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Robotit ovat jo
täällä! Vuoden 2019
ystävänpäiväseminaarissa
keskusteltiin tekoälystä ja
robotiikasta työelämässä.
Joko tekoäly on korvaamassa
virkamiehiä?
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Osaamisen
kasvattamiseen kuuluu
paljon muutakin kuin
sertifiointi, joten mitä
hyötyä työntekijälle on
sertifikaateista?

Robotit ovat
jo täällä

Huomasitko, että verkkosivumme ovat uudistuneet? Tutustu uusiin sivuihin osoitteessa
www.tietoala.fi ja kerro meille kehitysehdotuksesi, tai mikäli huomaat puutteita!
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Tietoalalla työskentelevien vuosittaisen työmarkkinatutkimuksen
teemakysymyksissä pureuduttiin
tällä kertaa osaamiseen ja oman
osaamisen kehittämiseen.

Työpaikan ongelmia ei voi
selittää työntekijöiden persoonallisuuksilla. Sisäiset
ristiriidat ovat ennen kaikkea viestinnän ja vuorovaikutuksen ongelmia.

Onni suosi talven mökkiarvonnassa Jenni Saarista
Oulusta. Miten Jenni vietti
lomav iikkonsa Tietoalan
Levinhovin mökillä?
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Jyrki Kopperi
Puheenjohtaja
Tietoala ry

Pääkirjoitus
PUHEENJOHTAJALTA

Uuden työaikalain käsittely on tulossa pää-

palveluita maailman markkinoille. Tietotekniikan alan

tökseen. Työaikalaki hyväksyttiin eduskunnassa 13.3. ja

työvoimapulasta käydään julkisuudessa keskustelua.

uusi laki tulee voimaan 1.1.2020. Keskeisimmät muutok-

Ratkaisu ongelmaan ei ole se, että ulkomailta tuodaan

set uudessa laissa koskevat joustotyöaikaa, joka on ko-

työvoimaa Suomeen. Meillä on tälläkin hetkellä työttömä-

konaan uusi työaikamuoto. Jatkossa myös muualla kuin

nä tuhansia alan ammattilaisia, joten työllistetään ensin

työpaikalla tehty työ luetaan työajaksi. Lain valmistelu-

heidät ja katsotaan, josko vielä sen jälkeen on tarvetta.

vaiheessa paljon keskusteluja ja jopa pelkoa herättänyt

Jostain syystä työnhakijat ja avoimet työpaikat eivät koh-

lain soveltamisalan muutos ei toteutunut, ja työaikala-

taa ja oma osansa on varmaan myöskin sillä, että osalla

kia sovelletaan jatkossakin asiantuntijatyöhön. Tosin sii-

työttömistä osaaminen on vanhentunut. Valtiovalta voisi

hen on muotoiltu tiettyjä poikkeuksia ja lain valmistelus-

suunnata lisää määrärahoja muunto- ja lisäkoulutuksiin –

sa on käytetty esimerkkejä, jotka herättävät kysymyksiä.

näin saataisiin muutaman kuukauden tehokkaalla täsmä-

Tulevaisuus näyttää lopullisesti, miten näitä sovelletaan

koulutuksella ihmiset takaisin työmarkkinoille.

käytännössä.
Kansa kävi vaaliuurnilla ja valitsi edustajansa Arkadianmäelle seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.
Kuten sanonta kuuluu, ”kansa sai sellaiset edustajat

Edellisellä hallituksella oli suuria vaikeuksia ymmärtää
miten työmarkkinat ja neuvottelujärjestelmä Suomessa
toimivat. Niinpä useat hankkeet joutuivat työntekijäliittojen kanssa törmäyskurssille. Vaalituloksen perusteel-

kuin se ansaitsee”. Vastavalitusta eduskunnasta voi ol-

la voidaan toivoa, että samankaltainen meno ei jatku,

la montaa mieltä, mutta yksi on ainakin varmaa – naisia

vaan yhteisymmärrys työmarkkinoiden kehittämisestä

on nyt kansanedustajina ennätysmäärä ja on hienoa, et-

on helpompi saavuttaa eri osapuolten välillä. Toiveet kol-

tä tasa-arvo ainakin tällä saralla toteutuu. Puolueiden

mikannan paluuseen ovat korkealla. Lähes varmuudel-

voimasuhteissa tapahtui myös muutoksia. Perinteis-

la voidaan sanoa, että yhteiskunnallinen keskustelu niin

ten kolmen suuren puolueen sijaan meillä onkin nyt neljä

yleissitovuudesta kuin työrauhastakin jatkuu tälläkin ne-

keskisuurta puoluetta, sekä vielä viidentenä vihreät, jot-

livuotiskaudella, paikallista sopimista unohtamatta.

ka lähestyvät kannatuksellaan nelikkoa.
Hallitusohjelman sorvaajille voidaan lähettää aina-

Hädin tuskin ehdimme toipua edellisistä vaaleista, kun
seuraavat vaalit jo painavat päälle. EU-vaalit pidetään

kin seuraavanlaisia terveisiä: tutkimukseen, tuotekehi-

26.5., joten seuraavinakin viikkoina on tarjolla vaaliviih-

tykseen ja koulutukseen pitää panostaa, jotta jatkos-

dettä kansalle. Muistakaa käydä vaaliuurnilla myös näis-

sakin Suomella on tarjota kilpailukykyisiä tuotteita ja

sä vaaleissa. Hyvää kevään jatkoa ja aurinkoista kesää!
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TIETOALA TIEDOTTAA

Tietoala ry:n
kevätkokous
2019
Tietoala ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 18.5.2019 klo 13:00 alkaen
osoitteessa Insinöörit ja Ekonomit -talo,
Fazer Food & Co. -ravintola,
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki.
Lounastarjoilu ennen kokousta klo 12:00-12:30.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat:
– Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2018
– Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuoden 2018 tileistä
– Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen alijäämän
kattamisesta
– Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.
Muu asia voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi hallituksen jättäessä
sellaisesta esityksen kokoukselle tai kun yhdistyksen varsinainen jäsen
tekee sellaisesta esityksen. Kyseinen esitys on toimitettava hallitukselle
kirjallisena vähintään kuusi (6) viikkoa ennen varsinaista kokousta.
Helsingissä 25.4.2019
Tietoala ry:n hallitus
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100 vuotta • 100 vuotta • 100 vuotta • 100 vuotta • 100 vuotta • 100 vuotta • 100 vuotta • 100 vuo

Insinööriliitto täyttää tänä
vuonna 100 vuotta!
Milloin?

Mitä?

Missä?

25.5.

Tulevaisuutta luomassa -hyväntekeväisyyskonsertti

Tampere

8.6.

Perhepäivä höyryjunalla Jokioisten Museorautatiellä

Forssa

15.6.

Perhepäivä Heurekassa

Vantaa

15.6.

Ihastu insinööriin Imatranajossa

Imatra

16.6.

Perhepäivä höyryjuna Ukko-Pekalla

Kouvola

27.6.

Ihastu insinööriin Provinssissa

Seinäjoki

12.7.

Ihastu insinööriin Ilosaarirockissa

Joensuu

18.7.

Ihastu insinööriin Pori Jazzissa

Pori

27.7.

Ihastu insinööriin Kotkan Meripäivillä

Kotka

31.7.

Ihastu insinööriin sinisellä Saimaalla

Mikkeli

10.8.

Huvipäivä Särkänniemessä

Tampere

14.9.

Tulevaisuutta luomassa -hyväntekeväisyyskonsertti

Jyväskylä

12.10.

Tulevaisuutta luomassa -hyväntekeväisyyskonsertti

Helsinki

JUHLAVUODEN KUNNIAKSI
liitto järjestää useita kaikille
jäsenille ja heidän ystävilleen ja
perheilleen avoimia tapahtumia
pitkin Suomea. Kokosimme
tähän mennessä julkaistut
juhlavuoden tapahtumat alle –
tapahtumakalenteri kuitenkin
täydentyy koko ajan, joten
suosittelemme seuraamaan sitä
aktiivisesti myös juhlavuoden
verkkosivuilla osoitteessa
www.ilry.fi/il100.

Lisää juhlavuoden tunnelmia
Insinööriliiton somessa:
Insinööriliitto IL ry

@insinooriliitto

Päivitä osaamisesi Insinööriliiton koulutuksilla
Aktiivimallin laajennus astui voimaan 1.4. ja sen myötä Insinööriliitto
on valmistellut laajan työnhaun valmennustarjonnan, johon kuuluvat
valmennukset täyttävät aktiivimallin asettamat ehdot. Aktiivimallin
mukaiset valmennukset löydät liiton koulutuskalenterista ja tunnistat ne
oheisen ”Kuuluu aktiivimalliin” -ikonin avulla.
Aktiivimallin mukaisten valmennusten lisäksi liitto tarjoaa tuttuun tapaan
kattavan paketin muita koulutuksia, joista on hyötyä niin työelämässä
kuin työnhaussa. Myös verkkovalmennusten määrää on lisätty, jolloin
koulutukseen voi osallistua joustavammin paikasta riippumatta.
Tutustu koulutuksiin täällä: https://www.ilry.fi/koulutukset
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JUURI NYT

Teksti: Minna Anttonen

Kuvat: Laura Hednäs/CGI

Suomi elää koodista –
Mutta mistä löytyy tekijät?

T

ietotekniikka-ala on ohittamassa elektroniikkateollisuuden
teknologiateollisuuden toiseksi merkittävimpänä alana. Tuhansien IT-alan osaajien vajaus kuitenkin haittaa alan kasvua
merkittävästi.
- Pula digiosaajista on hälyttävän suuri, ja jos emme onnistu tätä osaajapulaa selättämään, niin softa-alan kasvu on vaarassa
kuihtua. Pahinta on se, että pula digiosaajista uhkaa koko maamme hyvinvointia. Suomi voi menestyä globaalissa kilpailussa vain
parhaalla mahdollisella osaamisella, sanoo Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.
- Sykemittauksemme mukaan
70 prosenttia jäsenyrityksistämme aikoo rekrytoida uusia työntekijöitä.
Roihan mukaan ei ole olemassa yhtä tiettyä alustaa, johon
etsittäisi kehittäjiä, vaan osaajia etsitään kautta linjan.

- Java ei ole kadonnut minnekään. SQL-osaamista tarvitaan. Ohjelmistoalalla on 7000 osaajan vajaus. Määrä on pysytellyt samana jo pari vuotta.
Osan ohjelmistoalan osaajapulasta selittää se, että myös niin
sanotut perinteiset yritykset, kuten teollisuusyritykset sekä pankit ja vakuutusyhtiöt tarvitsevat digiosaamista. Esimerkkinä Roiha mainitsee Wärtsilän, joka on muuttumassa älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittajaksi.
Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista
Osaajapulan ratkaisemiseen on parin viime vuoden aikana rakennettu erilaisia ohjelmia. Yksi niistä on valtioneuvoston käynnistämä poikkihallinnollinen Talent Boost -toimenpideohjelma, jonka
tavoitteena on tehdä Suomesta houkuttelevampi kansainvälisille osaajille sekä vahvistaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
kansainvälisten osaajien avulla.
Pääkaupunkiseudulla Talent Boost -ohjelmaa toteuttaa Helsinki Business Hub, joka on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
sekä Uudenmaan liiton omistama investointien houkutteluun keskittyvä yhtiö.
- Tavoitteenamme on houkutella vuodessa ulkomailta 100
IT-osaajaa pääkaupunkiseudulle, kertoo Helsinki Business Hubin
liiketoimintajohtaja Miska Hakala.
- Tuemme myös ulkomaisia yrityksiä sijoittumaan ja kehittymään pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi kun muodin verkkokauppa

Kuka on kansainvälinen osaaja?
Kansainvälinen osaaja on maahanmuuttaja tai suomalainen
paluumuuttaja, jolla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta ja asiantuntemusta sekä verkostoja, jotka voivat
tuoda lisäarvoa elinkeinoelämälle. Suomessa oleva Kansainvälinen osaaja voi olla esimerkiksi ulkomaalainen opiskelija,
tutkija, ekspatti, puolisona Suomeen muuttanut tai paluumuuttaja. Maahantulon syyllä ei ole merkitystä. Myös humanitaarisista syistä Suomeen muuttanut voi olla kansainvälinen osaaja.
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Zalando ei saanut houkuteltua riittävästi työntekijöitä Berliiniin,
niin se perusti teknologiakeskuksen Helsinkiin ja palkkasi tekijöitä
Suomesta sekä Etelä- ja Itä-Euroopasta.
Helsinki Business Hub pilotoi erilaisia markkinointitoimenpiteitä ja aktiviteetteja. Tätä kautta saadaan nopeasti tietoa siitä, mitkä toimenpiteet tuottavat tuloksia ja näin toimintaa voidaan viedä tehokkaasti eteenpäin. Pilottiprojektin tuloksia pyritään soveltamaan myös muilla aloilla.
- Suomi kilpailee parhaista osaajista muun maailman kanssa,
sanoo työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Laura Lindeman.
Talent Boost -ohjelman kohteena ovat myös Suomessa jo olevat kansainväliset osaajat. Heidän osaamisensa hyödyntäminen
on Suomelle erittäin tärkeää. Ohjelmassa kehitetään toimenpiteitä, joilla yritykset ja kansainväliset osaajat tuodaan tehokkaammin yhteen.
- Liian moni suomalaisessa yliopistossa opiskeleva ulkomaalainen lähtee muualle. He voivat valita, mihin maahan lähtevät. Miksi he jäisivät Suomeen? Mitä maa ja sen elämäntapa voivat tarjota, Lindeman pohtii.
- Tunnettuuden edistäminen ei riitä, vaan on oltava työpaikkoja. Myös kaupungilla on iso merkitys, pelkkä maan houkuttavuus ei
ratkaise. Lisäksi houkuttavuuteen vaikuttavat tietysti palvelut ja
asuminen.
Talent Boost -ohjelman kolmansiin maihin suuntautuvat houkuttelutoimenpiteet kohdennetaan erityisasiantuntijoihin.
- Ulkomaalaisten tietämys suomalaisesta työelämästä ei ole
riittävä. Ammattiliitot varmasti voisivat auttaa tässä, mutta miten ulkomaalaiset saisi ammattiliittojen piiriin, kysyy Lindeman ja
heittää näin pallon myös Tietoalalle.
Mitä osaajapulasta tuumitaan Suomen suurimpiin kuuluvissa
IT-alan yrityksissä? Millaisista osaajista on pulaa?
- Haemme osaajia erilaisiin rooleihin ja eri kanavia käyttäen,
HR-manager Heidi Hietala, Fujitsu Finlandilta kertoo. Hakijoita
riittää, mutta kokeneempia sovellusarkkitehteja etsimme usein
pidempään.
Tällä hetkellä nettisivujen mukaan Suomeen etsitään työntekijöitä muun muassa nimikkeillä Cloud Network Specialist, Project
Coordinator Graduate, järjestelmäasiantuntija sekä SAP-ratkaisukonsultti.
Tulevaisuuden osaajapulaa ehkäistäkseen Fujitsu tekee oppilaitosyhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa
ja tarjoaa työmahdollisuuksia nuorille ja vastavalmistuneille Graduate-ohjelman kautta.
- Fujitsu Graduate Program on mielestämme hieno tilaisuus
vastavalmistuneille päästä vakituiseen työhön ja kasvaa alansa
asiantuntijaksi, Hietala lisää.
Osaajista halutaan pitää kiinni satsaamalla työhyvinvointia
edistäviin asioihin ja edistämällä työ- ja perhe-elämän tasapainoa.

- Pilvipalveluosaajat, ohjelmistokehittäjät, järjestelmäasiantuntijat – ylipäätään järjestelmäosaaminen, tietokanta-asiantuntemus, Java, JavaScript… Näin
luettelee puolestaan CGI Suomen
henkilöstöjohtaja Ulla Walli.
- Emme jää vain odottamaan, että saisimme hakemuksia. Haluamme henkilökohtaisia kontakteja. HR-asiantuntijamme tekevät
suorahakua hyödyntäen LinkedIniä, Walli kertoo.
- Teemme myyntiyötä. Jalkaudumme oppilaitoksiin ja järjestämme Road Show’ta. Olemme aktiivisesti eri tapahtumissa ympäri
vuoden, ympäri Suomen.
CGI tarjoaa uramahdollisuuksia myös niin sanotun Future Talent
-trainee ohjelman kautta. Yritys palkkaa vuoteen 2020 mennessä
1 000 nuorta osaajaa ja tarjoaa heille erilaisia tehtäviä eri puolilla Suomea.
- Monelle nuorelle tämä on polku ensimmäiseen vakituiseen
työsuhteeseen. Tähän mennessä olemme kouluttaneet jo yli 500
tulevaisuuden osaajaa. Noin kolme neljäsosaa ohjelmaan osallistuneista on työllistynyt pysyvästi yritykseemme.
Merkittävin rektytointikanava CGI:lle kuitenkin ovat sen nykyiset työntekijät. - Jopa 40 prosenttia uusista työntekijöistämme
tulee suosittelun kautta, Walli kertoo. Maksamme työntekijälle
vinkkipalkkion onnistuneesta rekrytoinnista.
CGI halutaan vaikuttaa osaajapulaa ehkäisevästi jo varhaisessa
vaiheessa. Yritys järjestää vuosittain lasten päivän työntekijöiden
perheille. Tammikuun lasten päivässä oli muun muassa koodikoulu
ja rakennettiin robotti. Lisäksi henkilöstön hyvinvointiin investoidaan jatkuvasti. Esimerkiksi CGI Childcare -palvelusta voi tilata kotiin hoitajan sairaalle lapselle. Jokainen työntekijä on myös oikeutettu osallistumaan yrityksen tukemaan osakeosto-ohjelmaan. 

”Auto on neljällä
pyörällä kulkeva
tietokone”, sanoo
Rasmus Roiha
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EDUNVALVONTA

Viikkolepo
V

iime Tietoa-lehdessä olleeseen viikonlopun ylityöesimerkkiin toivottiin jatkoa ja sellaista esimerkkiä, jossa olisi
mukana viikkolepokorvauksen laskenta.
Viikkolevolla tarkoitetaan työehtosopimuksen 13 §:ssä määriteltyä viikoittainen
vapaa-aika. Työehtosopimuksen mukaan
työaika on järjestettävä siten, että työntekijä saa kerran viikossa 35 tuntia kestävän
keskeytymättömän vapaa-ajan. Jos mahdollista, vapaa-aika on sijoitettava sunnuntain yhteyteen.
Viikoittainen vapaa-aika voidaan järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden ajanjakson aikana. Vapaa-ajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa.
Jos työntekijää tarvitaan tilapäisesti
työhön hänen vapaa-aikanaan, on työntekijälle korvattava saamatta jäänyt viikkovapaa lyhentämällä hänen säännöllistä työaikaansa työhön vapaapäivänä käytetyllä
tuntimäärällä. Työaikaa on lyhennettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn tekemisestä, jollei toisin sovita.

Työntekijän suostumuksella saamatta jäänyt viikkovapaa voidaan korvata myös yksinkertaisella tuntipalkalla.
Maanantaista perjantaihin työntekijä on
pitänyt puolen tunnin ruokailutauon, jota
ei lasketa työajaksi. Viikonloppuna hän on
pitänyt vain lyhyitä virvoketaukoja.
Viikkolevon laskemista varten pitää tietää, mihin kellonaikaan työtä on tehty. Esimerkissä työntekijä on työskennellyt maanantaista torstaihin kello 8 ja 17 välillä,
perjantaina hän on työskennellyt kello
9 – 20, lauantaina hän on työskennellyt kello 11 – 23 ja sunnuntaina kello 10 – 20. Seuraavana maanantaina hän on mennyt töihin
jälleen kello 8.
Viikkolepo voidaan laskea joko maanantaiaamusta kello 8 lähtien 35 tuntia taaksepäin tai perjantai-iltapäivästä kello 17
eteenpäin. Maanantaiaamusta laskettuna
viikoittainen 35 tunnin vapaa-aika täyttyy
lauantaina kello 21. Perjantai-iltapäivästä eteenpäin puolestaan sunnuntaiaamu
yöllä kello 4. Maanantaista laskettuna

viikkolepokorvausta tulee 12 tunnilta (sunnuntaina 10 ja lauantaina kaksi tuntia) ja
perjantaista laskettuna tulisi 14 tuntia
(kaksi tuntia perjantaina ja 12 lauantaina). Työnantaja voi päättää, kummalla tavalla viikoittainen vapaa-aika lasketaan.
Yleensä työnantaja valitsee itselleen edullisemman.
Huomaa, että jos työntekijä olisi töistä pois esimerkiksi sairauden takia ylityötä
seuraavana maanantaina, voisi työnantaja laskea viikkolevon taaksepäin siitä ajankohdasta, kun työntekijä tulee seuraavan
kerran töihin.
Ylityöt ja liukuva työaika
Jos yrityksessä on käytössä liukuva työaika, on työnantajan ja työntekijän hyvä sopia täsmällisesti lisä- ja ylityön laskentaan
liittyvistä käytännöistä. On tärkeää, että
osapuolilla on ennakolta tiedossa, milloin
työ tehdään erityisesti työnantajan aloitteesta ja katsotaan näin ylityöksi eikä kyse
ole työntekijän liukuman käytöstä. 

Esimerkki viikkolepokorvauksen laskemisesta.
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Vuorokautinen ylityö +50 %
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Vuorokautinen ylityö +100 %
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Lisätyö +50 %

Viikkoylityö +50 %

6

Viikkoylityö +100 %
Sunnuntaikorvaus +100 %
Viikkolepokorvaus
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DATANURKKA

Teksti: Tero Hakanen

Datanurkka

Datanurkka

Ohjelmistorobotiikka ja
–automaatio

O

hjelmistorobotiikan tarkoitus tietotyössä on automatisoida rutiinityötä. Meille tavallisille käyttäjille ohjelmistorobotiikan toiminta näkyy parhaiten
menemällä esimerkiksi pankin, puhelinoperaattorin tai internetpalveluntarjoajan sivulle ja kun sivu on latautunut, niin
sivulle ilmestyy yleensä ponnahdusikkuna, jossa pyydetään käyttäjältä ensin lähdetietoja ja sen jälkeen ohjataan ”oikealle”
asiakaspalvelijalle, joka sitten jatkaa keskustelua kanssasi. Asiakkaan ottaessa yh-

teyttä kysytään aina yleensä ensin samoja
lähdetietoja, kuten esimerkiksi asiakkaan
yhteystiedot. Näiden tietojen kysyminen
jatkuvasti pitkin päivää on puuduttavaa
myös työtä tekevän asiakaspalvelijan kannalta. Ylläolevista syystä johtuen myös
sähköisen lomakkeen täytön taakse kannattaa kytkeä automatiikkaa. Asiakas voi
täyttää lähdetiedot oikein ja asiakaspalvelija ei rasitu.
Robotiikalla voidaan myös suunnitella ratkaisu, jossa pitää esimerkiksi hakea

saman sisältöistä lähdetietoa tietokannasta kuukausittain tai vaikka päivittäin
ja käyttää tätä tietoa sitten liiketoiminnan johtamiseen tai sitten esimerkiksi ohjata tehtäviä töitä automaattisesti vapaana oleville työtekijöille. Robotiikka voidaan
oikeastaan korvata sanalla virtuaalinen
työntekijä jolloin sen roolin käsittää paremmin osana työyhteisöä.
Tietoa analysoimalla järkevästi tällä tavalla robotiikkaa voidaan jopa käyttää tiedolla johtamiseen.
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Robotiikka – ja oma työni.
Omassa työssäni robotiikka on käytössä
päivittäin. Robotti ohjaa asiakkailta tulevia
työpyyntöjä minulle päivittäin automaattisesti. Lisäksi automatiikkaa käytetään apuna käyttäjätunnusluontiprosessissa, jossa
robotti muodostaa käyttäjätunnuksesta
eräitä kiinteitä perustietoja automaattisesti, mikä vähentää manuaalista näppäilyä tietokoneen näppäimistöltä ja näin ollen vähentää näppäilemisestä aiheutuvaa
rasitusta. Täten robotti antaa aikaa keskittyä enemmän aikaa vieviin työtehtäviin ja
näin saadaan työtekijän työaika käytettyä
tehokkaammin asiakkaalle enemmän lisäarvoa tuottaviin palvelupyyntöihin.
Työtehtäviini kuuluu myös eri sovellusten käyttövaltuushallintaa eli teemme sovellusten sisäisiä käyttövaltuushallintatoimenpiteitä normaalien käyttäjätunnuspyyntöjen muodostuksen lisäksi. Nämä eri
sovellusten sisäiset valtuushallintatoimenpiteet ovat mielestäni sellaisia, mihin
robotiikka ei ihan heti pysty apua tarjoamaan. Sovellukset on usein rakennettu niin
eri tavoin ja eri ohjelmointikielillä, että niitä ei saada oikein samalla ”yhteisellä” toimenpiteellä järkevästi automatisoitua järkeväksi kokonaisuudeksi.
Tulevaisuudessa oman työn tekemisen näen keskittyvän eri sovellusten
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käyttöoikeusylläpitoon, mikä taas lisää eri
sovellusten osaamista ja se taas monipuolistaa omaa osaamistani. Sovelluksethan
eivät tästä maailmasta lopu ja niitä voidaan aina koodata uudelleen asiakastarpeeseen ja melkein mitä tahansa yrityksen
toimintaa varten, joten siinä mielessä riittää aina opittavaa.
Ohjelmistorobotiikan hyödyt ja haitat
Robotiikan suurin hyöty tulee ehdottomasti rutiinitehtävien automatisoinnista, kun
robotti ei tee ihmisille tyypillisiä inhimillisiä virheitä ja tämän vuoksi ei tarvitse palkata ihmisiä eräänlaisiin puuduttaviin rutiinitehtäviin. Robotti jaksaa tehdä työtä,
se on väsymätön ja voi toistaa samaa suunniteltua, yksinkertaista prosessia useasti päivän aikana. Tällainen ”toisto” voisi ihmistyöllä tehtynä olla aika puuduttavaa,
jota ei kauaa jaksa. Haluttaessa robotiikka toimii silloinkin, kun työntekijä itse ei ole
töissä. Lisäksi robotiikalla on todettu olevan kustannussäästöä toimintaan, koska
se suoriutuu tehtävästä myös nopeasti ja
kustannustehokkaasti.
Tiedon analysoinnissa automaatio on
myös päivän sana: Mikä onkaan helpompaa,
kuin pistää kone etsimään automaattisesti tarvittavaa tietoa analysoitavaksi raportointia varten? Automatisoinnin haittoina

näen sen, että suunnittelu menee jotenkin väärin tai suunnittelu ei ole tarpeeksi
organisoitua, jolloin robotti saattaa tehdä
ihan vääriä asioita eikä siitä ole juuri lainkaan hyötyä. Mieleeni tulee myös sellainen
tilanne, että kun on luotu valmis robotti johonkin asiaan, niin käytetään suoraan sitä jo luotua ratkaisua eikä keskustella tästä ratkaisusta tarpeeksi asiakkaan kanssa
jolloin asiakkaalle tuotettu palvelu voi olla ihan väärää.
Robotiikka ja tulevaisuus
Tulevaisuudessa näen robotiikan kasvun
myös omassa työssäni. Sana automaatio
on päivän trendi ja robotiikkaa halutaan lisätä. Varmasti osa tämän päivän tekemästä työstäni tullaan automatisoimaan robotiikalla tulevaisuudessa ja myös oman työn
osalta tehtävät tulevat muuttumaan niin,
että automatiikka hoitaa sen. Ennen kuin
automatisointi voidaan tehdä, on toimintoa testattava useita kertoja, jotta automatisoitu tehtävä on varmasti tehokas ja
nopea ja ennen kaikkea kustannustehokas,
ja se pitää suunnitella asiakaslähtöisesti oikein. Tässä on se tämän päivän haaste,
miksi robotiikkaa ei mielestäni ihan kaikkiin
toimintoihin ole vielä saatu vietyä kustannustehokkaasti tai niin, että siihen kannattaa yrityksen investoida. 

TYÖELÄMÄ

Teksti: Roger Sandström

Kuvat: Kansallismuseo ja Pixabay

Ystävänpäiväseminaari

P

erinteinen ystävänpäiväseminaarimme (14.2.) järjestettiin tänä vuonna
Kansallismuseossa. Saimme museon
auditorion käyttöömme ja kaupan päälle liput museoon. Moni osallistuja hyödynsikin
tilaisuutta ja tutustui näyttelykerroksiin.
Jo pelkästään rakennuksen arkktehtuuri,
seinämaalaukset ja ikkunat ovat pidemmän
käynnin arvoisia.
Tilaisuuden teemana oli tekoäly ja robotiikka työelämässä. Vieraspuhujina olivat
Ari Uusikartano ulkoministeriöstä ja Mitro Kivinen Alter Chief Oy:stä. Ari Uusikartano on kokenut esiintyjä ja on selostanut
useissa seminaareissa miten valtiohallinto

hyödyntää tietotekniikkaa. Odotimme vastausta siihen, onko tekoäly jo korvaamassa virkamiehiä, mutta Arin mukaan virkavastuuta ei voi ainakaan vielä siirtää tekoälylle. Valtionhallinto ei ole rakentamassa
keskitettyä “tekoälyä”, vaan eri ministeriöt
päättävät jatkossakin missä ja miten ne
hyödyntävät uusia teknologioita. Esityksen
muu viesti oli alan ammattilaisille jo tuttu:
valtion tietohallinto poimii alan kehityksestä itselleen sopivat komponentit, ja keskittyy IT-arkkitehtuuriin ja -strategiaan. Palvelutoimittajat huolehtivat sovellusten ja
palveluiden käytännön toteutuksesta.

Tilaisuuden päätti Teknologiateollisuuden ja liittojen ajankohtaiskatsaus. Palkkatutkimuksen tuloksista selvisi tietotekniikan palvelualan keskimääräisen kuukausipalkan nousseen inflaatiota nopeammin.
Samoin palkkakuopassa olevien on edelleen helpompi nostaa palkkatasoaan vaihtamalla työpaikkaa, kuin saamalla palkankorotus nykyisessä työpaikassaan. Alan
yleinen tuottavuus on myös jatkanut nousua jo useamman vuoden. Osaavan työvoiman kysyntä on kovaa ja yritysten palkanmaksukyky on korkealla. 
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Mitro Kivinen,
Alter Chief Oy
Toimivatko robotit vielä
esimiehenä?
“Tällä hetkellä robotit toimivat lähinnä
mekaanisen työn suorittajina. Esimiestyössä tämä voi tarkoittaa erilaisten rutiinien valvomista ja seuraamista. Siis
sitä, onko jokin raportti tehty määräpäivään mennessä ja onko jonkin asian sisältö oikean muotoista. Varsinaista älyä
roboteilla ei vielä esimiestyöhön ole.
Suurimpana esteenä valvovan robottiesimiestyön yleistymiselle pidän sitä, että jokainen johtamistarve pitää erikseen ohjelmoida. Ohjelmoijia ei liene liikaa vapaalla jalalla. Toisena esteenä on
sitten itse johtaminen: tänään robotit eivät kykene toimimaan kaoottisessa ja alati muuttuvassa ihmisten johtamistarpeessa. Mutta kehitys on nopeaa
ja on vaikeaa sanoa, kuinka nopeasti ja

12 | TIETOA. 1: 2019

missä muodossa esimiestyö automatisoituu.”

Entä hoiva-alalla?
“Muistan, kun lapsena Aku Ankassa oli
lastenhoitajarobotti 70-luvulla. Sillä oli
tietenkin hiusrinkulat ja esiliina. Hoiva-alaan yleensä mielletään inhimillinen kosketus ja huolenpito. Siksi kai
teknisen apuvälineen tekemä hoitamistyö tuntuu jotenkin kalsealta. Kuitenkin robotiikka mahdollistaa esimerkiksi
huipputarkat leikkaukset, vaikka kirurgi olisi satojen kilometrien päässä. Tällöin on kuitenkin kyse hoivan hyvin teknisestä osasta. Ihmiset, kuten muutkin
eläimet, tarvitsevat kosketusta ja hyväksyntää muilta lajitovereilta tai vaikka eläimiltä. Mutta me olemme sopeutuvaisia ja totumme kyllä kaikkeen. Kymmenen vuoden päästä asiat voivat olla
jo kovin toisen näköisiä.”

PELIALA

Pelialalle pääsee vain
suhteilla – totta vai tarua?
Oletko koskaan haaveillut
työstä pelien parissa, mutta
et ole täysin varma, miten
hyppäisit joukkoon mukaan?
Pääseekö pelialalle vain
suhteilla tai voiko alalla
työskennellä, jos itse
pelaaminen ei innosta?
Peliala on Suomessa vahvassa
kasvussa, mutta alalla
työskentelyyn liittyy silti
jonkin verran harhaluuloja.
Kysyimme Tietoalan
jäsenyhdistyksen, Game
Makers of Finlandin toimijoilta
muutaman valitun kysymyksen
aiheeseen liittyen.
Miten pelialalta voi saada töitä?
Täytyykö opiskella alaa, vai onko
olemassa muitakin väyliä?
Suomen peliala on tällä hetkellä vahvassa
kasvussa. Huhtikuussa julkaistun Neogames Finland ry:n tuoreen Peliala 2018 -selvityksen mukaan alalle tulee 500 uutta työ-

paikkaa seuraavan parin vuoden aikana.
Työnsaannin kannalta pelialan opiskelu toki
kannattaa, sillä pelit rakentuvat tyypillisesti pelimoottoreiden päälle. Oma harrastuneisuus on toinen tapa omaksua tarvittavat
taidot. Peliala kuitenkin työllistää useita
erilaisia rooleja, kuten esimerkiksi graafi-

koita ja äänisuunnittelijoita, joiden kohdalla pelialan koulutus ei ole välttämätöntä.
Avoimista työpaikoista tiedotetaan yritysten omien verkkosivujen lisäksi myös
esimerkiksi Games Jobs Finlandin kautta,
sekä huhtikuussa avatun uuden Devs.tv:n
verkkosivuilla.
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Onko alalle mahdollista päästä, jos on
tehnyt jo pitkään uraa täysin toisella
alalla? Mitä kannattaisi tehdä, mikäli
haluaa muuttaa uransa suuntaa?
Peliala tarvitsee ja työllistää kaikenlaista osaamista. Tälläkin hetkellä yrityksissä
työskentelee esimerkiksi käsikirjoittajia,
sisustussuunnittelijoita, psykologeja, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia sekä
kaupunkisuunnittelijoita. Tärkeää on halu
ja intohimo työskennellä pelialalla.
Urakäännöksen suunnittelun voi aloittaa
esimerkiksi tutkimalla tällä hetkellä avoimena olevia työpaikkoja. Millaista osaamista haetaan juuri tällä hetkellä? Miten oma
osaamispalettisi voisi vastata tähän kysyntään? Oman osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen kannattaa aina, joten voisiko lisäkouluttautumisesta tai jostain tietyistä kursseista olla apua?
Onko alalle mahdollista
päästä ilman suhteita?
Se, että alalle pääsisi vain suhteiden avulla, on vahva olettamus, joka ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Pelialan yritykset
ja rekrytointiprosessit ovat ammattimaisia, joten näytöillä ja osaamisella pärjää
kyllä. Alalle tarvitaan etenkin senioritason
osaajia, joten vahva osaamistausta on aina eduksi. Sekä se, että ylipäätään hakee
avointa työpaikkaa.
Verkostoilla, kuten esimerkiksi IGDA:lla
ja erilaisilla (yleensä korkeakoulujen yhteydessä olevilla) Game Labeilla on kuitenkin
suuri rooli alalla. Verkostojen kautta myös
yhteistyön merkitys korostuu; omaa ideaa

on pystyttävä pallottelemaan toisten kanssa. Myös tiimikavereiden tukeminen, sekä
heidän (ja heidän ideoidensa) kunnioittaminen on tärkeää.
Millaisia ovat tyypillisimmät pelialan
työpaikat? Millaista alalla työskentely on?
Suomessa on muutamia isoja, eli yli 100
henkilöä työllistäviä pelifirmoja. Nämä eivät eroa paljoakaan vastaavista ohjelmistoalan yrityksistä. Neogamesin selvityksen mukaan vuonna 2018 julkaistiin aikaisempaa vähemmän uusia pelejä, vaikka
työpaikkojen määrä kasvoi. Tämä selittyy
sillä, että pelistudiot keskittyvät tätä nykyä enemmän olemassaolevien pelien kehittämiseen uusien julkaisujen työstämisen sijaan.
Onko Suomessa töitä tarjolla, vai
kannattaako suunnata katse ulkomaille?
Pelialalla puhutaan tällä hetkellä osaajapulasta ja Neogamesin selvityksen mukaan Suomessa olevasta työvoimasta 27%
on ulkomaalaisia. Suurin osa Suomen työpaikoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla
(46%), mutta pelialan keskittymiä löytyy
myös muualta Suomesta – etenkin korkeakoulukaupungit, kuten esimerkiksi Tampere, Oulu, Kajaani ja Turku, ovat osoittautuneet vetovoimaisiksi.
Voiko pelialalle työllistyä, jos ei itse
pelaa tai tiedä mitään peleistä?
Voi työllistyä, mutta oma pelitausta ei tietenkään ole haitaksi. Tärkeintä on kuiten-

T utustu
Neogames Finland ry:n toteuttamaan Peliala 2018 -selvitykseen täällä:
https://www.neogames.fi/finnish-game-industry-report-2018/

Puhutaan palkoista?
Lue tiedote Game Makers of Finlandin toteuttaman pelialan
palkkakyselyn tuloksista täällä:
http://peliala.fi/2019/04/10/tiedote-ensimmaisen-palkkakyselyn-mukaansuomalaisen-pelialan-palkat-ovat-nousussa/
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kin antaa oma työpanos yrityksen tuotetta,
eli peliä kohtaan.
Toisaalta auttaako pelituntemus
ja intohimo pelaamista kohtaan
työllistymisessä, mikäli ei
ole alan koulutusta?
Tuntemus ja oma peliharrastuneisuus auttaa, mutta se ei pelkästään riitä.
Mitkä ovat yleisimmät harhaluulot
pelialalle työllistymisestä ja
siellä työskentelemisestä? Entä
ylipäätään pelialan työpaikoista?
Suurimmat harhaluulot liittyvät työaikoihin ja siihen, että töitä painetaan 24/7 ilman korvausta. Game Makers of Finlandin
vuoden 2018 lopussa toteuttaman palkkakyselyn mukaan tämä ei todellakaan pidä paikkaansa. Peräti 63% kyselyyn vastanneista ilmoitti työmääränsä olevan juuri sopiva, ja 44% vastanneista kertoi, ettei
tee lainkaan ylitöitä. Suomessa ei myöskään crunchata, vaan kunnioitetaan työntekijöiden vapaa-aikaa ja tuetaan työhyvinvointia monipuolisin eduin.
Suomen pelialalla on muutamia ns. miljonäärejä, mutta keskipalkka alalla on silti melko maltillinen. Pelialan palkkakyselyn
mukaan mediaaniansio on 3700 euroa ja
keskiansio 3950 euroa kuukaudessa – palkkataso on siis hieman matalampi kuin Tietoalalla yleisesti. Viimeisimmän työmarkkinatutkimuksen mukaan Tietoalan jäsenten
mediaanipalkka on 4100 euroa ja keskiarviopalkka 4228 euroa kuukaudessa. 

TYÖELÄMÄ

Teksti: Tiina Tenkanen

SERTIFIKAATTI TODISTAA

puolueettomasti osaamisesta

Erityisesti tekniset alat
kehittyvät vauhdilla, eikä
pelkkä tutkinto aina riitä
vakuuttamaan osaamisesta.
Sertifikaatti mittaa työntekijän
osaamista puolueettomasti.

I

lman sertifikaattejakin pärjää, mutta
työtä hakiessa niistä on hyötyä, vakuuttaa rekrytointiohjelmien johtaja Tiina
Mäkinen. Hän työskentelee Saranen Consulting -yhtiössä.
– Osaamisen kasvattamiseen kuuluu paljon muutakin kuin sertifiointi, Mäkinen
muistuttaa.
Saranen Consulting tekee maanlaajuisesti yhteistyötä it-alan yritysten kanssa ja järjestää pääasiassa it-alan koulutuksia ELY-keskusten ja TE-palveluiden kanssa.

Osaajatarvetta on, sillä it-ala kasvaa jatkuvasti. Ala on kehittyvä ja erittäin osaamisintensiivinen, mikä tarkoittaa, että jatkuva kouluttautuminen on tärkeää.
– Yliopistotutkinto tai korkea-asteen
tutkinto ei yksinään riitä. Tutkinto on hyvä
pohja, jonka päälle pystyy rakentamaan lisäosaamistaan.
Sertifikaateilla työntekijä osoittaa kiinnostuksensa ja harrastuneisuutensa alaan
sekä valmiutensa oppia uutta.
Lisäksi työntekijä saa selville osaamisensa tason.
Koulutuksella voi sitouttaa
Työnantaja maksaa suurimaan osan sertifikaatteihin johtavasta koulutuksesta. Koulutusyritykset tarjoavat erilaisia koulutusohjelmia, joihin kuuluu muun muassa 25–30
tuntia lähi- tai video-opetusta sekä runsaasti kirjallisuutta.
Vallum-yhtiö toimitusjohtaja Timo Valli
toteaa, että sertifikaattien suorittaminen

hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa. Vallum konsultoi julkisen sektorin ja
yritysten ylintä johtoa sekä kehittää digitaalisia sekä ICT-ratkaisuja.
Erityisesti palvelujaan myyvälle yritykselle sertifikaatteja suorittaneet työntekijät ovat kilpailuetu.
– Isot yritykset kouluttavat myös itse
työntekijöitään. Koulutuksen suorittanut
saa yrityksen oman sertifikaatin tai diplomin.
Säästäväinen työnantaja saattaa laskelmoida, ettei halua maksaa työntekijälle koulutusta, joka olisi arvokas ja houkutteleva myös muille mahdollisille työnantajille.
– Jos ihmiset viihtyvät työpaikassaan,
mihin he lähtisivät? Lisäksi koulutus on keino sitouttaa työntekijä, Valli mainitsee.
Saranen Consultingin Mäkinen muistuttaa, että IT-alan osaajille on tarjolla paljon erilaisia sertifikaatteja ja verkko-oppimisympäristöjä, joiden avulla pystyy
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kehittämään osaamistaan myös edullisesti, joskus myös ilmaiseksi.
Testin uusiminen sallittu
Osaamisen osoittaminen sertifioinnein on
entistä suositumpaa, uskoo koulutuspalveluyritys Sovelton johtava konsultti Marika Kotola.
– Esimiehet eivät pysty arvioimaan esimerkiksi työntekijän teknistä osaamista,
sillä asiantuntijatiimit ovat usein itseohjautuvia, Kotola toteaa.
Koska sertifikaattien suorittaminen on
kallista, suuret teknologiayritykset saattavat sisällyttää hintaan kaksi lisäyrityskertaa. Tämä on vaikuttanut myönteisesti suorituksiin.
Kotolan mukaan testiin osallistujan tietoisuus uusimismahdollisuudesta rentouttaa ja testin suorittaja tuntee olonsa turvalliseksi. Silloin on paremmat mahdollisuudet onnistua.
Testiin voi valmistautua osallistumalla
koulutukseen. On kuitenkin hyvä pitää taukoa ennen testiä, jotta ehtii soveltaa oppimaansa työssään.
Todistus osaamisesta ja ammattitaidosta
Timo Valli rohkaisee jokaista työtekijää
suorittamaan sertifikaatin joko alalta, jolle työskentelee tai alalta, jonne haluaisi
työllistyä.
– Suuressa organisaatiossa 10 vuotta
työskennelleelle projektijohtajallekin olisi
hyötyä kolmannen osapuolen mittaamasta
osaamisestaan, kertoo Valli.
– Jokainen voi kehua osaamisellaan, mutta sertifikaatti kertoo, minkälaista osaaminen on.
Valli kummastelee suomalaista työelämän piirrettä, jossa työntekijöiltä vaaditaan sertifikaatteja mutta tilaajilta ja ohjelmistoammattilaisilta ei.
– Ulkomaalaisilla it-ammattilaisilla voi
olla kymmeniä ja kymmeniä sertifikaatteja. Tietysti silloin tulee mieleen, ovatko ne
aitoja.
Syynä työntekijöiden lukuisiin sertifikaatteihin Valli arvioi, että erityisesti aasialainen kulttuuri on niin kilpailuhenkistä,
ettei ilman sertifikaatteja työllisty.
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– Ehkä sertifikaattien suorittaminen ulkomailla ei ole yhtä kallistakaan kuin Suomessa.
Testi vaatii panostusta
Esimerkiksi Sovelton tarjoama digitaalisen
markkinoinnin koulutusohjelma on ollut seniorikonsultti Catarina Linderborgin mukaan suosittu. Sertifiontitestin suoritettuaan moni opiskelija on saanut uusia työtehtäviä ja jopa työllistynyt uudelleen.
Osa oppilaista maksaa vajaan kahden tuhannen arvoisen koulutuksen omasta pussistaan.
Digitaalisen markkinoinnin koulutusohjelmaan osallistuvilla on osaamista muun
muassa myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon ja teknisen alan tehtävistä.
Sertifiointitestin läpäisee ensi yrittämällä noin 70 prosenttia oppilaista.
– Heittämällä testiä ei suoriteta, sillä
kolmituntinen testi on vaativa, Linderborg
tähdentää.

Sertifikaatilla voi erottautua
IT-alan sertifikaatteja on laidasta laitaan.
Työskentelyprosessit, toimintaroolit prosesseissa, tietoturvallisuus, ohjelmistoperheen moduulit, projektinhallinta - kaikista voi suorittaa sertifikaatin.
Vallumin Timo Valli suosittelee myös ensimmäistä työpaikkaansa hakevaa suorittamaan sertifikaatin. Sillä erottuu hakijamassasta.
– Projektinhallintaan haetaan hyvin
usein sertifioitua projektipäällikköä, Valli kertoo.
Sertifikaatit projektinhallinnan suosituista työkaluista ovat kysyttyjä. Tällaisia
ovat esimerkiksi IPMA ja Prince2. Ohjelmistotuotannon projektinhallinnan työkaluja
ovat esimerkiksi Agile ja Scrum.
Jos työntekijä päättää suorittavansa
tietyn sertifikaatin, Valli suosittelee ottamaan yhteyttä henkilöön, jolla on jo sellainen.
– Kannattaa kysyä, minkälaista hyötyä
sertifikaatin suorittamisesta on ollut. 

Päivän anekdootti:
Talousjohtaja: ”Mitä tapahtuu, jos maksamme
työntekijöille koulutuksen, ja he lähtevät?”
Johtaja: ”Entä jos emme maksa, ja he jäävät?”
- Timo Valli -

HED

Dosentti Jari Ruokolainen, Tampereen teknillisestä
yliopistosta. Pitkän uran Nokialla tehnyt entinen
luottamusmies pureutui ajankohtaisiin työajan
muutoksiin. Esityksessään hän käytännössä ampui
alas Kikyn perustelut ja tulokset.

HED-päivät
18.–19.3.
Helsingissä

Teknologiateollisuuden Jarkko
Ruohoniemi toi työnantajapuolen
näkökulman keskusteluun, ja esitteli
tilastotietoja ja näkemyksiään IT-alan
markkinatilanteesta. Jarkko vastaili
myös yleisön kysymyksiin, herättäen
välillä voimakkaita kommentteja
kuten suunnilleen joka kerta
puhuessaan luottamusmiehille.

Samu Salo nostatti tunnelmaa
heti kärkeen muistuttamalla
työehtosopimusten tavoitteista
ja saavutuksista. Ja ennen kaikkea
tulevan neuvottelukierroksen
tavoitteista.
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Petteri Oksa kävi läpi työehtosopimusten
neuvottelutavoitteita, ja neuvotteluprosessia.
Erityisesti luottamusmiehiä kiinnosti miten tavoitteet
on laadittu ja miten ne on tarkoitus saavuttaa.

Tilaisuuden vetäjät ryhdikkäässä yhteiskuvassa.
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Lasse Laatunen, eläkkeelle jäänyt EK:n työmarkkinajohtaja,
poseeraa Samun ja Jyrkin seurassa. Lasse puolusti
puheenvuorossaan kolmikannan olennaisinta elementtiä:
sopimista. Hänellä oli teräviä kommentteja Sipilän hallituksen
tavasta hoitaa asioita, ja miten Suomen Yrittäjät saivat
aloitteitaan hallituksen ohjelmaan.

Aivotutkija Minna Huotilainen puhui työajan rytmittämisestä,
ja erityisesti oman yksilöllisen tehokkaan työaikamallin
puolesta. Tärkeää hänen mukaansa olisi löytää ne vuorokauden
hetket joissa on tehokas, ja jakaa vähemmän keskittymistä
vaativat tehtävät muille ajankohdille. Hänen omaa
työaikamalliaan voi olla vaikea soveltaa kaikille, erityisesti
palveluprosessin rattaissa oleville.

TYÖELÄMÄ

Teksti: Elina Kuivinen

Kuva: CastorIT

Täsmäkoulutuksella
uudelle uralle
2

Niin kuin ihmisiä, myös työuria on monenlaisia.
Toiset löytävät kutsumuksensa heti ja kulkevat
eläkeikään asti samalla tiellä, kun taas toiset
kohtaavat mutkia tai esteitä, jotka saattavat
sysätä täysin toiselle polulle kesken uran. Oli
matka millainen tahansa, koskaan ei kuitenkaan
ole liian myöhäistä vaihtaa suuntaa. Tämä on
Susanin tarina.

S

usan Lindroos valmistui datanomiksi joulukuussa 1997 ja
työskenteli sen jälkeen IT-alalla yli 15 vuotta pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2003 asiakkaalla käytyjen YT-neuvottelujen seurauksena hän oli hetken lomautettuna, minkä jälkeen ura jatkui pääasiassa Symbianin ja UIQ:n parissa Kuopiossa.
Alle vuoden mittainen keikka piteni kolmeen ja puoleen vuoteen,
ja lyhyen Ruotsissa tehdyn pätkän jälkeen Susan päätti haluavansa takaisin Helsinkiin.
- Firma kasvoi ja toivoin sen ansiosta pääseväni tekemään jotain
uutta, esimerkiksi jotain Javan kaltaista, mutta palattuani Helsinkiin jouduin kuitenkin jatkamaan Symbianin parissa, Susan muistelee.
Vuosina 2009–2011 Susan ei koe tehneensä mitään. Hän kävi kyllä töissä, mutta työtehtävien puutteen takia päivät kuluivat
lähinnä itsenäisesti opiskellen. Lopulta hän päätyi pakotettuna
asiakasprojektiin, joka ei vastannut hänen osaamistaan.
- Tiesin, että asiasta tulisi sanomista. Tuntui, että firma halusi
myydä kaikki vapaat konsultit ihan minne tahansa hinnalla millä hyvänsä. Sain murskaavan arvostelun asiakkaalta, mikä johti romahdukseen ja burnoutiin. Olin poissa työelämästä yli puoli vuotta.

4
Susanin palattua takaisin työtehtäviä ei edelleenkään ollut. Yrityksessä oli kuitenkin käynnissä jo toiset YT-neuvottelut sille vuodelle, joten Susan päätti hakea uutta työtä. Uudella työnantajalla
hän siirtyi koodaamaan mammografiakonetta asiakkaalle.
- Huomasin pian, että sekään ei ole oikein minun juttuni, vaikka pärjäsinkin työssä kohtalaisesti. Osasto kuitenkin myytiin kilpailijalle, minkä jälkeen minut lomautettiin. Pääsin lopulta mukaan
erääseen pieneen projektiin, mutta koska vaatimukset ja osaamiseni eivät taaskaan kohdanneet, huomasin jonkin ajan kuluttua olevani jälleen lomautettuna. Tämän myötä totesin olevani täysin kyllästynyt alaan, joten ilmoitin työnantajalleni, etten tule enää takaisin.
Täyskäännös ja uusi työ linja-autonkuljettajana
Susan osallistui TE-keskuksen järjestämälle linja-autonkuljettajan kursille ja vuonna 2014 hän tunsi viimeinkin karistaneensa
kaikki IT-alan tomut pois.
- Nautin ajamisesta ja ihmisten parissa työskentelystä. Kuljettajan hommat olivat aina kiinnostaneet minua, mutta en ollut uskaltanut hypätä tuntemattomaan ennen kuin jäin pitkälle
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lomautukselle. Minulla ei tässä vaiheessa ollut mitään hävittävää,
Susan kertoo.
Työt linja-autonkuljettajana jatkuivat aina vuoden 2017 syksyyn
asti. Silloin terveysmurheet ja niistä johtunut kunnon heikkeneminen pysäyttivät, ja Susan päätti hakeutua takaisin IT-alalle.
- Minulla oli ollut sekä munuais- että munuaisaltaan tulehdus.
En enää jaksanut 12 tunnin työpäiviä, lyhyitä yöunia ja sekalaisia
työvuoroja, joissa ei ollut mitään rytmiä. Pisteenä iin päällä oli HSL:n uusi lipunmyyntijärjestelmä, jonka olisin halunnut koodata itse
useiden virheiden ja käyttövikojen takia.
Paluu entiseen
Paluu takaisin IT-alalle ei Susanin mukaan ollut helppo. Hän työllistyi erääseen suomalaiseen yritykseen sen ainoaksi ohjelmoijaksi.
- Olin täysin yksin. Vaikka työskentelin yhdessä pääkäyttäjän ja
testaajan kanssa, oma toimenkuvani ja työnjako oli todella epäselvää ja minusta tuntui, ettei kukaan oikein tiennyt mikä minun roolini
oli. Toimeksiantoja tuli, mutta kenelläkään ei ollut aikaa tai kiinnostusta selittää mitään tai perehdyttää minua tehtäviin.
Kun ensimmäisen kehityskeskustelun aika koitti, Susanilla oli
outo tunne, joka pian osoittautui oikeaksi. Hänelle ilmoitettiin
koeajan purusta ilman mitään ennakkovaroitusta. Syyksi annettiin
sopimattomuus työtehtävään. Puoli tuntia irtisanomispaperin allekirjoituksen jälkeen Susan löysi itsensä työpaikan ulkopuolelta.
- Joku kulki perässäni koko ajan ja jouduin pyytämään työkavereiltani pusseja, että saisin tavarani mukaani. Kaikki oikeuteni kaikkeen oli peruttu ja minulle annettiin seuraavaan päivään asti aikaa
vaihtaa firman liittymä omaani, Susan muistelee.
- Ensimmäiset 2 viikkoa hoidin asioitani kuntoon ja kävin työhaastatteluissa. Sitten romahdin. Olin yli 40-vuotias ja ensimmäistä kertaa elämässäni työtön.
Susan joutui kuukauden sairaslomalle, minkä jälkeen työnhaku jatkui – tuloksettomana. Potentiaaliset työnantajat antoivat
ymmärtää, että Susanin nykytekniikan osaamisessa oli puutteita.
Myös hänen kykyään oppia uutta epäiltiin.
Rekrytoiva koulutus johti työsopimukseen
Aikansa tuskailtuaan Susan löysi TE-toimiston sivuilta ”Äkkilähtö töihin” -palvelun tiedot. Kyseessä oli yli 2 kuukautta työttömänä olleille IT-alan ammattilaisille suunnattu kokeilu, jonka TE-toimisto järjesti yhteistyössä Saranen Consulting Oy:n kanssa. Aktiivimallin ehdot
täyttävä palvelu kesti noin 5 kuukautta, minkä aikana Susan sai apua
työnhakuun kurssien ja henkilökohtaisen opastuksen avulla.
- Hain edelleen aktiivisesti töitä, kävin haastatteluissa ja pyrin
useaan koulutukseen. Lopulta päädyin hakemaan SAP Professionals
-kurssille ja Eeva Harjula, henkilökohtainen neuvojani Saraselta,
preppasi minua hakuprosessin aikana. Hän uskoi minuun, kun en itse sitä tehnyt, Susan kertaa.
- Yllätykseni olikin suuri, kun minut valittiin lähes 190 hakijan joukosta kurssille!
Kaikki paikalla!
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Kyseessä oli rekrytoiva koulutusohjelma, joka toteutettiin yhteistyössä Saranen Consulting Oy:n, TE-palveluiden, Uudenmaan
ELY-keskuksen ja SAP Finlandin kanssa. Ennen koulutusta TE-palvelut suoritti esivalinnan ja Saranen henkilöarvioinnit, mutta lopullisen valinnan koulutukseen pääsystä teki mukana oleva yhteistyöyritys yhdessä koulutukseen mahdollisesti osallistuvan henkilön kanssa. Kurssilla aloitti lopulta 14 henkilöä.
Susan ei ollut koskaan aikaisemmin ollut tekemisessä SAP:n
kanssa, mutta lokakuussa 2018 hän aloitti harjoittelun kurssin yhteistyökumppanin CastorIT Oy:n palveluksessa. Tavoitteena oli oppia ABAP-koodausta, sekä siirtyä lopulta tekemään laskutettavaa
asiakastyötä.
- Puolen vuoden koulutukseen kuului lähiopetusta ja verkkokursseja, sekä työssäoppimista ja työntekoa yhteistyöyrityksen ohjauksella. Työnteko onnistui korotetulla ansiosidonnaisella päivärahalla, Susan kertoo.
- Alussa vain luin ja tein harjoituksia ja kurssin lopuksi tein sertifikaattikokeen. Ensimmäiset varsinaiset työtehtävät sain jo kolmen
kuukauden kohdalla. Yrityksessä oli aivan mahtava asenne minua
ja oppimistani kohtaan – työtehtäviä lisättiin sitä mukaa, kun osaamista kertyi.
Koulutuksen päätyttyä huhtikuussa 2019 Susan solmi työsopimuksen yhteistyöyrityksen kanssa. Tällä hetkellä hän jatkaa koulutusaikana aloitetuissa projekteissa Junior Consultantin roolissa – katse on kuitenkin jo tulevaisuudessa, ja työtehtävien määrän
sekä ymmärryksen kasvaessa tähtäimessä on Senior Consultantin titteli.
Hyppy tuntemattomaan kannatti
Susanin mielestä IT-alan osaajia kyllä riittää, mutta asiantuntijoiden lähtötaito ja työnantajan vaatimukset eivät aina kohtaa.
- IT-alalla on muka huutava pula koodaajista, mutta kortistossa
on paljon koodaajia, jotka ovat ihan samassa asemassa, kuin missä itsekin olin vielä vuosi sitten. Pitäisi olla kuitenkin vastavalmistuneen tekniikat hallussa ja silti vuosien työkokemus, että työllistyisi, Susan kritisoi.
- Tärkein oppi mitä itselleni jäi koulutuksesta käteen oli se, että tässäkin iässä voi vielä oppia uutta. Esimerkiksi muuntokoulutuksen avulla voitaisiin auttaa heitä, jotka eivät muka enää kelpaa alalle vanhentuneen tekniikan takia.
Alanvaihtoa harkitseville Susanilla on yksi neuvo: go for it!
- Hyppy tuntemattomaan pelottaa aina – varsinkin, jos on sinkku niin kuin minä. Aina pitää murehtia, miten rahat riittävät elämiseen mikäli unelmat eivät toteudukaan. Jokaisen on kuitenkin vain
löydettävä se oma polkunsa. Toivoisinkin, että kaikilla olisi yhtä hyvä tuuri kuin minulla, ja he löytäisivät taustajoukoikseen samanlaisia ihmisiä, kuin mitä minulla oli. Eeva Harjula, Teemu Tiilikainen Talented Solutionsilta ja SAP Professional -kurssin vetäjä Jukka Mäkelä jaksoivat auttaa ja uskoa minuun. Kiitos heille! 

TYÖMARKKINATUTKIMUS

Yleiskorotukset ja taloustilanne nostivat palkkoja
Tietoalalla työskentelevien jäsenten palkkatietoja kerätään vuosittain lokakuussa toteutettavan työmarkkinatutkimuksen avulla. Viime vuoden lokakuussa alalla kokopäiväisesti työskentelevien jäsenten mediaanipalkka
oli 4 100 euroa kuussa. Keskiarvopalkaksi saatiin 4 228 euroa kuukaudessa.
Mediaanipalkka nousi 100 euroa (2,5 %) ja keskiarvo 168 euroa (4,1 %) vuodesta 2017. Palkat nousivat eniten alimmassa ja ylimmässä desiilissä.

N

aisten ja miesten palkkaero Tietoalan jäsenten keskuudessa kasvoi aiemmista vuosista. Naiset ansaitsivat nyt 91 prosenttia miesten palkkatasosta mediaanipalkalla mitattuna. Palkkaero
pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.
Nyt mediaanipalkka pääkaupunkiseudulla työskentelevillä oli 4 400 euroa kuussa ja
muualla Suomessa 3 800 euroa.
Henkilökohtaiset palkankorotukset
yhä tiukassa
Noin kolme neljäsosaa kertoi, että heidän
palkkansa oli noussut vuoden aikana. Yleisin
syy sille, että palkka nousi, oli vuoden aikana
jaettu työehtosopimuksessa sovittu yleiskorotus. Yleiskorotuksen keskimääräinen suuruus vastanneilla oli 60 euroa.
Vaikka taloustilanne oli useimmilla työpaikoilla hyvä, meriittikorotuksia sai silti melko
harva. Henkilökohtaisen palkankorotuksen eli
ns. meriittikorotuksen kertoi saaneensa 16
prosenttia vastanneista. Niitä sai nyt vähän
useampi nyt kuin kahtena edellisenä vuonna,
jolloin meriitin saajien osuus oli 13 prosenttia. Meriittikorotuksen saaneilla palkka nousi
keskimäärin 224 euroa (mediaani).
Työpaikanvaihto oli edelleen paras tapa
nostaa palkkaa, työpaikan vaihtaminen ei
kuitenkaan yleistynyt aiemmista vuosista.
11 prosenttia alan työntekijöistä siirtyi uuden työnantajan palvelukseen vuoden aikana. Työpaikkaa vaihtaneista palkka nousi 63
prosentilla, keskimäärin 533 euroa (mediaani). 12 prosentilla työpaikkaa vaihtaneista
työpaikan vaihto johti palkan laskuun, keskimäärin 410 euroa.

Kuusi prosenttia siirtyi samalla työnantajalla uuteen asemaan tai tehtävään. Heillä palkka nousi keskimäärin 345 euroa (mediaani). Yli yleiskorotuksen menevän paikallisen korotuksen oli saanut yhdeksän
prosenttia. Heillä palkka nousi keskimäärin
127 euroa (mediaani).
Palkka laski neljällä prosentilla vastaajista, yhtä monella kuin viime vuonna. Palkka laski mm. lomautusten tai muiden työnantajasta johtuvien syiden takia tai omista
valinnoista johtuen, esim. vuorotteluvapaan tai osittaisen hoitovapaan vuoksi.

me vuonna saanut 67 prosenttia, esimies- ja
päällikkötasolla 56 prosenttia ja asiantuntijatasolla 37 prosenttia vastaajista.
Suuremmissa yrityksissä tulospalkkauksen piirissä oltiin yleisemmin kuin pienissä.
Yleisintä tämä oli vähintään 1000 henkilöä
työllistävissä yrityksissä, joissa hieman yli
puolet oli tulospalkkauksen piirissä. Viime
vuoden aikana useimmiten tulospalkkioita saatiin kuitenkin 30–99 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Näillä työpaikoilla työskentelevistä tulospalkkion piirissä olevista
vastaajista 51 prosenttia sai tulospalkkion.

Tulospalkkaus lisää tuloja vain harvoilla
Tietoala ry:n jäsenistä 42 prosenttia oli tulospalkkauksen piirissä. Määrä kasvoi viime vuodesta kolmella prosenttiyksiköllä.
Huomioiden, että tulospalkkauksen piirissä olevista 39 prosenttia ilmoitti saaneensa tulospalkkiota, tulospalkkion saajia oli
vain noin 16 prosenttia jäsenistä. Johto- sekä esimies- ja päällikkötason tehtävissä yli
puolet vastaajista oli tulospalkkauksen piirissä. Asiantuntijatehtävissä osuus oli 41
prosenttia. Johtotasolla tulospalkkaa oli vii-

Oman osaamisen kehittämistä
pidettiin tärkeänä
Tutkimuksen teemakysymykset koskivat
osaamista ja osaamisen kehittämistä. Jäseniltä kysyttiin muun muassa, miten erilaiset muutokset ovat näkyneet työpaikalla
viimeisen kahden vuoden aikana. Noin puolet vastasi, että englanti työkielenä ja palveluiden vieminen verkkoon olivat yleisimpiä kysytyistä muutoksista.
Alan muuttuva toimintaympäristö edellyttää asiantuntijoilta jatkuvaa osaamisen
uudistamista. Alalla työskentelevät olivat
kehittäneet omaa osaamistaan edellisen
vuoden aikana erityisesti siksi, että heillä
oli vahva halu kehittyä oman alan asiantuntijana ja he pitivät uuden oppimisesta. Ulkopuolelta tulevien vaatimusten merkitys
osaamisen kehittämissä oli varsin matala.
Osaamisen kehittämistä edellisen vuoden
aikana oli haitannut eniten ajan puute joko
työ- tai vapaa-ajalla.

Top 3 oman osaamisen kehittämistä

Top 3 oman osaamisen kehittämiseen

haitanneet tekijät

vaikuttaneet tekijät

Minulla ei ole aikaa tai
energiaa kehittää osaamista vapaa-ajalla

Halu kehittyä
asianatuntijana

Minulla ei ole aikaa tai
energiaa kehittää osaamista työpaikalla

Pidän uuden oppimisesta

Työyhteisön ja henkisen
kuormituksen ongelmat

Nykyisen työn vaatimukset
0 20 40
		%

60 80

Erittäin
paljon

Melko
paljon

0 20 40
		%

60 80
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Taulukko 1 – Kokemusvuosien mukainen palkkataso Tietoala ry:n jäsenillä

Tietoala ry:n
Työmarkkinatutkimus

Ammattivuodet

Lkm

Keskiarvo

10 %

25 %

Mediaani 50 %

75 %

90 %

Kaikki vastaajat
0-2 ammattivuotta
3-5 ammattivuotta
6-8 ammattivuotta
9-10 ammattivuotta
11-15 ammattivuotta
16-20 ammattivuotta
21-25 ammattivuotta
26-30 ammattivuotta
yli 30 ammattivuotta

829
17
47
52
46
139
144
99
101
101

4228
3450
3791
3966
4018
4049
4301
4585
4475
4475

3000
2236
2700
3000
2940
2845
3275
3150
3370
3172

3520
2784
2900
3500
3422
3300
3610
3900
3785
3600

4100
3120
3620
3917
3933
3955
4200
4500
4396
4277

4768
4225
4500
4356
4613
4550
4875
5160
5000
4880

5560
5204
5000
4890
5223
5501
5719
6300
6026
5635

Tietoala ry toteuttaa vuosittain työmarkkinatutkimuksen
Tietoala ry:n kaikille jäsenille. Tutkimus toteutetaan lokakuussa ja sillä kerätään tietoa
alalla työskentelevien edunvalvonnan ja palkkaneuvonTaulukko 2 – Asematason mukainen palkkataso Tietoala ry:n jäsenillä
nan tueksi. Tutkimukseen vastasi 954 Tietoala ry:n jäsentä.
Asema työpaikalla
Lkm Keskiarvo 10 % 25 % Mediaani 50 % 75 %
Naisten osuus vastaajista oli 35
Kaikki vastaajat
829
4228
3000 3520
4100
4768
prosenttia. Työkokemusvuosia
johto
11
6935
4649 5300
6300
8866
vastaajilla oli keskimäärin 20
esimies/päällikkö
91
4909
3811 4300
4783
5501
vuotta. Vajaan kolmanneksen
asiantuntija/suunnittelija
681
4150
3040 3502
4035
4643
koulutustausta oli opistotason
muu
44
3361
2120 2525
3137
3893
koulutus, kolmanneksella ammattikorkeakoulu- tai insinööritutkinto ja noin joka viidennellä vastaajalla oli vähintään
Taulukko 3 – Tehtäväryhmän mukainen palkkataso Tietoala ry:n jäsenillä
yliopistotasoinen tutkinto.
Tehtäväryhmä
Lkm Keskiarvo 10 % 25 % Mediaani 50 % 75 %
Vastaajista 86 prosenttia oli
Kaikki
vastaajat
829
4228
3000 3520
4100
4768
toistaiseksi voimassa olevassa
asiakaspalvelu
ja
-tuki
67
3603
2700
3000
3400
3800
kokopäivätyössä. Puolet työs408
4254
3200 3634
4200
4748
kenteli pääkaupunkiseudulla ja suunnittelu/kehitys
projekti/järjestelmävastuu
137
4700
3618 4000
4518
5290
suurin osa (82 %) asiantuntijaverkko- ja tietoliikennepalvelut
11
3782
2000 3000
3350
4400
tehtävissä.
Tutkimuksessa käytetty palkkakäsite sisältää kokopäivätoimisten jäsenten päätoimesta
saadut tulot sekä luontoisetujen verotusarvon. Palkkaluvut
eivät sisällä mahdollisia tulospalkkioita, ylityökorvauksia eikä lomarahoja.
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käyttö- ja laitepalvelut
laitteiston ja ohjelmiston ylläpito
hallinto

32
58
25

3953
3836
3642

3107
2634
2500

3453
3000
2781

3928
3644
3486

4200
4455
3971

90 %
5560
9640
6170
5300
4885

90 %
5560
4920
5402
5750
6710
5085
4991
5468

Taulukko 4 – Yrityskoon mukainen palkkataso Tietoala ry:n jäsenillä
Yrityskoko

Lkm

Keskiarvo

10 %

25 %

Mediaani 50 %

75 %

90 %

Kaikki vastaajat
1-9
10-19
20-29
30-99
100-249
250-499
500-999
1000-2999
3000-

829
20
30
31
85
106
90
80
125
255

4228
3955
3842
3914
4206
4186
4143
4269
4202
4396

3000
2520
2820
2406
2700
2914
2984
3000
2997
3247

3520
3050
3287
3190
3449
3345
3593
3563
3500
3792

4100
3825
3821
3514
4008
4105
4036
4061
4100
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4700
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6100
5571
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5588

HYVINVOIVANA TYÖSSÄ

Monenlaiset persoonat
rikastavat työyhteisöä

Teksti: Tiina Tenkanen

Yliopistonlehtori Leena Mikkola korostaa
vuorovaikutustaitojen tärkeyttä työyhteisössä.
Koulutuspäällikkö Jouni Röksä uskoo, että
toimintatapatestit auttavat työntekijää
löytämään itselleen parhaan työn.

T

yöpaikan ongelmia ei voi selittää työntekijöiden persoonallisuuksilla. Olisi pikemminkin otettava huomioon tilannetekijät ja se, että ollaan tekemässä töitä, kertoo yliopistonlehtori
Leena Mikkola Jyväskylän yliopiston viestinnän laitokselta.
Hän näkee työpaikan sisäiset ristiriidat ennen kaikkea viestinnän ja vuorovaikutuksen ongelmina.
Mikkolan mukaan yhteisestä työn tekemisestä puhutaan aika
harvoin.
– Pitäisi miettiä, miten keskinäinen viestintä palvelee työn tekemistä. Pitäisi tarkastella yksilön sijaan työyhteisöä: miten

TIETOA. 1 : 2019 | 23

HYVINVOIVANA TYÖSSÄ

toimitaan yhdessä ja miten reagoimme toistemme sanomisiin ja
tekoihin, Mikkola toteaa.
Luokittelu kärjistää
Ruotsalaisen konsultin Thomas Eriksonin kirja Idiootit ympärilläni (Atena, 2017) jakaa ihmiset neljään sosiaaliseen ryhmään, joita
merkitään värikoodeilla. Kirjan tarkoituksena on havainnollistaa
työyhteisön jäsenten erilaisia toimintamalleja ja antaa vinkkejä,
miten työkaveria voi ymmärtää.
Mikkola on valmis heittämään Eriksonin jaottelun roskiin. Työntekijän luokitteleminen johonkin tyyppiin – vaikkapa sitten väriin
– yllyttää Mikkolan mukaan yksinkertaistamaan ja lokeroimaan ihmisiä.
Hän toteaa, että työntekijän leimaaminen tietyksi persoonallisuustyypiksi on työyhteisölle toki helppoa, mutta siinä on vaaransa.
– Työyhteisö saattaa ryhtyä käyttäytymään niin kuin työntekijä
olisi aina tietynlainen, vaikkapa syrjäänvetäytyvä tai mukautuva.
Henkilöä myös tulkitaan yhdestä ja samasta lähtökohdasta: "Tuo
nyt on aina hankala", vaikka yhteistyökykyiseksi leimattu käyttäytyisi samalla tavalla. Pahimmassa tapauksessa hankalaksi leimattu alkaa toteuttaa rooliaan "hankalana".
Työyhteisön ristiriitoja voidaan luonnehtia myös "kemioiden
kohtaamattomuudella". Mikkola näkee "kemiat" vuorovaikutusongelmina.
– Luullaan puhuvamme samasta asiasta, mutta ei tulla ymmärretyksi.

Suvaitsevuutta, erilaisuuden ymmärtämistä
Toimintatapatestit ovat hyödyllisiä työntekijän kannalta, korostaa Insinööriliiton koulutuspäällikkö Jouni Röksä.
– Erityisesti silloin testit ovat tarpeen, jos työ ei motivoi eikä suju. Työntekijä on voinut lähteä uralle vanhempien toiveesta tai kaverien yllytyksestä.
Röksä ehdottaa, että toimintatapatestejä tulisi tehdä aluksi jopa puolen vuoden välein.
– Silloin nähdään esimerkiksi muutokset työntekijän motivaatiossa.
Toimintatapatestit voivat antaa tietoa työntekijän vahvuuksista esimiehelle. Röksä toteaakin, että hyvä esimies ottaa huomioon
työntekijän vahvuudet ja muokkaa työt sen mukaan.
Fiksu esimies ohjaa esimerkiksi helposti virheitä tekevän mutta
sosiaalisen työntekijän myymään yrityksen palveluja asiakkaille.
– Pomotyyppinen insinööri saattaa löytää itsensä osastonjohtajana ja ihmisläheinen voi ohjautua henkilöstöhallintoon, Röksä
luonnehtii.

Ulospäinsuuntautuneiden ehdoilla
Työpaikkailmoituksissa etsitään usein vuorovaikutuskykyistä,
ulospäin suuntautunutta työntekijää tai vain hyvää tyyppiä. Rök-
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sä toteaa, että työpaikat täytetään enimmäkseen ulospäin suuntautuneiden henkilöiden ehdoilla.
– Tarvitseeko esimerkiksi koodarin olla hyvä kahvipöytäkeskustelija, Röksä haastaa.
Hänen mielestään "vuorovaikutuskyky" tai "tehokkaasti yksin ja
myös tiimissä toimiva" eivät kerro työntekijän osaamisesta.
Osaamisesta eivät kerro myöskään CV tai LinkedIn-profiiliin
syötetty työhistoria.
Röksä ehdottaakin, että työhaastattelujen osaksi otettaisiin
osaamista mittaavia tehtäviä. Tehtävien suorittaminen voisi olla eduksi heille, jotka eivät ole parhaimmillaan työhaastattelussa,
jossa joutuu puhumaan itsestään huomion keskipisteenä.

Monimuotoinen on tehokkain
Röksä uskoo, että parhaimmillaan testit opettavat suvaitsevuutta ja ymmärtämään erilaisuutta. Eri luonteisista työntekijöistä
koottu tiimi on todettu hyväksi tuloksen tekijäksi.
– Erään ylikansallisen yhtiön tuotantojohtaja kehui tiimiään
maailman tehokkaimmaksi. Siinä oli nuoria ja varttuneita, nopeita ja hitaita.
Esimiehen tulisi huolehtia, että hänen tiiminsä työntekijät pääsevät toteuttamaan luontaista vahvuuttaan, jolloin he viihtyvät
työssä ja ovat tuottavia.
– Silloin yrityskin menestyy, Röksä toteaa. 

Testejä työntekijälle
Nopeita toimintatapatestejä voi löytää myös
netistä. Ohessa on eri testejä, joita voi tehdä
netissäkin. Toimintatapatestit eivät ole
persoonallisuustestejä, sillä jälkimmäisissä
mennään syvemmälle kuin toimintatapatesteissä.
–
–
–
–
–
–
–
–

Insinööriliiton Ihmisosaaja onnistuu -koulutus
MBTI-testi
DISC- eli nelikenttätesti
Belbin-tiimiroolitesti
Thomas-analyysi
Peili-käyttäytymistesti
Insights
Structor

LAKIMIES VASTAA

Teksti: Eeva Salmi

Termeinä on hyvä erottaa

muun työn tarjoamisvelvoite ja
takaisinottovelvoite

U

sein kuulee puhuttavan ristiin työnantajan työsuhteen päättämistilanteisiin liittyvästä muun työn tarjoamisvelvoitteesta sekä työsuhteen päättymisen
jälkeiseen aikaan kohdistuvasta takaisinottovelvollisuudesta. Näiden velvoitteiden sisältöä onkin hyvä hieman avata.
Kun työnantajalla on perusteet työsuhteen irtisanomisella tuotannollisella ja taloudellisella perusteella, työnantajan tulee
irtisanomisen vaihtoehtona selvittää, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla irtisanomisuhan alainen työntekijä muihin tehtäviin. Jos esimerkiksi tietyt tehtävät lakkaavat ja työnantajalle näin syntyy
irtisanomisperuste näissä tehtävissä työskentelevien työntekijöiden kohdalla, tulee
työnantajan muun työn tarjoamisvelvoite
täyttääkseen selvittää, olisiko työntekijälle tarjottavissa jotain muuta työtä.
Tällöin työntekijälle on irtisanomisen vaihtoehtona tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei
ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan
velvollisuus tarjota muuta työtä ulottuu
siis mihin tahansa työhön, jota työntekijä koulutuksensa, ammattitaitonsa tai kokemuksensa perusteella pystyy tekemään.
Työnantajan on järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää
koulutusta, jota voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.
Työnantajan, joka tosiasiallisesti käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai yhteisössä, on myös

selvitettävä, voiko hän täyttää työn tarjoamisvelvollisuutensa tarjoamalla työntekijälle työtä muista määräysvallassaan
olevista yrityksistä tai yhteisöistä. Työnantajan velvollisuus tarjota irtisanomisen
sijaan muuta työtä jatkuu koko työsuhteen
ajan mukaan lukien irtisanomisajan. Irtisanominen on peruutettava, jos ilmaantuu työtä, johon työntekijä olisi sijoitettavissa.
Takaisinottovelvoite sen sijaan koskee tilanteita, kun työsuhde on jo päättynyt tuotannollisella ja taloudellisella perusteella ja työnantajalla on tarve uudelle
työntekijälle. Tällöin työnantajan on tarjottava työtä irtisanomalleen, työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos työnantaja
tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu
työntekijä oli tehnyt. Takaisinottovelvoite
ulottuu neljän kuukauden päähän työsuhteen päättymisestä. Vähintään 12 vuotta
kestäneissä työsuhteissa takaisinottoaika
on 6 kuukautta.
Takaisinottovelvoite koskee siis samaa
tai samankaltaista työtä. Hallituksen esityksen (HE 175/2000) mukaan ”Työtä voitaisiin yleensä pitää samankaltaisena, jos
se muistuttaa työntekijän aikaisempia työtehtäviä ja työntekijällä on sellainen ammattitaito, koulutus ja aikaisempi työkokemus, että hänenlaisensa työntekijän voitaisiin olettaa tulevan valituksi kyseiseen
työhön, jos muita työnhakijoita ei olisi.”
Tehtävän on siis oltava ainakin samankaltaista, jotta ammattitaitoa, koulutusta tai
työkokemusta ryhdytään arvioimaan.

Muun työn tarjoamisvelvoite kohdistuu
aikaan, jolloin työsuhde on vielä voimassa, kun taas takaisinottovelvoite kohdistuu
työsuhteen jälkeiseen aikaan. Muun työn
tarjoamisvelvoite on myös laajempi, koska tarjottavan työn ei tarvitse olla samaa
tai samankaltaista kuin työntekijän aiempi
tehtävä, työnantajan on tarjottava kaikkia
niitä avoinna olevia tai avautuvia tehtäviä,
joita työntekijä voisi koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa perusteella
tehdä. Lisäksi työnantajalta edellytetään
tällöin kohtuullista koulutusta näihin uusiin tehtäviin. 
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Teksti: Tero Hakanen

Lomaviikko
LEVILLÄ
Tietoa-lehden toimituskunnassa on ollut jo vähän
aikaa puhetta siitä, että tekisimme haastattelun
jäsenestä, joka on voittanut itselleen mökin Tietoalan
mökkiarvonnassa. Päätimme toteuttaa haastattelun
nyt tähän vuoden 2019 ensimmäiseen numeroon.

N

äin kevään korvalla ajattelin palata vielä vähän talven puolelle ja haastatella talviviikon voittajaa. Haastateltavaksi valitsimme jäsenen Pohjois-Suomesta, eli Jenni Saarisen Oulusta. Jenni voitti arvonnassa kevättalven viikon 12 ja vietti lomaviikkonsa Tietoalan Levinhovin mökissä yhdessä seurueensa kanssa
lasketellen ja hiihtäen.
Levin mökki sijaitsee Levin Keskirakassa ja on pyöröhirrestä rakennettu paritalo, jossa on makuutilat 8–10 hengelle. Mökin vakiovarusteisiin kuuluu astian- ja pyykinpesukone, mikro, tv/videot,
jääkaappi ja vaatteiden kuivauskaappi. Jenni kertoi mökin varustelutason olevan riittävä, eikä hän kaipaa tällä hetkellä mökin varusteluun mitään lisää. Erityismaininnan ansaitsevat pyykkikone
ja vaatteiden kuivauskaappi. Jenni arvostaa erityisesti yöpymistilaa mökin alakerrassa, mikäli pienet lapset eivät voi tai halua yöpyä
parvella. Mökin pihassa on lasten myös hyvä leikkiä ja temmeltää.
Lisäksi kaikki palvelut ovat lähellä.
Tietoala pyrkii tarjoamaan lomaviikon vuokran jäsenilleen edullisemmin kuin vastaava lomaviikko olisi vapailta markkinoilta hankittavissa. Myös Jennin mielestä Levin mökin vuokra on edullinen.
Lisäksi Jenni mainitsee merkittävänä etuutena Levin laskettelurinteen kausikortin yhdelle henkilölle. Kausikortti sisältyy viikkovuokran hintaan. Jenni esitti myös toiveen, että mökin vuokraan voisi sisällyttää toisen kausikortin ja hän olisi valmis maksamaan jopa
hieman lisää lomaviikosta, jos hinnassa olisi kaksi kausikorttia.
Kun mainitsee sanan Levi, niin ensimmäisenä harrastusmahdollisuuksista tulee mieleen laskettelu ja hiihto. Jenni kertoo kuitenkin,
että talvella on myös muitakin harrastusmahdollisuuksia, kuten

>

esimerkiksi moottorikelkkailu ja talvipyöräily. Kesäisin Levillä voi
harrastaa esimerkiksi golfia, maastopyöräilyä ja patikointia. Jos lomaviikolla sattuu olemaan huono sää, niin sisätiloissa voi harrastaa vaikkapa keilailua, käydä ostoksilla tai piipahtaa kylpylässä.
Lapsiperheiden osalta tekemistä löytyy lapsille suunnatusta
laskettelun Lastenmaasta ja Leevilandiasta.
Jos laskettelu ei jonain päivänä kiinnosta, niin mikään ei voita
pulkkamäkeä ja tarvittaessa voi vierailla vaikkapa porotilalla. Sekä
Lastenmaa että Leevilandia ovat paikkoja, joissa pienemmät lapset voivat ilman maksullista hissilippua harjoitella laskettelua ja
lumilautailua turvallisesti heille suunnitelluissa rinteissä. Jennin
matkaseurueen 7-vuotiaat lapset viillettävät rinteessä jo tottuneesti aikuisten seurana.
Jenni ei kaipaa Tietoalan mökkiarvontajärjestelmään tällä hetkellä mitään muutosta ja hänen mielestään arvontaa voidaan jatkaa tulevaisuudessakin tällä samalla systeemillä. Hän aikoo hakea
Levinhovin talviviikkoa uudelleen tulevinakin vuosina ja hän lopettaa haastattelun positiiviseen kommenttiin ”Toivotaan arpaonnea tulevinakin
vuosina”.
Kiitän Jenniä
haastattelusta!

Levinhovin ja muidenkin mökkien esittelyt löydät kätevästi Tietoalan sivulta https://tietoala.fi/jasenena/mokkiesittely
Muistathan, että kesän mökkiarvonta on nyt suoritettu, ja vapaita viikkoja voit varata
suoraan sivuiltamme: https://tietoala.fi/jasenena/mokkihaku/
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Liiton jäsenyydessä on järkeä!
Edunvalvonnalla rakennamme oikeudenmukaista työelämää
ja turvaamme tulevaisuutta.
Työehtosopimuspöydässä neuvottelemme palkastasi sekä
palkansaajan oikeuksista.

Tietoalan jäsenedut:
• Työehtosopimus (TES)
• Oikeusturva
• Lakimiespalvelut
• Luottamusmies
• Järjestökoulutus

Luottamusmiehet, asiamiehet ja lakimiehet ovat tukenasi
työpaikan ongelmissa.

• Jäsentilaisuudet

Henkilökohtainen neuvonta tarjoaa välineitä palkan
parantamiseen ja uran hallintaan.

• Jäsenhintaiset lomamökit

Turvanasi ovat kattavat vakuutukset.

• Pääsylippuja

Saat kiinnostavaa luettavaa työstä ja elämästä.

• Jäsenlehti
• Tapahtumia
• Hotellietuja
• Pankki- ja vakuutusetuja

Käytössäsi on valikoima rahanarvoisia etuja.

• Matkavakuutus

Paikallinen toiminta tarjoaa hyötyä ja huvia sekä
mahdollisuuden verkostoitua.

• Toimenvälitys
• Kursseja
• Oppaita

Insinööriliiton asiakaspalvelu

• Polttoaine-etu

Insinööriliiton asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 9–16

• Alennuksia ja tarjouksia

numerossa 0201 801 801. Sähköpostia voit lähettää

• Member+-palvelun jäsenedut

osoitteeseen asiakaspalvelu@ilry.fi.

• F-Securen tietoturvaedut

LIITTYMISLOMAKE / Membership application
Haluan liittyä Tietoala ry:n kautta Insinööriliitto IL ry:n jäseneksi.
I want to join Association of IT sector employees and Union of Professional Engineers in Finland.

Täytä lomake, skannaa ja lähetä
se osoitteeseen
asiakaspalvelu@ilry.fi.

Etu- ja sukunimi / First name and Surname ________________________________________________

Voit myös antaa sen suoraan

Sosiaaliturvatunnus / Social Security Number______________________________________________

liiton edustajalle tai työpaikkasi

Lähiosoite / Street address ____________________________________________________________

luottamusmiehelle.

Kaupunki / City ______________________________________________________________________

Fill the form, scan, and send it to

Sähköposti / E-mail___________________________________________________________________

asiakaspalvelu@ilry.fi. You can also

Puhelinnumero / Phone number ________________________________________________________
Työnantaja / Employer ________________________________________________________________

give it to Unions representative or
your shop steward.

Nykyinen liitto ja työttömyyskassa /
Current union and unemployment fund___________________________________________________
Haluan liittyä IAET-työttömyyskassaan / I want to join unemployment fund IAET
Lomakkeen voi täyttää myös netissä! / Application is available also in internet!
www.tietoala.fi/jasenena/liity-jaseneksi/    www.tietoala.fi/in-english/join-union/
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Elina Kuivinen
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Ulkoasu ja taitto:
Marjut Vuolanne
Painopaikka ja paperi:
Painopaikka Next Print Oy
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Tietoala ry
Ratavartijankatu 2
00520 Helsinki

Toivotamme oikein aurinkoista kesää
kaikille jäsenillemme!

Luitko jo lehden?
Vinkki: vie se työpaikalle kollegalle tai kahvihuoneen pöydälle!

