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Työn murroksen keskellä 
pitäisi varautua myös oman 
ammattinsa muutokseen. 
Millaisia taitoja tulevai
suuden työelämässä 
tarvitaan? 

CGI yhdisti voimat Kareliaammattikorkeakoulun kanssa 
saattaakseen työntekijöidensä kesken jääneet opinnot 
päätökseen.
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P U H E E N J O H T A J A L T A

Keväisenä aamupäivänä 
25.3.2021 Teknologiateollisuus  
ry:ltä tuli eitoivottu ilmoitus. He ei
vät jatkossa neuvottele enää valta
kunnallisia työehtosopimuksia, vaan 
perustavat uuden Teknologiateol
lisuuden työnantajat ry:n, joka jat
kossa vastaa valtakunnallisista työ
ehtosopimuksista. Vanhan Teknolo
giateollisuus ry:n rooliksi jää antaa 
neuvoa ja apua jäsenyrityksilleen, 
jotka neuvottelevat yrityskohtaisia 
työehtosopimuksia. Kyseinen linjan
muutos tuli työntekijäpuolelle täy
tenä yllätyksenä. Vaikka Metsäteol
lisuuden työantajaliitto olikin oman 
irtiottonsa työmarkkinatoiminnas
ta tehnyt jo viime syksynä, kukaan ei 
kuitenkaan vielä odottanut, että jon
kin muun alan työnantajaliitto seu
raisi näin nopeasti perässä.  Kukaan 
ei voi vielä tietää, miten neuvottelu
järjestelmän romuttaminen heijas
tuu työpaikoille ja koko ympäröivään 
yhteiskuntaan.

Nyt jos koskaan voidaankin perus
tellusti sanoa, että suomalaiset, so
pimisella aikaansaadut työehdot ja 
hyvinvointiyhteiskunnan perusra
kenteet ovat vaarassa. Jatkossa ei 
meidänkään alalla ole itsestään sel
vää se, että työstä maksettaval
la korvauksella voi elättää itsensä 

ja perheensä. Kyse ei ole pelkästään 
työehtosopimuksista vaan kokonai
suudesta, johon kuuluvat mm. työ
lainsäädäntö ja eläkeratkaisut. Näis
tä on aiemmin sovittu yhdessä kol
mikannassa. Mutta kun yksi osapuoli 
omista itsekkäistä tarpeistaan läh
tien päättää muuttaa pelisääntöjä, 
on peli rikki eikä se enää toimi. Lue ai
heesta lisää lehden sivuilta 10–12.

Olemme tehneet työtä jo reilun 
vuoden ajan poikkeusoloissa. Co
vid 19 viruksen aiheuttaman pande
mian vuoksi suuri osa alamme työn
tekijöistä on ollut jo viime vuoden 
maaliskuusta asti etätöissä viruksen 
leviämisen estämiseksi. Alkuun etä
työ oli monille tervetullut piristys
ruiske normiarkeen. Työmatkoihin ei 
enää päivittäin kulunutkaan aikaa ja 
vapaaaika lisääntyi. Myös työpäivän 
pystyi rytmittämään paremmin per
hearjen ja muun vapaajan kanssa. 
Nyt kun etätyötä on tehty reilu vuo
si, on osalle kotona työskentely käy
nyt raskaaksi. Työn ja vapaaajan ero 
on alkanut hämärtyä, eikä työn aihe
uttamasta kuormituksesta enää eh
dikään palautua. 

Edellytykset hyvälle työergo
nomialle eivät myöskään usein 
ole kotikonttorilla kunnossa. Mo
nelta puuttuu kotikonttorilta 

korkeussäädettävä työpöytä, kun
nollinen työtuoli, erillinen näyttö 
ja rauhallinen työtila. Em. työergo
nomian puutokset ovat jo nyt näh
tävissä työterveyshuollon tilas
toissa lisääntyneinä tuki ja liikun
taelinongelmina. Samaan aikaan 
sairauspoissaolot ovat kuitenkin ko
konaisuutena vähentyneet, joka joh
tuu siitä, että kausiinfluenssaan sai
rastuneiden määrä on vähentynyt 
selvästi. 

Viimeaikaisten tietojen perusteel
la näyttää vihdoin siltä, että pande
mian huippu olisi taipumassa. Ko
koontumisrajoitukset ja muut ra
joitustoimet tuottavat tulosta ja 
rokotuksetkin edistyvät. Hetken ai
kaa joudumme vielä pinnistelemään, 
mutta toivo paremmasta huomisesta 
elää ja toivottavasti heti kesälomien 
jälkeen pääsemme palaamaan taas 
takaisin työpaikoille tekemään töi
tä kasvotusten sekä nauttimaan lou
nastauoista, käytäväkeskusteluis
ta ja verkostoitumisesta työkaverei
den kanssa. 
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Tapahtumat siirtyivät 
verkkoon – tapahtumien 
tulevaisuus muuttumassa

 

Tietoalan tapahtumavaliokunta on viettänyt hieman hiljais
eloa alkuvuoden 2021, koska paikan päällä olevat tapahtumat 
on rajoitettu lähes minimiin. Sen vuoksi olemme järjestäneet 

tässä vaiheessa tapahtumia vain verkossa. Jatkamme näiden vir
tuaalisten tapahtumien tuottamista myös tulevaisuudessa, koska 
silloin pystymme tarjoamaan osan tapahtumista suoraan jäsenten 
kotisohvalle paikkakunnasta riippumatta.

Tiivistämme yhteistyötä Helsingin Insinöörit HI ry :n kanssa ja 
olemmekin jo tässä alkuvuonna lähettäneet tiedotteita heidän ta
pahtumistaan, jotka ovat avoinna Tietoalan jäsenille. Seuraa siis 
tiedotteita! 

Myös Insinööriliiton tapahtumat ovat auki ja näet ne osoittees
sa https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/koulutukset/
tapahtumat-ja-koulutukset/. Insinööriliitolla on kattava tapahtu
matarjonta sisältäen muun muassa erilaisia webinaareja. Tulem
me tekemään Insinööriliiton kanssa yhteistyötä niin, että avaam
me jäsentapahtumia myös Insinööriliiton kanssa suoraan ja näihin 
tapahtumiin Tietoalan jäsenet voivat tietenkin osallistua myös.

Tietoala järjesti alkukevään aikana kaksi verkkotapahtumaa, 
joissa oli mukavasti väkeä. Hyvinvointiluento sekä Kiviä taskussa 
karanteeniteatterin esitykset olivat hyvin suosittuja. Hyvinvoin
tiluento toteutettiin, koska saimme jäsenistöltä palautetta, että 
tällaiselle olisi tarvetta.

Kiviä taskussa teatteriesitys toteutettiin taas oikeastaan sen 
pohjalta, kun olimme saaneet siitä etukäteen tietoa, että se on 
suosittu näytelmä ja lähes aina liput myyvät loppuun. Nyt liput ei
vät loppuneet, kun tapahtuma oli siirretty verkkoon. Lisäksi esi
tyksen sai katsoa jälkilähetyksenä viikon ajan. Tämäkin oli pelk
kää plussaa. Lisäksi teatteri oli nyt mahdollisuus tarjota koko Suo
meen suoraan kotiin.

Myös virtuaalisesti toteutetut HEDpäivät yhdessä YTNTieto
alan kanssa keräsivät väkeä ilahduttavasti. Parhaimmillaan verk
kolähetystä seurasi n. 100 henkilöstön edustajaa. Tuo tapahtuma 
toteutettiin Helsingin Pasilan studiolta suorana livelähetyksenä. 
HEDpäivistä on oma artikkelinsa tässä lehdessä toisaalla. 

Tietoalan omalla tapahtumasivulla https://tietoala.fi/ 
tapahtumat/ tarjotaan pääsääntöisesti nyt vain verkkotapahtu
mia, joita lisätään sivuille tasaisin väliajoin. Pyrimme tarjoamaan 
musiikkia, teatteria ja luentoja – suunnitteilla on myös virtuaali
vierailuja yrityksiin. Sivusta voi tilata itselleen RSSsyötteen, niin 
ei sitten jää tapahtuma huomaamatta, kun se sinne lisätään. Ta
pahtumat perustuvat kyselyn tuloksiin, joka oli Tietoala ry:n verk
kosivuilla vastattavissa loppuvuodesta 2020.

Loppuvuotta varten olemme tehneet alustavia suunnitelmia ta
pahtumien järjestämisestä paikan päällä. Tarkoitus olisi järjestää 
ainakin Linnanmäkipäivä, jäsentapahtuma Leppävaaran minigol
fiin ja museorautatiepäivä Humppilassa. Nämä tapahtumat ovat 
suunnitteluasteella, joten seuraa jäsentiedotteita. Toivottavas
ti tapahtumat pystytään järjestämään. Tapahtumista Linnanmä
kipäivä on heinäkuussa, museorautatiepäivä ja minigolf elokuus
sa. Perinteiset pikkujoulut ovat myös edelleen suunnitelmissa ja 
ne järjestetään perinteiseen tapaan Tietoalan syyskokouksen jäl
keen. Meille voi lähettää edelleen toiveita tapahtumista osoittee
seen tapahtuma@tietoala.fi tai täyttää tapahtumasivulla olevan 
lomakkeen. 

Aurinkoista kevään jatkoa sekä kesää! 

Tero Hakanen
Tapahtumavastaava
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Lisää tapahtumia ja ilmoittautuminen tapahtumiin verkossa: 
https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/koulutukset/tapahtumat-ja-koulutukset/ 

>

Poimintoja Insinööriliiton 
koulutus- ja tapahtumakalenterista

Työnhaku
18.5.  

Webinaari: Työnhakuklinikka
Työnhakuklinikka on parin viikon välein toistuva 
parituntinen webinaari, jossa käydään läpi työn
haun tehostamista ja tehdään työnhakua tuke
via toimia.

3.6.  
Webinaari:  
Olen hyvä – asenne ja jaksaminen työnhaussa
Webinaarissa keskitytään oman arvon tunnista
miseen ja siitä saatavan energian hyödyntämi
seen työnhaussa. 

8.6.  
Webinaari: 
Miten kannattelen työnhakukuntoa kesän yli
Valmennuksessa annetaan eväitä tasapainottaa 
työnhaku, palautuminen ja voimavarat.

Projektitaidot
17.5.  

Webinaari: Ketterä projektimenetelmä
Koulutuksessa opitaan määrittämään projektin 
vastuut ja roolit ketterässä ympäristössä.

18.5.  
Webinaari: Oman kehon ja mielen hallitseminen 
osana työyhteisöä
Koulutuksessa käydään läpi omia toimintatapoja 
ja opitaan toimimaan osana erilaisuutta.

20.5.  
Webinaari:  
Lean-ajattelu jatkuvan kehittymisen kulttuuriin
Koulutuksessa tutustutaan Leanajatteluun ja 
mietitään, kuinka Lean synnyttää positiivisen vir
tauksen.

Oma jaksaminen
26.5.  

Webinaari: Työn tehokkuus
Koulutuksessa etsitään tapoja taklata ajanhallin
nan haasteita ja löytää keinoja oman tehokkuu
den lisäämiseksi.

1.6.  
Webinaari: Koronasta kuivin jaloin
Tule hakemaan ideoita hyvinvointisi edistämiseen 
tästä webinaarista.

Esimiestaidot
8.6. 

Webinaari: Esimiehen haastavat tilanteet
Koulutus lisää esimiehen valmiuksia kohdata 
haastavia tilanteita rakentavasti ja ratkaisu 
keskeisesti.

Virtuaalitapahtumat
21.5.  

Kotisohvalla-konsertti:  
Reino Nordin ja Maija Vilkkumaa 
Lähde mukaan kesäiseen virtuaalikonserttiin, 
jossa esiintyvät Reino Nordin ja Maija Vilkkumaa. 
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Akkuja historiasta nykypäivään

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

kadmiumia. Elektrolyytti on aine, joka jo
honkin liuottimeen (esimerkiksi veteen) 
liuenneena tai sulassa tilassa johtaa säh
köä ja jonka sähkövirta hajottaa kemialli
sesti. Uusinta akkuteknologiaa edustavat 
erilaiset suolaakut joita tullaan tulevai
suudessa käyttämään erityisesti autoissa.

Lyijyä sen olla pitää
Lyijyakun toimintaperiaate on sähkökemi
allinen reaktio. Akkua varattaessa syöte
tään siihen tasavirtaa, joka saa aikaan ke
miallisen reaktion lyijylevyillä. Koska lyijy 
on raskasmetalli eikä se hajoa luonnos
sa, on sen ilmastovaikutuksista puhuttu jo 
kauan ”saastuttavana” akkutyyppinä. Lyi

jyakun tuottama hetkellinen virta on ollut 
sen verran suuri, että näitä akkuja on val
mistettu ympäristön haittavaikutuksis
ta huolimatta yhä edelleen, mutta akkujen 
valmistus on vähenemään päin, koska akuil
le on asetettu ilmaston päästötavoitteet 
ja tarkoitus on luopua tästä akkutyypistä 
kokonaan.

Litiumioniakulla liikkuvia 
laitteita käyttämään
Liionakku  koostuu negatiivisesta (ano
di) ja positiivisesta (katodi) elektrodista, 
sekä elektrolyytistä. Elektrolyytti eristää 
positiivisen ja negatiivisen elektrodin ja 
mahdollistaa siten litiumionien liikkumisen 
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Virtaa säästöön
Akku, laite jolla varastoidaan sähköä, on 
kautta historian ollut eräs puhutuimmista 
keksinnöistä. Kukapa ei nyt haluaisi ”siirtää 
sähköä” toiseen paikkaan ja käyttää säh
kölaitettansa sen avulla. Akulla käytetään 
matkapuhelimia, televisioita, polkupyöriä, 
erilaisia työkaluja, leikkaussalissa olevia 
laitteita, sekä tietysti autoja ja kannetta
via tietokoneita. Akut jaetaan pääpiirteis
sään kahteen luokkaan, eli perinteisiin ak
kuihin ja litiumakkuihin.

Perinteiset akut jaetaan vielä kahteen 
perusryhmään niissä olevien elektrolyyt
tien mukaan: happoakkuihin, joissa elekt-
rolyytit ovat lyijyä, ja lipeäakkuihin, jois
sa elektrolyytit ovat nikkeliä, rautaa tai 



anodin ja katodin välillä. Akku on käytös
sä tällä hetkellä puhelimissa, sähköautois
sa ja hybrideissä sekä kannettavissa tie
tokoneissa ja tableteissa. Litium on kevyin 
mahdollinen metalli ja laite varastoi ener
giaa kokoonsa nähden paljon, joten siksi se 
on käytössä erityisesti näissä liikutettavis
sa ja kannettavissa laitteissa. Lisäksi akku 
purkaa itseään hyvin vähän ja säilyttää va
raustaan jopa vuosia. 

Akun valmistamiseen tarvitaan kobolt
tia, joka on kallista hankkia. Kobolttia saa 
tällä hetkellä rajatusti ja lisäksi sitä pi
tää louhia ja siihen tarvitaan laitteita, jo
ten laitteiden käyttö lisää ilmastopäästö
jä merkittävästi. Lisäksi koboltin kuljetus
kustannukset lisäävät akun valmistuksen 
kustannuksia. Koboltista suurin osa, noin 
70%, hankitaan Kongosta. Suomi on kobol
tin jalostuksessa Kiinan jälkeen maailman 
toiseksi suurin jalostaja. Automarkkinoil
la koboltista pyritään kuitenkin jo eroon ja 
esimerkiksi Tesla on jo ilmoittanut, että ha
luaa täysin kobolttivapaan akun, koska ko
boltin hankkiminen on kallista. Mielenkiin
toista nähdä, mitä tulevaisuus tuo tulles
saan.

Suola-hiili-akku – vaihtoehto 
tulevaisuuteen
Akkuvalmistajat kehittelevät koko ajan uu
sia tapoja tehdä entistä ympäristöystäväl
lisempiä akkuja. Myös materiaaleja halu
taan korvata. Suolaakkuja valmistetaan 
hiilestä, rikistä ja hiekasta. Näitä raakaai
neita esiintyy kaikkialla maailmassa ja ne 
ovat sen vuoksi halpoja, helposti saatavia 
ja akkuja on turvallista kuljettaa paikas
ta toiseen. 

Suolaa saadaan merivedestä ja suola
kaivoksista, hiiltä saadaan kivihiilestä ja 
selluloosasta. Rikki on öljynjalostuksen si
vutuote, jota kuitenkin syntyy prosessin 
seurauksena. Suola, rikki ja hiekka ovat 
täysin kierrätettävissä. Suolaakun par
haimmat ominaisuudet ovat sähkön varas
toinnissa, joten se voisi teoriassa korva
ta sähköauton akun. Akkujen koko on sen 
verran suuri, että ne eivät sovellu kokonsa 
vuoksi matkapuhelimiin. Suolaakku nimi
tys tulee siitä, että akussa oleva elektro
lyytti on suolaa, kun se lyijyakussa on rik
kihappoa.

Maailmalla käytetään ns. Sulasuolatek
niikkaa, jolla auringon lämpöä otetaan tal
teen minkä jälkeen siitä tehdään myöhem
min sähköä. Suolaakulla pystyy valmista
maan sähköä tällä tavalla talteen otetusta 
lämmöstä.

Puuakku – suomalainen tuote?
Suomessa valmistetaan jo nyt tuotetta, jo
ta voidaan käyttää akuissa raakaaineena.

Aine on nimeltään ligniini ja ainetta on 
puussa ja kasveissa valmiina. Muuntamis
prosessilla aineesta saadaan eräänlaista 
lipeää, jota voidaan käyttää litiumakussa 
olevan fossiilisen grafiitin korvaajana.

Litiumakussa akun anodi, se osa johon 
sähköionit virtaavat, on valmistettu usein 
grafiitista. Ligniini on hiilipohjainen ja sitä 
voidaan käyttää akuissa, joita käyte
tään kulutuselektroniikassa sekä 
autoteollisuuden akkujen kor
vaajana ja energian varas
tointijärjestelmänä. Ai
ne on uusiutuva ja 
myrkytön raaka 
aine, ja lisäksi lignii
nillä voidaan vielä korvata 
uusiutumatonta hiiltä.

Timanttiakku
Kaliforniassa kerrotaan valmistettavan ak
kua, jota ei pidä koskaan ladata. Akkujen 
toiminta perustuisi pelkästään hiilen eri 
muotoihin, jollainen timanttikin on. Ydin
voimalassa käytettävä grafiitti on tarkoi
tus siirtää akun sisään sen sisäiseksi ener
gianlähteeksi. Grafiitissa on radioaktiivis
ta hiiliisotooppia ja kun se hajoaa, siitä 

syntyy mm. typpeä ja elektroneita. Grafiit
ti käsitellään vaarattomaksi ja siitä saa
daan aikaan hiileen pohjautuvaa timant
tia. Akun ilmastovaikutus on huima, jos täl
lä tapaa saadaan ydinjätettä säästöön ja 
akku on vaaraton. Minua silti vähän epäi
lyttää. Akkua on ehdotettu käytettävän 
autoissa ja kannettavassa elektroniikas
sa.

Lopuksi
Akkuteknologian tulevaisuus näyttää kai
ken kaikkiaan mielenkiintoiselta ja muka
vaa tässä asiassa on myös se, että Suo
messa on alan työpaikkoja sekä teollisuut
ta. Ilmastopäästöihin liittyvät asiat on 
otettu nykyään jo erittäin hyvin huomioon 
ja niitä pyritään lisäksi kehittämään ko
ko ajan. Artikkelissa olevista ”akkumalleis
ta” mietin itse tulevaisuudessa kyllä puua
kun hankkimista. Tämä on ympäristöys
tävällinen palaveri ja heti kun se saadaan 
kännykkään tai vaikka tablettiin ja tietoko
neeseen toimimaan, niin vaihdan siihen. Ti
manttiakku sen sijaan kuulostaa aika hur
jalta, kun siihen varastoidaan ihan suo
raan ydinjätettä. Onkohan timanttiakku 
sittenkin huijausta? 
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Tietoturva ja 
epätietoisuus 
Mitä myyttejä tietoturvaan 

liittyy ja miksi  
ITammattilaisten tulisi 

olla niistä tietoisia?

Ruudulla vilisee kirjaimia. Hikipisarat 
virtaavat otsaa pitkin ja paine on sie
tämätön. Vastapuoli on juuri laukais

sut todella kyvykkään hyökkäyksen ja koko 
ITtiimi säntäilee koneelta toiselle estääk
seen hyökkäyksen leviämisen. Käytävää 
pitkin kävelee läppärin kanssa pelastus:  
Yrityksen tietoturvavastaava. 

Tietoturvavastaava avaa koneensa ja 
ruudulla vilisee lisää kirjaimia. Tämä mys
tinen sankari painaa enteriä ja laukaisee 
oman skriptinsä. Hyökkäys on estetty ja 
yritys on pelastettu. Hupparisankari pois
tuu takaisin kellariinsa odottamaan seu
raavaa taistelua kädessään päivän viides 
Joltkola.

Kuvaus voisi olla hyvinkin mistä tahansa 
kyberhyökkäyselokuvasta, firmojen ope
tusvideoista tai dokumenttisarjoista. Tie
toturvan ympärillä on vuosien myötä sil
le rakentunutta mystiikkaa, jota ei osittain 
halutakaan poistaa. Epätietoisuus ja sitke
ästi elävät myytit heikentävät osittain niin 
sanottua tietoturvahygieniaa tai tietotur
vakypsyyttä. Myyteistä pois oppiminen voi 
olla hyvinkin vaikeaa.

Käynnistimme alkuvuodesta kollegani 
Kari Huolilan kanssa 10 viikkoa kestäneen 
videosarjan tietoturvamyyteistä, jossa ha
lusimme purkaa niihin liittyviä vääriä us
komuksia. Kokosin niistä tähän muutaman, 
jotka koskevat erityisesti ITammattilaisia 
sekä esimerkiksi palveluvastaavia, ja jotka 
mielestäni on syytä kumota.

1. ”Mutta tämähän on auditoitu!”
Yksi yleisimmistä myyteistä liittyy audi
tointiin. Usein auditoinnin ajatellaan tar
koittavan samaa kuin että tietoturva on 
kunnossa. Jos kysyn kymmeneltä ITalalla 
työskentelevältä henkilöltä mitä tietotur
vaauditointi tarkoittaa, saan todennäköi
sesti kymmenen erilaista vastausta. Jopa 
tietoturvaammattilaiset puhuvat samal
la termillä eri asioista. Palvelusta vastaava 
odottaa yhtä asiaa, tietoturvaammattilai
nen puhuu toisesta. Lopputuloksena saa
daan kyllä arvio, mutta hyvän tietoturva
testauksen korvike se ei välttämättä ole.

Tein yhdessä vaiheessa uraani hyppäyk
sen syvälle auditoinnin eli tarkastuksen 
maailmaa. Jo ensimmäinen päivä oli mär
kä rätti päin naamaa. Riskien ja uhkakuvien 

laajempi katsominen ei kuulu tänäkään päi
vänä perinteisen auditoinnin maailmaan. 
Havaitsin ongelmia, mutten voinut rapor
toida niitä. Se olisi ollut ”konsultoivaa”, jo
ka ei perinteisten tarkastajien maailmaan 
kuulunut johtuen jo hieman vanhoista puo
lustuslinjaasetelmista ja tarkastajan riip
pumattomuudesta. Käytännössä näet ris
kejä, tietoturvaheikkouksia ja ongelmia, 
mutta tarkastajan näkökulmasta niihin ei 
voi puuttua.

Näen yhä tänäkin päivänä tietoturvaau
ditoinneissa tätä samaa ajatusmaailmaa, 
eli kontrolleihin keskittymistä, pintapuolis
ta testausta ja raportointia näiden valos
sa. Tämän päivän ITkehityksessä tietotur
va kertaharjoituksena ei kuitenkaan toimi 
ja siksi eri vaiheiden testaukset, arvioinnit, 
laajemmat testauskokonaisuudet sekä esi
merkiksi kehitykseen sidotut prosessit ja 
tehtävät pitäisi olla näkyvämmin ja aktiivi
sesti mukana.

Tarkastukselle/auditoinnille on kuitenkin 
aikansa ja paikkansa, joka tulee muistaa. 
Sanaa auditointi ei sen sijaan tulisi käyt
tää, kun puhutaan tietoturvatestauksen, 
arvioinnin tai vaikkapa läpäisytestauksen 
tarpeesta. Kysyttäessä, miten tietoturva 
on otettu huomioon, vastaus ”Tämä on au
ditoitu” ei välttämättä kerro mitään.

2. Pilvipalvelutoimittaja vastaa 
tietoturvasta? Kyllä, mutta ei teidän.
Se maailma, kun infrapalvelutoimittajan 
vastuuhenkilö kuvasi miten tietoturva huo
mioidaan, on pilvipalveluiden myötä muut
tunut. Valitettavasti tuo ajatusmaailma 
elää silti edelleen vahvasti, ja siinä uskos
sa eletään liiankin tiukasti. Ne kuuluisat pil
vipalvelutoimittajat kyllä hoitavat tieto
turvan, ja valtaosin jopa sillä tasolla, mis
tä aikoinaan voitiin vain uneksia. Mutta se 
ei poista palvelun käyttäjän vastuuta. Niin 
sanottu ”jaettu vastuu” riippuen pilvipal
velun luonteesta vaihtelee paljonkin.  Pil
vipalveluista vastaavat tarjoavat pääosin 
laajempaa suojaa, ei niinkään palvelinte
hoa ostavan yksittäisen yrityksen tai pal
velun suojaa.

Samassa yhteydessä nousee esiin 
kaksi muutakin asiaa. Jos aikaisemmin 
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erityispyyntöjä, esimerkiksi kysymyksiä 
siitä miten tietoturvasta on huolehdittu, 
saatettiin toimittaa konesalia pyörittäväl
le taholle, tänä päivänä pystyn aika hyväl
lä varmuudella toteamaan, että vastauk
sena saadaan linkit sivulle, jossa näitä on 
esitetty. Tässäkään ei ole mitään väärää, 
koska vastuu tietoturvan huomioimisesta 
on myös palvelua käyttävällä yrityksellä tai 
heidän kumppaneillaan.

Toinen asia liittyy niihin tietoturvakykyi
hin ja teknologioihin, mitä palvelusta on 
saatavilla. Painotan sanaa saatavilla, kos
ka vastuu käyttöönotosta, eri suojataso
jen kontrolleista ja integraatioista on os
tavalla yrityksellä tai palvelusta vastaaval
la. Pilvitoimittaja harvemmin näitä kytkee 
päälle. 

Pilvitietoturvassa on vielä paljon epätie
toisuutta, väärinymmärryksiä ja uudelleen 
oppimisen tarvetta. Niin liiketoiminnalli
sesti kuin myös tietoturvan näkökulmasta 
pilvi on iso mahdollisuus. Kun kuitenkin teh
dään kopio nykyisestä ja siirretään pilveen, 
jää hyöty usein saavuttamatta. Siksipä 
vastuiden ja rajanvetojen ymmärrys, aivan 
kuten myös pilvitietoturvakentän hahmot
taminen ovat tärkeässä roolissa. Pilven tie
toturva ei rakennu itsestään. ITammatti
laisilla on merkittävä vastuu neuvoa ja oh
jata asiakkaita ja kumppaneita muutoksen 
yhteydessä.

3. Palvelutoimittaja vastaa tietoturvasta 
– vai vastaako sittenkään?
Viimeisenä myyttinä nostan esiin toimitus
ketjun tietoturvan ja sen puutteen. Koko
naisketjun turvallisuus voi lopulta olla vain 
niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Harva or
ganisaatio vastaa ITpalvelukentästään it
se. Ja monilla on useita kumppaneita. Tie
toturvan näkökulmasta kumppanuus on 
kuitenkin turhan usein paperilla ja lupauk
sissa tehtyä, mutta käytännön tasolla huo
mioiminen ja seuraaminen ontuu. 

Asiaa teknisesti tarkasteltuna, harva ke
hittäjä jättää käyttämättä erilaisia valmii
ta komponentteja, viitekehyksiä tai kirjas
toja. Näiden tietoturvan taso voi vaihdella 
hyvinkin paljon ja merkittävä osa havai
tuista haavoittuvuuksista kohdistuukin 
näihin. Se missä ongelma tulee vastaan, on 
tietoisuus ja seuraaminen. Moni organisaa
tio on sopimuksellisesti vastuussa, mut
ta harvoin näiden lupausten perään kysel
lään. Ja kun asioita ei varmisteta, asiaa ei 
nähdä merkittäväksi tai vastuuta siirre
tään liiaksi yksittäisille kehittäjille. Tällais
ta uhkakentän kertymää on huomattavasti 
haastavampaa korjata. 

Toimitusketjuja laajemmin katsoessa 
merkittävin havaitsemani syy tietoturva
puutteiden taustalla on toimitusmallien 
rakenteissa. Tietoturva nähdään tärkeäk
si, mutta vain paperilla. Käytännössä kun 
kuluja leikataan, on kuvitteellisesti ”ar
voa tuottamaton” tietoturva ensimmäisiä 
asioita, joita ollaan valmiita tekemään vain 
osittain tai jättämään pois. Erilaisia tieto
turvavaatimuksia ja sopimuksia on, mutta 
niihin on jätetty paljon tulkinnanvaraisuut
ta. Kyse on harvoin kuitenkaan vastuiden 
pakoilusta vaan ymmärtämättömyydestä 
sekä näkemyseroista. Jos tietoturvavaati
muksia joutuu tulkkaamaan palvelusta vas
taavan toimesta, on niiden osalta vastassa 
laajemmat keskustelut jossakin vaiheessa, 
kun oletukset eivät vastaa tehtyä. 

Myös erilaisia sertifikaatteja käytetään 
tasosta ja tekemisestä kertoessa, vaikka 
pahimmillaan ne eivät kosketa palveluko
konaisuutta kuin nimellisesti. 

Organisaatioiden tulisikin aktiivisem
min seurata, testata ja vaatia niiden tieto
turvakokonaisuuksien täyttymistä. Kump
paneiden pitäisi kyetä kertomaan, miten 
ne täytetään käytännössä. Tietoturvan 
arkipäiväistäminen ja mystiikan poista
minen, eli asioista avoimesti puhuminen 
kumppaneiden kanssa ja vaatimustason 

K U K A ?

Niko Marjomaa
Accenture Oy

Kirjoittaja työskentelee  
Accenture Security -yksikössä  
yritysjohdon ja hallituksen tieto- 
turva-asiantuntijana. Vapaa- 
ajallaan hän tutkii Internetin  
ihmeellisyyksiä, seuraa erilai-
sia vakoiluun liittyviä uutisia tai 
on jonkin pelikoneen ääressä.

Tietoturvamyyttisarja on kokonaisuudessaan katsottavissa Youtubessa:>

nostaminen ovat jo hyviä keinoja tilanteen 
parantamiseksi.

Tietoturvan ympärillä tulee aina ole
maan myyttejä, uskomuksia ja mystiikkaa. 
Todellisuus on kuitenkin se, että 99 % tieto
turvatyöstä on liiketoiminnalle arvon tuot
tamista, tekniikan tukemista ja päivätyö
tä koneen ääressä. Se mystinen 1 %, jolloin 
tietoturvan Clark Kent pukee sankariviitan 
ylleen ja pelastaa maailman, johtuu usein 
siitä, että tuo 99 % on unohdettu. 
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Muuttunut työmarkkinatilanne –

Tietotekniikan palvelualan työnantaja
liiton Teknologiateollisuus ry:n maalis
kuinen ilmoitus perustaa uusi Tekno

logiateollisuuden työantajat ry (jatkossa 
lyhenne TT) niminen työnantajaliitto se
koitti syksyn työehtosopimusneuvottelui
den lähtökohdat kertaheitolla. Jatkossa TT 
on se taho, jonka kanssa neuvotellaan val
takunnallisista työehtosopimuksista. Ny
kyinen Tietotekniikan palvelualan työehto
sopimus, joka on voimassa 30.11.2021 as
ti, on yleissitova. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaikkien tämän toimialan yritysten on nou
datettava työntekijöihinsä kyseistä työ
ehtosopimusta, joka takaa samantasoiset 
työehdot työnantajasta riippumatta. Eri
tyisesti meidän alallamme, jossa työvoi
makustannukset ovat ylivoimaisesti suurin 
kustannuserä, on työehtosopimuksen mer
kitys alan yritysten väliseen kilpailuasetel
maan merkittävä. Mikään alan yritys ei ole 
työehtoja polkemalla voinut saada aihee
tonta kilpailuetua muihin yrityksiin näh
den, vaan oma markkinaosuus on pitänyt 
saavuttaa muilla normaaliin yritystoimin
taan liittyvillä seikoilla.

Jatkossa asia ei olekaan näin yksinkertai
nen. On erittäin todennäköistä, ettei meil
lä ole enää jatkossa yleissitovaa työeh
tosopimusta, jossa työehtomme on mää
ritelty. Yleissitovan työehtosopimuksen 
edellytyksenä olisi, että TT:hen pitäisi liit
tyä yrityksiä niin paljon, että heidän yh
teenlaskettu työntekijämääränsä vastai
si noin puolta alan työntekijöiden määräs
tä. Tällä hetkellä tämä tavoite vaikuttaa  

epätodennäköiseltä. Jotta tavoite saavu
tettaisiin, pitäisi vähintään kaikkien jo en
nestään järjestäytyneiden yritysten liit
tyä TT:hen. 

Vaikka TT:n tavoite on jatkossakin solmia 
valtakunnalliset työehtosopimukset, niin 
pitää erottaa, että valtakunnallinen työeh
tosopimus ei ole sama asia kuin yleissito
va työehtosopimus. Valtakunnallisesta työ
ehtosopimuksesta, jos sellainen saadaan 
solmittua, on todennäköisesti tulossa mei
dän alallemme normaalisitova työehtoso
pimus eikä yleissitov,a kuten nykyinen sopi
mus. Normaalisitovuus tarkoittaa sitä. et
tä sen määräykset sitovat ainoastaan niitä 
yrityksiä, jotka ovat TT:n jäseniä. Ne yrityk
set, jotka jäävät vanhan Teknologiateolli
suus ry:n jäseniksi, mutta eivät liity uuteen 
TT:hen, voivat neuvotella yrityskohtaisia 
työehtosopimuksia, jos TT:n työehtosopi
muksesta ei tule yleissitova. Työehtosopi
muksen yleissitovuudesta päättää yleissi
tovuuden vahvistamislautakunta

Niille työntekijöille, joiden työnantaja ei 
kuuluu kumpaankaan em. työantajaliitois
ta, saattaa hyvinkin koittaa ankeat ajat ja 
paluu takaisin aikaan, jolloin työnantaja sa
neli työehdot. Monia yrityksiä saattaa hou
kutella vain raha: lain suoma suoja työnte
kijälle on monessa asiassa huomattavas
ti työehtosopimusta huonompi ja siten se 
on työnantajalle myös halvempi. Mielen
kiintoinen asia onkin, kuinka hyvää ja pysy
vää työvoimaa sellaisen yritys saa, joka me
nee työehtojen kanssa siitä, mistä aita on 
matalin.

Vaikka olemmekin Suomessa tottuneet 
elämään hyvinvointiyhteiskunnassa ja 
luottamaan siihen, että työehdot ovat koh
tuullisen hyvät ja tasaarvoiset, niin siihen 
voi olla tulossa muutos. Nyt jos koskaan 
täytyy ymmärtää, että yleissitovuuden mu
kanaan tuomat edut, jotka ovat koskeneet 
myös ammattiliittoihin kuulumattomia va
paamatkustajia, eivät enää jatkossa päde. 
Mitä enemmän näitä vapaamatkustajia on, 
sitä enemmän joudumme tinkimään jo saa
vutetuista eduista. Ainoa tae taata tasa
puoliset ja kohtuulliset työehdot on, että 
neuvottelut hoidetaan ammattitaitoises
ti niihin perehtyneiden henkilöiden toimes
ta. Ilman työehtosopimusten ja työlain
säädännön tuntemusta on vaarana, että 
neuvottelee sopimuksia, jotka ovat työnte
kijän kannalta huonoja eivätkä täytä lakien 
asettamia vaatimuksia. 

Tietoalan tavoitteena on jatkossakin 
neuvotella tietotekniikan palvelualan työn
tekijöille kohtuulliset ja tasapuoliset työ
ehdot. Näitä meidän on oltava valmiita 
puolustamaan tarvittaessa joukkovoimaa 
käyttäen.

Jotta ymmärretään työehtosopimuksen 
merkitys yksilölle, niin seuraavalla aukea
malla olevaan taulukkoon on listattu asioi
ta, joista tietotekniikan palvelualan työeh
tosopimuksessa on sovittu. Listaan pereh
tymällä voi havaita, että monessa asiassa 
pelkkä lain suoma turva on varsin heikko 
ja työehtosopimuksen ansiosta asiasta on 
sovittu paremmin. Miltä tuntuisi, jos jou
tuisit jatkossa neuvottelemaan kaikista 

Teknologiateollisuus ry:n  
ilmoitus sekoitti neuvottelukentän
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Yleissitova työehtosopimus

Kaikkien toimialan yritysten on noudatettava yleis
sitovaa työehtosopimusta. Edellytyksenä yleissito
vuudelle on se, että sopimus on valtakunnallinen ja 
asianomaisella alalla edustava. Yrityskohtainen työ
ehtosopimus ei voi olla valtakunnallinen, vaikka sen 
olisivat sopineet valtakunnalliset liitot. Edustetta
vuudessa lähtökohtana on tilastotiedoilla lasket
tava edustavuus: mikäli kaikista toimialan työnte
kijöistä n. 50% työskentelee yrityksissä, jotka ovat 

sopimuksen solmineen työantajajärjestön jäseniä, 
työehtosopimus on edustava. Jos määritellyt yleis
sitovuuden ehdot täyttyvät, yleissitovuus voidaan 
vahvistaa työehtosopimuksen yleissitovuuden vah
vistamislautakunnassa.

Normaalisitova työehtosopimus
Sopimus sitoo vain niitä yrityksiä, jotka ovat sopi
muksen tehneen työnantajaliiton jäsenyrityksiä.

listan asioista yksin ilman tukea työnan
tajasi kanssa? Se saattaa olla ikävä tosi
asia jo ensi talvena ja koskee niiden yritys
ten työntekijöitä, joiden työnantaja ei ole 
työnantajaliiton jäsen. Kannattaakin kes
kustella asiasta kollegoiden kanssa ja ky
syä yrityksen johdolta, aikooko se jatkos
sa olla työantajaliiton jäsen. Villeissä jär
jestäytymättömissä yrityksissä ei jatkossa 

tarvitse työehtosopimuksista välittää vaan 
työnantaja voi ne yksipuolisesti sanella. ja 
asianomaisella alalla edustava. Yrityskoh
tainen työehtosopimus ei voi olla valtakun
nallinen, vaikka sen olisivat sopineet valta
kunnalliset liitot. Edustettavuudessa läh
tökohtana on tilastotiedoilla laskettava 
edustavuus: mikäli kaikista toimialan työn
tekijöistä n. 50% työskentelee yrityksissä, 

jotka ovat sopimuksen solmineen työan
tajajärjestön jäseniä, työehtosopimus on 
edustava. Jos määritellyt yleissitovuuden 
ehdot täyttyvät, yleissitovuus voidaan vah
vistaa työehtosopimuksen yleissitovuuden 
vahvistamislautakunnassa. 
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Työehto Tietotekniikan palvelualan TES Suomen laki

Vähimmäis 
palkka

Vähimmäispalkat tehtäväryhmittäin ja vaativuustasoittain,  
harjoittelijan palkka 85%

Ei määräyksiä

Palkan 
korotukset

Sovittu TES:ssä Ei lakisääteisiä palkankorotuksia

Lomaraha Sovittu TES:ssä, 50% lomaajan palkasta Laki ei tunne, eli jos ei TES:ä ei lomarahaa
Lomaraha 
vapaa

Voidaan sopia paikallisesti Ei voida vaihtaa, laki ei tunne koko asiaa

Liukuva työaika "Työntekijän suostumuksella tai paikallisesti sopien voidaan siirtyä 
liukuvaan työaikaan.” Tasoitusjakso 6 kk. Paikallisesti tasoitusjaksoksi 
voidaan sopia enintään 12 kk (TES 8 §). Lisäksi paikallisella sopimuksel
la voidaan sopia enimmäissaldoksi jopa 120 tuntia.

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia liuku
vasta työajasta, enimmäiskertymä  
+60/20 h, liukuma 4 h/pvä, tasoitusjakso  
4 kk jollei TES:llä toisin sovita (TAL 12 §)

Sairasajan
palkka

4–8 vkon palkallinen sairaspoissaolo riippuen työsuhteen kestosta 
(TES 18 §)

Palkka sairastumispäivältä + 9 arkipv  
(TSL 2:11)

Sairaan lapsen 
hoitovapaa

Jopa 4 arkipv palkallinen poissaolo, jos alle 10vuotias lapsi sairastuu 
äkillisesti (TES 21 §)

Palkaton vapaa 4 pv, jos alle 10vuotias lapsi 
sairastuu äkillisesti (TSL 4:6)

Äitiysvapaan 
palkka

3 kk palkallinen poissaolo (TES 19 §) Kelan äitiysraha 105 arkipv (Sairaus 
vakuutuslaki 9 luku)

Isyysvapaan 
palkka

6 arkipv palkallinen poissaolo (TES 19 §), lopuista päivistä  
Sairausvakuutuslain mukainen Kelan isyysraha.

Kelan isyysraha 54 arkipv  
(Sairausvakuutuslaki 9 luku)

Varallaolo Varallaolokorvaus 50% tuntiansiosta, vähintään 4 h (TES 14 §) Työnantaja ja työntekijä saavat sopia varal
laolosta ja siitä maksettavasta korvaukses
ta (TAL 4 §)

Lisä ja ylityö
korvaus

Lisätyöstä maksetaan 50%:lla korotettu palkka. Viikkoylityöstä mak
setaan 8 ensimmäiseltä tunnilta 50%:lla ja seuraavilta tunneilta 
100%:lla korotettu palkka (TES 12 §)

Lisätyöstä maksetaan yksinkertainen tun
tipalkka. Viikkoylityöstä maksetaan 50%:lla 
korotettu palkka (TAL 20 §)

Ilta ja  
yötyölisä

Iltatyölisä 4,67 eur/h klo 1822, yötyölisä 9,34 eur/h klo 22–06  
(TES 11 §)

Ei määräyksiä

Puhelinsoitto
korvaus

Yhden tunnin palkka, maksetaan puhelusta muuna kuin työntekijän 
varallaolo tai työaikana 

Ei määräyksiä

Hälytysraha Vähintään yhden tunnin palkka + hälytysraha 2 tunnin palkka tai 4 tun
nin palkka jos kutsu klo 2206, maksetaan säännöllisen työajan ulko
puolella tulevasta hälytyskutsusta (TES 16 §)

Ei määräyksiä

Lähiomaisen  
kuolema ja  
hautajaiset

Lyhyt tilapäinen (yleennsä muutama päivä) palkallinen poissaolo  
(TES 21 §)

Työnantajan pyrittävä järjestämään pal
katon poissaolo pakottavasta perhesyys
tä (TSL 4:7)

Merkkipäivät 50 v, 60 v, 70 v palkallisia vapaita (TES 21 §) Ei määräyksiä
Vihkiminen "Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti 

palkallisia vapaita  (TES 21 §)"
Ei määräyksiä

Muuttovapaa Palkallinen vapaa (TES 21 §) Ei määräyksiä
Kutsunta ja  
kertaus 
harjoitukset

Asevelvollisten kutsuntatilaisuus palkallinen poissaolo, kertaus
harjoituksista maksetaan palkan ja reserviläispalkan erotus (TES 21 §)

Palkattomia poissaoloja, päiväraha  
5,20 eur/pv, reserviläispalkka 61,44–67,59 
eur/pv (asevelvollisuuslaki ja puolustus
ministeriön asetus)

Matka 
kustannusten 
korvaus

Vapaaajalla tapahtuva kotimaan matkustaminen korvataan yksin
kertaisella tuntipalkalla tai huomioidaan vähintään tehtävän vaati
vuutta paremapana palkkana. Myös päivärahojen ja kilometrikorvaus
ten maksuperusteet tulevat TES:n kirjauksista

Ei määräyksiä

Työaika 7,5 h/päivä 8 h/päivä
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Työaikaa pankkiin

Työaikapankki tuli Tietotekniikan pal
velualan työehtosopimukseen en
simmäisten joukossa jo vuonna 2005. 

Työntekijöiden jaksamista haluttiin tukea 
pidempien yhtämittaisten vapaajaksojen 
avulla. 

Mitenkään kovin aktiivisesti työaika
pankkia ei ITalan yrityksissä tuolloin otet
tu käyttöön. Tietoalan luottamusmiehil
le tehdyn kyselyn perusteella vuonna 2008 
työaikapankki oli käytössä vain kouralli
sessa yrityksiä ja jotkut työnantajat suh
tautuivat siihen hyvin vastahakoisesti. Pel
kona oli, että työntekijät alkavat ”hillota 
tunteja vaikka istumalla”. Sikäli tällainen 
epäluottamus tuntui oudolta, koska valta
osassa alan työpaikoista oli jo käytössä liu
kuva työaika. Iso syy vastahakoisuuteen oli 
pankkituntien hankalaksi koettu seuran
ta, siihen kun ei ollut firmoissa Exceliä kum
mempaa ohjelmistoa.

Viime vuonna työaikapankki tuli myös la
kiin ja Insinööriliittoon tulleiden yhteyden
ottojen perusteella voi arvella työaikapan
kin käytön laajentuneen jonkin verran. 

Mikä työaikapankki on?
Työaikapankki on työantajan ja työntekijän 
välinen sopimus erilaisten työaikaelement
tien siirtämisestä myöhemmin pidettäväk
si (yhdenjakosiseksi) vapaaksi. 

Työaikapankkiin voidaan siirtää ylityöstä 
maksettavat perus ja korotusosat. Tästä 
menettelystä on henkilön sovittava esimie
hensä kanssa etukäteen samassa yhtey
dessä, kun sovitaan ylitöiden tekemisestä.

Muita työaikapankkisopimuksessa mää
riteltäviä osatekijöitä voivat olla lisätyö 
perus ja korotusosineen, sunnuntai ja py
häpäivinä tehtävän työn korvaus korotus
osineen, viikkolepokorvaus, työajan lyhen
nysvapaat, vuosilomalain mukainen sääs
tövapaa, vapaaksi annettavaksi sovittu 
lomaraha tai sen osa, vapaaaikana mat
kustamisen korvaus, tulos, bonus tai voit
topalkkio, ilta ja yötyölisä, varallaolo, 

puhelinsoittokorvaus ja hälytystyö sekä 40 
tuntia ylittävä liukumasaldo. Rahamääräi
set osatekijät muutetaan ajaksi työnteki
jän talletushetken palkan perusteella.

Miten työaikapankki otetaan käyttöön?
Työaikapankki otetaan käyttöön työnan
tajan ja työntekijöiden välisellä sopimuk
sella.

Järjestäytyneessä yrityksessä (tällä het
kellä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyri
tyksessä) työntekijöitä sopimuksen tekijä
nä edustaa luottamusmies tai rekisteröity 
työntekijöiden yhdistys. Jos yrityksessä ei 
ole luottamusmiestä, sopimus voidaan teh
dä myös kaikkien työntekijöiden kanssa. 
Työaikapankkisopimus tehdään työehtoso
pimuksen määräysten perusteella.

Järjestäytymättömissä yrityksissä työn
tekijöitä voi sopimuksen tekemisessä 
edustaa luottamusvaltuutettu. Yleissito
vuuden nojalla työehtosopimusta noudat
tavat työnantajat voivat ottaa käyttöön 
työaikalain mukaisen työaikapankin. Suo
sittelemme kuitenkin, että myös järjestäy
tymättömissä yrityksissä otettaisi käyt
töön työehtosopimuksen mukainen työ
aikapankki, koska se sisältää työntekijän 
kannalta edullisempia ehtoja. Esimerkkinä 
mainittakoon tilanne, jossa työaikapank
kivapaan ajankohdasta ei päästä sopimuk
seen. Työehtosopimuksen mukaan työnte
kijällä on tällöin oikeus vaatia korvaus ra
hana ja korvaus maksetaan viimeistään 
vaatimusta seuraavan toisen palkanmak
sun yhteydessä.

Vaikka luottamusmies tai luottamusval
tuutettu tekisi paikallisen sopimuksen työ
aikapankista, ei kenenkään työntekijän ole 
pakko siirtää työaikakorvauksiaan työaika
pankkiin, vaan ne on edelleen mahdollista 
saada rahana. Työaikapankin käyttö on siis 
yksittäisen työntekijän oma valinta.

Mistä työaikapankkisopimuksessa 
tulisi sopia?
Työaikapankkisopimuksessa on sovittava 
ainakin työaikapankin osatekijöistä ja työ
aikasaldon säästämisrajoista. 

Sovittu työaikasaldon säästämisra
ja ei saa ylittää työaikalain mukaisia rajo
ja. Maksimissaan työaikapankkiin voidaan 
säästää 180 tuntia kalenterivuodessa ja 
kokonaisuudessaan työntekijän kuuden 
kuukauden työaikaa vastaava määrä.

Sopimukseen on hyvä kirjata käytännöt, 
miten vapaan pitämisestä sovitaan, sopi
muksen irtisanomisaika sekä irtisanomi
seen liittyvät käytännöt.

Suosittelemme sopimaan myös, et
tä työaikapankkivapaan aikana sairastu
miseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin 
vuosilomalla sairastumiseen.

Työaikapankkivapaan pitäminen
Työntekijöiden jaksamisen ylläpitämiseksi 
liitot suosittelevat, että työaikapankin pe
rusteella annettava vapaa toteutettaisiin 
vähintään viiden työpäivän yhtämittaisina 
vapaajaksoina.

Työaikapankkivapaa on vuosilomalais
sa tarkoitettua työssäolon veroista aikaa. 
Työntekijällä on vapaan aikana oikeus hen
kilökunta ja luontoisetuihin vähentämät
tömänä.

Apua työaikapankkisopimuksen tekemi
seen on mahdollista saada liiton työehto
asiantuntijoilta tai lakimiehiltä. 
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Opintojen loppuunsaattaminen 
onnistuu työn ohessa

T e k s t i :  J a r i  N e v a l a i n e n

CGI yhdisti voimat 
ammattikorkeakoulu 
Karelian kanssa 
saattaakseen 
työntekijöidensä 
kesken jääneet opinnot 
päätökseen.

ITalalla valmistuminen oppilaitok
sista ei ole ollut mikään itsestään
selvyys. Polku työelämään on usein 

haarautunut jo ennen valmistumista eikä 
tarvetta opintojen loppuun saattamiselle 
ole tullut sitten välttämättä myöhemmin
kään uran aikana. 

Noin puolet ICTalan yliopistoopiskeli
joista ei valmistu maisteriksi vuosienkaan 
kuluessa opintojen aloittamisesta, selviää 
Opetushallituksen tilastoista. Tämä sa
ma ilmiö on havaittavissa myös ammatti
korkeakouluissa, joissa työelämän imu on 
myös vahva. Ilmiö vaivaa kaikkia ICTalan 
yrityksiä ja tämän ongelman edessä yrityk
set ovat tähän asti olleet varsin voimatto
mia. 

Tähän tilanteeseen päätettiin ITpalve
luyhtiö CGI:ssä lähteä hakemaan ratkaisua, 

joka palvelisi niin työntekijöiden kuin yri
tyksenkin etua varmistamalla pätevöitymi
sen ja jatkuvan osaamisen kehittämisen.

CGI käynnisti yhteistyössä Kareliaam
mattikorkeakoulun kanssa ohjelman, jos
sa loppututkintoa vaille jääneelle työn
tekijälle räätälöidään henkilökohtainen 
opintosuunnitelma opintojen loppuun 
saattamiseksi.

Yhteistyökumppaniksi koulutuksen rää
tälöinnissä valikoitui juuri Kareliaammat
tikorkeakoulu, jonka kanssa CGI on tehnyt 
menestyksekästä yhteistyötä jo useiden 
vuosien ajan. Oppilaitostyö on yksi keskei
nen toimintakanava ITtaloille, ja se on toi
minut perinteisesti vahvana rekrytointi
väylänä. Tällä kertaa kohde on kuitenkin jo 
ammatissa toimivat henkilöt.

Kesken koulun suoraan töihin
ITalan jatkuva kasvu on mahdollistanut 
opiskelijoiden siirtymisen työelämään kes
ken opintojen jo pidemmän aikaa. On enem
minkin sääntö kuin poikkeus, että siirty
minen opiskelusta työelämään tapahtuu 
pikkuhiljaa opintojen aikana. Osaajista on 
ollut jo pidemmän aikaa selkeä pula ja yri
tykset ovat olleet omalta osaltaan edes
auttamassa opiskelijoiden työllistymistä 
kesken opintojen.

Tämä kehitys on osaltaan johtanut sii
hen, että ITtaloissa työskentelee rautaisia 

ammattilaisia, joilla ei ole muodollista pä
tevyyttä. Toki tätä pätevyyttä ei juurikaan 
ole kyselty eikä sillä ole merkitystä työteh
täviin tai uralla etenemiseen. Osaaminen 
on ollut keskiössä koko ajan, eivät asiak
kaat osta tutkintotodistuksia vaan kovaa 
osaamista.

Työskentely ilman virallista tutkintoa on 
toki ollut ”maan tapa” mutta kiristyneen 
kilpailun myötä on ITtaloissa ryhdytty tar
kemmin selvittämään osaamisprofiileja ja 
vaatimus pätevyyksistä on noussut entis
tä keskeisemmäksi. Julkisen puolen kilpai
lutuksissa pärjääminen edellyttää tarjot
tavalta henkilöstöltä myös muodollisia pä
tevyyksiä ja toimijat, joiden työntekijöillä 
ei ole esim. riittävää määrää korkeakoulu
tutkintoja, ovat auttamattomasti ulkona 
kilpailusta. Toinen työntekijöiden näkökul
masta keskeisempi ongelma on uramahdol
lisuuksien kaventuminen puuttuvien tut
kintojen takia. 

CGI:n malli koulutuksiin
CGI lähti selvittämään, millaista kiinnos
tusta yhtiön työntekijöillä olisi uudenlai
seen opintoohjelmaan. Taustalla vaikut
ti se, että yhtiö haluaa osana yhteiskun
tavastuun ohjelmaansa myötävaikuttaa 
teknologiaalan osaamisen ja osaajien kas
vuun.



• Olemme iloisesti yllättyneitä, 
kuinka suosittu pätevöitymisoh-
jelma on ollut. Saimme ohjelman 
lanseerausvaiheessa kymmeniä 
hakemuksia kattaen koko Suo-
men. Opinnot ovat nyt hyvässä 
vaiheessa ja yhteistyö koulutus-
tarjoajan kanssa on ollut hedel-
mällistä, toteaa CGI:n henkilös
töjohtaja Saara Lindfors.

• Tutkinnoista on hyötyä kaikille 
osapuolille. Työntekijöille kyse 
on oman osaamisen vahvistami-
sesta, työnantaja hyötyy tutkin-
noista kilpailutuksissa. Ammat-
tikorkeakoulu saa myös osansa, 
rahoitus on riippuvainen suori-
tetuista tutkinnoista, Lindfors 
summa tilannetta.

• Minulla on varsin suuret odotuk-
set ohjelman suhteen. Olen teh-
nyt alan aineopinnot yliopiston 
puolella, mutta tutkinto puuttuu 
alalta. Tämä ei välttämättä näy 
päivittäisessä tekemisessä, mut-
ta aika ajoin se tulee mieleen, 
pohtii Jani. 
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Jokaiselle ohjelmaan valitulle työnteki
jälle luodaan oma henkilökohtainen opin
tosuunnitelma, jossa huomioidaan jo suo
ritetut opinnot. Ohjelmaan voi osallistua 
työntekijöitä erilaisilla opintotaustoilla; 
mukana on myös yliopistoopintoja suorit
taneita työntekijöitä, jotka ovat siirtyneet 
ammattikorkeakoulun puolelle jatkamaan 
opintojaan.  Opetus on CGI:n työntekijöil
le maksutonta, ja se toteutetaan pääosin 
etänä, koska yhtiöllä on paikallisia toimi
pisteitä 18 eri paikkakunnalla ja henkilös
töä ympäri Suomen.

Nyt käynnissä olevalla hakukierroksella 
osallistujien opintotausta on monimuotoi
sempi; mukana on henkilöitä, joilla on yli
opistotausta ja tavoitteena AMKtutkinto.

Koulutuksista on muodostumassa mah
dollisuuksien mukaan pysyvä käytäntö, jo
ka tarjoaa jatkossakin luontevan opinto
polun tutkintoon tähtääville työntekijöille. 
Opintojen ja työelämän yhteensovittami
nen vaatii jatkossakin uusia malleja, joiden 
kautta osaamisen kehittäminen ja työnte
kijöiden kilpailukyky saadaan pidettyä kor
kealla. Jani Holopainen on yksi koulutukseen ha

keneista asiantuntijoista. Hän on tehnyt jo 
mittavan uran korkean tason asiantuntija
tehtävissä, mutta tutkinto puuttuu edel
leen. 



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

HED-PÄIVÄT 
tällä kertaa verkossa
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Henkilöstöedustajien neuvottelupäi
vät järjestettiin tänä vuonna verkko
tapahtumana. Lähetys juonnettiin 

Pasilan Studiolta ja esitykset pidettiin jo
ko läsnä paikan päällä tai etäyhteyden vä
lityksellä. Viime vuotiset HEDpäivät jäi
vät väliin vallitsevan koronatilanteen vuok
si ja tällä kertaa katsoimme parhaimmaksi 
järjestää asian turvallisesti etäyhteyksiä 
hyödyntäen. Tapahtuma lähetettiin suora
na lähetyksenä Youtubekanavalla ja par
haimmillaan lähetystä seurasi yli 100 kat
sojaa. Tilaisuus onnistui loistavasti verkon 
välityksellä eikä tekniikkakaan sakannut. 
Myös viestiseinä lähetyksessä toimi lois
tavasti.

Tapahtuman aluksi Tietoala ry:n puheen
johtaja Jyrki Kopperi ja YTN tietoalan pu
heenjohtaja Mikael Montonen kävivät yh
dessä läpi työehtosopimusneuvotteluiden 
rakennetta: Mistä asioista ja millä tavalla 
neuvotellaan työnantajaa edustavan liiton 
eli Teknologiateollisuuden kanssa. 

YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri  
Oksa kävi läpi edellisen kauden TESneu
vottelukierroksen perusteita, eli mitä ha
ettiin ja mihin päädyttiin. Lisäksi hän esitti 
näkemyksiä siitä, mitä ensi syksynä olevis
sa neuvottelussa on mahdollisesti edessä 
ja mihin pitää valmistautua. Petteri painot
ti esityksessään, että täytyy muistaa neu
votteluun mennessä, että mitään asioita ei 
ole sovittu. Henkilöstöedustajat kommen
toivat tässä vaiheessa viestiseinälle erit
täin värikkäästi ajatuksistaan ja toiveis
taan seuraavalle neuvottelukierrokselle, 
hyvä näin.

TESneuvotteluteemalla jatkettiin päi
vää eteenpäin työnantajaliiton puheen
vuorolla, jonka piti Teknologiateollisuuden 
työmarkkinaasiantuntija Pasi Lehtinen. 
Hän käsitteli sitä, miten tietotekniikka on 
muuttanut vanhaa tapaa toimia ja sopia, ja 
paikallista sopimista pitää jatkaa edelleen. 
Pasi kehotti pohtimaan, pitäisikö tulevai
suudessa maksaa palkkaa ajasta vai työ
suoritteesta.

Työnantajaliiton puheenvuoron jälkeen 
”lauteille” saapui Anne Lehtonen, työter
veyslääkäri Mehiläisestä. Anne piti mielen
kiintoisen luennon siitä, miten etätyö on 
näkynyt työterveyshuollossa.  

Tuki ja liikuntaelinsairaudet ovat tietys
ti lisääntyneet sekä sosiaalisten kontak
tien puute vaikuttaa selkeästi siihen, että 
kaivattaisiin vähän keskusteluhetkiä kas
votusten. Sähköisten työkalujen käyttö ja 
näyttöpäätteen tuijottelu ovat kuormitta
neet ja väsyttäneet aivoja aivan eri taval
la kuin ennen.

Hyviäkin asioita todettiin, eli etätyös
sä koetaan saavan aikaan enemmän työ
suoritteita ja omaehtoiset sairaspoissa
olot ovat vähentyneet. Etätöissä kun pe
riaatteessa voi olla vähän ”nuhaisena” jos 
muuten jaksaa töitä tehdä. Lääkäri Lehto
nen antoi myös vinkkejä jaksamiseen etä
työssä: vaikuttamisen mahdollisuus omaan 
työhön lisää hyvinvointia, eli kun enää ei 
tarvitse anoa etätyötä erikseen, edistää 
se jaksamista. Osallistujien keskuudessa 
keskustelua aiheutti tässä vaiheessa etä
työn vakuutusturva ja painotettiin sitä, et
tä kannattaa tarkistuttaa vakuutustur
va ja tarvittaessa keskustella erillisestä 

etätyövakuutuksen ottamista, jotta kaikki 
mahdolliset tapaturmat korvattaisiin.

Ensimmäisen päivän viimeinen puheen
vuoro oli annettu Evento Awardsin vuoden 
2020 puhujalle Tomi Kaukiselle. Hänen pu
heenvuoronsa keskittyi siihen, miten teet 
työtäsi tehokkaammin. Kaukisen esitys oli 
erittäin mukaansatempaava ja esitystä 
seuranneet HED:it olivat haltioissaan hä
nen puheenvuorostaan. Kaukinen painot
ti puheessaan Pomodorotekniiikan merki
tystä, eli miten voit tätä tekniikkaa hyväksi
käyttäen tehostaa työpäivää. Jaa työpäivä 
25 minuutin jaksoon ja pidä sen jälkeen 5 
min tauko ja lähde pois työpisteeltä. Sen 
jälkeen sinulla on jälleen tehoa seuraavaan 
työsuoritteeseen. Neljän 25 minuutin jak
son jälkeen pidä pitempi tauko ja tee jo
tain muuta.

Kaukisen esityksessä kiinnitti huomio
ta se, miten kaikki sähköiset välineet oh
jaavat meidän työntekoamme. Kun sinulle 
tulee sähköposti, on siis pakko vastata sii
hen. Mieti heti, kannattaako siihen vastata 
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– lisäät itse sähköpostin määrää vastaa
malla siihen heti. Ehkä asia ei ole niin  tär
keä, kun se sähköpostilla tulee. Mielenkiin
toinen näkökulma asiaan oli se myös se, et
tä jos itse käytät visuaalisia työvälineitä 
esittämiseen, niin sinua ei voi häiritä.  Sit
ten etäpalaverit pitää lopettaa ajallaan ja 
saada tauko kahden palaverin väliin. Kauki
sen esityksen jälkeen olikin mukava lopet
taa neuvottelupäivien ensimmäinen päivä.

Neuvottelupäivien toinen päivä alkoi 
syksyllä edessä olevien TESneuvottelui
den läpikäynnillä ja keskustelulla henkilös
töedustajien kanssa. 

TESneuvotteluiden läpikäynnin jälkeen 
oli vuorossa HEDpäivien ”perinneosio”, 
Insinööriliitto ry:n lakimiehen, Eeva Salmen 
puheenvuoro. Eeva kävi läpi muuttuneen 
työaikalain kohtia henkilöstöedustajille. 
Tässä vaiheessa edustajilta tuli todella pal
jon kysymyksiä. Kysymyksiin saatiin todella 
seikkaperäiset ja asiantuntevat ratkaisut, 
ja Eeva saikin paljon kiitosta vastauksis
taan ja osio koettiin erittäin tarpeellisek
si edelleen.

Seuraavaksi esiintymisvuorossa oli  
yhteistoimintaasiamies Joel Salminen 
Työ ja elinkeinoministeriöstä. Joel esitte
li omasta näkökulmastaan paikallista sopi
mista. Esityksen keskeinen viesti oli, että 
sopimisesta ei tule yhtään mitään jos vain 
sanellaan, eli aitoa sopimishalua ei ole.

Neuvottelupäivien loppuosa oli varat
tu sitten vähän ”kevyemmille” aiheille. En
sin käytiin läpi työmarkkinatutkimuksen 
tuloksia YTN tietoala ja Tietoala ry:n  tut
kimuspäällikkö Jenni Larjomaan tekemän 
yhteenvedon pohjalta. Tästä esitykses
tä jäi mieleen etenkin se, että etätöissä ol
laan onnistuttu erittäin hyvin ja kaksi kol
masosaa vastanneista tekee etätyötä ko
ko ajan.

Viimeisenä ohjelmanumerona YTN tie
toalan viestijä Tiina Henry-Biabaud kertoi 
viestinnän välisistä eroista eri kulttuuri
en välillä, eli miten eri kulttuurit olettavat 
sinun reagoivan tiettyyn tilanteisiin. Vies
tinä muistan esimerkiksi sen, että yleen
sä kaikki kulttuurit sanovat sen mitä halua
vat, mutta esimerkiksi japanilaisessa kult
tuurissa joudutaan usein arvailemaan, että 
mitähän tarkoitetaan – japanilainen kun ei 

sano mitään, mutta olettaa sinun olevan jo 
jotain mieltä valmiiksi.

Järjestäjät saivat myös perinteisen yllä
tysohjelman järjestettyä tähän HED 
päivien tapahtumaan, nimittäin Insinööri
liiton edunvalvontapäällikkö ja Tietoala 
ry:n pitkäaikainen hallituksen jäsen ja enti
nen puheenjohtaja Jouko Malinen tuli ker
tomaan omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan 
ennen kuin hän jää ansaitulle eläkkeelle.

HEDpäivät koettiin edelleen tarpeelli
seksi ja tekstiseinällä keskustelu oli todel
la vilkasta. Myöskin järjestelyjä kehuttiin 

loistaviksi. Selkeästi eniten keskustelua 
kirvoitti Tomi Kaukisen puhe siitä, miten 
sähköiset laitteet määräävät meidän työ
tämme sekä hänen mukaansatempaava ta
pansa puhua. Henkilöstöedustamisen pe
rinteisestä näkökulmasta Eeva Salmen pe
rinteinen toisen päivän ”lakimies vastaa” 
osio herätti paljon keskustelua. Ja niin 
kuin aina, esitykset pysyivät aikataulussa, 
mutta kysymysten tulva esitysten jälkeen 
oli niin valtavaa, että sen vuoksi järjestäjil
lä oli omat haasteensa pysyä aikataulussa 
– mutta loistavasti siitäkin selvittiin. 
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Työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020  

Mikä muuttui?
laisessa työssä, jossa vähintään puolet työajasta on sellaista, jon
ka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itse päättää.

Joustotyössä työnantaja voi määritellä tehtävät ja tavoitteet, 
mutta työn tekemisen ajoittaminen ja sijoittaminen ovat pääasial
lisesti työntekijän päätettävissä.

Työntekijä voi esimerkiksi työskennellä sunnuntaisin, jos siitä on 
sovittu. Mutta silloin se on normaalia työaikaa. Jos sen sijaan työn
antaja tekee aloitteen työnteosta sunnuntaille, on se normaalia 
sunnuntaityötä, joka korvataan 100 prosenttia korotetulla pal
kalla.

Joustotyössä ei sovelleta liukuvaa työaikaa eikä kerrytetä sal
doja. 

Joustotyöstä on aina sovittava kirjallisesti työnantajan ja työnte
kijän kesken. Sopimuksessa sovitaan ainakin seuraavista asioista:

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

• mahdollisesta kiinteästä työajasta, joka voi olla alle 
puolet työntekijän säännöllisestä työajasta,

• viikkolevon sijoittamisesta,
• työajasta, jota noudatetaan joustotyön päättymisen jälkeen.

Työntekijä tai työnantaja voi irtisanoa joustotyösopimuksen kulu
vaa neljän kuukauden mittaista tasoittumisjaksoa seuraavan uu
den neljän kuukauden jakson lopussa. 

Neljän viikon ”vuosilomatakuu” 
Uusi työaikalaki takaa neljän viikon vuosiloman työntekijälle, joka 
sairauden tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi ei muuten saisi 
vähintään neljän viikon vuosilomaa. 

Ammattiliittojen toiveista huolimatta matkaaikaa ei edelleen
kään lueta työajaksi. Sen sijaan työajan käsitteen laajentaminen 
kaikkeen työhön mahdollistaa sen, että esimerkiksi matkustaessa 
työnantajan määräyksestä tehty työ lasketaan samalla tavoin työ
ajaksi kuin varsinaisessa työpisteessä tehty työ.

Kaiken kaikkiaan lain muutokset jäivät melko vähäisiksi. Päivi
tetty laki kuitenkin antaa mahdollisuuksia uudenlaisten työnteko
käytäntöjen tarpeisiin. 

Julkaisimme tämän jutun alun perin 
Tietoa-lehdessä 1/2020. Lain käyttöönoton 
siirtymäaika päättyi vuoden 2020 lopussa, ja 
monissa yrityksissä siirryttiin noudattamaan 
uutta lakia vuoden 2021 alusta. Kyseisillä 
työpaikoilla muutos näkyy vasta nyt.

Työaikalain soveltamisalaa täsmennettiin, mutta se ei muuttu
nut merkittävästi. Lähtökohtaisesti työaikalakia sovelletaan 
kaikkeen työsuhteessa tehtävään työhön. Asiantuntijat ja esi

miehet ovat edelleen laajasti työaikalain piirissä. 
On syytä muistaa, että työehtosopimuksessa tai työsopimuk

sessa sovitut asiat, kuten työajan enimmäispituus, eivät ole muut
tuneet, vaikka laki muuttui.

Uusi työaikalaki mahdollistaa aiempaa joustavampia työaikajär
jestelyitä. Työajan käsite ei ole enää sidoksissa työn tekemispaik
kaan. Kotona, kahvilassa, lentoasemalla tai missä tahansa tehty 
työ on nyt työajaksi luettavaa aikaa.

Liukuvaan työaikaan tuli seurantajakso ja vuorokautisen liuku
man määrää kasvatettiin. Tarkemmin liukuvan työajan määräyksis
tä tietoalalla voit lukea tästä lehdestä kirjoituksesta Työehtosopi
mus muuttui helmikuussa.

Työaikapankki mahdollista kaikille
Olennainen muutos laissa on työaikapankkijärjestelmä. Työaikaa, 
ansaittuja vapaita ja vapaaajaksi muutettuja rahamääräisiä 
etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa.

Tietotekniikan palvelualalla työaikapankki on ollut työehtosopi
muksessa jo noin 15 vuotta, mutta vain harvat yritykset ovat otta
neet sen käyttöön. Toivottavasti uudistuksen myötä työaikapan
kin käyttö laajenee.

Joustotyö
Laissa on määritelty joustotyöaika. Joustotyöaikaa voidaan sovel
taa lähinnä tietotyössä, vaativissa asiantuntijatöissä sekä muun
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Tietoala ry:n 
työmarkkinatutkimuksen tulokset 
Insinööriliitto toteutti lokakuussa 2020 vuosittaisen 
Tietoala ry:n työmarkkinatutkimuksen. Tutkimus toteutettiin 
kyselytutkimuksena ja siihen vastasi 1938 Tietoala ry:n jäsentä 
ja tietotekniikan palvelualalla työskentelevää insinööriä. 
Tutkimuksen erityisteemana oli tällä kertaa etätyö ja siihen 
liittyvät käytännöt työpaikoilla.
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Keskimääräinen ansiotaso tutkimuksen 
mukaan oli 4414 eur/kk, jolla tarkoite
taan säännöllisen työajan kokonais

kuukausiansiota kokopäivätyössä, ja joka 
sisältää peruspalkan, luontoisetujen vero
tusarvon ja muut kuukausittain makset
tavat lisät. Nousua edellisvuoteen verrat
tuna oli 3,5 % joka on euroina 151 eur/kk. 
Työnantajan koolla ei näytä yleisesti olevan 
suurta merkitystä palkkatasossa, vaikka 
alan isoimmissa yrityksissä palkat ovatkin 
hieman korkeammat kuin pienemmissä yri
tyksissä. Poikkeuksena tästä on palkkojen 
alin neljännes, jossa on selkeämmin havait
tavissa yrityksen koon ja palkan suuruuden 
välinen yhteys. 

Yleiskorotus palkannousun 
suurin yksittäinen tekijä
Tutkimus osoittaa selkeästi sen että liitto
jen työehtosopimuksessa neuvottelemil
la palkankorotuksilla on suuri merkitys alan 
työntekijöiden ansiotasoon. Peräti 65 % 
tutkimukseen osallistuneista ilmoitti, et
tä he olivat saaneet pelkän yleiskorotuk
sen, ja vain 20 % ilmoitti saaneensa suoriu
tumiseen perustuvan meriittikorotuksen. 
Edellisvuosien tapaan suurimman palkan
korotuksen sai kun vaihtoi työpaikkaa. Kes
kimäärin tämä johti 600 eur/kk palkanko
rotukseen. Tämä on jonkin verran enem
män kuin siirtyminen vaativimpiin tehtäviin 
nykyisen työnantajan palveluksessa, jol
loin keskimääräinen korotus on ollut 450 
eur/kk.

Työntekijän asuinpaikalla on edelleen
kin suuri merkitys. Pääkaupunkiseudun 
palkat olivat keskimäärin 757 eur/kk (19 %) 
suuremmat kuin muualla Suomessa. Covid 
19 pandemiatilanteen myötä lisääntynyt 
etätyö ei vielä ollut ehtinyt vaikuttamaan 
tilanteeseen. 

– Jatkossa onkin mielenkiintoista seurata 
millainen vaikutus etätyöloikalla on alueel-
lisiin palkkatasoihin. Kun työ muuttuu yhä 
enenevissä määrin työntekopaikasta riippu-
mattomaksi etätyöksi, luulisi sen heijastu-
van myös alueellisiin palkkatasoihin jollain 
aikajänteellä, toteaa Tietoala ry:n puheen
johtaja Jyrki Kopperi.

Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi on 
kuuma keskustelunaihe useissa yrityksissä 

lomakauden kynnyksellä. Kuitenkin vain 17 
% työntekijöistä oli vaihtanut lomaraho
jaan vapaaksi joko omasta tai työnantajan 
aloitteesta. Työantaja oli ollut aloitteelli
nen vain 3 % tapauksista.

– Työnantajien vähäinen aktiivisuus loma-
rahojen vapaaksi vaihtamiseen johtuu alan 
laskutuskäytännöistä. Kun yrityksen kassa-
virta perustuu tuntilaskutukseen, niin sil-
loin jokaisella poissaololla on merkitystä 
yrityksen liikevaihtoon, joka taas heijastuu 
vähäisenä intona vaihtaa työntekijöiden lo-
marahoja vapaaksi, Jyrki Kopperi tulkitsee.

Oma työsuhde koetaan pääosin vakaaksi
Covid 19 viruksen mukanaan tuoma epä
varmuus ja vuoden 2020 keväällä joissa
kin yrityksissä näkynyt jopa paniikinomai
nen varmuuden vuoksi tehty hätäjarrutus, 
joka viime kevään aiheutti alan yrityksis
sä ennennäkemättömän suuren lomau
tustsunamin, näyttää kuitenkin jääneen 
hyvin lyhytaikaiseksi ilmiöksi. Kysyttäes
sä työsuhteen varmuutta, vakaaksi tai mel
ko vakaaksi oman työsuhteensa tilanteen 
ilmoitti vastaajista hieman suurempi osa 
kuin vuotta aiemmin. Alan työpaikkojen ti
lanne ei kuitenkaan ole samanlainen. Lo
mautuksista ja irtisanomisista kysyttäes
sä arvioitiin niitä mahdolliseksi tai toden
näköisiksi aiempaa enemmän, mutta määrä 
jäi edelleenkin maksimissaan kymmeneen 
prosenttiin.

Etätöitä halutaan tehdä jatkossakin
Ennen koronakriisiä etätöitä viitenä päi
vänä viikossa teki vain seitsemän prosent
tia kyselyyn vastanneista, kun kyselyn 
aikana luku oli noussut 69 prosent
tiin. Reilusti enemmän kuin puolet, 
64 %, haluaisi jatkossa tehdä vähin
tään puolet työajasta etätöitä. Tie
totekniikan palvelualan työntekijöi
den keskuudessa halu tehdä pelkästään 
etätöitä on suositumpaa kuin muilla in
sinöörialoilla. Tietotekniikan palve
lualalla pelkästään etätöitä haluaisi teh
dä jatkossa joka viides työntekijä kuin 
muilla insinöörialoilla vastaava luku on 
joka kymmenes. 

Tutkimuksen avoimissa vastauk
sissa esiin nousee erityisesti etätyö. 

Suurimmassa osassa vastauksia koetaan 
etätyö positiiviseksi asiaksi. Kun fyysinen 
työmatka on jäänyt pois, on entistä enem
män vapaaaikaa ja mahdollisuuksia sijoit
taa työaika muuhun elämään sopivaksi. 
Myös työhön keskittyminen on parantunut. 
Avokonttorin taustahälinä ja työn jatkuva 
keskeytyminen on jäänyt pois. Moni on si
tä mieltä, että he saavat samassa ajassa 
kotonaan enemmän aikaiseksi, kun on rau
ha keskittyä töihin ilman ulkopuolisia häi
riötekijöitä.

Niin kuin kaikella hyvällä, myös etätyöllä 
on varjopuolensa. Sosiaalisten kontaktien 
väheneminen ja vapaamuotoisten käytävä
keskustelujen puute kollegoiden kanssa on 
jäänyt pois. Tiedonsaanti työpaikan asiois
ta koetaan myös haasteena. Myöskään työ
ergonomia ei monellakaan kotitoimistossa 
ole kunnossa. Harvalla on kotonaan sähkö
pöytä tai kunnollinen työtuoli ja moni jou
tuu tekemään töitä pelkästään kannetta
van tietokoneen pieneltä näytöltä keittiön 
pöydän ääressä. 
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Marko Kovanen
Ikä: 46

Koulutus: Tradenomi (AMK), 
tietojenkäsittely

Työ: Application Development 
Specialist @ Accenture

Harrastukset: Pyöräily, 
videoiden ja musiikin teko, 
piirtäminen, 3D-animointi

Blogi: https://kvesti.com 

K U K A ?

Kilometrit 
kasvattavat kuntoa 
Esittelyssä jäsenen pyöräilyharrastus

Marko Kovanen on harrastanut 
pyöräilyä jossain muodossa 
melkein koko ikänsä, ja 
parin viime vuoden aikana 
harrastukseen on löytynyt 
täysin uusi into. Hän keräsi 
vuoden 2020 kilometrikisassa 
oman työpaikkansa sisällä 
eniten kilometrejä, noin 
5500 km. Markon haastattelu 
jatkaa juttusarjaa, jossa 
pyydämme jäseniämme 
kertomaan omasta rakkaasta 
harrastuksestaan.

teiden suolaukset sekä vesi ja jää eivät tee 
hyvää pyörälle, joten talvella kannattai
si käytössä olla hieman heikkokuntoisempi 
pyörä – ei sitten harmita niin lujaa, kun se 
kuluu enemmän, Marko neuvoo.

– Ja onhan talvella ajaminen raskasta, 
kylmää, ikävää ja pimeää.

Vuonna 2019 Marko kuitenkin päätti en
simmäistä kertaa sitten kisaaikojensa 
jatkaa pyöräilyä talvikauden yli.

– Olin jälleen alkanut vuoden 2019 kesäl
lä pyöräilemään järjestelmällisemmin ja 
mietin tuolloin, että jos vain jaksaisin säi
lyttää rytmin pyöräilemällä talven, niin ak
tiivisemman harjoittelun aloittaminen 
seuraavana keväänä ei olisi niin hankalaa, 
Marko kertoo.

Systemaattinen treenaaminen sai uutta 
tuulta allensa viime vuoden maaliskuussa 
koronan iskiessä Suomeen.

– Tuolloin mietin, että kun kaikki teke
minen ja meneminen on rajoitettua, voisin 
koittaa toden teolla herätellä vanhan har
rastukseni henkiin ja kokeilla, saisinko pu
dotettua painoa ja nostettua kuntotasoa
ni, Marko kertoo.

– Sillä tiellä ollaan toistaiseksi. Paino on 
tullut aika paljon alas, mutta en ole ihan 
vielä päässyt tavoitteeseeni.

Vapaa-ajan harrastus, jolla 
on kovat tavoitteet
Marko pyöräilee lähinnä vapaaajan mat
koja – työmatka taittui pyörällä viimeksi yli 
10 vuotta sitten.

– Itkonsulttina työpaikat vaihtelevat, 
joten työmatkapyöräilyä pitää suunni
tella siitäkin näkökulmasta, että pystyy
kö asiakkaan tiloissa esimerkiksi käymään 

Markon pyöräilyharrastus alkoi ai
koinaan puhtaasti halusta tiput
taa painoa. Hän kuitenkin innos

tui vähitellen ajamaan pidempiä lenkke
jä, mikä johti siihen, että lenkeille piti etsiä 
pyöräily kavereita seuraksi. Kun Markon 
pyöräilykaverit alkoivat puhumaan kisaa
misesta, päätti hän lähteä itsekin mukaan.

– Olen harrastanut pyöräilyä vakavam
min noin vuodesta 1996–1997 alkaen, jol
loin aloin ajaa maantiellä kilpaa, Marko 
kertoo.Kisauran jälkeen Markon pyöräi
lyinto oli hetken aikaa hukassa. Aktiivisina 
vuosina pyörällä tuli ajettua niin paljon, et
tä välillä teki mieli tehdä jotain muutakin. 

– Aktiivista harrastusta jatkui aina vuo
teen 2001 asti, minkä jälkeen pyöräily jäi 

takaalalle. Tarina on perinteinen: aloitin 
opinnot, hankin tutkinnon ja siirryin työ
elämään, joten harrastustoiminta jäi vä
hemmälle huomiolle, Marko toteaa.

Talvipyöräily ei houkuttele, mutta 
palkitsee seuraavana keväänä
Vaikka vakava pyöräilyharjoittelu väheni
kin, on Marko toisaalta aina pyrkinyt jatka
maan harrastustaan edes jollain tasolla.

– Talvet kuitenkin valitettavasti katkai
sivat aina hyvin alkaneen harjoittelun, sil
lä en ole halunnut ajaa talvella, Marko har
mittelee.

– Talvipyöräily vaatii enemmän vaate
tusta ja nastarenkaat, tai esimerkiksi fat
biken. Lisäksi on otettava huomioon, että 
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suihkussa tai löytyykö pyörälle turvallista 
säilytyspaikkaa, Marko pohtii.

– Tällä hetkellä asun niin lähellä työpaik
kaani, että olen käytännössä kävellen no
peammin perillä.

Yksittäisten ajettujen matkojen pituus 
vaihtelee 20–100 kilometrin välillä. Mar
ko seuraa tarkasti ajokilometrejään, joi
ta kertyi viime vuonna huimat 9670 km ja 
100 m. 

– Tänä vuonna tuo tulos on tarkoitus ylit
tää, tavoitteena on saada 10 000 kilomet
riä rikki, Marko suunnittelee.

– Tämä ei ole mitenkään mahdotonta, 
sillä viime vuonna aloitin vakavan pyöräi
lyn vasta maaliskuussa.

Haastatteluhetkellä Markolle oli kerty
nyt jo 1800 ajokilometriä vuodelle 2021. 
Matkamäärä itsessään ei kuitenkaan ole 
Markolle pääasiallinen motivoiva tekijä, 
vaan lähinnä pyöräilyn sivutuote.

– Tärkeimmät tavoitteeni ovat kunnon
kohotus ja painonpudotus. Tasaisen vauh
din taulukolla olen tavoitepainossani en
si syksyllä.

Into säilyy reittejä vaihtelemalla 
ja yhdistelemällä
Parasta pyöräilyssä on Markon mielestä 
se, kun pääsee liikkumaan luonnon rauhas
sa. Myös tietynlainen vapaus kiehtoo.

– Pyöräily on vähän kuin vaellusta, mut
ta paljon nopeampaa, Marko vertaa.

– Luonnon helmassa liikkuminen on 
hauskaa ja siinä irtautuu todella hyvin ar
jesta. Pyöräillessä saa myös kokea vauhdin 
hurmaa – varsinkin silloin, jos on fyysisesti 
riittävässä kunnossa.
Joissakin tapauksissa haastavinta har
rastuksessa on Markon mukaan löytää sil
le aikaa, sillä lenkit saattavat kestää usei
ta tunteja.

– Lisäksi jos ajaa asfaltilla, on eten
kin pkseudulla haastavaa löytää reittejä, 
missä voisi ajaa vapaammin. Suuntaankin 
yleensä hiekkateille, joilla on vähemmän 
muuta liikennettä, Marko kertoo.

Markolla on 5–6 vakireittiä, joita hän 
myös välillä pyörälenkeillään yhdistelee. 
Lisäksi hän yrittää koko ajan löytää uusia 
reittejä.

– Reittien löytäminen on välillä hanka
laa, sillä asun keskustassa ja ympärillä 
on paljon kaupunkia. En omista autoa, jo
ten kovin kauas en voi lähteä reittejä etsi
mään, Marko harmittelee.

– Sitten kun korona on ohi, niin olen 
miettinyt sellaista, että ajaisin ensin naa
purikaupunkiin, sitten toiseen ja kolman
teen kaupunkiin, ja lopulta takaisin Helsin
kiin. Nyt, kun oma koti toimii lähtöruutuna, 
ajo keskittyy aika lailla Kehä III:n sisäpuo
lelle.

Pyörä valitaan ajotarkoituksen mukaan
Marko kertoo omistavansa viitisen pyörää, 
joista tosin vain kaksi on aktiivisessa käy
tössä – muut vaatisivat jonkin verran kor
jausta.

– Minulla on cyclocrosspyörä, jossa on 
tavallista leveämmät renkaat ja joka so
veltuu hyvin sekä maastossa että maan
tiellä ajamiseen. Siihen saa myös kiinnitet
tyjä laukkuja, jolloin kesällä voin kuljettaa 

mukana enemmän juomapulloja, eväitä 
ja mahdollisesti vaihtovaatteita. Toinen 
pyörä on fatbike, joka soveltuu hyvin sekä 
maastossa ajamiseen että talvipyöräilyyn, 
Marko kertoo.

Pyörä kannattaa Markon mukaan valita 
sen mukaan, mihin käyttöön se tulee.

– Maantie ja maastopyörät soveltuvat 
nimensä mukaisesti maantiellä ja maas
tossa ajamiseen, mutta jos ajaa hiekka
teillä tai poluilla, voi cyclocross tai gra
velpyörä olla järkevämpi valinta. Fatbi
kella voi ajaa missä vain, mutta se ei ole 
välttämättä paras missään, Marko toteaa.

– Retkipyöräilyn ja bikepackingharras
tuksen kannalta oleellista on se, mitä pyö
rään saa kiinni ja kestääkö pyörä kuorman 
painon. Joissain tapauksissa varusteilla 
voi olla painoa jopa 20–30 kiloa. Sitten on 
tietysti yleispyörä esimerkiksi kaupungis
sa ajamiseen.
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Kun mietit pyöräilyharrastuksen 
aloittamista, muista nämä:

• Maantiepyörä, maastopyörä,  
cyclocross vai gravel? Kun valitset it
sellesi pyörää, mieti tarkkaan, mihin 
tarkoitukseen se tulee. 

• Panosta vaatteisiin. Keliin sopivat 
vaatteet tekevät pyöräilystä huo
mattavasti mukavampaa. Myös sade
vaatteita kannattaa pitää mukana 
kaiken varalta. 

• Pyöräily on nyt suosittua ja Suomes
sakin on herätty siihen, että retki
pyöräily voi olla hyvä tulonlähde mat
kailuyrittäjille. Mikäli spesifimmän 
pyöräilyharrastuksen aloittaminen 
kiinnostaa, Facebookista löytyy ryh
miä, joissa vastaillaan hyvin aihee
seen liittyviin kysymyksiin ja jaetaan 
vinkkejä hyvistä reiteistä. Tsekkaa 
esimerkiksi nämä ryhmät: Suomalai-
set retkipyöräilijät ja hiekkatiepyö
räilyyn keskittynyt Hiekkatiepyöräily 
– Gravel Grinding Suomi.

Monipuoliset ajattelutaidot 
valttina tulevaisuuden työssä

Työn murroksen keskellä pitäisi varautua myös oman ammattinsa 
muutokseen. Keksijä, kirjailija, säveltäjä, futuristi Perttu 
Pölönen kertoo, minkälaisia taitoja tulevaisuuden työelämässä 
tarvitaan. Hän muistuttaa, ettei tulevaisuutta tarvitse pelätä. 
Tulevaisuuteen voi vaikuttaa, sillä sitä luodaan nyt.

Monipuoliset ajattelutaidot, kuten fi
losofia ja taide, eivät onnistu ko
neelta. Siksi niitä tarvitaan tule

vaisuuden työelämässä, Googlen tekninen 
johtaja Raymond Kurzweil on todennut 
Perttu Pölöselle. Tähän ajatukseen perus
tuu Pölösen ”tulevaisuuden lukujärjestys" 
eli taidot, joita työntekijä tarvitsee ja joi
hin kone tai robotit eivät yllä. 

– Jos minulla olisi valta, ihmiset opiskeli
sivat vähän koodaamista, lakia, puutarhan
hoitoa, taidetta ja niin edespäin. Ei sen ta
kia, että heistä tulisi alan ammattilaisia, 
vaan koska näissä aiheissa ajattelutapa 
vaihtelee, Pölönen selventää. 

Koska tulevaisuuden työelämässä liik
kuvuus ammattien välillä on suurta, jokai
sen tulisi pohtia minäkuvaansa monipuoli
semmin kuin ammatin tai työn kautta. Tai
dot ja ominaisuudet ovat pysyvämpiä kuin 
ammatit. 

Pölönen ehdottaa jokaisen miettivän 
omia ominaisuuksiaan uudella tavalla. Mi
näkuvaksi voi löytyä vaikkapa kirkastaja, 
innostaja, yhdistäjä, mahdollistaja tai vä
littäjä. 

Tarvitaan monia näkökulmia
Tärkeimpinä työelämän taitoina Pölönen 
pitää ongelmanratkaisukykyä ja sopeutu

miskykyä. Myös hakukonejätti Google pe
rää Pölösen mukaan työnhakijoiltaan so
peutumiskykyä ja näkemystä tavoitteis
taan, ei niinkään parasta CV:tä. 

– Työnantajalle ei ole tärkeää, mitä olet 
tehnyt, vaan mihin tähtäät. 

Maailma on monimutkaisempi ja keski
näisriippuvuuksia on enemmän kuin kos
kaan. Kukaan ei ratkaise ongelmia yksin ja 
siksi tarvitaan monenlaisia näkökulmia ja 
tapoja ajatella.

– Ajattelutaidot ovat ongelmanratkaisun 
ydin, Pölönen toteaa.

Tulevaisuuden työelämää leimaa myös 
yrittäjämäinen asenne. Omaa osaamista 
pitää osata myydä ja tarttua erilaisiin työn 
teon mahdollisuuksiin. Myös yhteistyöky
vylle on kysyntää: pitää osata myös teh
dä töitä erilaisten ja eri tavalla ajattele
vien kanssa. 

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja 
itsetuntemus korostuvat. 

Tunne luo yhteyttä
Vaikka kone pystyisi tulevaisuudessa koo
daamaan sekä kääntämään mandariini
kiinaa samanaikaisesti suoraan puhees
ta, sillä ei Pölösen mukaan ole tulevaisuu
dessakaan kykyä aitoon kommunikaatioon 
tai tarinankerrontaan. Hän uskoo, että ta

T e k s t i :  T i i n a  T e n k a n e n
Paluu kisaradoille – ainakin 
jossain muodossa
Ensi vuonna Marko toivoo pääsevänsä ko
keilemaan retkipyöräilyä eli tekemään pyö
rällä useamman päivän retkiä. Harrastuk
sen syventyessä katse on kääntynyt uusien 
kokeiltavien reittien osalta myös ulkomai
den suuntaan.

– Haaveissa olisi joskus tulevaisuudes
sa käydä katsomassa ja kokeilemassa am
mattikisojen reittejä. Esimerkiksi Ronde 
van Vlaanderen Belgiassa ja Paris – Rou
baix Ranskassa ovat toivelistallani. Nämä 
ovat joidenkin mielestä kaksi suurinta yh
den päivän ammattipyöräilyn kilpailua, joi
ta olen itsekin seurannut useamman ker
ran, Marko kertoo.

–  Olisi mahtavaa päästä näkemään luon
nossa näitä reittejä, jotka on nähnyt aikai
semmin vain television välityksellä. 
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rinankerronta ja kommunikaatio ovat vii
meisimpiä taitoja, joissa kone ei voi päihit
tää ihmistä.

Tarinankerronnalla luodaan merkityksiä 
ja arvoa esimerkiksi työelämään. Ihminen 
osaa perustella myös tunteen tasolla, miksi 
jokin työvaihe on tärkeä ja miksi työtä teh
dään – kone ei. 

– Kommunikaation laatu on koko elämän 
laatu. Se, miten onnistutaan luomaan yh
teyttä ja ymmärrystä, Pölönen toteaa.

Intohimolla ja luonteella on tulevaisuu
den työelämässä paikkansa. Intohimo on 
voima ja resurssi, joka auttaa sopeutu
maan ja pärjäämään muuttuvassa maail
massa. 

– Se, että pystymme antamaan itses
tämme jotakin, on lisäarvo koneeseen ver
rattuna, Pölönen sanoo.

Rohkealla kokeilulla innovaatioita 
Pölönen väittää, että suomalaiset pelkää
vät niin paljon virheitä, etteivät uskalla ko
keilla uutta. Uteliaisuus ja kokeilu kuiten
kin auttaisivat löytämään parempia ratkai
suja, vaikka virheitä syntyisikin. 

Jos ihminen antaa työlleen kaikkensa, 
hän myös tekee virheitä. Työstään pitävä 
ja siihen paneutuva ihminen antaa Pölös
en mukaan työhönsä työnantajan arvosta
maa lisäarvoa.

– Jos pelaamme varman päälle, emme ke
hity, Pölönen kiteyttää. 

Tulevaisuudessa pitkäjänteisyys on en
tistä harvinaisempi taito. Nykyinen ympä
ristö ei Pölösen mukaan tue kärsivällistä 
luonteenlaatua. Tuloksia halutaan nopeas
ti työssä, mutta myös henkilökohtaisessa 
elämässä. Toisaalta tiedetään, että jos ha
lutaan saada aikaan jotakin merkittävää, 
se vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista.

Aitoutta ja rehellisyyttä
Rehellisyyttä pidetään ihmisen myötäsyn
tyisenä ominaisuutena, mutta Pölösen mu
kaan se on kehitettävä taito. Hän uskoo, et
tä muun muassa mainosten vaikuttamaan 
pyrkivien ja epäaitojen viestien tilalle halu
taan tulevaisuudessa rehellisyyttä.

Teknologian kehitystä ja sen seurauksia 
pitäisi pohtia eettisesti ja moraalisesti.

Tulevaisuuden lukujärjestys 
Perttu Pölösen mukaan

Tarinankerronta ja kommunikaatio

Intohimot ja luonne

Uteliaisuus ja kokeilu

Pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys

Teknologiat ja tulevaisuus

Myötätunto ja rehellisyys

Etiikka ja moraalinen rohkeus

Tulkinta ja mediakriittisyys

Luovuus ja improvisaatio

Ongelmanratkaisu ja sopeutumiskyky

Yrittäjyys ja tiimityöskentely

Hyvinvointi ja itsetuntemus

– Jos geeniteknologia sallitaan Kiinassa, 
tarkoittaako se etumatkaa meihin verrat
tuna ja pitääkö meidän ryhtyä samaan kil
pailukyvyn takia, Pölönen pohtii. 

Luovuus on myös kehitettävä taito. Roh
keus, myötätunto ja muut inhimilliset omi
naisuudet tulevat Pölösen esiin muun 
muassa luovan toiminnan kautta. 

– Kun päästään flowtilaan, niin ylitäm
me itsemme. Tulevaisuudessa ollaan luo
via ongelmanratkaisijoita enemmän tai vä
hemmän. 

Siksi meidän pitää Pölösen mukaan tul
la luovan prosessin kanssa tutuiksi ja oppia 
tietämään, miten luovuutta edistetään ja 
mitkä sitä estävät. 
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T e k s t i :  E e v a  S a l m i

Ei enää ylitöiden vaan

työajan enimmäismäärän seuranta

Vuoden 2020 alusta tuli voimaan uu
si työaikalaki. Osa uusista säännök
sistä oli mahdollista ottaa käyttöön 

vasta siirtymäajan umpeuduttua vuoden 
2021 alusta lähtien. Ylitöiden seuranta oli 
yksi näistä. Siirtymäaikana työnantaja sai 
noudattaa vanhan lain mukaista ylitöiden 
enimmäismäärän laskentaa. Ylitöitä sai 
kalenterivuodessa olla maksimissaan 250 
tuntia. Tämän jälkeen voitiin paikallisesti 
sopia vielä 80 tunnin lisäylityöstä.

1.1.2021 työpaikoilla on tullut siirtyä 
työajan enimmäismäärän seurantaan. 
Tässä mallissa ylitöitä ei lasketa erikseen 
vaan ne sisältyvät työajan enimmäismää
rään. Työajan enimmäismäärä on keski
määrin 48 tuntia viikossa. Työaika voi joi
nain viikkoina olla enemmän ja toisina 
vähemmän, kunhan työaika tasoittuu Tie
totekniikan palvelualan työehtosopimuk
sen mukaisesti keskimääräiseen 48 tuntiin 
6 kuukauden seurantajakson aikana. Pai
kallisesti seurantajaksoksi voidaan tietyin 
edellytyksin sopia 12 kuukautta. 

Seurantajakson alkamisaika voidaan va
lita vapaasti, kalenterikuukausia ei tarvit
se noudattaa. Seurantajakso voi siten olla 
esimerkiksi 15.3.2021 – 12.9.2021, jos tä
mä vastaa työpaikan tarpeita. 

Toisin kuin ylitöiden seurannassa työ
ajan enimmäismäärään lasketaan kaik
ki työaikaan luettavat tunnit, olivat ne sit
ten säännöllistä työaikaa, liukumatunteja, 
lisätyötä, ylityötä tai olipa kyse hätätyös
tä taikka aloittamis ja lopettamistyöstä. 
Työaikaa ei sen sijaan ole esimerkiksi varal
laolo tai matkustamiseen käytetty aika.

Työajan enimmäismäärä 6 kuukauden 
seurantajakson aikana on yhteensä 1 248 
tuntia. Tämä saadaan kertomalla keski
määräinen viikoittainen enimmäistyöaika 
puoleen vuoteen sisältyvillä viikoilla. 

Työajan enimmäismäärä perustuu työ
aikadirektiiviin. Direktiivissä on suojat
tu työntekijän oikeus 4 viikon lomaan. Työ
ajan enimmäismäärästä onkin vähennet
tävä seurantajaksoon sisältyvät lomat. 
Tiukasti tulkittuna vain 4 viikon loma on 
suojattu. Työnantajaliiton kanssa on kui
tenkin keskusteltu, että 5 viikkoa lomia 
huomioitaisiin. Jos puolenvuoden seuran
tajaksolle sisältyy 4 viikkoa lomaa, työ
ajan enimmäismäärä tällä jaksolla on 1 056 
(22vko X 48h). 

4/5 viikkoa ylittävät lomat ja sairauslo
mat ”neutralisoidaan”. Tämä tarkoittaa si
tä, että 1 lomaviikko kirjataan 37.5 tunniksi 
ja 1 sairauslomapäivä 7.5 tunniksi työajan 
enimmäismäärään.  Mikään ei estä huomi
oimasta pidempääkin lomaa työajan enim
mäismäärän laskennassa. 

Työntekijän työsuhteen alkaminen tai 
päättyminen kesken seurantajakson ei vä
hennä työajan enimmäismäärää. Vaikka 
työsuhde kestäisi puolen vuoden seuran
tajaksolla vain 3 kuukautta, työajan enim
mäismäärä on 1 248 tuntia. Kolmelle kuu
kaudelle jaettuna työpäivät voisivat olla 
hyvinkin pitkiä, mutta käytännössä vaati
mukset vuorokautisista ja viikoittaisista 
lepoajoista rajoittavat työaikaa. 

Lopuksi haluan painottaa, että työajan 
enimmäismäärän laskennalle on erilai
sia tapoja. Tärkeää on, että laissa ja työ
ehtosopimuksessa asetettuja rajoja nou
datetaan eikä kenenkään työaika ylitä 
keskimäärin 48 tuntia viikossa seuranta
jaksoittain. Tästä vastaa viime kädessä 
työnantaja. 

Työajan 

enimmäismäärän 

laskennalle on 

erilaisia tapoja
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