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P U H E E N J O H T A J A L T A

Ei tullut talvea Etelä- 
Suomeen, tuli vain ennätyspitkä syk-
sy. Ennätyspitkäksi venyi myös alam-
me TES-neuvottelut. Jos normaali-
kierroksellakin TES-neuvotteluita 
voi verrata maratoniin, niin tällä ker-
taa neuvottelurupeamaa voidaan 
kutsua ultrapitkäksi suorituksek-
si. Uuvuttavan pitkä neuvotteluru-
peama saatiin maaliin viisi kuukaut-
ta kestäneiden neuvottelujen jäl-
keen 12.02.2020. Silloin saavutettu 
neuvottelutulos vaati vielä hallinto-
jen virallisen käsittelyn ja TES:n al-
lekirjoituksen. TES astui virallisesti 
voimaan 20.02.2020. Haasteellisista 
alkuasetelmista huolimatta voimme 
olla kokonaisuuteen tyytyväisiä. 

Heikennyksiä työehtoihin ei täl-
lä kierroksella tullut ja ilmaisten tal-
kootuntien aika on ohi. Suurin vään-
tö käytiin kiky-tuntien kohtalos-
ta. Meidän näkemyksemme mukaan 
niistä sovittiin poikkeuksellisissa 
olosuhteissa ja koska poikkeuksel-
liset olosuhteet ovat nyt ohi, niin il-
maisen työn teettämistä työnteki-
jöillä ei ollut syytä jatkaa. 

Leimallista nyt käydyllä yksityis-
ten alojen työmarkkinakierroksel-
la oli, että työnantajapuolella EK 
ja työnantajaliitot yhdessä koor-
dinoivat todella vahvasti eri alojen 

neuvotteluja. Vahvalla koordinoinnil-
la on pidetty huolta siitä, että pää-
navaajasopimuksessa sovittua pal-
kankorotusrajaa ei tähän mennessä 
ole ylitetty millään aloilla. Aidolle liit-
tokohtaiselle neuvottelukierroksel-
le, jossa alan kannattavuus ja tuot-
tavuus olisi aidosti otettu huomioon, 
ei työnantajaliitoilla ollut pienintä-
kään halua.

Kävimme koko neuvotteluproses-
sin ajan sekä neuvottelijoiden kes-
kuudessa että Tietoalan hallituksen 
ja Insinööriliiton/YTN:n edustajien 
kanssa erittäin tiivistä keskustelua 
ja seurantaa siitä, mitä ympäröiväs-
sä TES-maailmassa tapahtuu. Luon-
nollisesti meillä oli valmiit askelmer-
kit erilaisten vauhdittamistoimien 
suhteen, jos olisi näyttänyt siltä, et-
tä ilman konkreettisia toimenpiteitä 
emme saavuta neuvotteluissa yleis-
tä tasoa vastaavaa sopimusta. Näitä 
toimenpiteitä emme tällä kierroksel-
la onneksi joutuneet käyttämään. 

Kaiken kaikkiaan neuvottelut su-
juivat asiallisessa hengessä neuvot-
teluosapuolten lähes päinvastaisis-
ta tavoitteista huolimatta. Erityis-
kiitoksen ansaitsee meidän mahtava 
neuvotteluporukkamme, johon it-
seni lisäksi kuuluivat Björn, Eeva, Ju-
ha, Mika, Minna ja Noora. Meidän 

yhteinen kokemuksemme luvuiksi 
muutettuna on vakuuttava! Yhdessä 
me edustamme yli 100 vuoden työ-
kokemusta it-alalta, yli 50 vuoden 
kokemusta luottamusmiehenä toi-
mimisesta, n. 50 vuoden kokemusta 
TES-neuvottelijana ja lähes 20 vuo-
den kokemus työlainsäädännöstä. 
Kiitoksen neuvotteluprosessista an-
saitsee myös vastapuolemme. Tek-
nologiateollisuus ry:n neuvottelijat 
Jarkko Ruohoniemi ja Pasi Lehtinen 
kuuntelivat tarkalla korvalla perus-
teluitamme ja omalta osaltaan piti-
vät huolen siitä, että neuvottelut su-
juivat näkemyseroista huolimatta 
hyvässä ja rakentavassa hengessä.

Tietoalan hallitus päätti, että em-
me enää postita uutta painettua 
TES:ä koko jäsenistölle. TES on saa-
tavissa Tietoalan nettisivuilla pdf- 
ja html-versiona. Näin mekin omalta 
osaltamme osallistumme hiilijalan-
jälkemme pienentämiseen. Henki-
löstöedustajille tulemme kuitenkin 
postittamaan painetun TES:n. Jos 
tarvitset painetun TES-vihkon, lä-
hetä sähköpostia info@tietoala.fi 
osoitteeseen.

Hyvää kevättä ja tulevaa kesää kai-
kille, seuraava lehti ilmestyy ensi 
syksynä.
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TERVETULOA!TERVETULOA!

Vapaa-ajanvaliokunta jatkaa tapahtumien järjestämistä 
jäsenille entiseen tapaan myös vuonna 2020. Valiokunnalla on 
tapana ottaa aina muutamia uusia tapahtumia tarjottavaksi 
jäsenistölle.

Uusista tapahtumista voi mainita RockFestin 5.–7.6. 
Tampereella. Myös Iskelmäfestivaalit Himoksella 25.–27.6., 
Kymiring 10.–12.7. Kouvolan kupeessa  ja Rauma Blues 15.8. 
ovat uusina mukana. Lisäksi kannattaa muistaa Asuntomessut, 
jotka järjestetään tänä vuonna Tuusulassa 10.7.–9.8.

 Viime kesästä on edellisten vuosien tapaan karsittu 
tapahtumia, jotka eivät jostain syystä ole kiinnostaneet 
jäseniämme, mutta minkään ei tarvitse olla lopullista.

 Kesän vakiotarjontaa ovat edelleen Nummirock, Tuska, 
Puistoblues, Ruisrock, Pori Jazz, Ilosaari, Qstock ja aina 
runsaasti osallistujia kerännyt perhepäivä.

 Syksyn tapahtumatarjonta on vielä pääosin avoinna, mutta 
varmaa on pikkujouluajankohta 28.11., jolloin suurella 
todennäköisyydellä risteillään jälleen Tallinnaan.

 Tapahtumia päivitetään omalle sivullemme 
https://tietoala.fi/tapahtumat/

Vuoden 2020 tapahtumatarjontaVuoden 2020 tapahtumatarjonta

Huomioi, että koronaviruksella saattaa olla vaikutusta tapahtumatarjontaan. 
Seuraamme tilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.
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Insinööriliitto kouluttaa
Insinööriliitto järjestää jäsenilleen 
ympäri Suomea ajankohtaisia 
koulutuksia, jotka on suunniteltu 
eri elämäntilanteisiin soveltuviksi. 
Valitettavasti koronaepidemiasta 
johtuen kaikki liiton eri paikkakunnilla 
järjestämät koulutustilaisuudet ja 
tapahtumat on peruttu vähintään 
30.4. asti. Koulutustarjontaan kuuluu 
kuitenkin onneksi myös webinaareja, 
joihin voi osallistua miltä paikkakunnalta 
tahansa. Tähän on poimittu osa 
loppukevään etäkoulutuksista – 
ajankohtaisen koulutustilanteen sekä 
ilmoittautumislinkit järjestettäviin 
koulutuksiin löydät liiton verkkosivuilta:  
www.ilry.fi/ajankohtaista/koulutukset.

Osaamisen tunnistaminen
6.4.2020 klo. 9–11
Webinaarissa opitaan lisää itse-
tuntemuksesta ja osaamisen sa-
nottamisesta.

Project-projektinhallinta-
ohjelmiston perusteet
14.4.2020 klo. 9–12
Webinaarissa käydään käytän-
nönläheisesti läpi MS Project 
-ohjelmiston peruskäyttöön ja 
hallintaan liittyvät toiminnot.

LinkedIn peruskurssi
16.4.2020 klo. 9–11
Webinaarissa opit palvelun pe-
rusominaisuudet ja saat valmiu-
det hyödyntää LinkedIniä työn-
haussa ja ammatillisessa ver-
kostoitumisessa.

Projektimainen työnhaku 
ja ajankäyttö
7.5.2020 klo. 9–11
Webinaarissa suunnitellaan 
työnhakua projektimaisesti se-
kä pohditaan hakuprosessin 
ajankäyttöä.

Vinkki:  
Mikäli et kykene osallistumaan 
suoraan webinaarilähetykseen, 
voit myös katsoa sen tallenteen 
myöhemmin. Webinaaritallen-
teisiin pääset käsiksi kirjautu-
malla Insinööriliiton jäsensivuil-
le jäsennumerollasi ja valitse-
malla ”Webinaaritallenteet” 
Koulutukset ja tapahtumat  
-valikosta.
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T e k s t i :  T e r o  H a k a n e n

Turvallisuusselvitys –  
työtehtävään palkkaamisen edellytys

Turvallisuusselvitys on it-alalla nykypäivää. Olet jo ehkä ollut 
asian kanssa tekemisissä, kun olet hakenut valtion tietotek-
niikka-alalle töihin tai tehnyt alihankintana valtiolle tietotek-

niikka-alan tehtäviä. Ajattelin tässä kirjoituksessani miettiä, mi-
tä etua ja haittaa työntekijälle ja työnantajalle on selvityksen te-
kemisestä.

Turvallisuusselvitys on käytännössä henkilöturvallisuusselvitys, 
jolla yritys varmistaa tutkittavan henkilön sopivuuden tehtävään 
ja antaa työnantajalle varmuuden palkata tehtävään henkilö, jol-
la on ns. nuhteeton menneisyys. Työnantajan on ilmoitettava työn-
hakuilmoituksessa, mikäli tehtävään hakevalle henkilölle tehdään 
turvallisuusselvitys. Kun tieto on ilmoituksessa, se karsii rankim-
man taustan omaavia työntekijöitä pois, joten jo pelkästään tätä 

toimintatapaa käyttäen työnantaja saanee luotettavan ja rehel-
lisen työntekijän. Turvallisuusselvityksessä arvioidaan esimerkik-
si seuraavia seikkoja: rikokset, taloudelliset vaikeudet, merkittävät 
sidonnaisuudet ulkomailla ja onko henkilö osallistunut ääriliikkei-
den oikeusvaltion vastaiseen toimintaan. Poliittinen vakaumus tai 
kansalaisaktivismi ei ole tutkinnan kohteena.

Turvallisuusselvityksessä tarkastetaan käytännössä eri rekis-
tereitä: väestötietojärjestelmä, rikosrekisteri, oikeushallinnon 
järjestelmät sekä rajavartiolaitoksen, tullin ja poliisihallinnon eri 
rekisterit. Lisäksi turvaselvitykseen kuuluu tiedonhankintaa mui-
den maiden viranomaisilta ja pankeilta. Tämän hetkisen tilanteen 
mukaan tietokonettasi ja puhelintasi ei valvota, koska se ei ole 
sallittua viranomaisllekaan. 
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On myös mahdollista, että sinua ja läheistäsi haastatellaan teh-
tävään hakiessa lisätietojen saamiseksi. Haastattelussa voidaan 
kysyä oleskelustasi ulkomailla, tietoja lähipiiristäsi ja aiemmasta 
toiminnastasi. Viranomainen määrittelee lomakkeella olevat ky-
symykset. Jos sinua haastatellaan, kannattaa ehdottomasti suh-
tautua asiaan asiallisesti ja miettiä asioita 
turvallisuuden näkökulmasta.

Turvallisuusselvityksen hyviä puolia on 
ehdottomasti varmistuminen työntekijän 
taustasta. Työntekijälle ja työnantajalle 
muodostuu tämän selvityksen perusteella 
molemminpuolinen luottosuhde ja ennen 
työsuhteen alkamista kumpikin osapuoli 
voi luottaa toiseen työtehtävien hoidossa. 
Turvallisuusselvityksen voimassaolon ai-
kana työntekijän tehdessä jotain rangais-
tavaa työtehtävien ulkopuolella tieto voi 
mennä työnantajalle ja se osaltaan edis-
tää käyttäytymään nuhteettomasti. 

On myös hyvä, että työntekijä saa ensin 
tiedon selvityksessä mahdollisesti esiin 
tulleista asioista, eli häntä kuullaan ja hän 
voi vielä kertoa käsityksensä tapahtunees-
ta ennen kuin poliisi kertoo asiasta työn-
antajalle harkintansa mukaan. Jos työnte-
kijän tekemä rike on sellainen, että se joh-
taisi työtehtävien loppumiseen, on hyvä, että työntekijä voi erota 
jo ennen kuin työnantaja saa tiedon asiasta.

Monesti sanotaan, että nuorena tulee hölmöiltyä ja elämä opet-
taa. Turvallisuusselvityksen kannalta hyvä asia työntekijälle on 
se, että alle 15-vuotiaana tehty mahdollinen näpistys tai muu pie-
ni rikos ei ole yleensä este työtehtävän hakemiselle. Työnantaja-
kin yleensä suhtautuu tällaiseen asiaan ymmärtäväisesti. Pitää 

myös muistaa, että vaikka turvaselvitys ei menisikään läpi, voi-
daan työntekijä silti palkata tehtävään. Päätöksen palkkaamises-
ta tekee työnantaja - tämä voi palkata henkilön työsuhteeseen, 
mutta asettaa esimerkiksi joitain määräyksiä tai rajoitteita työ-
tehtävään liittyen.

Turvaselvityslomakkeen täyttäminen on 
helppoa, joten se ei ole este tehtävän ha-
kemiselle. Sinun tulee käytännössä lait-
taa siihen vain henkilötietosi, kun työnan-
taja on oikeastaan määritellyt loput tiedot.  
Näen erittäin positiivisena asiana sen, että 
työntekijänä itse allekirjoitat lomakkeen ja 
saat tiedon siitä, menikö turvaselvitys läpi 
vai ei. Näin ollen et voi sanoa, ettet tiennyt 
tällaisesta selvityksestä ollenkaan ottaes-
sasi työtä vastaan ja voit vielä tässäkin vai-
heessa kieltäytyä tehtävästä. 

Turvallisuusselvitys pitää tehdä aina 
uutta tehtävää varten tai nykyisen työteh-
tävän sisällön muuttuessa. Koska turva-
selvityksen valmistumisaika on mielestäni 
melko pitkä, yleensä kuukauden verran, ot-
taa prosessin läpivieminen aikaa ja siihen 
pitää valmistautua ajoissa, jotta työnanta-
jan tarjoama tehtävä pääsee alkamaan ha-
luttuna aikana.

Työntekijän kannalta tässä on se huono puoli, että ennen työ-
tehtävän vaihtoa ei välttämättä ole töitäkään, mikäli vanha työ-
tehtäväsi on jo päättynyt. Tämä on mielestäni haitta, koska selvi-
tys vie aikaa. Prosessia pitäisi selkeästi nopeuttaa. Turvaselvitys-
periaatteista vastaa aina työnantaja eli työntekijänä et voi jättää 
vastaamatta kysymyksiin. Ole siis avoin ja rehellinen kun vastaat 
kysymyksiin. 
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T e k s t i :  M i n n a  A n t t o n e n

Työehtosopimus  
muuttui helmikuussa

Työehtosopimuksen vähimmäispalk-
koja korotettiin 1.3.2020 alkaen 1,3 % ja 
1.2.2021 taulukkopalkkoihin tulee 2 % ko-
rotus. Myös vuorolisään sekä ilta- ja yötyö-
lisään sovittiin vastaavat korotukset.

Muutoksia liukuvaan työaikaan
Vuoden alusta voimaan tullut uusi työaika-
laki toi mukanaan joitain muutoksia liuku-
vaan työaikaan.

Entisen +/-3 tunnin sijasta vuorokausi-
liukuma voi nyt olla +/-4 tuntia. Miinustun-
teja voi olla enimmillään 20 ja plussaldoa 
40 tuntia. Huomaa, että enimmäismäärä 
poikkeaa työaikalaista (60 tuntia). Samoin 
liukuman seurantajakso on työaikalais-
ta poikkeavasti 6 kuukautta (lain mukaan 4 
kuukautta). 

Paikallisella sopimuksella voidaan kas-
vattaa sekä vuorokautisia liukumarajoja 
että enimmäisliukumasaldoja. Paikallises-
ti voidaan sopia jopa 120 tunnin plussal-
dosta. Samoin liukuvan työajan seuranta-
jaksoa voidaan pidentää sopimalla yhteen 
vuoteen.

Liukuvan työajan tasoittumisjakso ja 
vuorokautisen työajan sijoittuminen on 
muuttunut. Aiemmin liukuvan työajan so-
pimukseen saatettiin laittaa tasoittumis-
jakso, mikä tarkoitti sitä, että tasoittu-
misjakson vaihtuessa liukumasaldon piti 
olla nolla. Jos saldo ei ollut tasoittunut nol-
laan, piti sopia siitä, mitä jäljellä olevalle 
saldolle tehdään. Samoin maksimimäärän 

lähestyessä piti sopia 40 tuntia ylittävän 
saldon käsittelystä.

Uuden säännön mukaan liukumasaldo 
voi seurantajakson aikana ylittää 40 tunnin 
(tai muun paikallisesti sovitun) rajan, kun-
han se laskee jakson päättyessä sallittuun 
enimmäismäärään.

Liukuvaa työaikaa käytettäessä sovi-
taan yhdenjaksoinen kiinteä työaika, vuo-
rokautinen liukumaraja ja liukuma-ajan si-
joittaminen, lepoaikojen sijoittaminen 
sekä säännöllisen työajan ylitysten ja ali-
tusten enimmäismäärä. 

Liukuvaa työaikaa voidaan sijoitella hy-
vin vapaasti. Koko liukuma on käytettävissä 
työpäivän alussa tai kiinteän työajan päät-
tymisen jälkeen. Liukumaa voidaan käyt-
tää myös niin, että kiinteän työajan ja myö-
hemmän työn välillä on keskeytys, esimer-
kiksi voidaan sopia, että liukuma-aikaa 
sijoitetaan klo 20 ja 22 välille.

Työaikamääräyksestä poikkeaminen
Paikallisesti sopimalla voidaan poiketa työ-
ehtosopimuksen 8 §:n ja työsopimuksen 
työaikaa koskevista määräyksistä. Paikal-
lisessa sopimuksessa on kuitenkin nouda-
tettava työaikalain ehdottomia määräyk-
siä. 

Ennen sopimuksen tekemistä työpaikalla 
on syytä keskustella järjestelyn tarpeesta, 
hyödystä yritykselle ja osapuolten työaika-
tarpeista sekä sovittava toteutustavasta 
ja korvauksesta.

Tietotekniikan palvelualalle solmittiin 
uusi työehtosopimus helmikuussa, vii-
den kuukauden ja 16 neuvotteluker-

ran jälkeen.
Työehtosopimuksen taso pysyi entisel-

lään. Palkattoman työajanpidennyksen 
poistaminen oli selvä parannus niille, jot-
ka joutuivat tekemään ”kiky-tunteja”. Tul-
kintoihin tehtiin joitain selkeytyksiä ja 
osaa niistä voidaan myös pitää parannuk-
sina. Yhtään heikennystä työehtosopimuk-
seen ei tehty.

Palkkaratkaisu
Palkankorotusten taso noudatti vientite-
ollisuuden yleistä linjaa ja korotusten kus-
tannusvaikutus on sopimuskaudella (vuo-
det 2020 ja 2021) 3,3 %.

Vuoden 2020 palkantarkistuksista pi-
ti sopia paikallisesti helmikuun loppuun 
mennessä. Jos paikalliseen sopimukseen ei 
päästy, tuli käyttöön niin sanottu täysi pe-
rälauta eli palkkoja korotettiin 1,3 % yleis-
korotuksella.

Ensi vuonna palkantarkistuksista neuvo-
tellaan paikallisesti tammikuun 15. päivään 
mennessä. Jos paikalliseen sopimukseen 
ei päästä, korotetaan palkkoja helmikuus-
ta 2021 lähtien 1,2 % yleiskorotuksella. 
Tämän lisäksi työnantaja osoittaa henki-
lökohtaisia korotuksia työntekijöille yri-
tys- tai työpaikkakohtaisesta erästä. Erän 
suuruus on 0,8 % laskettuna työntekijöi-
den edellisen kuukauden palkkasummasta 
luontoisetuineen. 
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Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus – 17

PALKAT

TEHTÄVÄRYHMÄ
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 3AMyynti

Esim. myyntineuvottelijat,Myyntisihteerit ja -päälliköt
2067 2923 3815 4004

Markkinointi ja viestintäesim. markkinoinnin ja viestinnänasiantuntijatehtävät 2151 2614 3641 3820
Asiakaspalvelu ja tukiesim. yhdyshenkilöt, kouluttajat,neuvojat 2211 2796 3381 3547Suunnittelu/kehitysesim. ohjelmointi, atk-, sovellus- jasysteemisuunnittelu ja asian-tuntijatehtävät

2275 2967 3725 3909
Projekti-/järjestelmävastuuesim. vastuu projektista ja järjestelmäkokonaisuuksista

2772 3330 3815 4004
Verkko- ja tietoliikennepalvelutesim. verkkopalvelu ja tietoliikenne 2275 3073 3725 3909

Käyttö- ja laitepalvelutesim. operaattorit, käytön suunnitte-lu, käyttöjärjestelmäasiantuntijat
2027 2550 3442 3613

Laitteisto- ja ohjelmistoylläpitoesim. huolto- ja ylläpitotehtävät,ohjelmistoasiantuntijatehtävät
2050 2656 3247 3406

Hallinto
esim. laskenta ja henkilöstötoimi 1628 2137 2573 2699

VÄHIMMÄISPALKAT 1.3.2020
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Jos työaikamääräyksestä poikkeamises-
ta ei tehdä paikallista sopimusta, voi työn-
antaja perustellun tuotannollisen tarpeen 
edellyttämissä tilanteissa osoittaa työnte-
kijälle 16 tuntia lisää säännöllistä työaikaa 
kalenterivuoden aikana. Tällaisessa tilan-
teessa on otettava huomioon työntekijän 
henkilökohtaiset työaikatarpeet.

Työtä osoitetaan ensisijaisesti työvuo-
ron alkuun tai loppuun enintään kaksi tun-
tia kerrallaan. Työtä ei voida osoittaa arki-
pyhäpäiville eikä arkipyhäviikon lauantail-
le, ellei siitä erikseen paikallisesti sovita.

Lisätyltä säännölliseltä työajalta mak-
setaan kuukausipalkan lisäksi peruspalkka. 
Työtuntijärjestelmän muutoksesta ilmoite-
taan työntekijöille viikkoa ennen muutos-
ta. Työntekijällä on asiallisista ja painavis-
ta henkilökohtaisista syistä mahdollisuus 
tapauskohtaisesti kieltäytyä edellä maini-
tuista työaikamuutoksista.

Osaamisen vahvistaminen 
Kun työnantajalla on tarvetta varmistaa 
työntekijän tulevan osaamisen taso, työn-
tekijälle voidaan tarjota työnantajan tar-
peiden mukaista ja työntekijän osaamis-
ta kehittävää koulutusta. Työnantaja voi 
osoittaa tällaista koulutusta työntekijäl-
le säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi 
enintään 8 tuntia kalenterivuodessa. Kou-
lutusta tai kehittämistilaisuutta osoitet-
taessa otetaan mahdollisuuksien mukaan 
huomioon työntekijän henkilökohtaiset 
työaikatarpeet. 

Koulutus tai kehittämistilaisuus on sään-
nöllistä työaikaa ja sen ajalta maksetaan 
peruspalkan mukainen korvaus. Koulutus 
tai kehittämistilaisuus voidaan toteuttaa 
myös kokonaisena päivänä. Koulutusta tai 
kehittämistilaisuutta ei voida sijoittaa ar-
kipyhäpäiville.

Esimerkkinä tällaisesta tilaisuudesta 
voidaan mainita yrityksen lauantaille sijoi-
tettava tyky-päivä tai muuta työkykyä yllä-
pitävää toimintaa, jonka ajalta maksetaan 
peruspalkan mukainen korvaus. Jos tilai-
suus kestää kuusi tuntia, tulee työntekijäl-
le tästä kuukausipalkan päälle ylimääräi-
nen kuuden tunnin palkka.

Täsmennyksiä tilapäisiin poissaoloihin
Sairaan lapsen hoidon järjestämiseksi an-
nettavan tilapäisen vapaan palkanmak-
sun edellytys muulle kuin yksinhuoltajal-
le on, että molemmat samassa taloudessa 
asuvat huoltajat ovat ansiotyössä tai toi-
nen on opiskelija eikä toisella huoltajista 
ole ansiotyönsä ja työaikansa tai kodin ul-
kopuolella tapahtuvan tutkintoon johta-
van opiskelun vuoksi mahdollisuutta jär-
jestää hoitoa tai itse hoitaa lasta. Aiemmin 
edellytettiin toisen huoltajan olevan an-
siotyössä.

Työntekijä saa palkallisen vapaapäivän 
työntekijän työpäivänä pidettäviä omia 
vihkiäisiään varten.

Työntekijöiden ikääntyminen otettiin 
huomioon merkkipäiviä koskevassa mää-
räyksessä.  Työntekijä, jonka työsuhde on 
jatkunut vähintään vuoden, saa täyttäes-
sään 50, 60 ja 70 vuotta palkallisen vapaa-
päivän, jonka pitämisen ajankohdasta so-
vitaan. Aiemmin vapaapäivä oli syntymä-
päivänä.

Muita muutoksia
Työehtosopimukseen tehtiin myös täsmen-
nyksiä ja selkeytyksiä.

Työehtosopimuksen 13 §:n otsikok-
si muutettiin Viikkolepo (Viikoittainen va-
paa-aika). Uusi otsikko helpottaa asian 

löytymistä työehtosopimuksesta, koska 
esimerkiksi työaikalaissa viikoittaisesta 
vapaa-ajasta puhutaan viikkolepona.

Pykälässä 16 sana hälytyskorvaus muu-
tettiin hälytysrahaksi. Tässäkin oli kyse 
vain tekstin selkeytyksestä eikä sillä ole 
vaikutusta hälytystyöstä saataviin korva-
uksiin, jotka muodostuvat hälytysrahasta 
ja ylityökorvauksesta.

Työaikapankki
Uusi työaikalaki aiheutti muutospaineita 
myös työehtosopimuksen työaikapankkia 
koskeviin määräyksiin. 

Vanha maksimisaldo 20 työpäivää vas-
taava määrä korvattiin laista tulevalla ra-
jalla. Maksimissaan työaikapankkiin voi-
daan jatkossa säästää 180 tuntia ka-
lenterivuodessa ja kokonaisuudessaan 
työntekijän kuuden kuukauden työaikaa 
vastaava määrä.

Saldoa kerryttäviin tekijöihin lisättiin, 
että saldoon voidaan siirtää 40 tuntia ylit-
tävä liukumasaldo. 

Jos työnantaja ja työntekijä eivät pää-
se sopimukseen työaikapankkivapaan ajan-
kohdasta, voi työntekijä pyytää vapaan si-
jasta korvauksen rahana. 

34 – Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

POISSAOLOT JA SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET

• nuorten työntekijäin suojelusta annettuun lakiin liittyvissä tutkimuksissa, 

tai

• terveydenhoitolain edellyttämissä tutkimuksissa, joihin työnantaja lähet-

tää työntekijän.

Työnantaja maksaa työntekijälle välttämättömät matkakustannukset kyseisiin 

tutkimuksiin tai jälkitarkastuksiin sekä päivärahan, jos ne tehdään muulla paik-

kakunnalla. Tarkastuksen tapahtuessa työntekijän vapaa-aikana maksetaan hä-

nelle ylimääräisistä kuluista summa, joka vastaa sairausvakuutuslain mukaista 

vähimmäispäivärahaa.

21 § Tilapäinen poissaolo 

 Sairaus

1. Työntekijälle pyritään järjestämään mahdollisuus lyhyeen tilapäiseen palkatto-

maan poissaoloon perheessä sattuneen äkillisen sairaustapauksen johdosta. 

Tällöin ei työntekijän vuosilomaetuja vähennetä.

2. Alle 10-vuotiaan lapsen taikka alle 18-vuotiaan vammaisen lapsen sairastuessa 

äkillisesti maksetaan huoltajalle palkkaa sairausajan palkkaa koskevien mää-

räysten mukaisesti sellaisen enintään 4 työpäivän poissaolon ajalta, joka on 

välttämätön lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi.

Palkanmaksun edellytys muulle kuin yksihuoltajalle on se, että molemmat sa-

massa taloudessa asuvat huoltajat ovat ansiotyössä tai toinen on opiskelija 

eikä toisella huoltajista ole ansiotyönsä ja työaikansa tai kodin ulkopuolella ta-

pahtuvan tutkintoon johtavan opiskelun vuoksi mahdollisuutta järjestää hoitoa 

tai itse hoitaa lasta.

Poissaolosta on annettava työehtosopimuksen sairausajan palkan maksamista 

koskevien määräysten mukainen selvitys. Samoin on esitettävä selvitys toisen 

huoltajan esteestä hoitaa lasta. Edellä olevan poissaolon takia ei työntekijän 

vuosilomaetuja vähennetä.

 Kuolema ja hautajaiset

3. Työntekijälle pyritään järjestämään mahdollisuus lyhyeen tilapäiseen poissa-

oloon, joka johtuu lähiomaisen kuolemasta ja hautajaisista. Tällaisen poissa-

olon takia ei työntekijän vuosilomaetuja eikä ansioita vähennetä.

 Vihkiäiset ja merkkipäivät

4. Työntekijä saa palkallisen vapaapäivän työntekijän työpäivänä pidettäviä omia 

vihkiäisiään taikka oman parisuhteen rekisteröintiä varten.

5. Työntekijä jonka työsuhde on jatkunut vähintään vuoden, saa täyttäessään 50, 

60 ja 70 vuotta palkallisen vapaapäivän, jonka pitämisen ajankohdasta sovi-

taan.
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34 – Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

POISSAOLOT JA SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET

• nuorten työntekijäin suojelusta annettuun lakiin liittyvissä tutkimuksissa, 

tai

• terveydenhoitolain edellyttämissä tutkimuksissa, joihin työnantaja lähet-

tää työntekijän.

Työnantaja maksaa työntekijälle välttämättömät matkakustannukset kyseisiin 

tutkimuksiin tai jälkitarkastuksiin sekä päivärahan, jos ne tehdään muulla paik-

kakunnalla. Tarkastuksen tapahtuessa työntekijän vapaa-aikana maksetaan hä-

nelle ylimääräisistä kuluista summa, joka vastaa sairausvakuutuslain mukaista 

vähimmäispäivärahaa.

21 § Tilapäinen poissaolo 

 Sairaus

1. Työntekijälle pyritään järjestämään mahdollisuus lyhyeen tilapäiseen palkatto-

maan poissaoloon perheessä sattuneen äkillisen sairaustapauksen johdosta. 

Tällöin ei työntekijän vuosilomaetuja vähennetä.

2. Alle 10-vuotiaan lapsen taikka alle 18-vuotiaan vammaisen lapsen sairastuessa 

äkillisesti maksetaan huoltajalle palkkaa sairausajan palkkaa koskevien mää-

räysten mukaisesti sellaisen enintään 4 työpäivän poissaolon ajalta, joka on 

välttämätön lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi.

Palkanmaksun edellytys muulle kuin yksihuoltajalle on se, että molemmat sa-

massa taloudessa asuvat huoltajat ovat ansiotyössä tai toinen on opiskelija 

eikä toisella huoltajista ole ansiotyönsä ja työaikansa tai kodin ulkopuolella ta-

pahtuvan tutkintoon johtavan opiskelun vuoksi mahdollisuutta järjestää hoitoa 

tai itse hoitaa lasta.

Poissaolosta on annettava työehtosopimuksen sairausajan palkan maksamista 

koskevien määräysten mukainen selvitys. Samoin on esitettävä selvitys toisen 

huoltajan esteestä hoitaa lasta. Edellä olevan poissaolon takia ei työntekijän 

vuosilomaetuja vähennetä.

 Kuolema ja hautajaiset

3. Työntekijälle pyritään järjestämään mahdollisuus lyhyeen tilapäiseen poissa-

oloon, joka johtuu lähiomaisen kuolemasta ja hautajaisista. Tällaisen poissa-

olon takia ei työntekijän vuosilomaetuja eikä ansioita vähennetä.

 Vihkiäiset ja merkkipäivät

4. Työntekijä saa palkallisen vapaapäivän työntekijän työpäivänä pidettäviä omia 

vihkiäisiään taikka oman parisuhteen rekisteröintiä varten.

5. Työntekijä jonka työsuhde on jatkunut vähintään vuoden, saa täyttäessään 50, 

60 ja 70 vuotta palkallisen vapaapäivän, jonka pitämisen ajankohdasta sovi-

taan.

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus – 55

LIITE 5

LIITE 5
TYÖAIKAPANKKI TIETOTEKNIIKAN PALVELUYRITYKSISSÄ

1.  Järjestelmän lähtökohta ja tarkoitus

Työaikapankilla tarkoitetaan yritys- tai työpaikkatasolla käyttöönotettuja työ- 

ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä, joissa sovitaan työajan eri osatekijöi-

den ja/tai rahan säästämisestä sekä yhdistämisestä toisiinsa pitkäjänteisesti.

Työntekijöiden työssä jaksamisen edistämiseksi on mahdollista paikallisesti 

sopia työaikapankkijärjestelmästä alla olevien kohtien mukaisesti. Työaika-

pankista sopimiseen ja vuosittain tehtäviin muutoksiin vaikuttavat yrityksen 

työvoimaresurssit, yrityksen työvoimatilanne ja kuhunkin työyhteisöön liittyvät 

erityistarpeet.2.  Työaikapankin käyttöönotto

Työaikapankin käyttöönotosta ja yksityiskohdista sovitaan työehtosopimuksen 

25 §:n mukaisella paikallisella sopimuksella.

Työaikapankkisopimuksessa on sovittava ainakin työaikapankin osatekijöistä ja 

työaikasaldon säästämisrajoista. 

Sovittu työaikasaldon säästämisraja ei saa ylittää työaikalain mukaisia rajoja, 

maksimissaan työaikapankkiin voidaan säästää 180 tuntia kalenterivuodessa 

ja kokonaisuudessaan työntekijän kuuden kuukauden työaikaa vastaava määrä.

3.  Työaikapankin saldon kertyminen

Työaikapankkiin voidaan siirtää työaikapankkisopimuksen mukaiset osatekijät.

Työaikapankkiin voidaan siirtää ylityöstä maksettavat perus- ja korotusosat. 

Tästä menettelystä on henkilön sovittava esimiehensä kanssa etukäteen sa-

massa yhteydessä, kun sovitaan ylitöiden tekemisestä.

Muita työaikapankkisopimuksessa määriteltäviä osatekijöitä voivat olla esimer-

kiksi lisätyö perus- ja korotusosineen, sunnuntai- ja pyhäpäivinä tehtävän työn 

korvaus korotusosineen, viikkolepokorvaus, työajan lyhennysvapaat, vuosi-

lomalain mukainen säästövapaa, vapaaksi annettavaksi sovittu lomaraha tai 

sen osa, vapaa-aikana matkustamisen korvaus, tulos-, bonus- tai voittopalkkio, 

ilta- ja yötyölisä, varallaolo, puhelinsoittokorvaus ja hälytystyö sekä 40 tuntia 

ylittävä liukumasaldo. Rahamääräiset osatekijät muutetaan ajaksi työntekijän 

talletushetken palkan perusteella.

4.  Työaikapankin kertymän pitäminen vapaana

Työaikapankkiin talletettu työaika annetaan kokonaisina vapaapäivinä, ellei 

paikallisesti toisin sovita.

50 – Tietotekniikan palvelualan työehtosopim
us

LIITE 3

LIITE 3

KOULUTUSSOPIM
US

1 § Koulutustyöryhm
ä

Sopim
uksen tarkoittam

an am
m

attiyhdistyskoulutuksen toim
eenpanoa varten 

on koulutustyöryhm
ä, johon kum

pikin osapuoli nim
eävät kaksi edustajaa.

Koulutustyöryhm
ä hyväksyy kurssit kalenterivuodeksi kerrallaan. Kursseja voi-

daan tarpeen vaatiessa hyväksyä m
yös kesken kalenterivuoden.

Koulutustyöryhm
älle annetaan ennen kurssin hyväksym

ispäätöstä selvitys 

kurssin opetusohjelm
asta, ajankohdasta, järjestäm

ispaikasta, kohderyhm
ästä, 

osallistujista ja m
uista koulutustyöryhm

än m
ahdollisesti pyytäm

istä tiedoista. 

Kurssin hyväksym
isen edellytyksenä on yhteisesti todettu koulutustarve. Hy-

väksym
ällään kurssilla koulutustyöryhm

ällä on m
ahdollisuus seurata opetusta.

Liitot tiedottavat koulutustyöryhm
än seuraavalle vuodelle hyväksym

ät kurssit 

viim
eistään kaksi kuukautta ennen ensim

m
äisen kurssin alkua. 

2 § Am
m

atillinen jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutus

Työnantaja varaa tarvittaessa työntekijälle m
ahdollisuuden vuosittain osallis-

tua koulutukseen, joka m
ahdollistaa hänen am

m
attitaitonsa ylläpitäm

isen ja 

kehittäm
isen. Työntekijän koulutustarve voidaan todeta esim

erkiksi työnanta-

jan ja työntekijän välisessä kehityskeskustelussa.

Työnantajan antaessa työntekijälle am
m

atillista koulutusta tai lähettäessä 

työntekijän hänen am
m

attiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin, korvataan koulu-

tuksen aiheuttam
at kustannukset ja säännöllisen työajan ansionm

enetys. Jos 

koulutus tapahtuu työajan ulkopuolella, käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, m
ut-

ta työntekijälle korvataan siitä johtuvat suoranaiset kustannukset. 

3 § Yhteinen koulutus

Työpaikan yhteisen koulutuksen tarkoituksena on m
m

. yhteistoim
inta-, työ-

suojelu-, työterveyshuolto- ja tasa-arvolainsäädännön toteutum
isen edistäm

i-

nen työpaikoilla. Yhteinen koulutus annetaan ja sovitaan työpaikkakohtaisesti 

yhteistyöelim
essä tai, ellei sellaista ole, työnantajan ja luottam

usm
iehen (tai 

täm
än puuttuessa työntekijöiden) kesken. 

TES-sanastoa
Paikallinen sopiminen = Työnantaja ja 
luottamusmies sopivat toisin työehto-
sopimuksen määräyksistä.  Työehtosopi-
muksessa on lueteltu ne asiat, josta voi-
daan sopia toisin. Jos yrityksessä ei ole 
luottamusmiestä, niin sopijaosapuolena 
voi olla yrityksen kaikki työntekijät.

Yleiskorotus = Kaikki työntekijät saavat 
samansuuruisen prosentuaalisen tai eu-
romääräisen palkankorotuksen samaan 
aikaan.

Kustannusvaikutus = Työehtosopimuk-
sen kustannusvaikutus tarkoittaa sopi-
muksen palkankorotusten ja sopimuksen 
muiden muutosten aiheuttamia kustan-
nuksia työnantajalle.

Täysi perälauta = Jos paikallista palkan-
korotusta ei tehdä, tulee palkankorotus 
täysimääräisenä yleiskorotuksena.
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Lisätietoja: Jyrki Kopperi (jyrki.kopperi@tietoala.fi)i tai Minna Anttonen (minna.anttonen@ilry.fi)

Työmarkkinatutkimus 2019

Tietoala ry tutkii it-alan 
palkkoja vuosittaisella 

kyselytutkimuksella, jonka 
juuret ulottuvat 90-luvun 

loppupuolelle. Tutkimus 
toteutetaan lokakuussa ja 
sillä kerätään tietoa alalla 

työskentelevien edunvalvonnan 
ja palkkaneuvonnan tueksi. 

Viime vuonna halusimme 
laajentaa tutkimusaineistoa, 

jotta saisimme entistä 
kattavamman kuvan alalla 

työskentelevien tilanteesta. 
Siksi tällä kertaa tutkimukseen 

otettiin mukaan kaikki 
Insinööriliiton tietotekniikan 
palvelualalla työskentelevät 

henkilöt. Vastauksia saatiin 
yhteensä 1849  it-alan 

ammattilaiselta.

L ä h d e :  I n s i n ö ö r i l i i t t o  I L  r y : n  t y ö m a r k k i n a t u t k i m u s

93%
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 erittäin tyytyväinen   melko tyytyväinen Insinööriliitto IL ry / Työmarkkinatutkimus 2019 / Tietoala • 10.1.2020

Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työhösi?
(erittäin ja melko tyytyväinen -osuudet)

Vastaajista 87% oli vakituisessa koko-
päivätoimessa. Tutkimuksessa käy-
tetty palkkakäsite on säännöllisen 

työajan kokonaiskuukausiansio kokopäivä-
töissä, joka sisältää peruspalkan, luontois-
edut, verotusarvon ja muut kuukausittain 
maksettavat lisät. Palkkaluvut eivät sisällä 
mahdollisia tulospalkkioita, ylityökorvauk-
sia tai lomarahoja.

Palkkojen nousu maltillista
Palkkojen nousu tietoalalla oli äärimmäi-
sen maltillista. Palkat nousivat lokakuus-

ta 2018 lokakuuhun 2019 vain 0,4%. Alan 
keskiarvopalkka oli 4263 euroa ja mediaa-
ni 4100 euroa. Miesten mediaanipalkka oli 
4200 euroa – naisten mediaanipalkat olivat 
93% miesten palkoista, eli 3898 euroa.

Suurin muutos positiiviseen suuntaan 
näkyi jälleen työpaikanvaihtajien kukka-
roissa. Työpaikanvaihtajista palkka nou-
si 75%:lla ja heillä mediaani palkankorotus 
oli 515 euroa. Tämä luku on hieman alem-
pi kuin vuotta aikaisemmin, jolloin työ-
paikkaa vaihtamalla sai 533 euron koro-
tuksen, mutta on huomioitava että palkka 

nousi tuolloin vain 63%:lla työpaikkaa vaih-
taneista.

Yrityksissä on selkeästi havahduttu ti-
lanteeseen, jossa palkankorotusta hae-
taan ensisijaisesti työpaikkaa vaihtamal-
la, ja alettu palkita suuremmilla korotuk-
silla niitä, jotka siirtyvät uuteen asemaan 
tai vaihtavat tehtäviä yrityksen sisällä. Vii-
me vuonna kyseisessä tilanteessa mediaa-
nikorotus oli 400 euroa, kun taas vuonna 
2018 vastaava summa oli 345 euroa. Vas-
taavasti heillä, joilla palkka laski työpai-
kan vaihtamisen yhteydessä, palkan lasku 

kaikki vastaajat

mies

nainen

0–5 ammattivuotta

6–10 ammattivuotta

11–15 ammattivuotta

16–20 ammattivuotta

21–25 ammattivuotta

26–30 ammattivuotta

yli 30 ammattivuotta
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Palkat työnantajan koon mukaan

Henkilömäärä 
Suomessa  

Keskiarvo 10 % 25 %
Mediaani  

50%
75 % 90 %

1–9 4085 2500 3000 3600 4646 6000

10–29 4025 2650 3097 3700 4500 5558

30–99 4180 2700 3220 3961 4800 5800

100–249 4285 2800 3400 4150 5000 5800

250–499 4225 3000 3488 4040 4800 5500

500–999 4361 2941 3550 4200 4913 6049

1000–2999 4275 3050 3600 4125 4800 5593

3000– 4470 3220 3800 4390 4954 5700

Palkkataso alueittain

Keskiarvo 10 % 25 %
Mediaani 

50 %
75 % 90 %

Pääkaupunkiseutu 4622 3100 3700 4500 5200 6163

Muu Uusimaa 4109 2183 2850 4000 5899 6500

Häme 4252 2920 3450 4150 4830 5500

Lounais-Suomi 3845 2700 3182 3800 4487 4860

Kaakkois-Suomi 3828 2460 3150 3800 4400 5020

Itä-Suomi 3711 2500 3100 3632 4200 4693

Keski-Suomi 3933 2900 3218 3890 4500 4900

Vaasan alue 3622 2865 3050 3532 3920 4800

Pohjois-Suomi 3867 2500 3030 3810 4425 5121

Koko muu Suomi ilman 
pääkaupunkiseutua

3949 2700 3200 3892 4500 5150

Palkkaero pk-seudun ja muun 
Suomen välillä mediaanipalkassa  

608 euroa  
(16 %), keskiarvopalkassa 

673 euroa (17 %). 

Esimiestyöhön ollaan pääosin tyytyväisiä
Tutkimuksen teemakysymykset koski-
vat työelämän laatua. Jäseniltä kysyttiin 
muun muassa miten hyvin he pystyvät it-
se vaikuttamaan työtään koskevien tavoit-
teiden asettamiseen ja kannustaako työ-
paikan ilmapiiri aloitteellisuuteen. 91% 
koki voivansa työskennellä riittävän itse-
näisesti.

87% vastanneista kertoi pärjäävänsä 
työssään ja 78%:lle oli selvää, mitä odo-
tuksia heidän työhönsä kohdistuu. Työyh-
teisön tuen merkitys nousi vahvana esil-
le vastauksista, sillä lähes kaikki vastaajat 
kertoivat auttavansa mielellään työtove-
reitaan onnistumaan omissa tehtävissään 
sekä jakavansa osaamistaan muille. Vain 
7% oli sitä mieltä, että työpaikalla ei val-
litse hyvä ilmapiiri. Eniten parannusta toi-
vottiin siihen, että työnantaja huolehtisi 
paremmin työntekijän osaamisen kehittä-
misestä sekä palkitsisi hyvistä työsuori-
tuksista. Myös esimiehiltä toivottiin enem-
män palautetta.

Esimiehen tukeen oltiin kuitenkin pää-
osin tyytyväisiä tai jokseenkin tyytyväisiä. 
Vastanneista 74% koki, että esimies koh-
telee alaisiaan oikeudenmukaisesti. 71% 
oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, 
että esimies kykenee tekemään perustel-
tuja päätöksia. Vain 5% oli täysin eri miel-
tä siitä, että esimies ottaa huomioon alais-
tensa ideoita tai tukee heitä työssään.

Työterveyshuollon palveluiden koet-
tiin tukevan työntekijöiden hyvinvointia ja 
suurin osa vastaajista ilmoitti työpaikan 
joustavan eri elämäntilanteet huomioi-
den. Työpaikoilla oli hyvin otettu huomioon 
työn fyysinen kuormittavuus (esim. ergo-
nomia), mutta jatkuva kiire ja aikapaineet 
haittasivat edelleen melkein 30%:n työs-
kentelyä.

84% vastanneista oli erittäin tai melko 
tyytyväisiä nykyiseen työhönsä. Esimies-
tehtävissä työskentelevät olivat vähän 
asiantuntijoita tyytyväisempiä. Tyytyväi-
simmät työntekijät löytyivät 100–499 hen-
kilöä työllistävistä yrityksistä. Työuran pi-
tuudella ei ollut merkittävää vaikutusta 
työntekijän tyytyväisyysasteeseen. 

Insinööriliitto IL ry / Työmarkkinatutkimus 2019 / Tietoala • 10.1.2020

oli pienempi kuin vuotta aiemmin, nyt 300 
euroa.

Suurimmaksi osaksi palkankorotukset 
perustuvat työehtosopimuksen perus-
teella sovittuihin yleiskorotuksiin. Yleis-
korotuksen mediaani oli 65 euroa. Pelkän 
yleiskorotuksen kertoi saaneensa 57% 

palkankorotuksen saaneista. Meriittikoro-
tuksen sai 27%, mikä oli selvästi suurem-
pi osuus edelliseen vuoteen verrattuna 
(16%). Meriittikorotuksen saaneilla palkka 
nousi keskimäärin 250 euroa.

Palkka laski 3%:lla vastaajista. Edellis-
vuonna vastaava luku oli 4%. 
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Identiteettivarkaus – 
Mitä kaikkea voidaankaan varastaa?

T e k s t i :  T e r o  H a k a n e n

Identiteetti – hetkinen, mikä se on? Identiteetti tarkoittaa 
psykologiassa ihmisen omaa käsitystä itsestään ja sen 
perusteena on yksilön persoonallisuus. Identiteettiin kuuluvat 
nimesi, kotiosoitteesi, puhelinnumerosi ja henkilötietosi. 
Tietotekniikan käsitys identiteetistä on käsitykseltään 
samanlainen, mutta siihen voisi vielä lisätä tässä tapauksessa 
käyttäjän käyttäjätunnuksen työasemaan, käyttäjän 
sähköpostiosoitteen ja käyttäjän työaseman ip-osoitteen.

Identiteettivarkauden tunnusmerkit 
täyttyvät yleensä siinä vaiheessa, kun 
toinen henkilö käyttää tietojasi väärin 

erehdyttääkseen kolmatta osapuolta.  Kol-
mas osapuoli voi olla esimerkiksi yhdistys, 
kunta tai tietojärjestelmä, eli kohteen ei 
tarvitse olla ns. luonnollinen henkilö. Hy-
vin usein tietojasi käyttävä toinen henki-
lö tavoittelee taloudellista hyötyä, kun hän 
kaappaa esimerkiksi luottokorttitietosi. 
Luottokortin voi onneksi vielä kuolettaa 
nopeasti soittamalla, mikäli varas iskee.
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Identiteettivarkaus voi myös tapahtua 
ihan oman postisi välityksellä, kun joku va-
rastaa pihasi paperiroskiksesta esimer-
kiksi paperia, joka sisältää henkilötietosi. 
Kannattaa siis esimerkiksi poistaa vanhois-
ta laskuista henkilötiedot ennen kuin laitat 
ne roskiin. Mieti myös kaksi kertaa, kun jo-
ku palvelu tai taho kysyy nimeäsi, osoitet-
tasi, syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi, 
onko kysyvä taho varmasti turvallinen?

Facebook on helppo ottaa esimerkiksi. 
Järjestelmään on vaivatonta perustaa va-
leprofiili, johon on kopioitu juuri sinun valo-
kuvasi. Valokuva on todella yksinkertainen 
saalis kopioida mihin tahansa, koska Face-
book asettaa profiilikuvan julkiseksi ja si-
tä on hankala estää. Kannattaa siis ehdot-
tomasti käydä Facebook-sovelluksen yksi-
tyisasetuksia läpi ja muokata niitä siten, 
että paljastat itsestäsi julkisesti niin vä-
hän tietoa kuin on mahdollista. Varkautta 
kannattaa epäillä ainakin siinä vaiheessa, 
kun Facebook-kaverisi kertovat saaneensa 
useamman kaveripyynnön, joita et ole itse 
heille lähettänyt.

Oletko koskaan miettinyt ostaessasi 
nettikaupasta tavaroita, että kun jätät tie-
tosi ostolomakkeelle ja käytät automaat-
tisten tietojen täyttöä selaimen kautta, 
miten helppoa onkaan etsiä nimitietoja uu-
delleen automattisen täytön avulla? Varas 
kirjoittelee vain etu- tai sukunimen osan 
ja automattinen täyttö paljastaa loput ni-
mi- ja osoitetiedot. Itse en koskaan käy-
tä ”automattinen täyttö” - toimintoa, vaan 
kirjoittelen kiltisti salasanat ja pankkitun-
nukset aina uudelleen eri palveluita käyt-
täessäni. Lisäksi tyhjään aina selaimen vä-
limuistin, kun lopetan koneen käytön.

Tietotekniikan maailmassa erilaisten sa-
lasanojen muistamisen määrä on suuri ta-
vallisella käyttäjällä. Ammattikäyttäjällä 
se on vielä suurempi, kun eri palvelut tar-
vitsevat kukin omia salasanoja. Miten sit-
ten suojautua salasanojen varastamiselta? 
Hyvä vaihtoehto salasanan suojaamiseen 
on kaksivaiheinen tunnistautuminen – voit 
esimerkiksi saada kirjautumisen jälkeen 
puhelimeen tekstiviestin, jossa kirjautu-
minen pyydetään vielä varmistamaan. Kan-
nattaa myös miettiä sellaisia salasanoja, 
jotka eivät muistuta mitään oikeaa sanaa, 

ovat vähintään 12 merkkiä pitkiä ja sisäl-
tävät erikoismerkkejä. Salasanojen kirjoit-
taminen paperille ja paperin laittaminen 
johonkin varmaan talteen kauas tietoko-
neesta on edelleen ihan hyvä tapa, jos et 
halua käyttää sovellusta, joka tallettaa sa-
lasanasi. 

Kasvojen tunnistus ja sormenjälki ovat 
myös nykyään varastamisen kohde. Tällöin 
puhutaan biometriasta.  Nämä biometria-
tekniikat yleistyvät koko ajan esimerkiksi 
uusissa matkapuhelimissa. Puhelimen tun-
nistaessa sormenjäljen tai kasvot ei vält-
tämättä tule mieleen, että nämäkin voivat 
olla varkauden kohde. Biometrisiä tunnis-
teita on käytössä älypuhelimen lisäksi mm. 
kulunvalvonnassa ja passeissa. Biometrian 
käyttäminen on turvallista kunhan rekiste-
riin, johon tieto tallentuu, ei päästä käsiksi 
rikostarkoituksessa eli käytännössä rekis-
teriä ei päästä murtamaan. Kasvoja tai sor-
menjälkeä ei pysty vaihtamaan, joten tällä 
tavalla kasvojen tai sormenjälkien ”varas-
taminen” on merkittävä varkaus, koska va-
ras saa ”kasvosi”. Jos biometria ei ole käy-
tössä niin tunnuksesi salasananhan voi ai-
na vaihtaa. 

Identiteettivarkautta ei mielestäni tar-
vitse ”pelätä” sen erityisemmin. Se on var-
kaus muiden joukossa, eli ihan yhtä hyvin 
voit joutua esimerkiksi perinteisemmän 
varkauden uhriksi jolloin sinulta viedään 
rahat tai kotiisi murtaudutaan. On silti hy-
vä tiedostaa, että tämäkin varkauden muo-
to yleistyy koko ajan. 

Tässä vielä lopuksi muutama vinkki:

-  Älä kerro PIN-koodeja, salasanoja tai 
henkilötunnustasi tuntemattomille 
tai myöskään ystävällesi.

-  Tuhoa paperit ennen kuin heität ne 
roskiin, mieti myös lukollista posti-
laatikkoa.

-  Muista, että pankit eivät kysy pank-
kitunnusta tai PIN-koodia sähköpos-
tilla.

- Ilmianna epäilyttävät viestit sähkö-
postissa ja sosiaalisessa mediassa.

- Mieti, tekisitkö tietojenluovutus-
kiellon maistraatissa.
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?
Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020 

Mikä muuttui?
Työntekijä tai työnantaja voi irtisanoa 

joustotyösopimuksen kuluvaa neljän kuu-
kauden mittaista tasoittumisjaksoa seu-
raavan uuden neljän kuukauden jakson lo-
pussa. 

Neljän viikon ”vuosilomatakuu” 
Uusi työaikalaki takaa neljän viikon vuosilo-
man työntekijälle, joka sairauden tai lää-
kinnällisen kuntoutuksen vuoksi ei muuten 
saisi vähintään neljän viikon vuosilomaa. 

Ammattiliittojen toiveista huolimatta 
matka-aikaa ei edelleenkään lueta työajak-
si. Sen sijaan työajan käsitteen laajentami-
nen kaikkeen työhön mahdollistaa sen, et-
tä esimerkiksi matkustaessa työnantajan 
määräyksestä tehty työ lasketaan samalla 
tavoin työajaksi kuin varsinaisessa työpis-
teessä tehty työ.

Kaiken kaikkiaan lain muutokset jäivät 
melko vähäisiksi. Päivitetty laki kuitenkin 
antaa mahdollisuuksia uudenlaisten työn-
tekokäytäntöjen tarpeisiin. 

Työaikalain soveltamisalaa täsmennet-
tiin, mutta se ei muuttunut merkittä-
västi. Lähtökohtaisesti työaikalakia 

sovelletaan kaikkeen työsuhteessa teh-
tävään työhön. Asiantuntijat ja esimiehet 
ovat edelleen laajasti työaikalain piirissä. 

On syytä muistaa, että työehtosopimuk-
sessa tai työsopimuksessa sovitut asiat, 
kuten työajan enimmäispituus, eivät ole 
muuttuneet, vaikka laki muuttui.

Uusi työaikalaki mahdollistaa aiempaa 
joustavampia työaikajärjestelyitä. Työajan 
käsite ei ole enää sidoksissa työn tekemis-
paikkaan. Kotona, kahvilassa, lentoasemal-
la tai missä tahansa tehty työ on nyt työ-
ajaksi luettavaa aikaa.

Liukuvaan työaikaan tuli seurantajakso 
ja vuorokautisen liukuman määrää kasva-
tettiin. Tarkemmin liukuvan työajan määrä-
yksistä tietoalalla voit lukea tästä lehdes-
tä kirjoituksesta Työehtosopimus muuttui 
helmikuussa.

Työaikapankki mahdollista kaikille
Olennainen muutos laissa on työaikapank-
kijärjestelmä. Työaikaa, ansaittuja vapai-
ta ja vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräi-
siä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää 
toisiinsa.

Tietotekniikan palvelualalla työaika-
pankki on ollut työehtosopimuksessa jo 
noin 15 vuotta, mutta vain harvat yritykset 
ovat ottaneet sen käyttöön. Toivottavas-
ti uudistuksen myötä työaikapankin käyt-
tö laajenee.

Joustotyö
Laissa on määritelty joustotyöaika. Jousto-
työaikaa voidaan soveltaa lähinnä tieto-
työssä, vaativissa asiantuntijatöissä sekä 
muunlaisessa työssä, jossa vähintään puo-
let työajasta on sellaista, jonka sijoitte-
lusta ja työntekopaikasta työntekijä voi it-
se päättää.

Joustotyössä työnantaja voi määritellä 
tehtävät ja tavoitteet, mutta työn tekemi-
sen ajoittaminen ja sijoittaminen ovat pää-
asiallisesti työntekijän päätettävissä.

Työntekijä voi esimerkiksi työskennel-
lä sunnuntaisin, jos siitä on sovittu. Mutta 
silloin se on normaalia työaikaa. Jos sen si-
jaan työnantaja tekee aloitteen työnteos-
ta sunnuntaille, on se normaalia sunnuntai-
työtä, joka korvataan 100 prosenttia koro-
tetulla palkalla.

Joustotyössä ei sovelleta liukuvaa työ-
aikaa eikä kerrytetä saldoja. 

Joustotyöstä on aina sovittava kirjalli-
sesti työnantajan ja työntekijän kesken. 
Sopimuksessa sovitaan ainakin seuraavis-
ta asioista:

• säännöllisestä työajasta ja päivistä, joille 
työntekijä saa sijoitella työaikaa,

• mahdollisesta kiinteästä työajasta, joka 
voi olla alle puolet työntekijän säännölli-
sestä työajasta,

• viikkolevon sijoittamisesta,
• työajasta, jota noudatetaan joustotyön 

päättymisen jälkeen.
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HUOM: Esimerkissä työntekijällä ei ollut viikonloppuna mahdollista poistua työpaikalta ruokailun ajaksi, vaan hän söi eväitä työnteon ohessa.

Työntekijä tekee tavallisesti  
8–16 työpäivää. Liukumasopimuksen mu-
kaan työajan voi sijoitella klo 7 ja 19 välille 
niin, että klo 10–15 täytyy olla työpaikalla.

Työnantaja pyysi, että työntekijä tekisi 
seuraavana päivänä ohjelmiston päivityk-

sen klo 19 alkaen ylityönä. Työn arvioitu 
kesto oli klo 22 saakka.

Työntekijä otti yhteyttä liittoon ja kysyi, 
minkä verran hänelle tulee ylityötä, jos 
hän tekee työpäivän klo 8–22 ja minkä ver-
ran niistä tulee ylityökorvausta.

Esimerkki 1

Ratkaisumalleja
Säännöllinen työaika Liukuma Lisätyö +50 % Ylityö +50 % Ylityö +100 %

8–16 16–19 19 –19.30 19.30–21.30 21.30–22

7,5 h 3 h 0,5 h 2 h 0,5 h

Säännöllinen työaika Liukuma Lisätyö +50 % Ylityö +50 % Ylityö +100 %

8–16 (vapaalla klo 16–19) 19 –19.30 19.30–21.30 21.30–22

7,5 h 0,5 h 2 h 0,5 h

Säännöllinen työaika Liukuma Lisätyö +50 % Ylityö +50 % Ylityö +100 %

10–18 18–19 19 –19.30 19.30–21.30 21.30–22

7,5 h 1 h 0,5 h 2 h 0,5 h

Esimerkki 2

Ylityöt ja liukuva työaika

Työnantaja pyysi työntekijää teke-
mään töitä myös lauantaina ja sun-
nuntaina. Työntekijä oli liukuvan 
työajan puitteissa tehnyt lyhyempiä 
työpäiviä ma–to.

Palkanlaskija oli yhteydessä ja ky-
syi, ovatko lauantain tunnit 37 
1/2  viikkotuntiin saakka korottama-
tonta lisätyötä. – Miten on?

Päivä Työaika klo
Säännölli-
nen työaika

Liukuma
Lisätyö   
+ 50 %

Vrk-ylityö 
+ 50 %

Vrk–ylityö 
+ 100 % 

Viikko–yli-
työ + 50 %

Viikko–yli-
työ + 100 %

Su korvaus 
+100 %

ma 10–15 5 h –2,5 h

ti 10–15 5 h –2,5 h

ke 10–15 5 h –2,5 h

to 10–15 5 h –2,5 h

pe 7–23 7,5 h 0,5 h 2 h 5,5 h 

la 7–23 2 h (7–9) 2 h (15–17) 6 h (17–23) 6 h (9–15)

su 7–23 2 h (15–17) 6 h (17–23) 2 h (7–9) 6 h (9–15) 16 h (7–23)

Tällaisessa tapaukses-
sa työntekijän kannat-
taa kysyä esimieheltä, 
voiko hän tehdä ylitöi-
tä klo 16–22 tai poik-
keuksellisesti mah-
dollisuutta tulla töihin 
vasta klo 11.

Ratkaisu
Liukuvan työajan puitteissa tehtävä 
työ pidetään erillään ylityöstä. Ylityötä 
tehdään työantajan aloitteesta ja työn-
tekijän suostumuksella.
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Vapaa-aikana työasioissa 
matkustaminen
Työntekijä matkusti työasioissa Helsingistä 
Ouluun ja takaisin.

Lähtö kotoa klo 5:15, lento klo 7–8, 
asiakkaalla klo 9–16, lento takaisin  
klo 17:30–18:35, kotona klo 19.

Työnantaja korvasi vapaa-aikana 
tapahtuvasta matkustamisesta tunnit  
klo 5:15–9 ja klo 16–19, mutta työntekijälle 
tuli yksi tunti miinusliukumaa, koska työpäivä 
jäi 6  tunnin mittaiseksi.

– Menikö oikein?

Klo Tunnit Selite

5:15–8 2 h 45 min 
Vapaa–aikana matkustamista. 
Korvataan yksinkertaisella tuntipalkalla.

8–9 1 h 

Työpäivän puitteissa tapahtuvaa 
matkustamista. Ei vähennetä 
tuntisaldosta. Palkka maksetaan 
normaalisti.

9–16 6 h 30 min 
Työaikaa. Välillä 1/2 h ruokatauko. 
Normaali palkka.

16–19 3 h 
Vapaa–aikana matkustamista. 
Korvataan yksinkertaisella tuntipalkalla.

Vapaa-aikana työasioissa  
matkustaminen ja ylityöt
Työntekijä matkusti omalla autolla kesken työpäivän työasioissa 
Espoosta Hämeenlinnaan.

Hän oli aloittanut työpäivän Espoossa klo 8. Hämeenlinnaan hän 
matkusti klo 9–10.30 ja teki siellä töitä klo 10.30–17. Välissä oli  
30 minuutin ruokatauko, jonka hän vietti asiakkaan kanssa.  
Paluumatka kotiin kesti klo 18 asti.

Työntekijä vaati työnantajalta ylityökorvauksia yhdeltä tunnilta. 
Vapaaaikana tapahtuva matkustaminen oli sovittu sisältyvän 
kuukausipalkkaan.

- Oliko työntekijällä oikeus ylityökorvauksiin?

Ratkaisu
•  Ei ollut oikeutta ylityökorvauksiin.

•  Matkustaminen ei ole työaikaa, ellei si-
tä samalla voi pitää työsuorituksena, 
joten työaikaa oli 7 1/2½ tuntia.

•  Työntekijällä ei ollut velvollisuutta viet-
tää ruokataukoa asiakkaan kanssa, 
vaan hän teki sen vapaaehtoisesti.

•  Kannattaa sopia ennakkoon siitä, mil-
loin matkustaminen voisi olla työaikaa 
(esim. työskentely junassa). Samoin sii-
tä, millaisessa tapauksessa asiakkaan 
kanssa vietetyn ruokatauon kirjata työ-
ajaksi.

Vapaa-aikana työasioissa tapahtuva 
matkustaminen koulutustilaisuuteen
Työntekijä matkusti työasioissa Helsingistä Ouluun ja takaisin.

Oulussa työntekijä koulutti firman Oulun toimipaikan työntekijöitä.

Työnantaja ei suostunut maksamaan vapaa-aikana tapatuvasta 
matkustamisesta, koska TES sanoo: ”Vapaa-aikana tapahtuvan 
matkustamisen korvaamista koskevaa määräystä ei sovelleta 
ulkomaanmatkoihin eikä koulutustilaisuuksiin osallistumiseen.”

- Oliko työnantajan tulkinta oikein?

Ratkaisu
•  Työnantajan tulkinta oli virheellinen.

•  Kouluttaja tekee koulutustilaisuudessa 
omaa työtään eikä sitä siten voi tulkita 
koulutustilaisuuteen osallistumiseksi, 
vaan vapaa-aikana tapahtuvasta mat-
kustamisesta on maksettava korvaus.

Vapaa-aikana tapahtuva matkustaminen ja työaika
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Peliala on muutakin kuin 
KOODAAMISTA 

Suomalainen peliala on kasvanut ja ke-
hittynyt huimasti viime vuosikymme-
ninä ja lähes kaikki tuntevat ainakin 

muutaman pelifirman nimeltä. Ala miel-
letään helposti nuorten koodarimiesten 
alaksi, jossa vallitsee rento yrityskulttuuri 
säkkituoleineen ja ilmaisine energiajuomi-
neen. Todellisuudessa ala on kuitenkin pal-
jon muuta ja huomattavasti monimuotoi-
sempi kuin arvaisi. 

Tilastollisesti paikkansa pitää, että peli-
alalla työskentelee paljon miehiä. Myös 
yrityskulttuuriin ja viihtyvyyteen pa-
nostetaan, esimerkiksi rento sisustus ja 

virvokkeet löytyvät median luomien mie-
likuvien mukaisesti monesta alan toimis-
tosta.

Totta on kuitenkin myös se, että pelia-
lan töissä erilaisuus on vahvuus niin taito-
jen kun taustankin puolesta. Pelejä ei teh-
dä yksin, eikä varsinkaan kellarissa. Pelien 
takana on lähes poikkeuksetta tiimi eri alo-
jen asiantuntijoita ja juuri erilaisuuden ja 
yhteistyön hyödyntäminen auttavat hyvän 
pelin aikaansaamisessa. 

Tiimi, joka koostuu erilaisista ihmis-
tä – niin taustoiltaan, sukupuoleltaan, iäl-
tään kuin taidoiltaankin - lähestyy ongel-
mia ja kehittää ratkaisuja aivan eri tavalla 

kuin tiimi, jossa on vain toistensa kaltai-
sia osaajia. Suomessa pelialan monimuo-
toisuus näyttäytyy esimerkiksi kulttuuri-
en kirjona: alan työntekijöistä noin 27% on 
ulkomaalaistaustaisia. Alalla työskentelee 
myös huomattavasti useamman ammatti-
kunnan edustajia kuin ensisilmäykseltä tu-
li ajatelleeksi. 

Artikkelin kirjoittamisen ajankohtana 
eräässä kotimaisessa rekrytointipalvelus-
sa avoimena olleista pelialan työpaikoista 
päätoimenkuvana ohjelmointi oli vain 20% 
paikoista ja vastaavalla kansainvälisellä si-
vulla luku oli 40%. Vaikkeivat nämä luvut il-
mennäkkään absoluuttista totuutta siitä, 
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miten erilaiset osaamiset jakautuvat yri-
tyksissä, saa niistä hieman kuvaa alan mo-
nipuolisuudesta. 

Pelialan kasvua ja kehitystä tukemassa
Vuonna 2017 perustettu pelialan oma am-
mattijärjestö, Game Makers of Finland, 
keskittyy alan monimuotoisen henkilöstön 
asioiden ajamiseen. Suomessa pelialalla 
työskentelee jo yli 3000 ihmistä ja alan yri-
tyksiäkin on yli 200. 

Oman jäsenyhdistyksen kautta alan ih-
miset voivat koulutustaustastaan riippu-
matta liittyä samaan liittoon ja näin alalle 
ominaisten tekijöiden ja erityispiirteiden 
huomioiminen vaikkapa jäsenkoulutuksis-
sa ja neuvottelupöydissä mahdollistuu. 
Game Makers of Finland on Tietoala ry:n jä-
senjärjestö ja näin ollen myös osa Insinöö-
riliittoa. Taustalla vaikuttava iso ammatti-
liitto auttaa ja vakauttaa toimintaa paljon 
luoden jäsenistölle laajan tukiverkoston. 

Peliala ry:n jäsenistöstä noin puolet on 
insinööritaustaisia ihmisiä ja toinen puo-
li koostuu muiden alojen osaajista.  Pelien 
parissa tarvitaan niin datan analysoinnin 
taitoja kuin visuaalistakin osaamista, pro-
jektihallinnan taitoja, äänisuunnittelua, 
tarinankerrontaa, animaatioita, markki-
nointia, johtamista, henkilöstöhyvinvoin-
nista huolehtimista sekä jatkuvasti muuta 
uutta ammattitaitoa, jonka avulla peleistä 
saadaan entistäkin kokonaisvaltaisempia 
kokemuksia kuluttajille. 

TIESITKÖ
Suomen peliala työllistää yli 3 000 

ihmistä
Työntekijöistä 27% on ulkomaalaisia 

ja naisia 20%
Game Makers of Finland on 

amaailman ensimmäinen 
pelialaan keskittynyt 
ammattijärjestö

Kysymyksiä Game Makers of Finlandin puheenjohtajalle,  

Sami Vuolanteelle

Mitä kuuluu kaksivuotiaalle 
Game Makers of Finlandille?
Meillä on ollut tosi positiivinen aloitus ja 
kasvamme jatkuvasti. Meidät on otettu 
hyvin vastaan sekä työntekijä- että työn-
antajapuolella. Kaksivuotias on vielä tuo-
re tulokas, mutta olemme jo saaneet vah-
van jalansijan pelialan keskuudessa.

Mikä pelialassa viehättää?
Pelialalla on hieno yhteenkuuluvuuden 
henki, yhdessä tekemisen meininki. Vaik-
ka pelien tekemisen glamouri onkin jo 
hieman hiipumaan päin, on kuitenkin hie-
noa olla tekemässä jotakin sellaista konk-
reettista mikä tulee eteen ihan omakoh-
taisestikin.

Kuinka jäsenistön monimuotoisuus 
näkyy toiminnassa? 
Suomessakin oleva värikkyys ja runsas 
kansallisuuksien kirjo on omiaan luomaan 
tervettä työyhteisöä. Liitto on mukana 
eri pelintekijäyhteisöjen kehittämisessä 
ja avustaa mm. ulkomaalaisia yllättävis-
säkin tilanteissa, ja opiskelijat ovat myös 
tärkeä osa jäsenkuntaamme. Kuuntelem-
me jäseniämme ja haluamme järjestää 
juuri sellaista toimintaa kuin he itse pyy-
tävät ja tarvitsevat.

Mitä jäsenpalvelua pelialan 
jäsenet käyttävät eniten? 
CV-valmennus ja erilaiset räätälöidyt kou-
lutustilaisuudet ovat olleet erittäin suo-
sittuja.

Paras muistosi menneen 
vuoden tapahtumista?
Pelialan tapahtumissa kaikki ovat olleet 
innostuneita kun olemme kertoneet liit-
tomme toiminnasta.

Mitä odotat eniten kevään 
2020 tapahtumista?
Olisin sanonut että San Franciscon Ga-
me Developers Conference, mutta se va-
litettavasti siirtyi koronavirusepidemian 
vuoksi myöhemmälle. Tämä tilaisuus siksi, 
että Game Makers of Finland on kutsuttu 
paikan päälle paneeliin puhumaan pelia-
lan ammattiliittotoiminnasta.

Millainen järjestö Game Makers of 
Finland on viiden vuoden päästä?
Vahva toimija, joka pitää Suomen pelialan 
terveenä. Sellainen, missä työntekijät ja 
työnantajat ovat molemmat tyytyväisiä ja 
kunnioittavat toisiaan. Aivan kuten tänä-
kin päivänä. 

TIESITKÖ
Suomen peliala työllistää yli  

3 000 ihmistä

Työntekijöistä 27 % on 
ulkomaalaisia ja naisia 20 %

Game Makers of Finland on 
maailman ensimmäinen pelialaan 

keskittynyt ammattijärjestö

Suomen peliteollisuuden 
liikevaihto on yli 2 mrd ¤. €
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Myös työhön jääneet  
tarvitsevat kriisiapua

Irtisanotuille on lain mukaan 
järjestettävä palveluja, mutta 
työhön jäävien hyvinvointiin 
eivät kaikki työnantajat kiinnitä 
huomiota. Kolmen it-alan 
yrityksen luottamusmiehet 
kertovat, miten yhtiöt ovat 
hoitaneet yt-neuvottelujen 
jälkihoidon työpaikalla.

Tieto päätti yhteistoimintaneuvotte-
lujen seurauksena vähentää Suomes-
ta 190 työpaikkaa vuoden 2019 lop-

puun mennessä. Yhtiö työllistää Suomessa 
noin 3 700 työntekijää. Yhtiö kertoi kevääl-
lä 2019 vähentävänsä maailmanlaajuisesti 
noin 700 työntekijää.

Tiedon varapääluottamusmies Marko 
Mäki toteaa, että töihin jäävälle työyhtei-
sölle ei ole ollut tarjolla kummoistakaan 
kriisin jälkihoitoa. Työsuojeluvaltuutettu 
Jarmo Pursiaisen mukaan työterveyshuol-
lon työpsykologi on käynyt luennoimassa 
kriisiin ja sen jälkeiseen elämään sopeutu-
misesta muutamassa yksikössä.

– Mutta mitään systemaattista jälkihoi-
toa työhön jääneille ei ole tarjolla. Intrane-
tissä on kyllä tietoa tästäkin asiasta, Pur-
siaine kertoo.

Bisnes edellä
Mäen ja Pursiaisen mukaan esimiehet kes-
kittyvät bisnekseen, eivät henkilöstöön tai 
sen hyvinvointiin. He arvioivat, että krii-
siapu jää henkilöstöltä saamatta, jos aihe 
ei satu esimiestä kiinnostamaan. Työnte-
kijä voi aina varata keskusteluajan työter-
veyshuoltoon, mutta suurin osa keskuste-
luista on käyty työpaikalla.

– Luottamusmiehet ovat käyneet läpi 
työntekijöiden huolia lukuisissa kahvipöy-
täkeskusteluissa. Ne ovat olleet tärkeitä 
tilaisuuksia tilanteen purkamisessa, Mä-
ki kertoo.

Hän arvioi, että toimivat ja henkisesti 
työntekijää tukevat tiimit ovat Tiedon vah-
vuus yt-neuvottelujen jälkikäsittelyissä.

– Muuten ei oltaisi kestetty jatkuvia vä-
hennyksiä.

Muualle töihin
Asiantuntijapalveluita tarjoavan Accentu-
ren luottamusmiehellä, Roger Sandströ-
millä ovat kesäkuussa päättyneet yt-neu-
vottelut tuoreessa muistissa. Suomen 
yksikön noin tuhannesta henkilöstä vähen-
nettiin 66 työntekijää tuotannollis-talou-
dellisista syistä.

Viimeksi koko yhtiötä kokevat yt-neu-
vottelut käytiin vuosikymmenen alussa. 
Samalla ajanjaksolla on Accenturen tytä-
ryhtiöissä pidetty useammat yt-neuvot-
telut. 

Tieto yt-neuvotteluista sai luottamus-
miehen mukaan osan työntekijöistä hakeu-
tumaan etupainotteisesti muualle töihin.

– Vain yksi irtisanottiin, koska muut otti-
vat irtisanomispaketin, Sandström kertoo.

Irtisanomispaketin ottaneita ei sido 
työvelvoite eikä yhtiöllä ole heidän kohdal-
laan takaisinottovelvollisuutta. Accentu-
rella onkin rekrytointikampanja käynnissä. 
Useat irtisanomispaketin ottaneet ovat 
kuitenkin luottamusmiehen mukaan työl-
listyneet kesän aikana.

Sopeuttamisohjelman mukaan
Töihin jääneelle työyhteisölle Accentu-
rella oli tarjota kolmivaiheinen sopeutta-
misohjelma, Copying with Change. Ohjel-
ma koostui infotilaisuudesta, esimiesten 
koulutuksesta (How to Support Our People 
in Accenture in Change) ja uudesta johta-
mistavasta.

Esimiehille järjestettyyn koulutuk-
seen osallistuivat myös mentorit, jotka 
Accenturessa toimivat työntekijän ja esi-
miesportaan välissä. Jos asiakkaalla on 
kommentoitavaa, Accenturen projektista 
vastaava johto ottaa yhteyttä mentoriin. 
Mentori puolestaan keskustelee palaut-
teesta työntekijän kanssa.

Yt-neuvotteluihin liittyneessä infotilai-
suudessa työterveyshuollon työpsykologi 
ja HR:n edustaja kertoivat muutoksen eri 
vaiheista työhön jääville.
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Lyhyesti kuvattuna sokkivaiheen jäl-
keen siirrytään reaktiovaiheeseen, jon-
ka aikana ihminen alkaa vähän kerrallaan 
kohdata järkyttävää tapahtumaa ja yrit-
tää muodostaa käsitystä tapahtunees-
ta ja sen merkityksestä. Prosessointi- eli 
käsittelyvaiheessa tapahtunutta aletaan 
ymmärtää, kunnes siirrytään uudelleen 
suuntautumisen vaiheeseen. Vaiheiden lä-
pikäynti vie aikaa ja toiset tarvitsevat pro-
sessointiin enemmän aikaa kuin toiset.

Luottamusmiehet ovat olleet keskuste-
levana tukena työntekijöille.

– Myös työterveyshuollosta saa tukea, 
olipa irtisanottu tai työyhteisöön jäävä, 
Sandström toteaa.

Vedetään, ei pusketa
Irtisanomisten jälkeen Accenturen joh-
tamistapaa muutettiin pehmeämmäksi. 
Sandströmin mukaan pehmeämmät arvot 

johtamisessa tarkoittavat sitä, ettei esi-
miestyössä pusketa työntekijöitä vaan ve-
detään mukaan.

– Johdetaan esimerkin kautta, kuunnel-
laan työntekijöitä ja jos työntekijällä on 
projektissa vaikeaa, vaihdetaan henkilöä.

Myös urakierto eli sivuttaissiirtymä or-
ganisaation sisällä on mahdollista.

Luottamusmies arvioi, että tilikauden 
alkupuolella erilaista johtamismenetel-
mää voidaankin toteuttaa.

– Samalla on myös sanottava, että tie-
tyissä yksiköissä toteutetaan up-or-out-
käytäntöä, jonka mukaan työntekijöiden 
on edettävä organisaatiossa. Pitkään sa-
malla uratasolla olleille voidaan antaa ym-
märtää, että kannattaa siirtyä muualle.

Viimeistään loppukeväästä, tilikauden 
lopussa, johtaminen saattaa luottamus-
miehen mukaan muuttua, kun tulospai-
neet puuskuttavat esimiesten niskaan.

Koko yksikkö pois
Fujitsun Vaasan yksikössä sanottiin koko-
nainen 25 hengen Service Desk -yksikkö ir-
ti kesäkuussa 2018. Työntekijöille tarjot-
tiin mahdollisuutta muuttaa Tampereelle 
tai Helsinkiin, mutta Fujitsun pääluotta-
musmiehen, Liisa-Johanna Pesosen mu-
kaan yksikään ei muuttanut. Yhtiö perus-
teli yksikön lopettamista toiminnan keskit-
tämisellä.

– Yt-neuvottelut kestivät 6 viikkoa ja se 
oli henkilöstölle rankkaa aikaa. Toiminnan 
alasajo vei aikaa vielä kauemmin, Pesonen 
kertoo.

Henkilöstöllä työvelvoite jatkui irtisa-
nomisajan loppuun, mikäli työntekijä ei ol-
lut työllistynyt tai siirtynyt opiskelemaan. 

Pääluottamusmiehen mukaan kokonai-
sen yksikön irtisanominen oli suuri ja näky-
vä muutos Vaasan yksikössä.
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Työsuojelu on  
työnantajan vastuulla

• Työnantajan on varattava työn-

tekijöille aikaa keskusteluun.

• Työhön jääville on annettava mahdol-

lisuus muistella irtisanottuja. Se ei 

tarkoita muutosvastarintaa.

• Helpotusta, iloa, surua ja häpeää – 

kaikkea voi tuntea yhtä aikaa. Tunteet 

eivät sulje toisiaan pois.

• Sopeutuminen vaatii aikaa. Työnantajan on 

annettava työyhteisölle mahdollisuus pysäh-

tyä tarkastelemaan tapahtunutta.

• Työnantaja on vastuussa työkuormituksesta.  

Uudessakin tilanteessa työt pitää pystyä teke-

mään työajalla.

• Stressaavassa tilanteessa täytyy muistaa 

huolehtia itsestään. Tauot työpäivän aikana, riittävä 

lepo, ravinto ja liikunta auttavat jaksamaan.

• Jos oma jaksaminen huolettaa, on otettava ensimmäisenä yhteyttä omaan  

esimieheen. Myös työterveyshuolto auttaa.

• Asiantuntijalähteinä työterveyspsykologi Heli Hannonen Työterveyslaitokselta 

ja psykososiaalisen työkuormituksen asiantuntija Seija Moilanen  

Työturvallisuuskeskuksesta.

– Mutta ei ehkä niin repivä jäljelle jää-
neelle henkilöstölle, jos vain muutamia oli-
si sanottu irti yksikön sisällä, Pesonen ar-
vioi.

Noin 132 000 fujitsulaista työskentelee 
yhteensä yli sadassa maassa. Suomen pää-
konttori sijaitsee Helsingissä. Suurimmat 
aluetoimipisteet ovat Turussa, Tampereel-
la, Jyväskylässä, Vaasassa ja Oulussa.

Työhön jääneille polku
Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu 
Eero Mertaniemen mukaan irtisanomisten 
jälkihoito riippuu paljon esimiehen tah-
dosta ja kyvykkyydestä. Hänen vastuuyksi-
kössään Fujitsu Suomen Helsingin päätoi-
mipisteessä ei ole ollut irtisanomistarvet-
ta sitten vuoden 2017.

– Yleensä yhteistä purkutilannetta 
ei ole. Töihin jääneille on toivottu omaa 
etenemispolkua, sillä irtisanotuille sellai-
nen on, Mertaniemi kertoo.

Hänen mukaansa jälkihoito tehdään yh-
tiössä pääsääntöisesti ihan hyvin.

– Esimiesten tietotaito on kasvanut näi-
den kahdeksan vuoden aikana, jolloin olen 
ollut luottamusmiehenä.

Syyllisyys painaa
Mertaniemen kokemuksen mukaan työ-
kaveria voidaan surra pitkienkin aikojen 
päästä. Samalla työnsä säilyttänyt voi tun-
tea syyllisyyttä, kun viereinen ja yhtä tai-
tava työkaveri tuli irtisanotuksi. Mertanie-
men mukaan henkilöstö saattaa esittää 
paljon miksi-kysymyksiä ja kysellä esimer-
kiksi yrityksen todellista taloudellista ti-
lannetta ja muita yksityiskohtia.

– Ollaan päästy yt-neuvottelujen aiheut-
tamasta pelon ilmapiiristä eteen päin. Työ-
hön jääville pitäisi ehkä kertoa ja kerrata, 
mistä saa apua, jos sellaista tuntee tarvit-
sevansa, aivan kuten irtisanotuillekin. 
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1.1.2020 voimaan tulleessa työaikalaissa 
säädetään joustotyöaikaa koskevasta työ-
aikamallista. Mallilla tulee käyttöön erään-
lainen kevyempi työaikalain soveltaminen. 
Joustotyöajassa työntekijä itse päättää 
työajastaan sekä työntekopaikastaan. 

Joustotyö on mahdollinen vain tehtävis-
sä, joissa vähintään puolet työajasta on 
sellaista, jonka sijoittelusta ja työnteko-
paikasta työntekijä voi itsenäisesti päät-
tää. Työajan tarkan sijoittelun asemesta 
työnantaja voi määritellä tehtävät ja nii-
tä koskevat tavoitteet, mutta työn suorit-
tamisen paikan ja ajankohtien tulee olla 
pääosin työntekijän itsensä päätettävis-
sä. Joustotyöajasta ei voi sopia tehtävissä, 

T e k s t i :  E e v a  S a l m i

joissa työnantaja määrää yli 50 prosentti-
sesti työnteon ajan ja paikan.

Joustotyöaikaa koskeva sopimus on teh-
tävä kirjallisesti ja sopimuksessa on sovit-
tava ainakin neljästä asiasta:  

Ensinnäkin on sovittava päivistä, joil-
le työntekijä saa työaikaa sijoittaa. Lähtö-
kohtaisesti työtä tehtäisiin vain arkipäivi-
sin, mutta on mahdollista sopia myös työ-
ajan sijoittamisesta useammalle kuin 5 
päivälle tai vastaavasti harvemmalle kuin 
5 päivälle viikossa. 

Toiseksi joustotyösopimuksessa on so-
vittava viikkolevon sijoittamisesta. Näin 
voidaan tehdä esimerkiksi sulkemalla sun-
nuntai työajan sijoittelun ulkopuolelle. Jos 

sovitaan, että työntekijä voi työskennellä 
kaikkina viikonpäivinä, työnantajan asiaksi 
jää valvoa, että viikkolepo toteutuu. Kan-
nattaa myös huomioida, että sunnuntaina 
tehdystä työstä maksetaan sunnuntaikor-
vaus vain, jos työskentely tapahtuu työn-
antajan aloitteesta.

Kolmanneksi sopimuksessa on sovittava 
myös mahdollisesta kiinteän työajan osuu-
desta. Työnantaja voi edellyttää ajoittais-
ta työntekijöiden läsnäoloa tai tavoitet-
tavuutta. Kiinteä työaika voi olla osa päi-
västä tai esimerkiksi tietty päivä viikosta. 
Joustotyöajan kiinteä työaika ei saa sijoit-
tua yöaikaan eli kello 23:n ja 06:n välille.

Työaikamalli perustuu luottamukseen, 
minkä johdosta joustotyösopimus on irti-
sanottavissa muusta työsopimuksesta ir-
rallisena ehtona. Neljänneksi onkin sovit-
tava siitä työajasta, jota noudatetaan, jos 
joustotyöaikaa koskeva sopimus lakkaa 
olemasta voimassa. 

Lain mukaan viikoittainen työaika saa 
olla 4 kuukauden aikana keskimäärin 40 
tuntia. Joustotyöajalla ei ole tarkoitus pi-
dentää työntekijän työaikaa, joten työeh-
tosopimuksen mukaiset työaikaa koskevat 
määräykset on huomioitava myös jousta-
vassa työajassa. Tietotekniikan palve-
lualalla viikkotyöaika on 37.5 tuntia, johon 
työajan on tasoituttava 4 kuukauden aika-
na. Myös esimerkiksi arkipyhien lyhentävä 
vaikutus työaikaan on huomioitava.

Joustotyösopimusta tehtäessä voi olla 
syytä huomioida myös esimerkiksi vuosilo-
maan tai työkyvyttömyyteen liittyviä kysy-
myksiä. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa 
ottaa yhteyttä liittoon joustotyösopimus-
ta harkitessaan. Liitolla on valmisteilla so-
pimusmalli joustotyöaikaan. 

Joustotyö tulee
Joustotyö tulee
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Kuka?
Nina Harmes, kolmen lapsen äiti, puoliso ja 
pienen tytöntyllerön famu. Tietoalan pro-
jektien pariin hankkiuduin 1997 kun inter-
net vahvasti teki tuloaan, aikana jolloin 
vielä kainosti ajateltiin että tietoa voisi 
jollakin tapaa hallita. Olen ollut Tietoalan 
jäsenenä siitä saakka, parisenkymmentä 
vuotta, vaikka organisaatiot ja toimenku-
vat ovat vaihtuneet. Koulutustaustani on 
FM, historian tutkija, mutta olen ajautunut 
digitaalisen viestinnän ja sittemmin kau-
pan pariin. Tällä hetkellä toimin asiakas-
vastaavana Edututor Ab:n hallinnoimien 
Ruotsin kolmen verkkokaupan suuntaan, 
osana kansainvälistä Bygghemma Group 
konsernia.

Mökki jossa olit ja voittoviikko? 
Asterholma viikolla 29.

Mitä mieltä olit mökin varustelusta ja 
hintatasosta? (Hinta-laatusuhde)
Viikon hinta on noussut vuosien varrella, 
vastaavasti varustelun pysyessä melko sa-
mana, toki pieni televisio on tullut viime 
kerrasta. Mökin kokoon nähden voisi viik-
kohinta olla edullisempikin.

Harrastusmahdollisuudet. 
Löytyykö niitä läheltä ja minkälaisia 
harrastusmahdollisuuksia on?
Ympäröivä meri ja luonto tarjoaa harras-
tusmahdollisuudet. Upeilla yhteyslautoil-

la pääsee Ahvenanmaan saaristossa liik-
kumaan joustavasti mutta täytyy tuntea 
Ålandsfärjanin reitit ja toimintatavat, jot-
ka eivät tule tutuksi vielä ensi kerrasta, 
välttämättä. Tietty olisi aivan mahtavaa, 
jos olisi tarjolla esim. ohjattuja kalastus-
matkoja tai muita meriaktiviteetteja, kos-
ka sijainti näille on mitä parhain.  Erilaisia 
palveluja voisi myös kartoittaa etukäteen, 
siten että niitä olisi tilattavissa ja varatta-
vissa ennakkoon. Luontopolku saaressa on 
ja polkupyöriä voi lainata. Saunominen ja 
uiminen ovat luonnollisestikin vallan mai-
niot terveysharrastukset. 

Soveltuuko mökki lapsille? 
 Onko lapsille tekemistä mökillä?
Mökissä ei ole varsinaista lasten sänkyä ei-
kä muita tykötarpeita lapselle. Pihassa on 
leikkipaikka ja leikkimökki lapsia varten, 
mutta mökki oli varsin siivottomassa kun-
nossa – toimi paremminkin tavaravarasto-
na kuin leikkimökkinä. Vesileluja ja vesiam-
metta toivoisin pienille lapsille. 

Suositteletko hakemaan mökkiä/haet-
ko mökkiä itse tulevaisuudessa?
Meille oli 6.–7. kerta kun olimme Asterhol-
man upealla luonnonsaarella. Varmasti tu-
lemme vierailemaan siellä vastaisuudes-
sakin. 

Mitä mökille pitäisi parantaa? 
Kaipaatko jotain lisää?
Lomapalvelujen saatavuutta, etukäteisva-
rauksella. Lautapelejä ja ulkopelejä lisää. 
Tuoreen kalan ostomahdollisuutta ja/tai 
järjestettyjä kalastusreissuja. 

Mitä mieltä olet Tietoalan 
mökkiarvontajärjestelmästä?
Meille ainakin toiminut kiitettävästi, onko 
onni suosinut, en tiedä? Arvonta on tietty 
ikävä silloin, jos varaus ei koskaan tärppää, 
silloin on hyvä jos on mökki vuokrataan 
esim. ”yritys- tai jonotusperiaatteella”. 
Molempia järjestelmiä tarvitaan. 

T e k s t i :  T e r o  H a k a n e n

Asterholma
saaristomaisemaa parhaimmillaan 

Tietoa-lehden numerossa 1/2019 oli esittely Levin mökistä ja 
talviviikosta. Tähän lehteen päätimme haastatella kesämökki-
viikon voittajaa. Päätin ottaa esittelyyn Tietoalan saaristomö-
kin, joka sijaitsee lauttamatkan takana Asterholman saarella, 
Brandön saaristossa. Haastateltavana on Nina Harmes. Kiitän 
Ninaa haastattelusta!
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Tietoalan jäsenedut:
• Työehtosopimus (TES)

• Oikeusturva

• Lakimiespalvelut

• Luottamusmies

• Järjestökoulutus

• Jäsentilaisuudet

• Jäsenlehti

• Jäsenhintaiset lomamökit

• Tapahtumia

• Pääsylippuja

• Hotellietuja

• Pankki- ja vakuutusetuja

• Matkavakuutus

• Toimenvälitys

• Kursseja

• Oppaita

• Polttoaine-etu

• Alennuksia ja tarjouksia

• Member+-palvelun jäsenedut

• F-Securen tietoturvaedut

Liiton jäsenyydessä on järkeä!
Edunvalvonnalla rakennamme oikeudenmukaista työelämää 
ja turvaamme tulevaisuutta.

Työehtosopimuspöydässä neuvottelemme palkastasi sekä 
palkansaajan oikeuksista.

Luottamusmiehet, asiamiehet ja lakimiehet ovat tukenasi 
työpaikan ongelmissa.

Henkilökohtainen neuvonta tarjoaa välineitä palkan 
parantamiseen ja uran hallintaan.

Turvanasi ovat kattavat vakuutukset.

Saat kiinnostavaa luettavaa työstä ja elämästä.

Käytössäsi on valikoima rahanarvoisia etuja.

Paikallinen toiminta tarjoaa hyötyä ja huvia sekä 
mahdollisuuden verkostoitua.

Insinööriliiton asiakaspalvelu
Insinööriliiton asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 9–16 
 (Puhelun hinta 8,8 snt/min) 
numerossa 0201 801 801. Sähköpostia voit lähettää 
osoitteeseen asiakaspalvelu@ilry.fi.

Täytä lomake, skannaa ja lähetä  

se osoitteeseen  

asiakaspalvelu@ilry.fi.  

Voit myös antaa sen suoraan 

liiton edustajalle tai työpaikkasi 

luottamusmiehelle. 

Fill the form, scan, and send it to 

asiakaspalvelu@ilry.fi. You can also 

give it to Unions representative or 

your shop steward.

YHTEYDENOTTOLOMAKE / CONTACT FORM
Haluan kuulla lisää jäseneduista sekä liittyä Tietoala ry:n kautta Insinööriliitto IL ry:n jä-
seneksi. Pyydän, että Insinööriliitto ottaa minuun yhteyttä liittymisen suhteen.
I would like to hear more about member benefits and join Tietoala ry to become a member 
of the Union of Professional Engineers in Finland (IL). I want IL to contact me about joining 
the union.

Etu- ja sukunimi /  
First name and surname: _____________________________________________________

Sähköposti / Email: __________________________________________________________

Puhelinnumero / phone number: _______________________________________________

Did you know that the membership application 
is available also online? Join the union here: 
https://tietoala.fi/in-english/join-the-union/

Tiesitkö, että voit täyttää liittymislomakkeen 
myös netissä?  Liity jäseneksi osoitteessa: 
www.tietoala.fi/jasenena/liity-jaseneksi
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Työelämän 

pulmatilanteissa voit ottaa 

yhteyttä Insinööriliiton 

asiakaspalveluun: 

Asiakaspalvelu

0201 801 801 ark. 9–16

Puhelun hinta 8,8 snt/min

asiakaspalvelu@ilry.fi

Tietoa.
Päätoimittaja:
Elina Kuivinen

Toimituskunta:
Minna Anttonen

Tero Hakanen
Jyrki Kopperi

Roger Sandström
Tiina Tenkanen

Ulkoasu ja taitto:
Marjut Vuolanne Tmi

Painopaikka ja paperi:
Painopaikka Next Print Oy

Paperi LumiSilk 115 g

Tietoala ry
Ratavartijankatu 2

00520 Helsinki

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


