
 

Iina Rantala: Voiko puhelimesta ottaa taukoa? Voiko sen vain sammuttaa kokonaan ja kadota 

muutamaksi päiväksi? Älypuhelimien aikakausi on sulkenut meidät ikuiseen kierteeseen, jossa 

meidän oletetaan olevan tavoitettavissa viikonpäivästä riippumatta ympäri vuorokauden. Minun 

nimeni on Iina Rantala ja kanssani studiossa on psykologian tohtori Sampsa Puttonen Tampereen 

yliopistosta. Tervetuloa keskustelemaan. 

Kuinka paljon ja miten älypuhelimet ovat mielestäsi vaikuttaneet ihmisten väliseen 

kanssakäymiseen? 

Sampsa Puttonen: Sehän on aivan valtava mullistus meidän ajankäyttöön, ja siihen miten me tota 

suhtaudumme myöskin sitten öh työhön liittyvään ajankäyttöön. Myöskin eli öö me eletään 

tavallaan semmoisessa kokeilu öö laboratoriossa, jossa uudet teknologiset muutokset sitten 

haastavat meidät miettimään myöskin niiden vaikutuksia. Mutta siis ei tarvitse kovin kauas katsoa 

vaikkapa tuolla julkisissa kulkuvälineissä tai sitten omissa kaveriporukoissa, että miten paljon ihmiset 

oikeasti käyttävät aikaa älypuhelinten kanssa esimerkiksi. 

Iina Rantala: Uskotko, että kanssakäymisestä on tullut jopa taakka, koska aina ei pysty 

määrittelemään, koska on tavoitettavissa? 

Sampsa Puttonen: Tutkimus on on aika paljon kerryttänyt tietoa siitä tosiaan, että tuota tämmöinen 

jatkuva tavoitettavissa olo voi olla kuormittava, mutta jos me ajatellaan työelämää esimerkiksi tai 

tämmöistä, niin kun öö tehtävien hoitamiseen liittyvää asiaa, niin öö tutkimustulokset ei kuitenkaan 

ole täysin yksisuuntaisia. Eli sekä hyviä että huonoja puolia tällaisesta työaikojen ja paikkaa 

riippumattoman tehtävien suorittamisesta kuitenkin löytyy. 

Iina Rantala: Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan työ viestien lukeminen vapaa 

ajalla vaikuttaa merkittävästi työpäivästä palautumiseen. Minkälaisia vaikutuksia uskot jatkuvasti 

tavoitettavissa olemisella olevan ihmisten yleiseen jaksamiseen? 

Sampsa Puttonen: Pitäisi varmaan ensiksi vähän määritellä mitä se tavoitettavuus on, eli 

perinteisesti meillähän on ollut ammatteja, joissa on on tavallaan velvoite olla varalla ja siitä tietysti 

on sovittu työnantajan kanssa ja sitten myöskin maksetaan korvaus eli nykyään ja erityisesti nyt 

tämän tuota koronan seurauksena niin etätyö öö on räjähtänyt ja siinä yhteydessä tietysti nämä 

muutokset on tullut hyvinkin öö hyvin näkyviin ja öö tämmöinen tavoitettavuus sinänsä öö voi olla 

hyvä tai huono asia, mutta aika paljon siihen, että sen vaikutuksiin niin tuo ikään kuin sitä positiivista 

tai negatiivista. 

 Onko se henkilön itse päättämää vai tuleeko se ulkopuolelta? Eli puhutaanko me velvollisuudesta 

olla tavoitettavissa ja myöskin siitä, että mitä siihen liittyy. Joskus se voi olla pelkästään reagoimista 

sähköpostiin tai sitten se tavoitettavuus voi oikeasti tarkoittaa sitä, että pitääkin ruveta tekemään 

töitä ja nää on tavallaan ihan eri tilanteita. Sitten tavallaan sen irrottautumisen ja työn ja muun 

elämän yhteensovittamisen kannalta.  

Eli tietty autonomisuus on hyvä asia ja meidän pitäisi varmaan yhteiskunnassa laajemmin 

keskustella, että kenen vastuulla tavallaan se on sitten tämä tavoitettavuus. Eli meillä on hyvin 

paljon keskustelua EU:n tasolla ollut tästä ja EU:ssa on myöskin tämmöinen aloite tehty, jonka 

mukaan työntekijällä olisi oikeus irrottautua töistä ja sulkea sähköposti ja olla vastaamatta 

puhelimeen vapaa-aikanaan. Eli me käydään aika vahvasti tämmöistä keskustelua siitä ja yksilöillä 

varmasti omat näkemykset siitä, eli jotkut kokevat sen öö joustavuuden mitä tästä tulee olla 

tavoitettava, niin helpottaa työtehtävien sujuvaa hoitamista esimerkiksi ja mehän emme voi nykyään 



oikeastaan enää kovin paljon työnantajanakaan miettii ja kontrolloida, että miten etätöissä, 

minkälaisella rytmillä henkilö tekee töitä, vaikka laki toisaalta edellyttää työnantajaa seuraamaan 

työaikoja, jotta ne eivät ole kuormittavia ja terveydelle vaarallisia. Eli me ollaan tultu uuteen aikaan, 

jossa työnantajan velvollisuudet ja siten myöskin työntekijän öö omat kyvyt säädellä sitä ovat 

nousseet sitten uudella tavalla esiin. 

Iina Rantala: Miten nykyään voidaan määrittää vapaa aika, jos esimerkiksi työasioista tulee viestit 

henkilökohtaiseen kännykkään? Tarvitsisiko niihin vastata työajan ulkopuolella ollenkaan? 

Sampsa Puttonen: Tää on hyvä kysymys, minkä takia meillä on vapaa-aikaa alunperin ollut eli tota 

meillä on hyvin paljon keskustelua toisaalta siitä, että meillä on kokeiluja lyhentää työaikaa, kokeilua 

tiivistetyssä työviikosta jopa neljä päiväisestä työviikosta ja samanaikaisesti öö yhteiskunta menee 

siihen suuntaan, että nämä asiat ikään kuin sekoittuvat, työ ja vapaa-aika. Tämä on mielenkiintoinen 

vaihe ja tutkimus tota öö näyttää aika selkeästi, että jos tällaisissa tilanteissa työaika venyy ja 

pitenee, niin se vaikuttaa tietysti siihen, että onko henkilöllä aikaa ja mahdollisuus levätä ja nukkua 

riittävästi ja jos se aihe jos sitä seuraa tavallaan pidentyneitä työaikoja, niin tutkimus aika selkeästi 

näyttää vaikka se olisi henkilöille miellyttävää ja haluaisi tehdä sitä vapaaehtoisesti, niin se vaikuttaa 

todennäköisesti uneen unen laatuun ja myöskin sitten öö tällaisessa viikko rytmissä pidemmät 

työviikot työpäivät iltaan venyneet työt vaikuttavat sitten siihen toimintakykyyn ja suoriutumiseen. 

Vireystila on seuraavana päivänä eli se, että jonain hetkenä kokee asian öö itselle merkitykselliseksi, 

ei välttämättä tarkoita pidemmällä aikavälillä, että siitä olisi positiivisia vaikutuksia. 

Iina Rantala: Sä mainitsitkin tuosta Euroopan parlamentin aloitteesta ja siihen liittyen myös 

Ranskassa on vuonna 2017 asetettu laki, jossa linjataan, ettei työntekijä ole velvollinen vastaamaan 

työhön koskeviin viesteihin vapaa ajalla. 

 Minkälaisia vastaavia valtakunnallisia linjauksia voitaisiin Suomessa tehdä, jotta vapaa-aika ja 

työaika ei sekoittuisi? 

Sampsa Puttonen: Öö, koska me kuulumme Euroopan unioniin, niin varmasti tällaiset tuota aloitteet 

jos ne saavat lainvoiman, niin tulevat vaikuttamaan tietysti ja se minkä minä näen siinä positiivisena 

on se, että tämä keskustelu jatkuu eli se tavallaan öö myöskin laittaa meidät Suomessa 

keskustelemaan tarkemmin näistä asioista ja Ranskahan ei ole ainoa maa, jossa tällaisia tuota 

aloitteita ja lakeja on säädetty. Portugalissa on esimerkiksi 2021 tullut samanlainen säädös voimaan 

eli öö Suomessa varmasti niin. 

Eri ammattiryhmissä eri aloilla varmaan käydään vähän erilaista keskustelua. Öö tietotyön tekijät 

esimerkiksi, joilla on mahdollisuus tehdä etätyötä niin pystyvät hyvässä tilanteessa myöskin ikään 

kuin rytmittämään sitä työn tekemistä siihen omaan elämänrytmiin paremmin ja se voi olla jopa 

positiivinen asia erityisesti silloin kun se on henkilön omasta tahdosta syntynyttä eikä sitä työaikaa 

sitten tule liian paljon. Mutta sitten taas monilla ammattialoilla niin tämmöinen tavoitettavuus ja 

tavallaan mennä sinne ikään kuin varalla olo ikään kuin alueen sisälle jo eli tavallaan, että voitaisiin 

edellyttää, että henkilö vastaa ja ryhtyy tekemään töitä niin mun mielestä tämä keskustelu siitä on 

tavallaan se jakolinja näin että tuota että onko henkilöllä velvollisuus ikään kuin vastata vai onko 

henkilöllä oikeus olla vastaamatta. Eli nää on nää kaksi näkökulmaa tavallaan jota sitten tullaan 

miettimään ja on helppo nähdä tilanteita jossa henkilöllä pitäisi todellakin olla oikeus vastaamatta 

olla reagoimatta ja tekemättä tavallaan töitä erityisesti, jos henkilön työkyky on alentunut, hänellä 

on jaksamiseen liittyviä ongelmia, niin ei me voida ajatella, että henkilöitä voidaan velvoittaa 

vastaamaan ja reagoimaan öö työasioihin vapaalla vaan. 



Tästä niin kuin työsuojelun näkökulmasta, niin pitäisi olla mahdollisuus kuitenkin olla vastaamatta ja 

reagoimatta ja käyttää se aika sitten ei pelkästään siihen irrottautumisen työstä vaan vaan myös 

semmoista mielekkäitä ei merkittävien asioiden tekemiseen, mikä pidemmällä aikavälillä 

todennäköisesti tukee sitten myöskin sitä työkykyä. 

Iina Rantala: Työelämässä tämän kaltainen raja saattaakin olla helpompi piirtää kuin 

opiskeluelämässä. Miten siellä tulisi rajata omaa vapaa-aikansa viestien ja tavoitettavuuden 

suhteen? 

Sampsa Puttonen: Opiskelijalla tosiaan niin ei ole suojanaan mitään mitään säädöksiä ja tota tää 

uusi tilanne, että kyllä tuota toki yliopiston suunnalta voidaan tehdä ja tai opetus öö tuota öö 

oppilaitosten suunnalta voidaan tehdä linjauksia. Tietysti jos ne liittyvät erityisesti opetukseen, eli ei 

viestitellä muuta, kun opetuksen aikana siirretään kaikki sähköpostit sitten öö lähtemään esimerkiksi 

öö normaaliin työaikaan eikä illalla lähetetä viestejä, jotta ei tarvitse olettaakaan, että sieltä tulisi 

niin kuin öö sieltä henkilöstön opettavan opetushenkilöstön tai hallinnon puolelta mitään viestejä, 

mutta tää uusi tilanne öö vaatii kyllä sellaisten keinojen ja taitojen opettelua, että henkilö itse pystyy 

säätämään sitä omaa ruutuaikaa tai älypuhelimen käyttöään eli siihen me tarvittaisiin todellakin 

yhteisiä pelisääntöjä ja ehkä varmaan myöskin opiskelijoille oo. 

Yhteistä keskustelua ja neuvojen antoa myöskin koska öö viimeaikainen keskustelu opiskelijoiden 

jaksamiseen liittyvistä asioista on nostanut esiin kyllä monenlaisia kuormittumiseen liittyviä asioita ja 

tekijöitä. Tämä saattaa olla yksi asia ja se ei liity pelkästään tietysti opiskeluun liittyviin viestintään 

vaan yleensäkin siihen, että miten tuota viestintävälineitä ja älypuhelimia ja somea käytetään ja 

kuinka sitten osataan irrottautua ja tehdä niitä asioita, jotka pidemmällä aikavälillä sitten takaa sen, 

että aivot toimivat hyvin ja keho pystyy palautumaan. Eli meillä on aika paljon tekemistä tässä 

uudessa tilanteessa. 

Iina Rantala: Miten pystyisi asettaa omat rajansa tai onko niitä ylipäätään mahdollista asettaa? 

Sampsa Puttonen: Mun mielestä jokaisen pitäisi asettaa omat rajat, eli se on ehkä se kaikkein 

huonoin tilanne, että että ei itse mieti eikä tee päätöksiä vaan enemmän sitten ajelehtii siinä öö 

tietovirrassa ja ja laitteiden käytössä. Mun mielestä se ensimmäinen mihin tahansa muutokseen. 

Öö. Ensimmäinen askel on tietysti, että tiedostaa sen, miten toimii ja myöskin miettii omien 

arvojensa kannalta siitä, että miten haluaisi toimia, jos se. 

Liittyen vaikka jaksamiseen tai tai oman ajan käyttöön on on on semmoinen mm. Mikä nousee esiin 

siinä pohdiskelussa, niin silloin tietysti pitää ruveta miettimään niitä keinoja, joilla voi sitä vähentää 

ja yksi tapa tietysti on rytmittää sitä, ettei ole jatkuvasti laitteiden kanssa käytössä, mikä tietysti 

tuntuu jo nykyaikana hieman utopistiselta sanoa näin, mutta öö minä näkisin, että öö tää 

tämmöinen jatkuva ja yhä intensiivisempi läsnäolo näissä medioissa ja tuota somessa ja muualla ei 

välttämättä pidemmällä aikavälillä ole semmoinen maailma, johon meidän kannattaisi oikeasti 

mennä eli se on aika koukuttavaa. Me tiedetään me halutaan olla mukana siinä siinä virrassa, mikä 

on ja ja meidän tavallaan nää laitteet on rakennettu ja tää somemaailma on todellakin rakennettu 

selväksi, että se koukuttaa, tarjoaa nopeita mielihyvän ja palkitsemisen kokemuksia, mutta 

pidemmällä aikavälillä tämä tämmöinen reagointi niihin ei välttämättä ole semmoinen niin 

sanotussa ihmisarvoinen maailma kuitenkaan eli meidän pitäisi kyetä vähän pitkäjänteisempää 

toimintaan, eikä tämmöiseen niin kuin öö meidän keskushermoston tulevaan niin kuin tämmöiseen 

reaaktiivisuuteen, vaan enemmän lähteä sinne oman hallinnan puolelle, mutta se vaatii meidän 

yhteiskunnallista keskustelua aika paljon ja näiden asioiden miettimistä. 



Iina Rantala: Minkälaisia rajanvetoja voisi tehdä ystävien tai perheen suhteen? Eli voisiko vaikka 

päivän vaan keskittyä itseensä eikä ollenkaan olla tavoitettavissa?  

Sampa Puttonen: No kyllä varmaan voisi, mutta tuota jos tekee äkkinäisiä muutoksia niin kyllä ne 

kaverit ja perheenjäsenet varmaan voi lähteä kyselemään että mikäs nytten että onko mikä se on 

muuttunut ja tuota voitko sinä hyvin ja ja sitten tekee varmaan mieli vastata ja reagoida niihin mutta 

minä luulisin että tällä lailla kertomalla avoimesti ja sopimalla että mulla on nyt rauhoitettu aika 

tässä näin ja tai sovitaanko yksi niin kuin että viestitellään ja ja ollaan tavoitettavissa tiettyyn aikaan 

voi olla ihan hyvä ainakin kokeilemisen arvoinen. Mä luulisin näin. Mä en tiedä miten se käytännössä 

sitten tulisi toimimaan, mutta tota sanoisin näin, että kaikki keinot käyttöön. 

Iina Rantala: Vielä viimeisenä kysymyksenä, oletko sä itse tehnyt jotain toimijaa, jolla saisit vapaa 

aikaisin erilleen työasioista? 

Sampsa Puttonen: Aa mulla yksi tapa on on esimerkiksi mun harrastus. Vaikkapa liikuntaan liittyen 

niin tota niihin käytän aika paljon aikaa ja silloin en taatusti ole tavoitettavissa. Eli sieltä syntyy niinku 

välttämättä aikaa ja sitten mä luulen, että monet harrastukset jotka öö ikään kuin irrottavat meidät 

siitä arjesta ja ikään kuin vievät meidän tarkkaavaisuuden hyvällä tavalla muihin asioihin, niin ne on 

aika arvokkaita asioita ja toinen asia tietysti on se, että iltasella ennen nukkumaanmenoa niin koitan 

turvata tosiaan sen nukahtamisen ja rauhoittumisen myöskin niin sillä lailla että en unia ja 

lähestyessä niin tuota enää käytä näitä laitteita, koska niistähän me tiedetään hyvin paljon, että 

miten ne saattaa häiritä unta. 

Kirkkaat valot ja ja muut tämmöinen aktivaatio vaikuttaa meidän uneen. Se on. Se ei välttämättä ole 

edes ilmeinen henkilölle itselleen, mutta siellä on erilaisia prosesseja siihen palautumiseen 

fysiologiaan, jotka sitten voi haitata sitä. 

Sitä unta unen syvyyttä ja sen palauttavaa vaikutusta ja sitä kautta aiheuttaa. Sitten se nyt sitten 

näihin seuraaviin päiviin ja tuleviin hetkiin väsymystä eli se sekin kannattaa ottaa huomioon, että 

mihin aikaan vuorokaudesta sitten tuota on aktiivinen tälläkin alueella. 

Iina Rantala: Keskustelimme tänään jatkuvasti tavoitettavissa olemisesta työ- ja vapaa-ajalla. Minä 

olen Iina Rantala ja kanssani keskustelemassa oli Sampsa Puttonen.  

Sampsa Puttonen: Kiitos. 

Tämä on Radio moreeni.  

 


