohtaan sai ainakin
kohdeorganisaation toimihenkilöiden haastattelujen perusteella kannatusta. Vapaapäiville
on toimihenkilöiden mukaan siten paljonkin käyttöä.

Osalle toimihenkilöistä järjestelmän hyödyntämisen ongelmaksi on kuitenkin muodostunut
talletusten kerääntyminen sekä työkiireistä aiheutuneet hankaluudet käyttää talletuksia.
Järjestelmän ongelmakohtana on myös se, ettei talletuksia ole korvattu rahassa kovinkaan
paljon, jonka vuoksi talletusten määräkään ei ole vähentynyt. Osittain tämän seurauksena
osalla toimihenkilöistä talletusten määrä on kasvanut varsin suureksi. Toimihenkilöt ovatkin toivoneet mahdollisuutta saada talletuksia sekä vapaana että myös rahana. Vapaa kuitenkin nähtiin rahakorvauksia tärkeämmäksi, mutta rahakorvaukset olisivat ilmeisesti hyvä
vaihtoehto, mikäli vapaata ei voi saada. Järjestelmän, tai pikemminkin organisaation ongelmakohtana on myös se, että talletuksia kertyy osalle toimihenkilöistä jatkuvasti. Talletuksille haluttaisiinkin enemmän vastinetta, vaikka työtilanteiden aiheuttamiin rajoituksiin
suhtaudutaan myös ymmärtävästi. Pääosin talletusten kertymisestä tai niiden suuruudesta
ei oltu huolissaan, sillä ne ovat juuri säästöjä ja siten myös korvattavia. Lisäksi osalla toimihenkilöistä oli suunnitelmia talletusten käyttöä varten, joka vuorostaan osoittaa, että
talletusten kerääminen on myös tarkoituksellista, ei siis ainoastaan sitä, että talletuksia vain
kertyy. Työaikapankin talletukset ovatkin monelle eräänlainen vapaa-ajan varanto, jota
voidaan hyödyntää mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Kohdeorganisaation työaikapankki näyttääkin, ongelmista huolimatta, edistävän toimihenkilöiden mahdollisuuksia saada vapaata sekä edistävän työn ja yksityisen elämän yhteensovittamista. Myös Oinas ym. (2005) ovat saaneet samanlaisia tuloksia järjestelmän hyödyntämisestä. Kohdeorganisaation hiljaisesta ajasta johtuen talletuksia on käytetty erityisesti kesäloman, joulun ja uuden vuoden yhteydessä, jolloin on ollut mahdollista saada
pidempiä yhtenäisiä vapaita. Tältä osin tulokset poikkeavat Antilan (2005) tutkimuksesta,
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jonka mukaan työaikapankista on mahdollista saada vapaata lähinnä kolmesta viiteen päivään. Kokonaisuudessaan vapaiden pituudet ovat vaihdelleet yksittäisistä päivistä useisiin
viikkoihin. Myös yksittäiset, esimerkiksi keskellä työviikkoa työaikapankista otetut vapaat
ovat hyödyllisiä, sillä niidenkin avulla voidaan esimerkiksi lisätä arkipäivän toimien sujuvuutta sekä antaa aikaa perheelle tai järjestellä omia menoja. Yhdistämällä vapaapäivä
esimerkiksi viikonloppuun tai juhlapyhiin mahdollistetaan pidempi yhtenäinen vapaa, jota
voidaan ajatella myös yksittäisestä vapaasta saatavan hyödyn maksimoimisena. Työaikapankki ja sen puitteissa saatavat niin pidemmät kuin lyhyemmätkin vapaat näyttäytyivät
lähes jokaiselle toimihenkilölle myös työstä palautumista edistävänä tekijänä. Työaikapankki voidaan myös nähdä työhyvinvoinnin yleisenä lisääjänä, johon esimerkiksi järjestelmän oikeudenmukaisuus vaikuttaa positiivisesti mahdollistaessaan työajan tallettumisen
ja korvaavuudet. Lisäksi järjestelmä edistää työn mielekkyyttä tuottaessaan joustavuutta ja
mahdollistamalla vapaapäivien pitämisen työn vastapainoksi. Työhyvinvointia lisäävä
seikka on myös se, että toimihenkilöt ovat saaneet pitkien työpäivien vastineeksi vapaata,
jonka avulla työstä voidaan irrottautua.

Vapaiden pitämisessä, mutta erityisesti pitkissä vapaissa, on kuitenkin myös ongelmansa.
Toimihenkilöillä on pääosin omat vastuualueensa, jonka myötä he tietävät itse työtehtävänsä ja siten voivat myös suunnitella vapaitansa. Vastuu oman alueen tehtävistä tarkoittaa, ettei töitä ole juurikaan siirretty muille toimihenkilöille. Työaikapankkiin liittyy siten
myös työajan autonomia ja vastuu omista töistä, sillä toimihenkilöt ehdottavat esimiehelle
vapaiden pitämisestä silloin, kun vapaata on mahdollista saada. Vapaiden pitämistä onkin
luonnehdittu ilmoitusasiaksi. Vaikka vapaita pidetään vasta, kun työtehtävät on tehty, töitä
useimmiten kuitenkin kasaantuu vapaiden aikana. Töiden kasautuminen ja niiden tekeminen loman jälkeen voi vuorostaan aiheuttaa pidentyviä työpäiviä ja siten myös talletusten
kerääntymistä. Johdannossa esittämäni kysymys siitä miltä ylimääräinen vapaa tuntuisi, sai
kannatusta kohdeorganisaatiossa ja saa kannatusta varmasti yleisestikin. Toimihenkilöiden
osalta ensimmäiseksi ongelmaksi vapaan pitämisen osalta voi muodostua se, kuka tekee
työt vapaan aikana?

Työaikapankki ja sen toiminnan periaatteet ovat olleet esillä aiemmissa tutkimuksissa
(esim. Antila 2005; Oinas ym. 2005; Uhmavaara & Jokivuori 2003), mutta järjestelmän
käytännön toimivuutta ja sen hyödyntämistä osana yksilöiden arkea on tarkasteltu varsin
vähän. Tältä osin järjestelmästä saatiin nyt lisää tietoa. Lisäksi olen tutkielmassani lähesty-
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nyt työaikapankin hyödyntämistä toimihenkilöiden näkökulmasta eli tarkastelu on kohdennettu siihen palkansaajaryhmään, jonka työtehtäviä voi olla vaikeaa rajata tarkasti tai määritellä ajan kautta. Toimihenkilöillä ei aina ole mahdollisuutta päättää työntekoa tiettyyn
kellonaikaan, vaan erilaiset tehtävät ja projektit voivat vaatia pidentyviä työpäiviä. Tällöin
on myös tärkeää, että todellisia työaikoja ja työmääriä voidaan jotenkin seurata sekä mahdollistaa yksityisen elämän riittävä huomioiminen. Työaikapankki näyttäisikin olevan toimihenkilötyön kannalta hyvä väline työajan seurantaan ja siten myös riittävään resursointiin sekä työajan korvaavuuteen. Antila (2005) onkin maininnut, että työnteon tarkastelu
ajan sijaan tehtäväkohtaisesti on toimivampaa, sillä työtehtävien vaatimaa aikaa voi olla
vaikea määritellä. Näin voidaan myös ajatella kohdeorganisaation toimihenkilöiden osalta.
Mikäli tietyt tehtävät pitää saada tehtyä, ei työaikaa välttämättä voida jäsennellä säännöllisen työajan mukaisesti. Työaikapankki vuorostaan huolehtii siitä, että toimihenkilö saa
korvauksen työtehtävien vaatimasta ajasta.

Työajan tallettumisen osalta työaikapankin toimintaperiaate ainakin toteutuu. Talletusten
käyttäminen on vuorostaan hieman hankalampaa, sillä vapaita voidaan pitää tilannekohtaisesti eli silloin kun työtehtäviä ei ole. Lisäksi työtehtävien kasautuminen vapaiden aikana
on ongelmallista, sillä työt odottavat lomalta palaajaa, joka vuorostaan on ongelmallista
asioiden etenemisen kannalta. Työaikapankki kuitenkin näyttää toimivan, perusideansa
mukaisesti, järjestelynä, joka mahdollistaa "ylimääräisen" vapaan sekä yksityisen elämän
ja oman jaksamisen huomioimisen. Vapaiden pitäminen ei kuitenkaan ole, ainakaan kohdeorganisaation tapauksessa tai joka tilanteessa joustavaa, sujuvaa tai yksinkertaista. Vapaiden määrä näyttäisikin olevan osittain työtehtäväkohtaista, sillä kaikilla haastattelemillani toimihenkilöillä ei ole ollut mahdollisuuksia pitkiin vapaisiin. Työaikapankin toimivuuden kannalta onkin tärkeää, että työtehtävät ovat oikein mitoitettuja henkilöstön määrään nähden. Liian suuren työmäärän vuoksi talletusten määrä voikin kasvaa tarpeettoman
suureksi tai vastaavasti talletusten käyttäminen voi olla tällöin hankalaa.

Työaikapankkijärjestelmä on tuonut mukanaan toimihenkilöille paljon hyvää. Tosin ongelmakohtia ja erilaisia haasteitakin on tullut esiin. Kohdeorganisaation työaikapankin
toimintaperiaatteista sekä toimihenkilöiden kokemuksista onkin tämän tutkielman myötä
muodostunut varsin hyvä kuva. Työaikapankin hyödyntämistä ja siihen liittyvää muutosta
olisikin kiinnostavaa seurata ja saada tietoa siitä, miten järjestelmän toimivuus ja sen hyödyntäminen etenevät? Tarkastelemisen arvoista olisikin se, miten talletuksia on kyetty
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käyttämään sekä miten paljon niitä kerääntyy. Lisäksi olisi kiinnostavaa saada tietää mitä
työmäärien kannalta tapahtuu vapaan aikana eli onko kasaantuvien töiden määrään saatu
muutosta? Osa toimihenkilöstähän oli suunnitellut pääsevänsä myöhemmin käyttämään
talletuksiaan esimerkiksi pitkän loman muodossa. Kiinnostavaa olisi myös tietää maksetaanko talletuksia enemmän rahassa? Ja ennen kaikkea, onko järjestelmää opittu ja päästy
käyttämään sujuvasti? Eräs toimihenkilö sanoikin haastattelussa: ”Tämä on niin uusi järjestelmä sillä lailla, ettei ole sen tyyppisiä kokemuksia vielä päässyt muodostumaan, jotka
tähän järjestelmään sinänsä ihan vahvasti liittyisi. Viiden vuoden päästä voit tulla uudestaan kysymään, niin on erilaisia näkemyksiä.” Kyllä niitä kokemuksia järjestelmän hyödyntämisestä oli hyvinkin paljon, ja viiden vuoden päästä on varmasti vieläkin enemmän.
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LIITTEET

LIITE 1. Haastattelukirje
11.5.2006

Hyvä toimihenkilö,

Opiskelen kasvatustiedettä Joensuun yliopistossa ja valmistelen pro gradu -työtäni työaikapankkijärjestelmästä. Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella millaisia kokemuksia
toimihenkilöillä on työaikapankkijärjestelmän hyödyntämisestä sekä millaisia merkityksiä
he antavat järjestelmälle. Tutkielman tarkoituksena on myös selvittää millaisissa tilanteissa
järjestelmää hyödynnetään.

Tutkielman kannalta on tärkeää, että toimihenkilöiden omat kokemukset ja näkemykset
tulevat esille. Tämän vuoksi tutkielman aineisto kerätään yksilöhaastattelujen avulla. Haastattelut suoritetaan täysin anonyymisti, eikä tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyttä
paljasteta. Haastattelut pyritään suorittamaan työajalla touko-kesäkuussa 2006 viikoilla
22–23, mutta myös muusta ajankohdasta voidaan sopia. Yhden haastattelun kesto on noin
30–60 minuuttia. Tutkielman luonteen vuoksi olisi toivottavaa, että haastateltavalla olisi
vähintään vuoden käyttökokemus työaikapankkijärjestelmästä.

Mikäli haluat osallistua haastatteluun, ota minuun yhteyttä ja ehdota sopivaa haastatteluaikaa.

Terveisin,

Ville Hakala
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LIITE 2. Haastattelurunko
I Järjestelmän hyödyntäminen
- Millaisessa tilanteessa (tt/ ta; nosto, laina, talletus)? Muita esimerkkejä?
- Mitä osatekijöitä talletettu
- Järjestelmän hyödyntäminen käytännössä
- Merkitys työnteon kannalta
- Miten työnantajakuva on muuttunut järjestelmän myötä
- Millaisessa tilanteessa ongelmia/ etuja
- Mieluummin raha/ vapaa
- Työt & vapaat
- Kaksi järjestelmää päällekkäin
II Työnteko ennen järjestelmää
- Millaisia järjestelyjä hyödynnetty aiemmin
- Millaisia kokemuksia ennen työaikapankkia
- Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen (joustavuus/ ylityö)
- Millaisia muutoksia työaikapankkijärjestelmä on aiheuttanut
III Työtyytyväisyys
- Mistä tekijöistä mielekäs työ muodostuu
- Millainen merkitys työaikapankilla on työn mielekkyyteen
- Mistä tekijöistä työhyvinvointi muodostuu
- Millainen merkitys työaikapankilla on työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta (henk. & fyys.)
IV Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen
- Järjestelmän merkitys perhe-elämän kannalta
- Järjestelmän merkitys vapaa-ajan kannalta
- Järjestelmän merkitys joustavuuden kannalta
- Millaisessa tilanteessa ongelmia/ etuja
V Järjestelmän toimivuus
- Millaisia näkemyksiä järjestelmästä
- Järjestelmän kehittäminen
- Millaisena näet järjestelmän tulevaisuuden
Lisättävää, muuta oleellista tai huomioitavaa?
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LIITE 3. Taustatietolomake
1. Sukupuoli
1 nainen 2 mies

2. Syntymävuosi
19_____

3. Asumismuoto
1 Avo- tai avioliitto

2 Yksin

3 Lasten kanssa

4. Samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset
______ lasta

5. Lasten ikä
_________________________

6. Koulutus
1 Peruskoulu/ Kansakoulu

2 Lukio

3 Ammatillinen koulutus

4 Alempi korkeakoulututkinto

5 Ylempi korkeakoulututkinto

7. Toimiasema
1 Johtotehtävät

2 Asiantuntijatehtävät

3 Muut tehtävät?
Mitkä?_________________

