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Vallitseva poikkeustilanne 
on aiheuttanut monelle 
epävarmuuden tunnetta 
elämän eri osa-
alueilla. Epävarmuuden 
lievittämiseen on kuitenkin 
olemassa ratkaisuja

Etätyöstä on tullut uusi osa arkea
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P U H E E N J O H T A J A L T A

Erityisesti yrittäjäjärjestöjen 
ja tiettyä aatesuuntaa edustavien 
poliitikkojen lempilapsi tuntuu ole-
van paikallinen sopiminen, sen edis-
täminen ja valtakunnallisista työeh-
tosopimuksista irtautuminen. Mutta 
mitä aito tasavertainen paikallinen 
sopiminen oikeasti on, siitä he eivät 
halua keskustella. On helppo ottaa 
keppihevoseksi jokin asia ja ratsas-
taa sillä ottamatta kuitenkaan kan-
taa sen tarkemmin itse asiaan. Odo-
tan mielenkiinnolla kuka tai mikä 
edellä mainituista tahoista suostuu 
puhumaan asioista niiden oikeilla ni-
millä ja faktoihin perustuen. Väärillä 
mielikuvilla, epämääräisillä heitoilla 
ja rusinoiden poimimisella pullasta 
on toki tarkoituksensa – johtaa har-
haan ja saada aikaan hämmennystä, 
epäluuloa ja päätöksiä, jotka eivät 
perustu tietoon vaan vääriin tarkoi-
tushakuisiin olettamuksiin.
Edellä mainittujen tahojen puheis-
sa toistuu usein, että TES:ssä so-
vitut palkankorotukset vievät tur-
mioon ja tuhoavat Suomen kilpailu-
kyvyn, siis anteeksi mitä! Jos joku 
näitä mielipiteitä esittävä vaivautui-
si edes lukemaan, mitä työehtosopi-
muksissa on sovittu, niin tieto tästä-
kin asiasta kasvaisi. Esimerkiksi mei-
dän neuvottelemassa Tietotekniikan 

palvelualan työehtosopimuksessa 
monesta asiasta voidaan jo nyt sopia 
paikallisesti.
Otetaan esimerkiksi vuoden 2021 
palkankorotukset. Ei siinä ole sovit-
tu, että palkat nousevat. Itse asiassa 
on sovittu, että käydään paikalliset 
palkkaneuvottelut 15.1.2021 men-
nessä, jollei paikallisesti muuta sovi-
ta. Mikäli paikallisissa neuvotteluis-
sa ei päästä yhteisymmärrykseen, 
niin sitten palkkoja korotetaan 1,2 
% yleiskorotuksella ja 0,8 % yritys-
kohtaisella erällä, jonka jakamisesta 
työnantaja päättää. Eli tarkoitus on, 
että luottamustoimi ja työantajan 
edustajat käyvät läpi juuri oman yri-
tyksen tilanteen, eikä siihen vaiku-
ta se, mitä kilpailijalla on sovittu. Jos 
firmalla menee huonosti eikä palkan-
korotusvaraa juurikaan ole, niin sil-
loin voidaan työpaikkojen turvaami-
seksi sopia em. perälautaa pienem-
mistä korotuksista. Vastaavasti jos 
firmalla menee hyvin ja palkankoro-
tusvaraa on, voidaan sopia suurem-
mista palkankorotuksista. 
Mitä sitten on aito paikallinen sopi-
minen? Se on sopimista, jossa mo-
lemmilla osapuolilla on tasaveroinen 
neuvotteluasema. Tasapuolisuus 
syntyy siitä, että luotetaan toisiin-
sa, eikä toisen osapuolen tarvitse 

pelätä oman työpaikkansa tai ase-
mansa puolesta, mikäli hän on eri 
mieltä työnantajan kanssa. Paikal-
lista sopimista ei ole se, että työn-
antaja kertoo, miten tehdään, eikä 
työntekijöillä ole tähän sanomista. 
Kun työpaikalle on valittu TES:n mu-
kainen luottamusmies, jolla on taka-
naan sekä liiton järjestämä koulutus 
että edustamiensa työntekijöiden 
tuki, on tehtävän hoitamiseen hyvät 
edellytykset ja tällöin voidaan puhua 
aidosta tasavertaisesta paikallises-
ta neuvotteluasemasta ja sopimi-
sesta. Valitettavasti tätä asetelmaa 
eivät alussa mainitut tahot halua 
edistää, vaan romuttaa. Heidän tar-
koituksenaan on murtaa työehtoso-
pimukset, ammattiliitot ja luotta-
musmiesjärjestelmä.  
Lopuksi kannattaa palauttaa mie-
leen miksi valtakunnalliset työehto-
sopimukset on aikanaan neuvoteltu. 
Siksi, että työnantajat huomasivat, 
että on liian monimutkaista ja aikaa 
vievää neuvotella jokaisessa yrityk-
sessä erikseen samoista asioista. Se 
kun voidaan tehdä myös keskitetysti 
ja niiden johdolla, jotka ovat asiaan 
perehtyneet.
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Vapaa-ajanvaliokunta: 

Terveisiä jäsenille

Jäsentapahtumat ovat viettäneet hiljaiseloa rajoitusten 
vuoksi. Uusista tapahtumista ensi vuoteen ei ole vielä pää-
tetty. Uusista tapahtumista ensi vuoteen ei ole vielä pää-

tetty. Tässä nyt muita kuulumisia menneestä kesästä ja verkos-
sa olevista tapahtumista, joita voi hyödyntää. 

Saimme koronarajoituksista huolimatta järjestettyä Espoon 
Leppävaarassa jäsentapahtuman elokuussa. Tapahtumasta al-
kaa muodostua jo pieni perinne, kun se järjestettiin nyt toista-
miseen. Sää suosi: ei sadetta ja mukava lämpötila elokuun vii-
meiselle viikolle. Mukana oli myös uusia jäseniä vanhojen tuttu-
jen  lisäksi. Saimme jälleen positiivista palautetta jäseniltä ja 
tapahtumaa toivottiin järjestettäväksi myös ensi vuonna sa-
moihin aikoihin. 

Tietoalan vapaa-ajanvaliokunta tekee tapahtumayhteistyötä 
myös muiden insinöörijärjestöjen kanssa. Huvipuistopäivät ovat 
olleet esimerkki tästä. Tampereen Insinöörit ovat järjestäneet 
perinteisen huvipuistopäivän Tampereen Särkänniemessä ja tä-
hän päivään ovat myös Tietoalan jäsenet saaneet osallistua. Tä-
nä vuonna oli ensimmäinen kerta, kun Tietoalan perhepäivään 
Linnanmäellä saivat osallistua myös Helsingin Insinöörien jäse-
net, ja tapahtuma sai positiivisen vastaanoton. 

Tietoalan verkkotapahtumat ovat vielä suunnitteilla, kun em-
me varmasti ole tietoisia niiden suosiosta. Olemme laatineet 
verkkoon kyselylomakkeen, jossa tulemme kysymään, paljon-
ko niitä halutaan. Tiedotamme lomakkeesta sitten jäsentiedot-
teessamme. 

Ensi vuodeksi on suunnitteilla perinteinen jäsenmatka ja 
mahdollisesti jäsentapahtuma talvelle. Molempiin vaikuttavat 
tietysti sitten voimassaolevat koronarajoitukset. Tältä vuodelta 
siirtynyt We Will Rock You -musikaali järjestetään tämän hetki-
sen tiedon mukaan kesäkuun 2021 alussa ja lipun ostaneet saa-
vat lippunsa suoraan siihen näytökseen. 

Lähettäkää rohkeasti viestiä ja toiveita tulevista tapahtumis-
ta vapaa-ajanvaliokunnalle. Tavoitatte meidät osoitteesta  
tapahtuma@tietoala.fi. Lisäksi voitte tilata itsellenne 
RSS-syötteen tulevista tapahtumista, niin ei tarvitse muistaa 
käydä katsomassa sivua erikseen. 

Tietoalalla ei siis ole vielä tarjota omia verkkotapahtumia jä-
senistölleen, mutta Insinööriliiton tapahtumia ja koulutuksia voi 
tässä vaiheessa käyttää osoitteessa 
https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/koulutukset/. 
Esimerkiksi webinaarit ovat hyvää ja mukavaa koulutusmate-
riaalia. Koulutukset ovat ihan rahanarvoisia etuja. Tutustu ih-
meessä!  



Ay-kentän 
moniottelija

Insinööriliiton edunvalvonta-
päällikkö Jouko Malisen CV 
ammattiyhdistystoiminnassa on 
mittava. Onhan miehen ay-ura 
kestänyt jo kolmisenkymmentä vuotta.

Malinen on toiminut Tietoalan toimihenkilöt ry:n ja Erton hal-
linnossa niiden kaikilla tasoilla. Hän on ollut STTK:n edus-
tajiston ja valtuuston jäsen ja Teollisuuden palkansaajien 

hallituksessa. Malinen on toiminut myös Opetushallituksen ener-
gia-alan koulutustoimikunnan puheenjohtajana sekä Tietojenkä-
sittelyn tutkintotoimikunnan jäsenenä. 

Malinen oli muutaman kuukauden Erton puheenjohtajana vuo-
denvaihteessa 2010–2011. Myös erilaisissa ammattiliittojen yh-
teishankkeissa hänellä on ollut aktiivinen ja merkittävä rooli.

Ay-uran rinnalla Malisella on pitkä työkokemus IT-alalla ja hän on 
ollut mukana politiikassa.

Kova työ vaatii kovaa kuntoa. Malinen onkin laskelmiensa mu-
kaan juossut viisi kertaa maailman ympäri.

Nyt liikkuva mies on lähdön tunnelmissa. Hän suunnittelee jää-
vänsä eläkkeelle ensi keväänä. 

– Tunne on haikea, mutta olen saanut olla paljossa mukana, Mali-
nen sanoo ja alkaa muistella.

Henkilöstöyhdistyksestä valtakunnalliseen toimintaan
– Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Ihmis-
ten oikeudenmukainen kohtelu ja heikompien auttaminen ovat mi-
nulle tärkeitä arvoja. Haaveilin lakimiehen urasta. Koska se tie ei 
auennut, opiskelin ensin laskentatoimen yo-merkonomiksi ja jat-
koin siitä datanomiksi. Työharjoittelun suoritin PTK-Tietokeskuk-
sessa ja jäin sinne myös valmistuttuani. Samoihin aikoihin avioi-
duin ja perustin perheen. 

Tuolloin 1980-luvulla Suomessa elettiin tietoalan kiihkeän kas-
vun vaihetta ja väkeä houkuteltiin jopa kesken opintojen ”kulta-
kaulustöihin”.

Jokin kuitenkin veti nuorta, uraputkessa olevaa atk-suunnitteli-
jaa ay-liikkeen pariin. 

–Halusin kehittää työelämää. Olin ujo. Halu päästä eroon esiin-
tymispelosta sai minut hakeutumaan näkyvämpään rooliin 

työpaikalla. Asetuin ehdolle luottamusmieheksi ja tulin valituksi. 
Menin mukaan yrityksen henkilöstöyhdistyksen hallitukseen, Ma-
linen kertoo.

Ujosta, punastelevasta pojasta alkoi kouliintua terävä puhuja ja 
taitava neuvottelija.

PTK-tietokeskus ja Kunnallistieto fuusioituvat vuonna 1990 
KT-Tietokeskukseksi. 

– Olin mukana neuvottelemassa meille talokohtaista työehto-
sopimusta. Parin vuoden kuluttua siitä minut valittiin yrityksen 
pääluottamusmieheksi ja pääsin firman hallintoneuvoston jäse-
neksi. 

Yhteistoimintaneuvottelut tulivat pääluottamusmiehelle tu-
tuiksi niin hyvässä kuin pahassa. 

Laman hellitettyä alkoi uusi nousu. ATK muuttui IT:ksi ja alkoi 
pörssilistautumisten buumi. Myös KT-tietokeskus listautui vuonna 
1995 ja yrityksen nimeksi tuli Novo Group. Luottamusmiestoimi ja 
järjestötyö veivät Malista yhä enemmän mukanaan.

IT-alalla riitti jälleen töitä ja uusi työntekijöiden sukupolvi ei pi-
tänyt liittoihin järjestäytymistä erityisen tärkeänä. 

– Meillä kuitenkin oli hyvä järjestäytymisaste, kun siirryimme 
Ertoon 1996, Malinen arvioi. Erton IT-alan jäsenjärjestön nimi oli 
tuolloin vielä ATK-T. Puheenjohtajana toimi Juha Reinisalo ja mi-
nusta tuli yhdistyksen varapuheenjohtaja. 

IT-kupla kasvoi ja kasvoi, kunnes se 2000-luvun alussa puhkesi. 
Työttömyysuhka sai tietotekniikan ammattilaiset jälleen hakeutu-
maan ammattiliittoihin. 

T e k s t i :  M i n n a  A n t t o n e n  
K u v a t :  J a n n e  L u o t o l a
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Vuonna 2003 Tietoväki liittyi Ertoon ja ATK- 
T:stä tuli Tietoalan toimihenkilöt.

– Pian tämän jälkeen vahvistettiin Tietotek-
niikan palvelualan työehtosopimuksen yleissito-
vuus, Malinen kertoo. Se oli merkittävä askel niin 
Tietoalalle kuin minulle. Pääsin neuvottelemaan 
valtakunnallista työehtosopimusta. 

HED kehittäjänä
Vähitellen Malisen pääluottamusmiespesti oli 
muuttunut lähes päätoimiseksi. Malinen toimi 
Novo Group -konsernin johtoryhmässä ja myö-
hemmin WM-datan hallituksessa henkilöstön 
edustajana. Tämän myötä hän innostui henkilös-
töedustajan työn kehittämisestä.

– Käynnistimme Ertossa HED vaikuttajaroo-
lin vahvistaminen -hankkeen. Myöhemmin teim-
me Tietoalan HED-oppaan. Olin myös STTK:n 
HED-strategiatyöryhmissä ja kehittämässä Tie-
toalat STTK:n työhyvinvointisivustoa, Malinen 
luettelee. 

Samaan aikaan Malisella oli myös poliittinen 
ura, jossa hän eteni Helsingin kaupunginhallituk-
seen ja valtuustoon saakka. 

Malinen valittiin Tietoalan toimihenkilöiden pu-
heenjohtajaksi vuoden 2007 alusta. 

– Olin samalla Erton varapuheenjohtaja. Meil-
lä oli puheenjohtaja Tapio Huttulan kanssa ajatus siitä, että liiton 
täytyy näkyä ulospäin. Nostimme Tietoalan profiilia ja saavutim-
me sille vankan ykkösaseman IT-alan edunvalvojana. Pääsin  
TiVi-100 vaikuttajan listalle ensimmäisenä ammattiyhdistysliik-
keen edustajana. 

Vuoden 2008 lopulla Erto, Toimihenkilöliitto, Suora ja Media-
unioni selvittivät yhdistymistä.

– Emme lopulta lähteneet mukaan ”Uuteen liittoon”, koska se oli-
si tarkoittanut valtakunnallisen Tietoalan toimihenkilöt ry:n loppu-
mista, Malinen kertoo. Jäsenet olisi hajautettu alueellisiin yhdistyk-
siin. Tämän jälkeen Huttula ja minä kävimme keskusteluita muuta-
mien akavalaisten liittojen kanssa Erton liittymisestä niihin. Hanke 
keskeytyi, kun Huttula vaihtoi työpaikkaa vuoden 2010 lopulla.

Tietoala yhdistyksenä kuitenkin tunsi kasvaneensa ulos Ertos-
ta. Niinpä se alkoi yksin selvittää liiton vaihtoa. Tähän oli tullut pai-
neita myös työnantajaliitosta, joka oli jo jonkin aikaa vihjaillut, et-
tä alalla voitaisi alkaa noudattaa teollisuuden ylempien toimihen-
kilöiden työehtosopimusta.

– Insinööriliitosta löytyi Tietoalalle luonteva uusi koti. Saim-
me säilytettyä oman työehtosopimuksen ja Tietoalan neuvotteli-
jaosapuolena, kertoo Malinen tyytyväisenä. 

Tietoalan toimihenkilöt liittyi Insinööriliittoon 1.9.2011 alkaen. 
Alan edunvalvonta vahvistui entisestään.

Neuvottelupöydässä ei oteta selkävoittoja

Malisen työpaikka IT-alalla pysyi koko ajan sa-
mana. Yrityksen nimi vain vaihtui vuosien varrel-
la. Nykyään se tunnetaan CGI Suomena.

– Olin luomassa työpaikan ennakoivaa vuoro-
puhelua ja tämä työ palkittiin Tuottavuuden pyö-
reä pöydän Tuottavuusyhteistyöpalkinnolla, Ma-
linen kertoo. Olen tyytyväisenä pannut merkille, 
että tämä hyvä yhteistoiminta jatkuu edelleen.

Tiikerinloikka ay-hommin
Malinen aloitti Insinööriliiton edunvalvontapääl-
likkönä marraskuussa 2011. Hän vetää työehto-
asiantuntijoiden tiimiä ja toimii energia-alan vas-
tuuasiamiehenä.

– Olen miettinyt, että siirtyminen liittoon töi-
hin ja johtamisopinnot olisi kannattanut tehdä 
jo aiemmin, kun ay-vastuut lisääntyivät vuosien 
mittaan enkä ollut ehtinyt ylläpitää IT-ammatti-
taitoa.

Insinööriliiton työuran kohokohdista Malinen 
mainitsee Uusi keskusjärjestö -hankkeen. 

– Sain olla näköalapaikalla. Valitettavasti hank-
keesta ei tullut mitään, Malinen harmittelee. Mut-
ta elämässä ei pidä katsoa peruutuspeiliin, vaan 
eteenpäin.  Koska asioita ei voi enää muuttaa, 
niistä voi ja pitää oppia.

Esimiehenä Malinen tietää olevansa tiukka. 
– Urheilussa olen tottunut vaatimaan itseltäni paljon. Vaadin 

paljon myös alaisiltani. Mutta en koskaan enempää kuin itseltäni, 
Malinen naurahtaa.

Kun Malista pyytää kertomaan suurimman saavutuksensa 
ay-kentillä, on ilme mietteliäs. 

– Valinta STTK:n vuoden luottamusmieheksi oli hienoa. Mutta  yl-
pein olen onnistuneista työehtosopimuksista. Löysimme tiukois-
sa neuvotteluissa ratkaisuja niin, ettei meidän tarvinnut mennä 
lakkoon. Toki olimme valmistautuneita lakkoon useamman kerran. 
– Hyvät sopimukset neuvottelemalla on savutus, jota arvostan ja 
uskon myös jäsenten arvostavan, Malinen summaa.

Sitkeydellä tuloksiin
Malinen seuraa tyytyväisenä Tietoalan toimintaa. Hän kuitenkin 
antaa neuvon erityisesti TES- ja yt-neuvottelijoille: 

– Monesti asioissa ei voi oikaista, vaan voi olla viisaampi ede-
tä pienin askelin kohti tavoitetta. Sitkeys palkitaan. Neuvottelu-
pöydässä pitää olla rehellinen. Molemminpuolinen luottamus pi-
tää säilyttää, vaikka asioista ollaan eri mieltä. Samoin täytyy pitää 
mielessä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Pitää olla selvät 
tavoitteet eikä lopettaa ensimmäiseen vastoinkäymiseen. Neu-
vottelupöydässä ei oteta selkävoittoja, muistuttaa vuoden 1965 
painin 27-kiloisten piirinmestari. 
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Oletko jo tutustunut  
Insinööriliiton webinaariarkistoon?

Insinööriliitto järjestää kattavasti erilaisia 
koulutuksia muun muassa urahallintaan 
sekä työnhakutaitojen ja ammatillisen 

osaamisen kehittämiseen liittyen. Tällä het-
kellä paikan päällä järjestettävien koulutus-
ten lukumäärää on karsittu ja koulutukset 
ovat siirtyneet pääasiassa verkkoon.

Tiesitkö, että Tietoalan jäsenenä sinun on 
mahdollista kouluttautua itsenäisesti ver-
kossa Insinööriliiton webinaaritallenteiden 
avulla? Webinaaritallennearkistosta löydät 

kymmeniä webinaareja, jotka ovat katsotta-
vissa silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

Webinaaritallenteet ovat katsottavissa 
pääsääntöisesti vuoden ajan ensi lähetyk-
sestä, ja tallennearkistoon pääset käsiksi 
kirjautumalla liiton jäsensivuille.

Lisätietoja ja linkki webinaaritallennearkis-
toon: https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehitty-
minen/koulutukset/webinaaritallenteet/ 

Poimintoja webinaaritallennearkiston koulutuksista: 

Kaikki tulevat webinaarit löydät kätevästi täältä: https://www.ilry.fi/koulutukset>

Voittajan asenne työnhaussa
Webinaarissa etsitään voittajan asen-
netta työnhakuun, sillä sopiva tekijä va-
litaan asenteen, motivaation ja kompe-
tenssin perusteella.

Tunnista ja sanoita osaamisesi
Valmennuksessa tutustutaan siihen mis-
tä osaaminen syntyy, miten omaa osaa-
mista tunnistetaan ja miten niistä pu-
hutaan.

LinkedIn perus- ja jatkokurssit
Peruskurssilla tutustutaan palvelun pe-
rusominaisuuksiin ja saat valmiudet hyö-
dyntää LinkedIniä työnhaussa ja amma-
tillisessa verkostoitumisessa. Jatko-
kurssilla saat monipuolisesti vinkkejä 
LinkedInin tehokäyttöön.

Google Display -mainonta
Webinaarissa perehdytään Google Disp-
lay-mainonnan hyödyntämiseen osana 
sähköistä markkinointia.

Strategiat ja taktiikat 
neuvottelijan työkaluina
Webinaarissa tutustutaan erilaisiin stra-
tegioihin ja taktiikoihin, jotka auttavat 
kehittymään neuvottelijana.

Ajanhallinta ja työhyvinvointi
Koulutuksessa käydään läpi tapoja ajan-
hallintaan asiantuntijatyössä huomioi-
den myös etätyönteko sekä tutustutaan 
siihen, miten voimme lisätä työhyvin-
vointiamme.

Lean-ajattelu jatkuvan 
kehittymisen kulttuuriin
Koulutuksessa käydään Lean-ajattelun, 
toiminnan ja ydin perusteiden kautta lä-
pi, kuinka luodaan tekemisen edellytyk-
set ja mietitään, kuinka Lean synnyttää 
positiivisen virtauksen. 
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T e k s t i :  R o g e r  S a n d s t r ö m

Koronan vaikutus työpaikoilla –
luottamusmiesten kommentteja
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Tero Hakanen 
CGI

Etätyössä selkein etu on työmatkojen pois-
tuminen, sen olen kuullut hyvin usealta ta-
holta. Ihmisille on jäänyt vapaa-aikaa lisää 
parisen tuntia per päivä kun ei ole tunnin 
työmatkaa. Meillä käy paljon väkeä töissä 
myös Helsingin ulkopuolelta.

Meidän konttorilla ovat käytännössä ne 
joiden asiakkuudet eivät salli etätöitä tie-
toturvan vuoksi, kaikki muut ovat etänä.

Meillä on siis kielto mennä toimistol-
le. Lupa pitää kysyä erikseen ja konttoril-
la käyntiä seurataan, ei niinkään enää etä-
työtä, ennen se oli vähän toisinpäin. Yritys 
on antanut lainaan kotiin työntekovälinei-
tä mm. näyttöjä. Työpaikkaruokala oli ke-
sän kiinni, mutta aika pitkään se oli kevääl-
lä auki ja on auki taas nyt syksyllä. Luotta-
mustoimen hoitamisen osalta ei ole ollut 
kohdallani oikeastaan mitään muutosta, 
muuten kuin, että neuvottelut HR:n kanssa 
suoritetaan etänä.

Maria Seppälä 
TietoEVRY
Kun keväällä korona alkoi levitä, yhtiössäm-
me annettiin ”vahva” etätyösuositus kaik-
kiin Suomen toimipisteisiin. Toimistot ovat 
kuitenkin olleet koko ajan auki ja työnteki-
jöiden käytettävissä. Siivousta on lisätty ja 
desinfiointiaineita on ollut käytettävissä 
kiitettävästi.

Meillä Turussa toimiston käyttöaste jo 
ennen koronaa on ollut melko alhainen ja 
koronan vaikutuksesta vieläkin alempi. Ih-
miset ovat pääsääntöisesti olleet etätöis-
sä, ellei mitään pakottavaa tarvetta tul-
la toimistolle ole ollut. Itse olen käynyt toi-
mistolla säännöllisen epäsäännöllisesti 
kerran viikossa kuten muutama muukin.

Kaikki asiakkaat eivät salli etätöitä tai se 
ei välttämättä ole mahdollista tietoliiken-
neyhteyksien vuoksi. Jotkut henkilöt tule-
vat tämän vuoksi toimistolle ja ihmisiä is-
tuu myös asiakkaan tiloissa.

Aluksi keväällä etäyhteyksissä oli on-
gelmia kuormituksen vuoksi. Pikkuhiljaa 
ongelmat ovat vähentyneet päivitysten 

myötä. Täytyy sanoa, että nyt etäyhteys 
toimii pääsääntöisesti hyvin.

Korona on vaikuttanut töiden määrään 
joillakin liiketoiminta-alueilla ja vaikuttaa 
jatkossakin. Määräaikaisia lomautuksia on 
meneillään koko ajan.

Lounaspaikat lähistöllä olivat koronan 
takia keväällä kokonaan suljettuna. Onnek-
si lähistöllä olevasta kaupasta sai ostettua 
evästä. Nyt syksyllä muutama lounaspai-
koista on auki, joten syömäänkin pääsee.

Ihmiset ovat väsyneet koronaan ja siihen, 
että oikeastaan ketään työkavereita tai 
muitakaan ihmisiä ei näe. Online–kokoukset 
eivät ole sama asia kuin naamatusten ko-
kousten pitäminen. Tilanne vaikuttaa myös 
ilmapiiriin eikä suinkaan positiivisesti.

Luottamustehtävien hoitaminen nykyi-
sessä tilanteessa on haastavaa, kun lähes 
kaikki asiat pitää hoitaa virtuaalisesti. Lä-
hikontakti määrätyissä tilanteissa olisi 
huomattavasti parempi kaikkien kannal-
ta, toivottavasti se vielä joskus tulee mah-
dolliseksi.

Marko Mäki 
TietoEVRY
Koronan aiheuttamien toimenpiteiden vai-
kutus ilmapiiriin on ollut negatiivinen, eri-
arvoisuus kasvaa henkilöstön kesken. Pää-
sääntöisesti etätyöt ovat mahdollisia, mut-
ta tietoturvavaatimukset estävät osin.

Toimistoilla olevilla on huolena normaali-
tilanteeseen verrattuna peruspalveluiden 
ylläpito, kuten käytettyjen lounaspaikko-
jen palvelut ja mahdollisien automaattien 
huolto. Lisäksi ne, joiden työmatka on ollut 
julkisten varassa, kärsivät osin kavennuk-
sista liikenneyhteyksissä.

Luottamustoimen näkökulmasta tilanne 
on heikentynyt. Ihmisten työmäärät ovat 
osin kasvaneet, mutta monilla myös vähen-
tyneet ja lomautuksiakin on.

Roger Sandström 
Accenture Services Oy
Kun koronakriisi alkoi helmi-maaliskuus-
sa, niin henkilöstö siirrettiin etätöihin lä-
hes täysin ja suurin toimisto Ruoholahdes-
sa käytännössä suljettiin. Silloin vielä ih-

miset puhuivat muutamasta viikosta, ja 
vaikka tautitilanne aiheutti huolestumista, 
niin etätyöhön siirtyminen ei aiheuttanut 
haasteita. Asiakkaiden vaihteleva käytän-
tö tuotti muutaman kyselyn, että onko pak-
ko mennä asiakkaan toimistolle samaan ai-
kaan kun työnantaja määrää etätöihin. Aika 
nopeasti asiakkaatkin sulkivat toimisto-
jaan, tai rajasivat niiden käytön vain omalle 
henkilöstölle. Viikon tai kahden ajan tilanne 
oli kuitenkin sekava.

Tilanne on tasaantunut ja toimisto on 
osittain avattu. Onneksi toimisto on näkö-
etäisyydellä Ruoholahden ostoskeskukses-
ta, joten alueen palvelut toimivat. Niiden 
osuus, jotka haluaisivat ehdottomasti ta-
kaisin toimistolle, on suunnilleen sama kuin 
niiden, jotka haluaisivat ehdottomasti jat-
kaa etätöitä myös ensi vuonna. Myyntiteh-
tävissä olevat kokevat etätyöt haastavik-
si samaan aikaan kun asiantuntijat kehuvat 
töihin keskittymisen olevan helpompaa.

Tällä hetkellä henkilöstö voi enimmäk-
seen valita tekeekö etätöitä vai varaako it-
selleen istumapaikan toimistolta, poik-
keuksena ovat turvatiloissa työskentele-
vät. Tosin niissäkin on vain osa työpisteistä 
käytössä. Moni etätöistä stressaantunut 
tekeekin osan työviikosta toimistolta, ja 
osan kotoa. Etätöiden aiheuttama henki-
nen ilmapiiri ei ole suuri huolenaihe, mut-
ta on yksilöitä joille jatkuvasta etätyöstä 
on haittaa.

Yhteinen huolenaihe henkilöstön ja 
työnantajan osalta on ergonomia, se on jo 
muutaman kuukauden jatkuvan etätyön 
jälkeen selvä haaste. Henkilöstö jakoi ke-
väällä valokuvia omista etätyöpisteistään 
eikä yhtäkään niistä voinut pitää saman-
tasoisena toimiston työpisteen kanssa. 
Jotkut tekevät töitä kouluikäisen lapsen-
sa työpöydällä, toiset olohuoneen sohvan 
nurkassa, ja ehkä radikaalein tapaus hoi-
taa kokoukset kodin toisessa kylpyhuo-
neessa koska siellä voi olla rauhassa pienil-
tä lapsilta.

Töiden puolesta tilanne on vaihteleva: 
jatkuvien palveluiden osalta työt ovat jat-
kuneet samoilla henkilöillä, mutta uusis-
sa projekteissa on ollut haasteita. Toistai-
seksi on kuitenkin vältytty YT-neuvotte-
luilta. 
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T e k s t i :  T e r o  H a k a n e n

Etätyön kevät –  
jäsenten ajatuksia koronakeväästä

Työnteko muuttui
Maliskuussa 2020 tapahtui työelämäs-
sä merkittävä käänne. Koronapandemian 
vuoksi lähes koko IT-ala siirtyi etätöihin osa 
yritysten johdon tekemän päätöksen pe-
rusteella ja osa sitten maan hallituksen 
suosituksesta. Kirjoittelen tähän artikke-
liin näkemyksiä koronakeväästä - näkemyk-
siä varten on haastateltu tietoalan jäse-
niä sekä hyödynnetty julkisuudessa olevaa 
yleistä tietoa. Haastateltavina ovat olleet 
Mervi Mäkinen, Jatta Laurila, Tiina Uittomä-
ki sekä Minna Ahokas. Kaikki neljä edusta-
vat eri yrityksiä, joten mielipiteisiin on tällä 
tavalla saatu hieman eri yritysten näkökan-
toja. Kiitän henkilöitä arvokkaista vasta-
uksista joita olen tässä kirjoitelmassa hyö-
dyntänyt.

Minkälaisia hyötyjä koet 
etätyöllä saavutettavan?
Haastattelun perusteella työntekijät ko-
kevat etätyöstä olevan paljon hyötyä. Yli-
voimaisesti paras hyöty koettiin olevan 
työmatkat: kun niitä ei ole, niin vapaa-ai-
kaa jää enemmän käytettäväksi omiin 
harrastuksiin tai perheen kanssa yhdes-
sä olemiseen. Työtehtävien sovittaminen 
työpäivään oman suunnitelman mukaan 
koetaan mielekkääksi ja työn tulos on laa-
dukkaampi, lisäksi työ ei ole enää paikka-
kuntasidonnainen, se on myös plussaa.

Avokonttorissa oleva häly koettiin myös 
haittatekijäksi ja kodeissa sen koetaan 
poistuvan lähes kokonaan. Haastatteluvas-
tauksissa mainittiin myös ihan kustannus-
säästöjä: Työmatkoihin ei mene kuluja, kun 

ei matkusteta ja myös työnantaja voi jois-
sakin tapauksissa vapauttaa työtiloja pois 
ja säästää työtilojen kustannuksissa. 

Minkälaisia negatiivisia vaikutuksia 
koet etätyöllä olevan?
Etätyön haitoista kysellessä kaikille tu-
lee  mieleen tuo sosiaalisuus ja kahvipöytä-
keskustelut, kun niitä ei enää ”ääneen” ole. 
Kontakti on hyvin usein sähköposti tai sit-
ten Teams-ikkuna näytöllä, jonka koetaan 
jopa häiritsevän. Havaitsin vastauksista, 
että jäsenet pelkäävät jopa että jonkinlais-
ta eristäytymistä tapahtuu vähitellen, kun 
työntekijöiden kanssa kasvokkain käytä-
vät keskustelut vähenevät ja kenties lop-
puvat kokonaan. Myös liikkumisen koettiin 
vähentyneen.

Ergonomia on myös kotona heikompi 
kuin työpaikalla. Asunnossa oleva keittiön 
pöytä ei välttämättä ole se kaikkein paras 
tehdä istumatyötä päivästä toiseen. Osa 
pystyy onneksi rakentamaan ihan oman 
työpisteenkin kotiin, mutta kaikille se ei ole 
mahdollista esimerkiksi tilojen ahtauden 
takia. Huono ergonomia saattaa tulevai-
suudessa näkyä työntekijöiden poissaolo-
jen määrässä.

Millä tavoin työnantaja on 
joustanut etätyössä?
Ergonomiamielessä työnantaja on kuiten-
kin joustanut asioissa jonkin verran. Työn-
tekijä on saanut hakea näppäimistöjä, 
näyttöjä ja tuoleja kotiinsa, ja työnanta-
ja on avustanut verkon nopeuden nostos-
sa ja uusien tietoliikennelaitteiden hankin-

nassa. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat eri 
yrityksissä jonkin verran. Lähes kaikissa 
yrityksissä on mahdollisuus käydä kontto-
rilla aina tarvittaessa, mutta selkeästi ha-
vaitsen, että etätyö on nyt se ykkösasia, jo-
ta tehdään. Konttorille mennään vain luvan 
kanssa. On myös tapahtunut muutos sii-
hen, että ennen vaadittiin vähän raportoin-
tia mitä etätyössä on tehnyt per päivä ja 
nyt sillä ei ole enää niin väliä, vaan se työn 
tulos ratkaisee.

Millä tavalla sovititte lasten 
etäkoulun työpäivään?
Lasten etäkoulu hoidettiin opetussuunni-
telmasta poiketen niin, että opettajat oli-
vat lähettäneet tehtävät ennakkoon ja nä-
mä tehtävät piti tehdä valmiiksi päivän ai-
kana. Lapsen luokka ja lapsen osaamisen 
valmius vaikuttivat merkittävästi siihen, 
miten kuormittavaksi jäsenet päivänsä ko-
kivat. Ekaluokkalaisen kanssa tehtävien 
tekeminen on paljon, paljon haastavam-
paa kuin vanhempien lasten. Yleensä mitä 
vanhempi lapsi on, sen enemmän hän pys-
tyy suorittamaan itse. Lisäksi koulun aa-
muiset virtuaalitapaamiset aiheuttivat vä-
lillä ristiriitaisia tilanteita, kun lapsi tar-
vitsi tukea laitteen käytössä tai sitten kun 
lapsi ei ymmärtänyt ohjetta, niin pakkohan 
ohjeet oli itsekin kuunnella. Lisäksi anne-
tut tehtävät olivat hyvin vaihtelevia ja kir-
javia luokkatasosta ja opintoaineesta riip-
puen, ja osa tehtävistä ei ollut edes tehtä-
vissä vanhemman työpäivän aikana. Tällöin 
tehtäviä tehtiin iltaisin yhdessä lapsen 
kanssa.

10  |  TIETOA. 2 : 2020

T Y Ö E L Ä M Ä



Voidaan sanoa, että etäkoulu asetti kyl-
lä vanhemmille ylimääräisen haasteen ja 
jaksamisongelman omien töidensä lisäk-
si. Lapsiperheissä oli selkeästi yksi ylimää-
räinen ”työ” vielä suoritettavana joka päivä 
oman työpäivän ohella, tai sen jälkeen.

Kerro jaksamisesta koronakevään 
aikana, mitkä asiat väsyttivät ja 
mistä asioista sai energiaa?
Lasten siirtyminen etäkouluun kuormit-
ti työpäivää ennenkokemattomalla tavalla, 
joten se aiheutti myös jaksamisongelman 
niissä perheissä, joissa lapset koulua käy-
vät. Varmasti tuo on vaikuttanut työnteki-
jän vireystasoon ihan suoraan. Tehtävien 
tarkastaminen lapsen tai lasten kanssa 
ei varmasti ole mitään herkkua oman työ-
päivän aikana tai sen jälkeen. Jos puoliso 
on ollut etätöissä tai muuten kotona, niin 
sitten on aina pystynyt sovittaman niin, et-
tä toinen tekee töitä ja toinen auttaa etä-
koulussa.

Lisäksi tapahtunut muutos työympäris-
tössä oli ainutlaatuinen ja se aiheutti sel-
keästi sen että jakson alussa maaliskuus-
sa sekä huhtikuussa ei osattu jäsentää 

työpäivää oikein ja se aiheutti sitten ko-
konaisuudessaan helposti 10 tunnin työ-
päivän, mikä näkyi myös jaksamisongel-
mana. Yöuntakaan ei ehkä tullut sitten tar-
peeksi. 

Onneksi etäkoulu ja poikkeuslaki olivat 
voimassa keväällä, eikä syksyllä, sillä sel-
keästi valoisat illat kannustivat menemään 
ulos, osa lenkkeilemään, osa vain nautti-
maan luonnosta ja puuhastelemaan koti-
töitä ulos. Kun fyysisiä kontakteja piti vält-
tää, niin soitto sukulaisille ja kuulumisten 
vaihtaminen auttoi myös jaksamaan. Yk-
si yhteinen piirre jaksamiseen haastatelta-
vien vastausten perusteella löytyi ja se on 
kyllä ulkoilma. Se auttoi jaksamaan eteen-
päin.

Erilaisia etätyöpisteitä
Etätöitähän tehdään vähän missä paikas-
sa vaan eikä välttämättä ole yhtä ainoaa 
paikkaa missä töitänsä voi tehdä. Vastaus-
ten perusteella havaitsin, että paikkakun-
tasidonnaisuus ei ole enää mikään ehdo-
ton. Kun ollaan etätöissä, voidaan siirtyä 
vaikkapa puolison kanssa kokonaan toi-
selle paikkakunnalle töihin esimerkiksi va-

paa-ajan asuntoon.  Myös erillinen työhuo-
ne näyttää olevan järjestetty, jossa sitten 
voi rauhassa töitään tehdä. Haastatelta-
vien kohdalta löytyi myös poikkeus: Hän te-
kee töitään keittiön pöydän vieressä, kun 
on ahtaat tilat. Vastausten joukossa oli 
myös ihan mainittu, että sähkötyöpöytäkin 
on olemassa työpisteellä, joten se on lois-
tava asia.

Tulevaisuusmietteitä
Viime kevät toi myös lomautusuutisia 
it-alalle. Haasteltavat eivät ole kuitenkaan 
olleet lomautettuna. Heidän ainoa muu-
tos on käytännössä ollut se, että kontto-
ri on muuttunut kotikonttoriksi, jossa sit-
ten töitä nyt pitää tehdä, ja he totuttelevat 
siihen, että tämä tilanne tulee olemaan se 
”uusi normaali”. Työnteon ja vapaa-ajan ra-
ja saattaa hämärtyä tulevaisuudessa, jo-
ten kehotankin meitä kaikkia pitämään tau-
koja ja irtautumaan tietokoneen äärestä 
ja käymään ulkona, vaikka happihyppelyl-
lä. Kerrostalossa parvekekin riittää oikein 
hyvin. Tauolla voi harrastaa halutessaan 
jotain muuta konkreettista puuhastelua, 
vaikkapa kotitöitä. 
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K U K A ?

Henri Harberg
Kuka : Henri Harberg

Ikä: 40

Koulutus : Tietojenkäsittelyn 
tradenomi

Työskennellyt : Nokia Siemens 
Networks, Logica, CGI

Harrastukset : 
Näytteleminen, musiikki

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

Ollako vaiko eikö olla? 
– kas siinä pulma
rakkaana harrastuksena tuosta lähtien ta-
sapainottaen IT-alan päivätöitä antamalla 
mahdollisuuden taiteellisten taipumusten 
käyttämiseen hyödyksi. 

Rohkeus kasvaa – roolit lisääntyvät
Teatterin ensimmäisissä harjoituksis-
sa Henriä jännitti ja hän ajatteli, että mi-
ten sitä muistaa 2–3 tuntia kestävän näy-
telmän vuorosanoja ulkoa. Lisäksi hän apri-
koi sitä, että osaakohan sitä sitten näytellä 
roolit uskottavasti elävän yleisön edessä. 
Henri on ollut kuitenkin kameran edessä te-
kemässä suorituksia ja jos ne eivät ole hy-
viä, niin ne voi aina ottaa uusiksi - lavalla li-
ve-yleisön edessä tilanne on ihan toinen: et 
voi ottaa uudestaan, vaan suorituksen pi-
tää olla onnistunut ja ainutkertainen. Teat-
terissa toisten näyttelijöiden upea tuki ja 
yhteisöllisyys tukivat ja rohkaisivat Henriä 
uralla eteenpäin, ja sen vuoksi hän on näy-
tellyt vuodesta 2012 lähtien jo useita roo-
leja Tikkurilan teatterissa ja vuodesta 2018 
eteenpäin myös Vantaan Näyttämöllä.

Roolin uskottavuus 
Näyttelijällä on rooli, mitä hänen pitää näy-
tellä, ja näyttelijälle se on asia, joka teh-
dään täysillä. Moni, kuten minäkään, ei ym-
märrä sitä, mitä muuta näyttelijä tekee on-
nistuneen roolisuorituksensa eteen. Henri 
on muun muassa opetellut seisomaan pääl-
lään potkunyrkkeilyvalmentajansa avus-
tuksella näytelmässä Ihmisen Osa, koska 
rooliin kuului sellainen kohtaus. Päälläsei-
sonta onnistui lopulta kokonaisen minuutin 
ajan samalla replikoiden, vaikka näytelmäs-
sä tuo aika oli oikeasti paljon lyhyempi. Ke-

honhallinnan puolesta oli olennaista har-
joitella keho tottumaan pidempään aikaan. 
Harjoittelun tuloksena replikointi onnistui 
pää alaspäin sujuvasti. Tällä tavalla tehty-
nä Henri sai lisää varmuutta tekemiseensä 
ja uskoa omaan kehonhallintaansa.

Henrillä on myös kokemusta roolissa, 
jossa pitää vaihtaa roolista toiseen näy-
telmän sisällä nopeasti, ja Päällystakki-ni-
mistä näytelmää hän pitää uransa haas-
tavimpana. Näytelmässä hänellä oli 15 eri 
roolia näytelmän sisällä ja vaatteiden vaih-
dot piti tehdä yleisön edessä koska puku-
huoneeseen ei olisi ehtinyt vaatteita vaih-
tamaan näytelmän nopean tempon vuoksi. 
Henri mainitsee, että näytelmän rooleihin 

Henrillä on ollut pienestä pojasta as-
ti haaveena esiintyä yleisölle, mutta 
hän ei kuitenkaan ole uskaltanut sitä 

aiemmin syystä tai toisesta tehdä. Henri oli 
jo opiskeluaikanaan tehnyt rooleja Kotika-
tu-televisiosarjaan  vuonna 2006 ja Salatut 
elämät -televisiosarjaan vuonna 2012.

Kun hän muutti Vantaalle, Tikkurilaan, 
hän rohkaisi itsensä ja päätti ilmoittautua 
Tikkurilan Teatterin hakukokeeseen, ottaa 
askeleen eteenpäin ja toteuttaa tahton-
sa, mutta vielä hakupäivänäkin hän empi ja 
mietti, että uskaltaisiko sittenkään haku-
kokeeseen, kun helposti tulee mieleen aja-
tus ”onkohan minusta tähän sittenkään?” 
Henri oli kuitenkin hakenut aiemmin myös 
Teatterikorkeakouluun, joten lopulta hän 
lähti teatterille. Henri otettiin teatterin jä-
seneksi vuonna 2012. Teatteri on pysynyt 
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liittyivät vielä viikset ja pulisongit, jotka 
piti myös muistaa kiinnittää roolin ajaksi. 
Meidän kannattaa siis muistaa, että näyt-
telijän työ on paljon muutakin kuin seistä 
lavalla ja kertoa vuorosanoja.

Harjoittelu
Näyttelijä harjoittelee yleensä teatterilla, 
jossa käydään läpi esitettävä näytelmä yh-
dessä kollegoiden ja ohjaajan kanssa. Jos 
asiaa vertaa työelämään, sinulla on yleensä 
työaika, jonka aikana tehtävät tehdään ja 
työt jäävät sitten työpaikalle, kun työpai-
kan ovi menee kiinni. Henri sen sijaan har-
joittelee myös kotona yksin omia vuorosa-
nojaan, vaikka pitääkin kollegojen kanssa 
teatterilla tekemää vuorosanaharjoitte-
lua parempana vaihtoehtona. Näyttelijän 
harjoittelu on siten kuin mikä tahansa jouk-
kuelaji. Yhdessä tekemisen voima auttaa 
kaikkia eteenpäin. Henrin mielestä näyt-
teleminen toisten kanssa onkin miellyttä-
vämpää kuin monologin näytteleminen.

Suosikkeja ja Inhokkeja
Pyysin Henriä mainitsemaan suosikkihah-
mon, jota hän näyttelee mieluiten, ja sel-
laista hänellä ei varsinaisesti ole. Usein hä-
nelle kuitenkin on osunut poliisin rooli. Po-
liisi oli ollut Henrin toiveammatti pienenä, 

mutta siitä ei sitten lopulta kuitenkaan 
tullut hänen ammattiansa. Hänestä on-
kin hauskaa, että poliisin rooli on kuitenkin 
usein osunut kohdalle kuin muistutuksena 
lapsuuden haaveesta. Kysyin myös tietys-
ti roolista, jota hän ei haluaisi näytellä, ja 
vastauksesta päätellen sellaistakaan ei oi-
kein ole, sillä näyttelijä suorittaa aina kaik-
ki roolit ammattitaidolla loppuun asti. Hän 
mainitsee kuitenkin jonkin äärettömän pa-
han ihmisen näyttelemisen olevan mah-
dollisesti sellainen. Pahan ihmisen roolin 
näyttelemiselläkin voi Henrin mukaan kui-
tenkin olla yhteiskunnallinen sanoma, jol-
loin pahan ihmisen roolin suorittaminen 
palvelee oppimateriaalina tai kommentti-
na ajasta, paikasta ja historiasta ollen si-
ten kuitenkin tarpeellinen. 

Yleisön tuki ja terveiset lukijoille
Näyttelijä saa näytöksestään myös jos-
kus kritiikkiä. Henri mainitsee, että saman-
lainen tilanne on työelämässäkin, mutta 
näytteleminen on taidetta eli siitä voi oi-
keastaan olla ihan mitä mieltä vaan, toi-
nen tykkää ja toinen ei. Kukin makunsa mu-
kaan. Henri ottaa kuitenkin kaiken kritiikin 
vastaan ja yrittää aina oppia kritiikistä jo-
tain ja käsitellä kritiikin rakentavasti. Hän 
toivookin, että yleisö löytää koronapande-

mian aikanakin tiensä teatteriin tukemaan 
harrastajateatterien toimintaa. Pahim-
massa tapauksessa teatterit voivat joutua 
lopettamaan pandemian aiheuttaman ta-
loudellisen ahdingon takia. 

Tulevaisuus
Henrin energinen, utelias, humoristinen 
ja avoin luonne takaa varmasti tulevaisuu-
dessa työtä teatterissa edelleenkin ja Hen-
ri näkee Tikkurilan Teatterin ja Vantaan 
Näyttämön toisina koteinaan. Henri toi-
voo kuitenkin saavansa keikkoja jatkossa 
myös television puolelle, mutta se ei nyt ole 
se ensisijainen asia. Lisäksi Henrin jatkuva 
oppimisen halu sekä huumorintaju vievät 
häntä varmasti eteenpäin ja erilaisia, vaih-
televia rooleja on varmasti tarjolla tulevai-
suudessakin. 

Henrin taidonnäytteitä voit käydä 
katsomassa :
Tikkurilan Teatteri
http://www.tikkurilanteatteri.fi/
(Eikä Yksikään Pelastunut -näytökset 
jatkuvat keväällä 2021. Liput myynnissä 
osoitteessa: www.netticket.fi)

Vantaan Näyttämö
https://www.vantaannayttamo.fi/

TIETOA. 2 : 2020  |  13

J Ä S E N E T



T e k s t i :  R i a  G y n t h e r

14  |  TIETOA. 2 : 2020

P E L I A L A

Peliala 
etäkonferenssien 
kautta koettuna

Pelialalla verkostoituminen on tär-
keää. Verkostoitumalla hankitaan 
kustannussopimuksia, rahoitusta, 

inspiraatiota, esitellään uusia tuotteita 
sekä löydetään uusia työntekijöitä. Myös 
sosiaalisten suhteiden luominen muihin 
saman henkisiin ihmisiin on tärkeää ja luo 
yhteisöllisyyttä, joka hyödyttää koko alaa 
monin tavoin. 

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellista ai-
kaa. Työyhteisöt ovat siirtyneet mahdol-
lisuuksien mukaan työskentelemään etä-
nä ja matkustaminen vähentynyt vain vält-
tämättömään. Myös konferenssikulttuuri 
on kokenut suuren muutoksen siirryttäes-
sä kasvokkain tapaamisesta ja matkuste-
lusta etäyhteyksien kautta tapahtuviin ko-
kouksiin ja verkkotapahtumiin.

Etäkonferenssi vaatii valmistautumista 
Suuren konferenssin tunnelmaa on on-
neksi ollut mahdollista kokea myös etänä. 
Suurissa tapahtumissa on samanaikaises-
ti useita esityksiä eri teemojen alla, aivan 
kuten perinteisissä tapahtumissakin. Kon-
ferenssiin osallistuminen vaatii suunnitel-
mallisuutta. Lisähaasteita suunnitelmiin 
voi tuoda eri aikavyöhykkeillä toteutuvat 
tapahtumat. Mielenkiintoisen esityksen 

ajankohta voikin olla iltapäivä kolmen si-
jaan aamuyöllä kello kolme. 

Esitysohjelmiston lisäksi useilla konfe-
rensseilla on ollut erillisiä keskustelualus-
toja ja jopa uramessuja sekä mentorointia 
on järjestetty muun tapahtumahumun lo-
massa. Konferenssien tapaamisjärjestel-
mien kautta on mahdollista sopia tapaami-
sia yhteistyökumppaneiden kanssa ja näin 
varmistaa tärkeiden kontaktien luominen.

Mistä pelialalla puhutaan?
Pelialalla muutos on läsnä alituisesti. Uut-
ta teknologiaa, trendejä ja kilpailua syntyy 
jatkuvasti. Alan tapahtumat ovat tärkeä 
paikka seurata trendejä ja ideoida uutta. 
Kevään tapahtumissa yksi puhutuimmista 
aiheista oli etätöihin siirtymisen haasteet 
ja mahdollisuudet. Henkinen jaksaminen 
ja työntekemisen ja johtamisen uudet ta-
vat puhuttivat paljon. 

Tilanteen normalisoituessa on aiheissa 
siirrytty enemmän liiketoiminnan mahdol-
lisuuksiin ja muutoksiin. Poikkeusoloissa 
pelien pelaaminen on lisääntynyt ja tämä 
on näyttäytynyt positiivisena kehityksenä 
monen yrityksen kassavirrassa. Erityisesti 
mobiilipelit ovat kasvattaneet suosiotaan, 
kiinnostus on lisääntynyt myös perhe- ja 

moninpelien osalta. Lisäksi pelaajat ovat 
kiinnostuneempia kokeilemaan entistä 
laajemmin erilaisia pelejä. Vuoden aikana 
on menestystarinoiden rinnalla kuitenkin 
nähty myös konkursseja sekä pelien julkai-
suaikojen muutoksia.

Konferenssiesitys etänä
Monille asiantuntijoille konferensseihin 
osallistuminen tarkoittaa myös oman esi-
tyksen pitämistä tai osallistumista pa-
neelikeskusteluun. Myös etäaikaan oman 
osaamisen esiintuominen on mahdollista, 
eikä esimerkiksi teknisiä haasteita kanna-
ta liiaksi ennakkoon pelätä. Useissa tapah-
tumissa esiintymiset nauhoitetaan etu-
käteen, näin vältetään kiusallisen usein 
tapahtuvat tekniset kömmähdykset. Pa-
neelikeskusteluissa etänauhoitus on har-
vinaisempaa. Puhujan roolissa molem-
mat tilanteet ovat myös livenä erilaisia. Ai-
noastaan yksittäisen puheenvuoron voi 
täysin valmistella etukäteen, paneelikes-
kustelussa taas reagoidaan muihin kes-
kustelijoihin siinä hetkessä, kun keskuste-
lu tapahtuu. Tapahtuman järjestäjätaho 
tarjoaa myös runsaasti apua, jotta kaik-
ki sujuu mahdollisimman jouhevasti ja lop-
putulos on laadukas. 

K I R J O I T T A J A

Työskentelee TKI-asiantuntijana 
LAB-ammattikorkeakoulussa ja 
on Peliala ry:n hallituksen jäsen.

Ria Gynther



Livetapaamisia rajoitetusti mutta laadukkaasti
Peliala ry on reagoinut poikkeustilanteeseen ja pyrkinyt mah-
dollistamaan jäsenilleen inspiroivia kokemuksia ja sosiaalisia 
tapaamisia, turvallisesti. Poikkeusolojen aikana on mm. kokoon-
nuttu ulkona useammassa kaupungissa Graffiti Day’n merkeis-
sä sekä joogattu ja surffattu trooppisissa oloissa ilman mat-
kustelua. Myös paikallisia lounastapaamisia jäsenille on järjes-
tetty. 

Paikallistapahtumien lisäksi hallituksen jäsenet sekä toimin-
nanjohtaja Milla Pennanen ovat aktiivisesti osallistuneet alan 
etäkonferenssien tukemiseen ja järjestämiseen. Yhteistyötä 
on tehty muun muassa Peliiviikon, IGDA Finlandin sekä pelialan 
monimuotoisuuden puolesta työtä tekevän We in Games ry:n 
kanssa. Aina tärkeistä työntekijöiden oikeuksista on myös kier-
retty puhumassa virtuaalisesti niin kansallisesti kuin kansain-
välisestikin mm. Finnish Game Jobs -tapahtumassa.
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Vinkit etäverkostoitumiseen

Aktivoi konferenssin 
tapaamisjärjestelmä 
• Pohdi ennakkoon mitä haet ja mitä haluat 

saavuttaa. Lähetä tapaamiskutsut hyvis-
sä ajoin.

Ota rohkeasti yhteyttä 
• Ota yhteyttä mielenkiintoisiksi kokemiisi 

puhujiin ja osallistujiin LinkedInin kautta. 
Muista kertoa miksi ehdotat verkostoitu-
mista ja kytkeä pyyntö yhteiseen konfe-
renssiosallistumiseen. 

Osallistu keskusteluun ja esitä 
kysymyksiä 
• Ole aktiivinen esitysten aikana eli esitä 

kysymyksiä puhujille. Ota selvää millai-
sia keskustelualustoja (esim. Discordissa) 
konferenssiin liittyen on ja liity mukaan 
keskusteluun! 

Muista levätä ja syödä 
• Pidä huoli perustarpeistasi myös konfe-

renssihuuman iskiessä. Saat kokemuk-
sesta enemmän irti levänneenä ja ravit-
tuna.  

Jaa tietoa
• Kerro omalle verkostollesi mihin olet 

osallistumassa tai osallistunut ja tarjoa 
vinkkejä tai tapaamismahdollisuuksia ai-
heeseen liittyen.

Ole aktiivinen somessa 
• Seuraa tapahtuman virallisia #-tunnis-

teita ja kommentoi mielenkiintoisia pos-
tauksia. Voit löytää uusia kontakteja, joi-
den kanssa keskustelua ja verkostoi-
tumista on mahdollista syventää esim. 
LinkedInin kautta. 

Valitse rauhallinen ympäristö
• Pyri varmistamaan, että tapaamiset on-

nistuvat keskeytyksettä. Mikäli tämä ei 
onnistu niin muista, että kaikilla on etäai-
kaan omat haasteensa. Lapsen tai lemmi-
kin yllättävä ilmestyminen tapaamiseen 
ei ole maailmanloppu. 

Valmistaudu (video)tapaamisiin
• Useampi näyttö voi helpottaa konferens-

siesitysten katsomista ja samanaikaises-
ti siihen liittyvän keskustelun seuraamis-
ta. Tapaamisissa keskity kuitenkin vain 
yhteen asiaan kerrallaan, eli valitse näyt-
tö, jonka yhteyteen web-kamerasi on kyt-
ketty. Muista myös ottaa selvää keskus-
telukumppanistasi etukäteen ja valmis-
tella oma agendasi.



T e k s t i :  R o g e r  S a n d s t r ö m  j a  J y r k i  K o p p e r i

Työehtosopimus 
mahdollistaa yhteiset pelisäännöt 
paikalliselle sopimiselle

Mitä työehtosopimus tarkoittaa?
Wikipedian määritelmä työehtosopimuk-
sesta: “Työntekijäjärjestön ja työnantajan 
tai työnantajien järjestön välinen sopimus 
alakohtaisista työehdoista kuten palkois-
ta (ylityökorvauksineen), työajoista, lomis-
ta ja muista eduista, joita sopimuksen so-
veltamisalalla noudatetaan”. Käytännössä 
työehtosopimus takaa kaikille alan työnte-
kijöille saman pohjatason työsuhteen eh-
doissa ja rahallisessa korvauksessa. Sa-
moin se takaa alan kilpaileville yrityksille 
tasapuolisen kilpailuasetelman henkilös-
tökulujen osalta. Työntekijän kannalta pa-
remmista ehdoista voi aina sopia ja niin-
hän usein tehdäänkin työn lisäarvon nous-
tessa.

Paikallinen sopiminen on 
sopimista, ei sanelua
Paikallinen sopiminen on joko kaiken pelas-
tava taivaan lahja tai perikatoon vievä tuo-
miopäivän vitsaus, riippuen näkökulmasta 
ja omista tavoitteista. Sekä työnantaja- et-
tä työntekijäpuolet vaikuttavat valinneen 
vastakkaiset rintamalinjat, ja ainakin osa 
tästä vaikutelmasta tulee julkisen keskus-
telun kautta. Toimittajat tuntuvat usein va-
litsevan haastateltavaksi kaikkein äärim-
mäisimpiä mielipiteitä edustavat tahot.

Paikallinen sopiminen ei suoraan tarkoi-
ta hyvää tai pahaa, periaatteessa siinä vain 
sovitaan, miten lain tai työehtosopimuk-
sen mahdollistama paikallinen soveltami-
nen tehdään. Alalla on paljon esimerkkejä 
hyvistä paikallisista sopimuksista, esimer-
kiksi varallaolojärjestelyistä. Miksi paikal-
linen sopiminen on sitten saanut huonon 
leiman? Kärkkäimmät työnantajapuolen 

edustajien kommentit korostavat vain kus-
tannussäästöjä ja väittävät Suomen kil-
pailukyvyn romahtaneen työehtosopimus-
ten myötä. Tästä lähtökohdasta olisi vaikea 
lähteä neuvottelemaan paikallista ratkai-
sua, joka ei perustuisi työntekijöiden työ-
suhteen ehtojen heikentämiseen ja varsin-
kaan ansiotason laskuun.

Hyvä paikallinen sopimus vaatii tasa-
vertaisten osapuolten kykyä löytää ratkai-
su, joka antaa molemmille osapuolille jo-
tain parempaa kuin sopimatta jättäminen. 
Ilman tasavertaista asemaa se ei ole enää 
sopimista, vaan sanelua. Samalla kannat-
taa muistaa, että monissa yrityksissä on 
ylimääräisiä työsuhde-etuja ilman paikal-
lista sopimista, eli henkilöstön työkyvystä 
huolehtiminen ei aina vaadi erillistä sopi-
mista. Hyviä asioita saa tehdä ilman erillis-
tä sopimistakin.
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Miten vältetään huono paikallinen sopi-
mus? Kokeneet neuvottelijat tietävät, et-
tä avain hyvään sopimukseen on neuvotte-
luasemassa. Jos työnantajan ja työnteki-
jöiden edustajat eivät ole tasavertaisessa 
neuvotteluasemassa, niin silloin hyvän 
sopimuksen saaminen on enää vahvem-
man osapuolen hyvän tahdon varassa. Sii-
hen yhdistettynä tavoite saada kustan-
nussäästöjä tarkoittaa yleensä yksipuolis-
ta “sopimusta”, jolloin vain toinen osapuoli 
joustaa. Jos neuvotteluasema ei ole tasa-
vertainen, niin silloin heikomman osapuo-
len kannattaa yleensä jättää sopimatta. 
Laki ja työehtosopimukset määrittelevät, 
mitä tehdään silloin, jos asiasta ei ole “toi-
sin sovittu”. Tätä kannattaa käyttää oman 
neuvotteluaseman parantamiseen. Turha 
mennä neuvotteluihin, jos sieltä ei ole mi-
tään saatavissa.

Väliaikaiset vaikeudet tarvitsevat 
väliaikaiset ratkaisut
Varsinkin nyt koronaviruksen aikana ko-
rostuu yritysten väliaikaiset vakavat on-
gelmat. Näihin väliaikaisiin ongelmiin kan-
nattaa sopia vain väliaikaisia ratkaisu-
ja. Esimerkki väliaikaisesta ratkaisusta on 
määrätä siihen liittyvät paikalliset sopi-
mukset määräaikaisiksi, eli ne purkautu-
vat automaattisesti tietyn ajan tai päivä-
määrän kuluttua. Silloin niiden jatkaminen 
vaatii uusia neuvotteluita ja tilanteen arvi-
oimista. Alalla on huonoja esimerkkejä vä-
liaikaisista paikallisista sopimuksista, jois-
sa sopimus jatkuu automaattisesti, ellei 
jompi kumpi osapuoli irtisano sitä. Paluu al-
kuperäiseen tilanteeseen vaatii toimenpi-
teitä, jotka usein jäävät tekemättä.

Työehtosopimus asettaa pohjatason 
työsuhteen ehdoille, ja se vahvistaa työn-
tekijöiden asemaa paikallisissa neuvotte-
luissa. Jos paikallinen sopimus ei tarjoa pa-
rempaa kuin mitä työehtosopimus tarjoaa, 
niin on turha sopia huonommasta. Aivan 
kaikesta ei voi myöskään sopia toisin. Työ-
ehtosopimus mahdollistaa paljon paikallis-
ta soveltamista, mutta kaiken lähtökohta-
na on tasavertainen sopiminen. 

Työehtosopimus mahdollistaa  
paikalliset soveltamiset

Mistä TES-määräyksistä voidaan sopia paikallisesti?
Sallivat määräykset 
”voidaan sopia paikallisesti toisin” – Esim. ”Ilta- ja yötyölisästä 
voidaan sopia paikallisesti toisin.”
Yleensä annettu tietty määräys, josta kuitenkin mahdollista poiketa 
paikallisella sopimuksella.
 
Paikallista sopimista edellyttävät määräykset 
”ellei paikallisesti ole toisin sovittu” – Esim. ” Vuosilomapalkka 
maksetaan työntekijälle tämän säännöllisenä palkanmaksupäivänä, 
ellei paikallisesti toisin sovita.”
Tiettyä määräystä noudatetaan ellei toisin sovita – ei siis ole pakko 
sopia toisin! 
 

Mistä TES:n kohdista voidaan sopia?
Palkantarkistukset 
6 § Palkat (palkkausjärjestelmä) 
8 § Säännöllinen työaika päivätyössä 
9 § Säännöllinen työaika vuorotyössä 
11 § Ilta- ja yötyölisä 
12 § Ylityö (seurantajakso)
14 § Varallaolo 
15 § Puhelinsoittokorvaus 
16 § Hälytystyö 
17 § Matkakustannusten korvaaminen, vapaa-aikana matkustaminen 
23 § Lomaraha (maksuajankohta)
Työaikapankki  
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Monet yhteiskuntavastuuta kantavat yritykset 
ovat mukana Suomen ehkä suurimmassa 
pyöräilytapahtumassa, Kilometrikisassa. 
Kilometrikisa on vapaamuotoinen ”kisa” jossa 
jokainen voi ajaa pyörällä omaan tahtiin ja 
milloin itselle sopii. Tulokset kirjataan sivustolla 
kilometrikisa.fi ja samalla yrityksen joukkue 
voi osallistua hyväntekeväisyyskampanjaan 
Ketjureaktio. Monet kisaan osallistuvat polkijat 
kokevat hyväntekeväisyyden olevan oleellinen 

osa kisaa, osallistuminen ilman huippusijoitusta 
tuntuu myös merkittävältä.
Kilometrikisan yksi tärkeimmistä eduista on 
kannustaminen työmatkapyöräilyyn. Monet 
IT-alan yritykset tarjoavatkin mahdollisuuden 
suihkuun ja turvalliseen pyörän säilyttämiseen.
Kisa jatkuu taas ensi kaudella. Kerää joukkue 
työpaikallasi ja kysy jos työnantajasi osallistuisi 
myös hyväntekeväisyyteen! Nyt ehtii vielä 
vaikuttamaan ensi vuoden budjettiin.

Toukokuun ensimmäisenä päivänä alkanut ja syyskuun 22. päi-
vä päättynyt Kilometrikisa saavutti ennätykselliset tulokset. 
Mukana oli 35 000 polkijaa ja lähes 3 000 joukkuetta. Yhteen-

sä kisaajat polkivat kesän aikana yli 30 miljoonaa kilometriä ja ke-
räsivät siinä sivussa lähes 100 000 euroa Suomen Punaisen Ristin 
Ketjureaktio -kampanjalle.

Työmatkapyöräilyyn kannustava leikkimielinen kisa alkoi aikai-
sempiin vuosiin verrattuna hyvin erikoisissa merkeissä, koska yli 
miljoona suomalaista oli siirtynyt etätöihin. ‘’Järjestäjinä ajatte-
limme, että tämä tulisi väistämättä näkymään myös kisan lopulli-
sessa tuloksessa. Tulos yllätti meidätkin. Osallistujien ja poljettu-
jen kilometrien määrä on ennätyssuuri ja kertoo, että pyöräilyä on 
tapahtunut runsaasti myös vapaa-ajalla’’, iloitsee Pyöräilykuntien 
verkoston pyöräilyn edistämisen koordinaattori Tuija Mikkonen.

Auton ratista satulaan
Kilometrikisan vaikuttavuuskysely osoittaa, että kannustavilla 
kampanjoilla voidaan saada isojakin kulkutapamuutoksia aikaisek-
si. Toukokuussa vastattavana olleen kyselyn mukaan 85 prosent-
tia oli korvannut pyörällä muilla kulkuvälineillä tekemiään mat-
koja. Erittäin ilahduttavaa tuloksissa oli, että lähes puolet vas-
taajista kertoi korvanneensa pyörällä henkilöautolla kulkemiaan 
matkoja. Kyselyyn vastasi 5 100 kilometrikisaajaa.   

Kilometrikisan etuna voidaan pitää myös sitä, että se on val-
takunnallinen kampanja, joka liikuttaa ihmisiä Inarista Helsinkiin 
saakka. 

Kilometrikisa motivoi vahvasti myös auttamaan. Punaisen Ris-
tin Ketjureaktio -keräyksessä, osana Kilometrikisaa, 311 yritys-
joukkuetta polki ilmastonmuutosta vastaan. Ketjureaktiossa pol-
jettu tulos oli huikea – yhteensä lähes 2,5 miljoonaa kilometriä! 
Yritykset lahjoittavat Ketjureaktioon 1 euron 25 poljettua kilo-
metriä kohden. Punainen Risti ohjaa avustuksen Rashtin laak-
soon, Tadzikistanin vuoristoalueella. Jäätikön sulaminen saa ai-
kaan isoja maanvyöryjä ja puhtaan veden puutetta. Avustusva-
roilla rakennetaan kaivoja ja vesijärjestelmiä kylien asukkaiden ja 
varsinkin lapsien hyvinvoinnin parantamiseksi.
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Suomen suurimmassa pyöräilykampanjassa 
poljettiin yli 750 kertaa maapallon ympäri
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Mauno Pasanen, 
Accenture Services Oy, toimitusjohtaja

Miksi Accenture on mukana Ketjureaktiossa?

Nähdäkseni meillä tässä useita hyviä syitä, jotka ovat perusar-
vojemme mukaisia. Ensinnäkin yrityksenä ja työntekijöinä saam-
me erinomaisen mahdollisuuden kerätä rahaa hyvään tarkoituk-
seen ja toteuttaa yhteiskuntavastuullisuuttamme. Mahdollisuus 
tukea Suomen Punaista Ristiä on ollut todella vahva motivaattori 
ja olemmekin esimerkiksi Tampereen joukkueella joinakin vuosina 
polkeneet reilusti maailman ympäri ja Accenturena jo reilusti yli 
miljoona kilometriä. Haluamme myös huolehtia yhteisestä ympä-
ristöstämme ja säästää CO2-päästöissä mahdollisimman paljon. 
Pyöräilyllä pyrimme vähentämään ensisijaisesti oman auton käyt-
töä työmatkaliikenteessä, jos vain mahdollista. Kolmanneksi näki-
sin, että toimimalla yhdessä sekä pienempinä joukkueina ja isom-
massa kuvassa Accenture Suomena kasvatamme yhteisöllisyyttä. 
Me-henki ja toisten tsemppaus on vahvasti esillä. Vaikka meillä ei 
olekaan lappuja rinnassa niin totta kai taustalla näkyy myös pien-
tä kilpailumieltä – haastamme itsemme tiimikumppaneita vastaan 
sekä kannustamme tiimeinä parempaan suoritukseen toisia vas-
taan (kapteenit antavat hyvää väliaikatietoa aina silloin tällöin). 
Samalla yrityksenä ja yksilöinä tiedostamme hyvän kunnon, luon-
nosta nauttimisen ja hauskanpidon vaikutuksen hyvinvointiin ja 
työkykyyn. Näen kaikessa tässä vain positiivisia seikkoja, joissa 
kaikilla on win-win tilanne.

Miten Accenture ottaa pyöräilijät huomioon 
työmatkajärjestelyissä?

Pyrimme tukemaan asiaa monella tapaa. Osallistuminen Ketju-
reaktioon on itsestään selvää. Pyrimme järjestämään työpaikal-

le myös mahdollisuuden pyörien keväthuoltoon ettei kenenkään 
tarvitsisi turhaan kärsiä esimerkiksi huonosti toimivasta vaihteis-
tosta tai muista kenties pyöräilyyn liittyvistä haasteista. Suihku- 
ja pyöränsäilytysmahdollisuudet järjestämme parhaamme mu-
kaan isännöitsijöiden kanssa. Tarjoamme myös Accenture-jopot 
ja kypärät lainaksi lyhytaikaiseen käyttöön, esim. lounaspyöräi-
lyyn. Sähköpotkulautojakin on saatavilla samaan tarkoitukseen 
jos pyöräily ei vaikka kaikille tiimiläisille olisikaan se ensisijainen 
liikuntamuoto. Tämän lisäksi meillä on liikuntaetu jonka tuen voi 
käyttää esim. pyörän vuokraukseen.

Teit Ketjureaktiossa kovan tuloksen, 2500km. Mikä saa 
itsesi pyöräilemään ja osallistumaan ketjureaktioon?

Tämä vuosi koronan kera on ollut haastava varmaan kaikille. Sa-
malla kun eristäytyminen on vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiin 
niin se tuntuu keskustelujeni perusteella vähentäneen normaa-
lia liikkumista (ei tule kävelyä työpaikalle, lounaalle jne. vaan nö-
kötetään vain koneen ääressä) sekä monella myös pidentäneen 
työpäivän pituutta. Itse huomaan kyllä helposti jos ulkona liik-
kuminen jää väliin, tunninkin reippailu nostaa selvästi mielialaa, 
purkaa stressiä ja auttaa jaksamaan pitkiä päiviä. Pyöräily on mi-
nulle nautinnollista liikuntaa jossa pääsee näkemään laajemmin 
mielenkiintoisia paikkoja kuin esimerkiksi juoksemalla. Puhumat-
takaan kaakelialtaan pohjan tuijotuksesta. Pyöräilen siis Ketjure-
aktion ulkopuolellakin mielelläni. Toisaalta motivaationi vain kas-
vaa kun tiedostan kuinka paljon tukea SPR saa omasta ja tiimini 
suorituksesta. Olenkin erityisen ylpeä Accenture Tampereen jouk-
kueesta ja siinä vallitsevasta kannustavasta me-hengestä. Vaikka 
joskus vesisade tai jatkuva vastatuuli harmittaa niin hyvä asia saa 
aina voiton ja nousu satulaan on helppoa. 



K U K A ?

Jani Ihander
Kuka : Jani Ihander

Ikä: 33

Palveluasiantuntija, 
luottamusmies @ Ropo Capital.
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Kokemuksia jäsenhankinnasta 
luottamusmiehen näkökulmasta

Jani Ihander aloitti työt laskutus- ja 
maksuvalvontapalveluita tarjoavas-
sa Trust Kapitalissa syyskuussa 2016. 

Seuraavana vuonna yritys osti Enfo Zen-
derin tiedonvälityspalveluliiketoiminnan 
ja yhdistymisen myötä syntyi Ropo Capi-
tal. Samassa yhteydessä Luotto- ja perin-
täalan työehtosopimus vaihtui Tietoteknii-
kan palvelualan työehtosopimukseen.

– Aloitin työt Trust Kapitalissa pk-yri-
tysten ja perintäpuolen asiakaspalvelu-
tehtävissä. Käytännössä teen edelleen sa-
maa työtä, mutta asiakasfokus on muut-
tunut. Teen nykyään paljon enemmän töitä 
asiakasrajapinnassa ja neuvon päivittäi-
sissä ohjelmistoomme liittyvissä asioissa. 
Lisäksi olen toiminut luottamusmiehenä 
noin 2,5 vuotta.

Luottamusmiehenä Jani on neuvonut ja 
opastanut Tietoalan jäseniä ja jäsenyyttä 
harkitsevia, sekä jakanut työpaikalla tie-
toa liiton eduista ja palveluista. Päätimme 
kysyä Janilta, miten hän perustelee liiton 
jäsenyyden sekä miten jäsenhankinta käy-
tännössä toimii.

Miksi kuulua ammattiliittoon?
Useimmiten liiton jäsenyys tulee puheek-
si uuden työntekijän aloittaessa työt yri-
tyksessä.

– Olemme kasvava yritys ja uusia työn-
tekijöitä palkataan tasaiseen tahtiin. Mel-
ko usein tiedustelu liittokuvioista tulee 
henkilöltä itseltään – halutaan tietää, mi-
hin liittoon kannattaa tai pitää kuulua, Ja-
ni kertoo.

– Asiasta on saattanut olla puhetta esi-
merkiksi perehdytyksen yhteydessä, 

jolloin henkilöä on neuvottu ottamaan yh-
teyttä luottamusmieheen.

Liiton jäsenyyden suosittelemisen Jani 
kokee tärkeäksi monestakin eri syystä.

– Kaikkein helpointa henkilölle on kuulua 
oikeaan liittoon, jolloin hän saa oikean pal-
velun. Ollessaan yhteydessä liittoon hänen 
ei tarvitse selitellä taustoja siitä, millai-
nen yritys on kyseessä, vaan liiton henki-
lökunnalla on jo valmiiksi tietämys firmas-
ta, Jani kertoo.

– Mikäli henkilö kuuluu työpaikan näkö-
kulmasta väärään liittoon, joutuu hän te-
kemään paljon enemmän asiansa eteen. 
Luottamusmiehet voivat toki ohjeistaa hä-
net oikean tahon puheille, mutta kovin-
kaan paljoa emme voi häntä siinä tilan-
teessa auttaa.

Janin mukaan joukkovoiman merkitys 
korostuu esimerkiksi työehtosopimusneu-
votteluissa.

– Tietoalan TES on yleissitova, mikä on 
meille tärkeää, sillä työnantajamme ei ole 
järjestäytynyt. Yleissitovuus ei kuiten-
kaan ole itsestäänselvyys – onkin välttä-
mätöntä, että liiton jäsenmäärä pysyy kor-
keana, jotta meillä olisi painoarvoa neu-
votteluissa.

Liitto on tukena työelämän 
ylä- ja alamäissä
Työelämässä sattuu ja tapahtuu, ja mikäli 
huono onni osuu omalle kohdalle, liiton jä-
senyys mahdollistaa sen, ettet jää täysin 
yksin. Jani kuitenkin korostaa, että mah-
dolliset ongelmatilanteet eivät ole ainoa 
syy kuulua liittoon.



TIETOA. 2 : 2020  |  21

J Ä S E N E T

Insinööriliiton Suosittelen! -jäsensuosittelukampanjassa voit osallistua 
liittoyhteisön vahvistamiseen suosittelemalla jäsenyyttä kollegalle tai 
kaverille, joka ei vielä ole Insinööriliiton jäsen. Aina, kun uusi jäsen liittyy 
suosituksesi perusteella, saat palkinnon.

Lue lisää: 
https://www.ilry.fi/jasenyys/tietoa-jasenyydesta/suosittele-jasenyytta

– En haluaisi alkaa viestimään uudelle 
työntekijälle heti ensimmäiseksi negatii-
visen kautta, että hei, jos firmalla alkaa-
kin mennä huonosti, niin onneksi liitto on 
silloin apuna. Yritän aina tuoda esille, et-
tä Tietoalan jäsenyyteen kuuluu kattavas-
ti sekä omia että Insinööriliiton ja Akavan 
tarjoamia etuja työelämän eri tilanteisiin, 
Jani kertoo.

– Itse pidän yhtenä parhaimmista eduis-
ta työsopimusten oikolukua, josta on pal-
jon hyötyä esimerkiksi silloin, kun vanhana 
työntekijänä joutuu uusimaan sopimuksia. 
Toki palvelua voi ja kannattaa hyödyntää 
myös työnhaun ohessa.

Jani arvioi, että ihmiset, jotka kuulu-
vat liittoon, eivät ehkä pelkää työpaikkan-
sa puolesta niin paljon kuin liittoon kuulu-
mattomat. Toisaalta liiton merkitys ja jä-
senyyden tuoma arvo tunnistetaan usein 
vasta silloin, kun oma työpaikka on aidosti 
vaakalaudalla.

– Varsinkin näinä poikkeusaikoina liiton 
jäsenyys on voinut tuoda alitajuntaises-
ti henkistä tukea. Koen, että korona on li-
sännyt liittymishalukkuutta jonkin verran. 
Tällä hetkellä meidän yrityksessämme on 
enää hyvin vähän sellaisia henkilöitä, jotka 
eivät kuulu mihinkään liittoon.

Jokainen päättää itse jäsenyydestään
Jani painottaa, että lopullinen päätös jä-
seneksi liittymisestä on aina henkilöllä it-
sellään.

– Tapoihini ei kuulu pakottaa ketään lii-
ton jäseneksi. Jäsenhankinta on tietynlais-
ta myymistä, mutta mikäli ihminen on kii-
reinen tai ei koe liiton jäsenyyden olevan 
ajankohtaista, en tyrkytä hänelle liittotie-
toutta väkisin, sillä se ei palvele ketään. 
Mikäli henkilö on vakaasti päättänyt, ettei 
halua kuulua liittoon, niin hän on päätök-
sensä tehnyt. 

Joskus vastaan tulee myös sellaisia ti-
lanteita, ettei henkilö ole alun perin 
halunnut liittyä liittoon, mutta on-
kin myöhemmin muuttanut mie-
lensä.

– Tällaisissa tapauksis-
sa asiaan on voinut vaikut-
taa epävarmuus omaa työpaik-
kaa kohtaan. Henkilö on saattanut 

esimerkiksi nähdä, että työkaveri on saa-
nut ongelmatilanteessa konkreettista 
apua liitolta, Jani kertoo.

Yksi yleisimmistä syistä liittoon kuulu-
mattomuudelle on Janin mukaan se, että 
henkilö kuuluu jo Yleiseen työttömyyskas-
saan, eli YTK:hon.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että pelkkä 
työttömyyskassan jäsenyys ei sisällä am-
mattiliiton palveluita.

Etujen paljous voi olla hämmentävääkin
Janin mukaan niin sanotut perusedut, ku-
ten matkavakuutus, ovat sellaisia, joita ei 
yleensä tarvitse juurikaan mainostaa jäse-
nyyttä harkitseville. Erilaisia etuja on kui-
tenkin paljon, ja niiden etsiminen ja löytä-
minen vaatii jonkin verran oma-aloittei-
suutta myös jäseneltä. 

Esimerkiksi lakipalveluiden ja muiden 
neuvovien palveluiden sisältö ei Janin ko-
kemuksen mukaan ole aina täysin selvää 
kaikille ja se tuntuukin olevan kysymys-
merkki, mistä asioista liittoon uskaltaa ol-
la yhteydessä.

– Epävarmoissakin tilanteissa asiakas-
palveluun voi olla yhteydessä, sillä siel-
tä osataan varmasti kertoa, voiko liitto ol-
la kyseisessä asiassa avuksi, Jani muis-
tuttaa.

Keskustellessaan jäsenten kanssa Ja-
ni mainitsee yleensä, että jäseneduista 
voi hakea lisätietoa sekä Tietoalan että In-
sinööriliiton verkkosivuilta. Liiton jäsenyy-
teen sisältyy yllättävän paljon palveluita, 
joiden olemassaoloa ei tiedosteta taikka ai-
na muisteta. Jani nostaakin esille Member+ 
-palvelun yhtenä tällaisena esimerkkinä.

– Usein itsekin tajuan vasta jälkikäteen, 
että olisi voinut katsoa olisiko palvelus-
sa ollut esimerkiksi hotellin alekoodeja. Se 
ei jotenkin ole mielessä automaattisesti, 

koska kyseessä on erillinen palvelu, Ja-
ni kertoo.

– Sitä voisi ja pitäisikin tuoda esille pal-
jon nykyistä enemmän.

Miten jäsenhankintaa voi tehdä?
Janin mukaan luottamusmiehen on help-
poa ottaa jäsenyys puheeksi oman ase-
mansa kautta. Esimerkiksi esittäytymisen 
yhteydessä on loogista kertoa myös liiton 
jäsenyydestä. 

Korona-aika ja etätyöskentelyyn siirty-
minen on kuitenkin tuonut omat haasteen-
sa jäsenhankintaan – miten ottaa asia pu-
heeksi, kun perinteisiä kahvipöytäkeskus-
teluita ei enää ole? 

– Olemme kahden kaupungin yritys – toi-
mimme Kuopiossa ja Porvoossa – joten il-
man etätyöaspektiakin tiedonvälitys on ol-
lut aika ajoin haastavaa, Jani kertoo.

– Viime aikoina olen esitellyt itseni uusil-
le työntekijöille sähköpostilla. Viestin lop-
puun olen liittänyt tiiviin liittoaiheisen in-
fopaketin sekä kehottanut olemaan yhtey-
dessä, mikäli jokin asia askarruttaa.

Liiton jäsenyyttä voi suositella työkave-
reille myös vaikkei itse toimisi luottamus-
miesasemassa. Janin mukaan aihetta voi 
lähestyä esimerkiksi jäsenetujen kautta.

– Varsinkin jos on itse löytänyt jonkin 
hyvän edun, niin siitä kannattaa ehdotto-
masti vinkata työkaverille. Ylipäätään toi-
voisin, että jäsenet käyttäisivät enem-
män liiton tarjoamia palveluita – positii-
viset kokemukset kun ovat sitä parasta 
mainosta.

– Voit myös ohimennen mainita, että lii-
tyit liittoon. Ehkä työkaveri ei ole tullut 
ajatelleeksi asiaa ja haluaa kuulla lisää. 
Kerro hänelle, mistä voi liittyä tai ohjaa hä-
net luottamusmiehen puheille, me annam-
me kyllä lisätietoja mielellämme. 
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Epävarmuutta  
voi taklata

Työpaikoilla epävarmuus 
saattaa näkyä tempoilevina 
päätöksinä tai työyhteisön 
pahoinvointina. Siinä 
missä toinen porskuttaa 
kuten ennenkin, toinen 
ahdistuu epävarmuudesta. 
Epävarmuutta voi kuitenkin 
lievittää.

Koronatilanne on myllertänyt työpaik-
kojen työjärjestelyjä sekä aiheutta-
nut monelle epävarmuutta työn jat-

kuvuudesta. Lisäksi henkilökohtainen elä-
mä on voinut kuormittua, kun pandemian 
kestosta ei ole tietoa. 

Tutkimukset osoittavat, että pitkään 
kestävä epävarmuus heikentää työnteki-
jöiden terveyttä ja hyvinvointia. 

Myös Työterveyslaitoksen johtava kon-
sultti Susanna Kalavainen vahvistaa, että 
yleistä huolestuneisuutta on vaikeaa sie-
tää pitkään. 

– Työntekijän tulisi miettiä, mihin asioi-
hin epävarmuus liittyy. Epävarmuudesta 
johtuvat huolet voivat selkeytyä keskus-
tellessa, Kalavainen sanoo.

T e k s t i :  T i i n a  T e n k a n e n



Vinkit epävarmuuden

sietämiseen
1.  Palastele epävarmuuden 

tunne miettimällä, mitkä 
konkreettiset asiat 
aiheuttavat huolta. 

2.  Pohdi aktiivisesti, mihin 
epävarmuutta ja huolta 
aiheuttaviin tekijöihin 
voit vaikuttaa tai mihin 
työyhteisösi voi vaikuttaa. 

3.  Ota henkisesti etäisyyttä 
epävarmuuden ja huolen 
aiheuttajaan. Keskity asioihin, 
jotka ovat kunnossa ja jotka 
tuottavat iloa.

4.  Pidä huolta omasta 
terveydestäsi. Riittävä 
lepo, liikunta ja ravinto 
ovat kulmakiviä myös 
epävarmuuden tunteista 
selviämiseen.

5.  Hae tukea, jos seinät tuntuvat 
kaatuvan päälle ja ajatukset 
alkavat kiertää kehää. 
Työnantaja on vastuussa 
työntekijän fyysisestä ja 
henkisestä terveydestä. 
Tukea saat esimieheltä ja 
työterveyshuollosta. 

Lähteet: Jarna Savolainen, 
Työturvallsuuskeskus ja Susanna 

Kalavainen, Työterveyslaitos
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Hyvinvoinnista pidettävä huolta
Työterveyslaitoksen Kalavaisen mukaan 
muutostilanteissa tulisi kiinnittää tavallis-
ta enemmän huomiota työntekijöiden hy-
vinvointiin. Etätyössä tämä korostuu.

– Verkkopalaverin aluksi voitaisiin kes-
kustella yleisiä työhön liittyviä asioita 
työntekijöiden hyvinvoinnin kartoittami-
seksi, Kalavainen toteaa.

Lisäksi esimiehen olisi hyvä rohkaista 
työntekijöitä erilaisiin tapoihin tehdä työ-
tä. Esimerkiksi kokoukseen voisi osallistua 
puhelimella ulkona kävellen, jos se sopii 
kokouksen luonteeseen. 

– Ei ole tarkoitus, että etätöissäkään ol-
laan liimautuneena tietokoneen ruutuun 
koko työpäivän ajan. Tarvitaan fyysistä ir-
tiottoa työstä. 

Viestinnällä selkeyttä
Osa työpaikoista toimii etukäteen tehdyn 
varautumissuunnitelman mukaisesti, osa 
etenee päivä kerrallaan. Joissakin työpai-
koissa epävarmuus voi näkyä äkkinäisinä, 
hätiköidyn oloisina päätöksinä.

– Työnantajan toimet voivat herättää 
työntekijöissä kummastusta, jos heille ei 
ole tarjolla tietoa tai perusteluja kokonais-
käsityksen muodostamiseksi, Työturvalli-
suuskeskuksen kehittämispäällikkö Jarna 
Savolainen toteaa.

Hänen mukaansa epävarmuutta voi kui-
tenkin taklata hyvällä viestinnällä. Erityi-
sesti poikkeustilanteissa viestinnän laatu 
ja määrä erottavat Savolaisen mukaan hy-
vät työpaikat huonoista.

– Parasta viestintää on avoin, jatku-
va vuorovaikutus johdon ja työntekijöiden 
kesken.

Tiimistä tukea työhön
Esimiehillä on muutospaineessa ja epä-
varmassa tilanteessa vastuullinen tehtä-
vä saada jokainen työntekijä tuntemaan 
roolinsa tärkeäksi, Savolainen muistuttaa. 
Toimintaa pitäisi suunnata eteen päin ja 
luoda tulevaisuudenuskoa. 

– On todella kuormittavaa työntekijäl-
le, jos hän ei saa tiimin tukea. Myös poik-
keustilanteissa olisi keskityttävä yhdes-
sä tekemiseen. Lisäksi olisi arvostettava 
jokaisen työntekijän työpanosta, Savolai-
nen neuvoo. 

Myös työntekijöiden vaikutusmahdol-
lisuuksien lisääminen olisi tärkeää. Tämä 
edellyttää Savolaisen mukaan jatkuvaa 
vuoropuhelua henkilöstön kanssa. 
– Työnjohdon olisi kuunneltava henkilös-
tön mietteitä vaikkapa työvuorojen, työ-
aikojen ja työtehtävien kuormittavasta 
vaikutuksesta sekä reagoitava niihin.

Käytännöt selkeiksi
Epävarmoina aikoina työsuojeluorgani-
saatiolla työsuojeluvaltuutettuineen on 
tärkeä asema työhyvinvoinnin ylläpitäjä-
nä. Susanna Kalavaisen mukaan luotta-
musmiesten pitäisi tällöin olla entistä ak-
tiivisempia. 

– Etenkin pandemian aikana kannattaa 
sopia selkeästi käytännöistä. Esimerkiksi 
miten tiloja käytetään, miten tuetaan etä-
työtä ja miten varmistetaan, että erilaiset 
huolenaiheet tulevat kuulluiksi. 

Työntekijän pitäisi muistaa pitää huol-
ta itsestään kokonaisvaltaisesti myös etä-
työssä. 

– Lepo, liikunta ja terveellinen ravin-
to tuovat tukea arkeen, niin että pitkäkes-
toinen jaksaminen varmistuu, Kalavainen 
summaa. 



Hieno  Merimaisema
Merimaisema on viihtyisä, 
tasokas ja hyvin varusteltu 
lomahuoneisto paritalossa 
Kalajoen hiekkasärkillä. 
Paikka tarjoaa monipuolisia 
aktiviteetteja, mutta 
toisaalta myös rauhaa ja 
mahdollisuuden rentoutua. 

Lomahuoneisto sopii hyvin lapsiper-
heelle, mutta sinne mahtuu hyvin 
myös useampi aikuinen. Alakerrassa 

on kaksi makuuhuonetta, joista toisessa 
on 160 cm leveä parisänky ja toisessa huo-
neessa kaksi 80 cm leveää runkopatjasän-
kyä. Lisäksi yläkerran ”maisemahuonees-
sa” on 120 cm leveä runkopatjasänky. Myös 
olohuoneen kulmasohvalla voi nukkua vä-
hintäänkin päiväunet.

Asunnon varusteisiin kuuluvat mm. tiski-
kone ja pyykinpesukone. Huoneistossa on 
myös säilytystilaa matkatavaroille. Taloyh-
tiöllä on pihassa grillikatos. 

Kesällä 2020 kenttä oli upeassa kunnossa.
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Työsuhteen päättäminen 
lomautuksen aikana

Tänä vuonna ennätysmäärä työnte-
kijöitä on lomautettu erimittaisiksi 
ajoiksi. Useat keväällä lomautetut on 

jo kutsuttu takaisin töihin, mutta samaan 
aikaan monien kohdalla lomautus jatkuu 
edelleen.

Lomautuksella tarkoitetaan työnanta-
jan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja 
palkanmaksun väliaikaista keskeytystä 
työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. 
Työntekijä voidaan lomauttaa määräaikai-
sesti tai toistaiseksi eli niin, että lomau-
tuksen päättymisaika ei ole tiedossa. Lo-
mauttaa voidaan myös kokoaikaisesti tai 
osittain työaikaa lyhentämällä. Lomautus 
päättyy joko työhön paluuseen tai työsuh-
teen päättymiseen. 

 Lomautuksen aikana sekä työnanta-
ja että työntekijä voivat päättää työsopi-
muksen laissa säädetyin edellytyksin, ku-
ten irtisanomalla tai purkamalla sopimuk-
sen. Lomautuksen aikana työntekijä voi 
poikkeuksellisesti irtisanoa työsopimuk-
sensa ilman irtisanomisaikaa riippumat-
ta siitä, onko työsopimus määräaikainen 
vai toistaiseksi voimassa oleva tai onko lo-
mautus toteutettu kokoaikaisena vai osit-
taisena. Jos työnantaja on ilmoittanut lo-
mautuksen päättymisestä 7 päivän ilmoi-
tusaikaa käyttäen, tätä oikeutta ei enää 
ole vaan työntekijän on noudatettava nor-
maalia irtisanomisaikaansa. Jos työnanta-
ja sen sijaan irtisanoo työsopimuksen lo-
mautuksen aikana, työntekijällä on oikeus 
irtisanomisajan palkkaa vastaavaan kor-
vaukseen.

Lomautus on tarkoitettu väliaikaisek-
si toimenpiteeksi. Laissa ei kuitenkaan ole 
säädetty maksimia lomautuksen kestolle 

ja lomautus voisi pahimmillaan kestää vuo-
sia. Tällaisia ”roikkolomautuksia” varten 
lakiin on 90-luvulla otettu ns. 200 päivän 
sääntö: lomautuksen kestettyä yhdenjak-
soisesti yli 200 kalenteripäivää työnteki-
jällä on irtisanoutuessaan oikeus saada 
korvauksena irtisanomisajan palkkansa. 
Korvaus vastaa työnantajan noudatet-
tavan irtisanomisajan palkkaa ja sisältää 
myös lomakorvauksen. 

200 päivän sääntö turvaa siis työnte-
kijän asemaa pitkään jatkuneissa lomau-
tustilanteissa, joissa lomautuksen päät-
tymisaika ei ole työntekijän tiedossa. Läh-
tökohtaisesti 200 päivän sääntö ei koske 
osittaisia lomautuksia ja lyhytkin työs-
kentely lomautuksen aikana katkaisee yh-
denjaksoisuuden. Säännöksen kiertämis-
tarkoituksessa tarjottu lyhytaikainen työ 
ei laskentaa katkaise, kuten ei vuosiloma-
kaan.  

Tulkinnallisempi kysymys on useat toi-
siaan seuraavat määräaikaiset lomautuk-
set. Jos kyseessä on lain kiertämistarkoi-
tuksessa tehty jatkuvien määräaikaisten 
lomautusten sarja, työntekijä voi käyttää 
oikeuttaan vedota 200 päivän sääntöön. 
Se, onko kyseessä kiertämistarkoitus, tu-
lee ratkaista yksittäistapausta koskevan 
kokonaisharkinnan perusteella. Tällöin 
otetaan huomioon ne olosuhteet, joissa 
työnantaja on lomautuspäätöksiään teh-
nyt. Jos esimerkiksi lomautuspäätöksiä 
tehtäessä on ollut todennäköistä, että lo-
mautuksen päättyessä työntekijälle olisi 
ollut tarjolla työtä, määräaikaisen lomau-
tuksen valintaa toistaiseksi voimassa ole-
van sijaan ei voi pitää lain kiertämisenä. 
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Hieno  Merimaisema
Vesipedon suosikkikohde
Uimaranta on miltei Merimaiseman takapi-
halla. Mutta jos mieluummin lillut altaassa, 
suunnista parin kilometrin päähän kylpy-
lä Spa Hotel Saniin. Lapset puolestaan ra-
kastavat vesipuisto Jukuparkia, jonne nii-
nikään on kaksi kilometriä.

Golfia äitienpäivästä isänpäivään
Hieman reilun kolmen kilometrin päässä 
Merimaisemasta sijaitsevat Kalajokigol-
fin kaksi golfkenttää. 18-reikäinen par 
73-kenttä on hiekkapohjansa ansiosta pe-
likunnossa varhaisesta keväästä myöhäi-
seen syksyyn. Kentän kapeat väylät, leveät 
hienohiekkaiset bunkkerit ja isot viheriöt 
antavat haastetta kaikentasoisille pelaa-
jille. Jos peli ei kulje, voit silti nuuskia me-
ren tuoksua ja tuulta ja ihailla maisemia – 
tai bongailla lampaita.

Keskikesällä voit golfata melkeinpä läpi 
vuorokauden.

Metsän keskelle rakennetulle 9-reikäi-
selle par-3 kentälle pääset kokeilemaan 
golfia myös ilman greencardia. Jos innos-
tut lajista, ehdit viikon aikana osallistua 
golfkurssille ja suorittaa kortin. 

Kesällä 2020 viikon pelioikeus maksoi 
200 euroa. Netin kautta löytyi myös edulli-
sia (20–30 eur/kpl) pelilippuja.

Jukuparkin yhteydessä on Seikkailu-
golf-rata, jonne voit ostaa myös erillisen 
pääsylipun.

Muita aktiviteetteja
Loma-asunnon läheltä kulkee lankkupol-
ku, jota pitkin patikoiden tai pyöräillen 
voit ihailla meren vaahtopäitä ja rannan 
kultaisia hiekkadyynejä. Lankkupolku on 
4 km pitkä. Luontopolkuja puolestaan on 
yli 20 km.

Hiekkasärkillä voit myös ratsastaa ja lä-
hiympäristön metsistä voit etsiä kiintoras-
teja tai geokätköjä sekä sienestää.

Kalajoen hiekkasärkät on kuuluisa ju-
hannusjuhlistaan ja loppukesän Venetsia-
laisistaan.

Viihdekeskus Merisärkässä voit tanssia, 
laulaa karaokea tai bilettää yökerhossa. 
Viihdekeskuksessa on useita eri teemoilla 
toimivia ravintoloita. 

Tapion Tuvan ravintolassa on tarjolla ko-
tiruokaa ja kahvilassa maankuuluja munk-
keja. Myymälästä voit hankkia lähialueen 
tuottajien käsitöitä, lahjatavaroita ja mat-
kamuistoja. Tapion Tuvalla on myös taide-
näyttelyjä. 

Tapion Tuvalta voit ostaa kalastuslupia 
sekä vuokrata erilaisia polkupyöriä, kuten 
läskipyöriä ja sähköpyöriä. 

Etäisyydet
jäätelökioski 50 m 
lankkupolku 100 m 
uimaranta  200 m 
Lohilaakso  300 m
Viihdekeskus Merisärkkä 1200 m 
Tapion Tupa 1200 m 
Vesipuisto Jukupark  2000 m
Superpark  2000 m
kylpylä Spa Hotel Sani 2000m 
kauppakeskus Raitti 2000 m
Meriluontokeskus 2100 m
golfkenttä  3400 m 
Kalajoen keskusta 7200 m 
Plassi 9000 m

Kalajoen vanha kaupunki Plassi on vie-
railun arvoinen kohde kylämiljöineen ja 
museoineen. Plassilla voi tutustua jugend-
huvila Havulaan, pieneen kalastusmu-
seoon tai vain nauttia vanhojen puutalojen 
tunnelmasta.

Pihapiirin puodista löytyy käsin tehtyjä 
matkamuistoja ja käyttötavaroita. Museo-
kahvilan porkkanakakku on herkullista.  

Kangasmetsästä löytyi tatteja jo heinäkuun 
puolivälissä. 

Tietoalan jäsenenä voit vuokrata lomamökkejä edulliseen 
jäsenhintaan. Tutustu mökkeihin tarkemmin osoitteessa 
https://www.tietoala.fi/jasenena/mokkiesittely
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Member+ 
(https://memberplus.fi/) 

Member+ on akavalaisten liittojen yhteinen jäsenetupalvelu. Tieto-alan ja Insinööriliiton jäsenenä voit rekisteröityä palvelun käyttäjäk-si ja hyödyntää eri yritysten tarjo-amia monipuolisia etuja ja tuote-alennuksia.
Alennuksia saat muun muassa seu-raavista palveluista:• A-lomat ry:n lomahuoneistot mm. Levillä, Himoksella, Rukalla, Ylläksellä, Vuokatissa, Muoniossa, Tahkolla ja Vierumäellä• Kotimaan hostellit

• Äänikirjapalvelut
• Etätyöpisteen huonekalut• Huonekalut ja sisustustuotteet• Älypuutarha

• Kauneudenhoitotuotteet• Vaatteet ja jalkineet• Lehtitarjoukset
• Hyvinvointivalmennukset• Autonvuokraus

• Finanssipalvelut
• Kiinteistönvälitys

Tietoalan jäsenenä voit käyttää 
sekä Tietoalan omia jäsenetuja että 
Insinööriliiton jäsenetuja – tarjolla 
on laaja kattaus palveluita arkeen ja 
vapaalle. Tälle sivulle on koottu muutamia 
tutustumisen arvoisia poimintoja.

Insinööriliitto 
(https://ilry.fi) 

• Liiton asiantuntijapalvelut
• Yksityiselämän lakineuvonta
• Koulutukset ja webinaarit
• Insinöörilakki ja -sormus
• Insinööri-lehti
• IF:n vakuutusedut työelämään ja 

vapaa-ajalle
• Danske Bank – edut asunto-

lainaan, peruspankkipalveluihin 
ja sijoittamiseen

• Liiton omat lomahuoneistot ja 
mökit

• Porukassa.fi yhteiskilpailutus
• F-Securen tietoturvapalvelut 

jäsen etuhintaan
• Teboil polttoaine-etu

Vinkki: 
Lataa Insinööriliiton mobiilisovel-
lus ILRY Mobiili, niin saat Insinööri-
liiton palvelut sekä sähköisen  
jäsenkortin kätevästi suoraan pu-
helimeesi. Sovelluksen voi ladata 
Google Play ja Apple App Store  
-sovelluskaupoista.

Monipuoliset edut  
tuovat lisäarvoa 
jäsenyydelle

Tietoala 
(https://tietoala.fi)

• Mukana neuvottelemassa Tieto-

tekniikan palvelualan työehto-

sopimusta (TES)

• Tietoalan omat lomamökit

• Jäsentapahtumat ja -tilaisuudet

• Jäsenhintaiset liput erilaisiin kol-

mannen osapuolen tilaisuuksiin 

(esim. konsertit, teatteriesityk-

set, festarit)

• Tietoa-lehti

Vinkki: 

Korona-aika on tuonut omat haas-

teensa tapahtumatuotantoon, 

mutta niiden aika koittaa taas sil-

loin, kun voimme kokoontua turval-

lisesti. Voit kuitenkin jo nyt ehdot-

taa tulevaa tapahtumaa esimer-

kiksi nettisivujemme lomakkeen 

kautta: 

www.tietoala.fi/tapahtumat 
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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, työehtoasiantuntijat 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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