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Vuoden 2021 työmarkkinatutkimuksen mukaan poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta tietoalan palkkakehitys on ollut
myönteistä.
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Kiinteistönvälityksen
digiloikka – virtuaaliset
asuntoesittelyt ovat olleet
merkittävässä roolissa
viime vuosina asuntojen
markkinoinnissa.

Etätyö on luonut
uutta normaalia

Tiesitkö, että löydät vanhoja Tietoa-lehden numeroita myös netistä?
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1 : 2022

TÄSSÄ NUMEROSSA

Sisällysluettelo
4 Tapahtumien uusi normaali
5 Poimintoja Insinööriliiton koulutus		 ja tapahtumakalenterista
6 TES on työehtojen standardi
10 ”Eikö voitaisi vain noudattaa TES:siä?”
11		 Työehtosopimuksen 2022–2023
		 mukainen palkkaratkaisu
13		 Työmarkkinatutkimus 2021
16		 Miten etätyö ja perheystävällinen 		
		 työpaikka nivoutuvat toisiinsa?
18		 Asuntoesittelyt siirtyivät verkkoon
20		 Suosittele Tietoala ry:n jäsenyyttä
		 työkaverille tai ystävälle

23
Postimerkkejä voi keräillä usealla eri kulmalla.
Tietoalan jäsen Outi kertoo tässä numerossa omasta
harrastuksestaan.

20

21

Tietoalan ja Insinööriliiton
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Etätyösuositusten takia
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Game jameissa pelinkehittäjät yhdistävät voimansa ja
antavat luovuuden virrata – moni hittipeli on saanut alkunsa
näissä sessioissa.

Jyrki Kopperi
Puheenjohtaja
Tietoala ry

Pääkirjoitus
PUHEENJOHTAJALTA

Maailma on viimeisen parin
vuoden aikana muuttunut monellakin
eri tavalla. Ei pelkästään pandemian
johdosta, vaan myös työmarkkinakentässä on tapahtunut muutoksia,
jotka vaikuttavat meidän jäsenistömme työehtoihin.
Tietotekniikan palvelualla olemme
eläneet vuodesta 2003 lähtien maailmassa, jossa kaikkien alan työntekijöiden työehdoista on säädetty
yleissitovassa työehtosopimuksessa. Se on nyt historiaa, ainakin toistaiseksi. Uusi 3.1.2022 voimaan astunut tietotekniikan palvelualan työehtosopimus ei näillä näkymin tule
täyttämään kattavuudeltaan yleissitovuudelle asetettuja kriteereitä.
Se, että työehtosopimus on jatkossa
normaalisitova, ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että työehdot heikkenisivät vaikkei oma työnantaja olisikaan työnantajaliiton jäsen.
Mikäli omassa työsopimuksessasi
lukee, että noudatetaan tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta,
niin tämä sitoo työnantajaa, vaikkei
se olisikaan liittynyt työnantajaliiton
jäseneksi. Kannattaa siis tarkistaa
mitä omaan työsopimukseen on kirjoitettu noudatettavan työehtosopimuksen osalta.

Myös järjestäytymättömillä työnantajilla on mahdollisuus sitoutua
valtakunnallisiin työehtoihin. Tarjoamme heille mahdollisuutta ns. liityntäsopimukseen, joka asiasisällöltään vastaa valtakunnallista työehtosopimusta muutamin poikkeuksin,
joita lainsäädäntö asettaa. Jotkin
yritykset ovat myös ilmaisseet halunsa sopia yrityskohtaisia työehtosopimuksia. Tällä hetkellä niitä on muutama sovittuna ja neuvotteluja muutaman yrityksen kanssa on edelleen
käynnissä.
Olemme eläneet nyt noin kaksi
vuotta koronakurimuksessa ja asiantuntijoiden mukaan korona tulee jollain tasolla vaikuttamaan elämäämme vielä pitkään. Koronan vaikutuksia ja siitä johtuvia rajoituksia ei ole
kukaan pystynyt välttämään. Moni on
joutunut kokemaan surua ja huolta
kun joku läheinen on sairastunut tai
jopa menehtynyt. Joku toinen taas
on ollut onnekkaampi eikä ole joutunut vastaavaa kokemaan. Me kaikki olemme kuitenkin joutuneet tinkimään jostain ja joutuneet totuttelemaan uusiin toimintamalleihin niin
työ- kuin yksityiselämässäkin.
Tietoalan ja Insinööriliiton toimintaan pandemialla on myös ollut oma vaikutuksensa. Lähes kaikki

suunnitellut suuret jäsentapahtumat on jouduttu perumaan jo parin
vuoden ajalta. Joitakin yksittäisiä on
voitu järjestää kulloinkin voimassa
olleiden rajoitusten puitteissa. Mutta on pandemiasta ollut jotain hyvääkin. Olemme oppineet siihen, että myös verkossa voidaan järjestään
mielenkiintoisia tapahtumia. Kannattaa tutustua ja osallistua Tietoalan
ja Insinööriliiton koulutus- ja tapahtumatarjontaan. Linkit tapahtumiin
löytyvät Tietoalan ja Insinööriliiton
sivuilta.
Uskon kuitenkin vahvasti, että paremman ajat ovat edessäpäin. Vakavien tautimuotojen ilmaantuvuus
laskee koko ajan, joten pääsemme
toivottavasti lähitulevaisuudessa irti
rajoituksista. Olemalla vastuullisia ja
noudattamalla viranomaisten ohjeistuksia pääsemme kiinni uuteen normaaliin – minkälainen se sitten onkin,
sen tulevaisuus näyttää.
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TIETOALA TIEDOTTAA

Teksti: Tero Hakanen

Tapahtumien
uusi normaali

T

ietoalan tapahtumienhallinta on kokenut muutoksen vuoden
2021 aikana. Tällä hetkellä Tietoalan jäsenellä on mahdollisuus osallistua Tietoalan järjestämiin jäsentapahtumiin, jotka
ovat auki vain Tietoalan jäsenille. Tämän lisäksi jäsen voi osallistua
Insinööriliiton tapahtumiin ja vielä toisen jäsenjärjestön järjestämiin Tietoalan jäsenille avoimeen tapahtumiin. Eli tällä hetkellä
Tietoalan jäsenelle on tarjolla kolmea erityyppistä tapahtumaa.
Insinööriliiton tapahtumissa on tarjolla mm. yleishyödyllisiä
verkkokoulutuksia ja webinaareja. Jäsenjärjestöt ja Tietoala järjestävät enimmäkseen sitten taas vapaa-ajan tapahtumia. Tapahtumia on sekä etänä että paikan päällä, eli voidaan sanoa hybridimallin tulleen myös tapahtumienhallintaan.
Tapahtumiin ilmoittaudutaan Tietoalan omien internetsivujen
tai Lyyti-järjestelmän kautta. Tapahtumailmoituksen perässä on
aina linkki ilmoittautumiseen, joka sitten ohjaa oikeaan järjestelmään, joten jäsenen ei tarvitse huolehtia siitä, että ilmoittautuminen onnistuu. Kaikkiin tapahtumiin löydät linkit Tietoalan internetsivulta Tapahtumat-osiosta.
Voit tilata muistutuksen Tietoalan sisäisistä tapahtumista itsellesi RSS syötteenä, jolloin saat tiedon Tietoalan sisäisestä tapahtumasta aina, kun sellainen julkaistaan. Ilmoituksen voi lukea sähköpostiohjelmalla tai erikseen puhelimeen asennettavalla sovelluksella.

Tapahtumavaliokunta on järjestäytynyt vuodelle 2022 ja on nyt
valmiina järjestämään tapahtumia jäsenille. Toivottavasti pandemia hellittäisi ja saisimme mukavia tapahtumia järjestettyä.
Meille voi edelleen lähettää tapahtumatoiveita osoitteella
tapahtuma@tietoala.fi tai internetsivulta löytyvän lomakkeen
avulla.
Kesälle on jo päätetty yksi tapahtuma, joka on Tietoalan perinteinen perhepäivä Linnanmäellä. Päivämäärä on 18.6., eli viikko ennen juhannusta. Meille on tuolloin varattuna oma tila, johon jäsenet voivat tulla hetkeksi jutustelemaan Tietoalan hallituksen jäsenten kanssa. Lisäksi rannekkeita on tarjolla tuolloin edulliseen
jäsenhintaan. Tervetuloa siis sankoin joukoin paikalle!
Tietoalan jäsenmatkaa ei tällä kertaa keväällä järjestetä, vaan
se on siirretty syksyyn 2022. Toivottavasti kesällä saadaan järjestettyä perinteisiä kesäkonsertteja, kuten Ruisrock ja Pori Jazz, joihin saamme toivottavasti järjestettyä jäsenhintaisia lippuja. 
Mukavaa vuodenalkua!
Tero Hakanen
Tapahtumavastaava

Auta meitä kehittämään
Tietoa-lehteä vastaamalla palautekyselyyn!
Löytyikö tästä Tietoa-lehden numerosta jokin erityisen kiinnostava juttu? Toivoisitko,
että lehteen tehtäisiin muutoksia? Haluaisitko ehkä itse osallistua lehden tekemiseen
tai onko sinulla mielessäsi jokin hyvä juttuaihe? Nyt sinulla on oivallinen mahdollisuus
vaikuttaa tulevien numeroiden sisältöön!
Jaa juttuvinkkisi, kehitysehdotuksesi tai muu haluamasi palaute lehden toimituskunnalle
sähköisen palautekyselylomakkeen kautta. Pääset antamaan palautetta skannaamalla
oheisen QR-koodin tai navigoimalla suoraan osoitteeseen:
https://tietoala.fi/tietoa-lehden-lukijapalaute/
Palautteen antaminen vie vain muutaman minuutin, mutta auttaa lehden tekijöitä
valtavasti. Kiitos jo etukäteen ajastasi!
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INSINÖÖRILIITTO

Poimintoja Insinööriliiton koulutus- ja
tapahtumakalenterista keväällä 2022
Työnhaku ja urasuunnittelu
22.3. Webinaari: Työnhaun psykologiset ansat
Kuinka taklaan työttömän psykologiset ansat
työnhaussa? Vältä miinat jo ennakolta ja osallistu
tähän valmennukseen.
3.5. Webinaari: Sosiaalisen median työnhaku
Webinaarissa tutustutaan sosiaalisen median
hyödyntämiseen eri tavoin työnhaussa.
10.5. Webinaari: Menesty koeajalla
Webinaarissa käydään läpi koeajan haasteita ja sitä, miten voit itse vaikuttaa työsuhteen jatkumiseen.
2.6. Webinaari: Portfolio urasuunnittelun välineenä
Koulutuksessa käsitellään portfolion rakentamista ja muita menetelmiä osaamisen ja oppimisen
todentamiseen osana urasuunnittelua.
8.6. Webinaari: Miten kannattelen työnhakukuntoa
kesän yli
Valmennuksessa annetaan eväitä tasapainottaa
työnhaku, palautuminen ja voimavarat.

Oman osaamisen kehittäminen
28.4.–5.5.
Webinaarisarja: Projektipäällikön työkalupakki
Tämä valmennus keskittyy projektityön menetelmien hallintaan ja ihmisten johtamisen taitoihin.
4.5. Webinaari: Neuvottelutilanteiden taitajaksi
Haluatko hioa nykyisiä taitoja ja oppia uusia vaativampiin neuvottelutilanteisiin? Tämä valmennus
on tarkoitettu sekä jo kokeneemmille ammattilaisille, että jatkoksi ensimmäisen osan käyneille.
31.5. Webinaari: Etätyö ja itsensä johtaminen
Webinaarissa pureudutaan etätyöhön, pohditaan
siihen liittyviä mahdollisuuksia ja itsensä johtamista.

>

Työkalut
7.4. Webinaari: Excel-perusteet 1
Tässä koulutuksessa opit Excelin perusteet ja kuulet vinkkejä
tehokkaaseen käyttöön ja oikeaoppisiin käyttötapoihin.
12.4. Webinaari: Excel-perusteet 2
Webinaarissa saat vinkkejä Excelin tehokkaaseen hyödyntämiseen mm. laskentatoiminnoilla ja funktioilla.

Esimiestaidot
15.3. Webinaari: Esihenkilötyön juridiikka
Webinaarissa käsitellään esihenkilötyötä juridisesta näkökulmasta: mitä oikeuksia ja velvollisuuksia esihenkilönä toimimiseen liittyy?
30.3. Webinaari: Esihenkilökoulutus 1:
Esihenkilöksi kasvaminen
Webinaarissa käsitellään esihenkilön rooliin kasvamista sekä
oman johtamisvoiman tunnistamista ja vahvistamista.
13.4. Webinaari: Esihenkilökoulutus 2:
Esihenkilön ihmissuhdetaidot
Webinaarissa käsitellään esihenkilön ihmissuhdetaitoja: opitaan ymmärtämään erilaisia ihmisiä ja toimintatyylejä.
12.5. Webinaari: Esihenkilökoulutus 3:
Esihenkilö muutoksen johtajana
Webinaarissa käsitellään esihenkilötyötä muutoksen keskellä: mitkä ovat esihenkilön tehtäviä, mahdollisuuksia ja haasteita muutoksen eri vaiheissa?

Eläkkeellä
10.3. Webinaari: Viisaasti varautuen eläkkeelle
Webinaari on suunnattu eläkeikää lähestyville ja kaikille, jotka ajoissa haluavat varautua työelämästä luopumisen mukanaan tuoville asioille.
18.5. Webinaari: Tyytyväinen eläkeläinen
Koulutuksessa pohditaan eläkeajan vaikutusta elämänmenoon, ajankäytön muuttumista, sekä turvallisuus- ja terveyshaasteita.

Lisää etä- ja lähitapahtumia sekä ilmoittautuminen tapahtumiin verkossa:
https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/koulutukset/tapahtumat-ja-koulutukset
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TES
on työehtojen standardi
Lomaraha, kolmen kuukauden palkallinen
äitiysvapaa, viikon palkallinen isyysvapaa, palkka
4–8 viikon sairauspoissaolon ajalta…
– Tuttuja juttuja, mutta eivät kuitenkaan
itsestään selviä.
Laki

Monesti ajatellaan, että nämä määräykset tulisivat laista. Eivät
tule, vaan niistä on sovittu tietotekniikan palvelualan valtakunnallisessa Työehtosopimuksessa.
Ohessa luettelo niistä keskeisistä määräyksistä, joista Työehtosopimuksessa on sovittu lakia paremmin tai joustavammin.

Työehtosopimus, tietotekniikan palveluala

Palkankorotukset

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa on kuvattu liittojen kesken
sovittu palkkojen tarkistustapa (palkankorotukset) sopimuksen voimassaoloajalle.

Palkat

Työehtosopimus, 6 §
Tehtäväryhmään ja tehtävän vaativuuteen perustuva järjestelmä, jossa on
määritelty vähimmäispalkat.

Harjoittelijat ja
kesätyöntekijät

Työehtosopimus, 7 §
”Harjoittelun yhteispituus voi olla enintään vuoden, kun otetaan huomioon harjoittelujen yhteenlaskettu kestoaika.” (Muuttunut määräys)
• (kokemattoman) kesätyöntekijän palkka 75 %
tehtävän mukaisesta minimipalkasta.
• Oppisopimuksella 1. vuonna vähintään 75 % ja tämän jälkeen
vähintään 85 % kyseisen tehtävän mukaisesta palkasta.

Työaika

Arkipyhät

Työaikalaki, 5 §
”Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa.”

Työehtosopimus, 8 §
Säännöllinen työaika on 7,5 h/vrk ja 37,5 h viikossa. Työaika voidaan sopia
40 tuntiin, mutta tällöin kertyvät ns. pekkaspäivät TES:n liitteen 4 mukaisesti.
Työehtosopimus, 8 §
Arkipyhät ovat vapaapäiviä, jotka lyhentävät kyseisen viikon säännöllistä
työaikaa vastaavasti.
• uudenvuodenpäivä • loppiainen • pitkäperjantai • pääsiäismaanantai •
vapunpäivä • helatorstai • juhannusaatto • jouluaatto • joulupäivä •
tapaninpäivä

Lisätyöstä ja viikkoylityöstä maksettavat korvaukset ovat työehtosopimuksessa selvästi lakia paremmat
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TES

Lisätyö/ylityö

Laki

Työehtosopimus, tietotekniikan palveluala

Työaikalaki, 20 §
”Lisätyöstä on maksettava vähintään sovitulta työajalta
maksettavaa palkkaa vastaava korvaus.
Vuorokautisesta ylityöstä on
maksettava kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta 50 prosentilla ja niitä seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.
Viikoittaisesta ylityöstä on
maksettava 50 prosentilla korotettu palkka.”

Työehtosopimus, 12 §
Jos lisätyötä tehdään työehtosopimuksen tarkoittaman säännöllisen
enimmäistyöajan ja pisimmän lainmukaisen säännöllisen työajan välisenä
aikana, maksetaan siitä 50 %:lla korotettu palkka.

Lisät/erilliskorvaukset

Varallaolo

”Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50
%:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.”
”Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta
50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.”

10 § Vuorolisä
11 § Ilta- ja yötyölisä
14 § Puhelinsoittokorvaus 1 tunnin palkka (yöllä ja pyhinä 2 tunnin palkka)
14 §: Hälytysraha 2 tunnin palkka (yöllä 3 tunnin palkka)
Työaikalaki, 4 §
”Työnantaja ja työntekijä saavat sopia varallaolosta ja siitä
maksettavasta korvauksesta.
… Varallaolo ei saa kohtuuttomasti haitata työntekijän vapaa-ajan käyttöä.”

Työehtosopimus, 14 §
Varallaolosta sovitaan paikallisesti.
Jos varallaolokorvauksesta ei ole sovittu paikallisesti, maksetaan työntekijälle 40 % tuntiansion mukaisesta palkasta.
Jos yrityksessä on ennen 1.12.2021 ollut paikallinen sopimus varallaolosta,
noudatetaan edelleen sen ehtoja.
• Varallaoloaika pyritään järjestämään
yhdenjaksoiseksi, eikä sitä lueta työaikaan.
• Varallaoloaika keskeytyy työntekijän
ryhdyttyä kutsun saatuaan työhön.
• Varallaolokorvaus maksetaan vähintään neljältä varallaolotunnilta.
Matkustusaika rinnastetaan varallaolossa ja hälytystyössä
työaikaan, ellei paikallisesti muuta sovita. (Uusi määräys)

Matkakustannukset

Verohallinto tekee päätöksen
verovapaista matkakovauksista, mutta laki ei määrää korvaamaan matkakustannuksia!

Työehtosopimus, 15 §
Päivärahat, ateriakorvaus, yöpymiskustannukset, korvaus oman auton
käytöstä.

Matka-aika

Työaikalaki, 3 §
”Matkustamiseen käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä
samalla ole pidettävä työsuorituksena.”

Työehtosopimus, 15 §
Matka-aika ei ole työaikaa, mutta vapaa-ajalla työasioissa matkustamisesta maksetaan matkustamiseen käytetyltä ajalta peruspalkka (max. 8 tunnilta työpäivänä ja 16 tunnilta vapaapäivänä).
HUOM! Työsopimuksessasi on voitu sopia, että palkkasi sisältää vapaaaikana tapahtuvan työasioissa matkustamisen korvauksen.
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TES

Laki

Työehtosopimus, tietotekniikan palveluala

Sairausajan palkka

Työsopimuslaki, 11 §
Palkkaa maksetaan sairastumispäivältä + 9 päivältä.

Työehtosopimus, 16 §
Palkallisen poissaolon pituus riippuu työsuhteen kestosta:
alle 3 vuotta, neljän viikon ajalta,
3 vuotta, mutta alle 5 vuotta, viiden viikon,
5 vuotta, mutta alle 10 vuotta, kuuden viikon,
vähintään 10 vuotta, kahdeksan viikon ajalta.

Perhevapaat

Työsopimuslaki, 4. luku 1 §
”Työntekijällä on oikeus saada
vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-,
erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet.”

Työehtosopimus, 17 §

8 §: Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle
palkkaa tässä luvussa tarkoitettujen perhevapaiden ajalta.
Lääkärintarkastukset

Työterveyslakiin perustuvissa lääkärintarkastuksissa voidaan käydä työaikana.

• Äitiysloman palkka 3 kk
• Isyysvapaalta palkkaa 6 arkipäivän jaksolle sijoittuvilta työpäiviltä
Edellytys sekä äitiysvapaan että isyysvapaan palkalle on, että työsuhde on
yhdenjaksoisesti jatkunut vähintään viisi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa.

Työehtosopimus, 18 §
Lakisääteistä laajempi oikeus käydä lääkärintarkastuksessa tai hoidossa
säännöllisenä työaikana palkkaa vähentämättä. Esimerkiksi työntekijä käy
lääkärintarkastuksessa sairauden toteamiseksi tai työnantajan lähettämänä tai hoidattamassa äkillistä hammassairautta.

Lähiomaisen kuolema
ja hautajaiset

Työehtosopimus, 19 §
”Työntekijälle pyritään järjestämään mahdollisuus lyhyeen tilapäiseen
poissaoloon, joka johtuu lähiomaisen kuolemasta ja hautajaisista. Tällaisen poissaolon takia ei työntekijän vuosilomaetuja eikä ansioita vähennetä.”

Vihkiäiset ja
merkkipäivät

Työehtosopimus, 19 §
”Työntekijä saa palkallisen vapaapäivän työntekijän työpäivänä pidettäviä
omia vihkiäisiään varten. Työntekijä, jonka työsuhde on jatkunut vähintään
vuoden, saa täyttäessään 50, 60 ja 70 vuotta palkallisen vapaapäivän, jonka pitämisen ajankohdasta sovitaan.”

Muuttopäivä

Työehtosopimus, 19 §
”Jos työntekijä muuttaa asuntoaan, saa hän palkallisen vapaapäivän, mikäli muuttopäivä sattuu hänen työpäiväkseen. Palkalliseen muuttopäivään
työntekijällä on oikeus enintään kerran kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana.”

Lomaraha

Työehtosopimus, 21 §
”Työntekijälle maksetaan lomarahana 50 % hänen lakisääteisen vuosilomansa palkasta vuosilomapalkan maksamisen yhteydessä, ellei maksuajankohdasta paikallisesti toisin sovita.”

Voimassa olevat edut

Työehtosopimus, 28 §
”Mikäli työntekijä on ollut oikeutettu saamaan parempia etuja
(kuten lyhyempää työaikaa), kuin tässä sopimuksessa on määrätty
annettavaksi tai kyseiset edut ovat kokonaan jääneet tässä sopimuksessa
määrittelemättä, jäävät ne edelleen voimaan, ellei muuta sovita tämän
sopimuksen 26 §:n mukaisessa järjestyksessä tai ellei kyseinen paikallinen
järjestely johda työntekijälle vähintään yhtä edulliseen lopputulokseen.”

8 | TIETOA. 1 : 2022

TES

Indeksipalkankorotus on yhtä totta kuin joulupukki!

Työehtosopimus määrittää työsuhteen ehtoja ja etuja siis varsin kattavasti. Muita ehtoja ovat muun muassa viikonlopputyötä
(uusi määräys) ja vuorotyötä koskevat määräykset (uutena kohtana keskeytymättömästä kaksivuorotyöstä sopiminen).
Suomessa ei ole minimipalkkalakia eikä laki määrää maksettavaksi ”indeksipalkankorotuksia”. Sen sijaan työehtosopimuksen
ehdot ovat työehtojen standardi, jossa nämä määritellään. Yrityksessä tehtävällä paikallisilla sopimuksilla työehtoja voidaan räätälöidä yrityksen tarpeita vastaavaksi.
Esimerkiksi liukuvasta työajasta ja työaikapankista voidaan Teknologiateollisuuden työnantajiin järjestäytyneessä yrityksessä
sopia lakia laajemmin ja joustavammin. Paikallisella sopimuksella liukuvan työajan plussaldoa voidaan kasvattaa 120 tuntiin. Työehtosopimuksen mukainen työaikapankkisopimus määrää muun
muassa sen, että jos työaikapankkivapaa maksetaankin rahana,
tulee se tehdä viimeistään vaatimusta seuraavan toisen palkanmaksun yhteydessä.
Houkuttelevaksi räätälöity työehtosopimus voi olla yritykselle
mitä mainioin rekrytointivaltti. 

SÄÄNNÖLLINEN TYÖ
VIIKONLOPPUNA
TES 8 § 4:
”Lauantait ja sunnuntait ovat lähtökohtaisesti
vapaapäiviä. Jos yrityksen toiminta jatkuu myös
viikonloppuna, vapaat voidaan antaa muinakin
viikonpäivinä, kunhan vapaata on keskimäärin 2 päivää
viikossa, ja ne annetaan peräkkäisinä päivinä.”
K: Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Voiko työnantaja määrätä minut viikonlopputöihin ilman ylityökorvauksia?

Arkipyhä lyhentää kyseisen viikon säännöllistä
työaikaa. Esimerkiksi helatorstaiviikon TES:n
mukainen viikkotyöaika on 30 tuntia. –> Lisä- ja
ylitöiden laskeminen alkaa aikaisemmin.

V: Jos yrityksellänne ei ole toimintaa viikonloppuna, mikään ei
muutu. Satunnainen lauantai- tai sunnuntaityö on edelleen
lisä- tai ylityötä.
Mutta jos teillä jo tällä hetkellä tehdään töitä esimerkiksi
24/7, voidaan lauantaille ja sunnuntaille sijoittaa myös säännöllistä päivätyötä vuorotyön sijasta tai lisäksi.
Sunnuntaityöstä maksetaan edelleen lain ja työehtosopimuksen mukainen sunnuntaityökorvaus eli tuntipalkka on
kaksinkertainen.
Lauantain ylimääräisestä korvauksesta voidaan sopia paikallisesti.
HUOM. Jos teillä on jo ennen 1.12.2021 sovittu lauantaityöstä ja sen korvaamisesta, pysyy sopimus ennallaan.
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”Eikö voitaisi vain
noudattaa TES:siä?”

T

eknologiateollisuus ry:n 2021 keväällä ilmoittama työehtosopimustoiminnan siirtäminen uudelle toimijalle herätti tietoalalla innostusta tehdä yrityksissä ihan oma työehtosopimus.
Helmikuun 2022 alkuun mennessä on allekirjoitettu kolme yrityskohtaista työehtosopimusta (CGI, Qt-Company ja Gofore)
ja neuvotteluita on käynnissä muutamassa
yrityksessä. Yleinen kiinnostus yrityskohtaisia työehtosopimuksia kohtaan on kuitenkin ollut merkittävää.
Mutta vielä enemmän kuin yrityskohtaiset työehtosopimukset, kysymyksiä on
herättänyt se, eikö yritys voisi yksinkertaisesti vain ilmoittaa, että se noudattaa
edelleen tietoalan työehtosopimusta.
Olisi tietysti hienoa, jos asia olisi noin yksinkertainen. Suomen laki kuitenkin asettaa rajoja sille, mistä asioista työehtosopimuksella saa poiketa pakottavasta lainsäädännöstä ”työntekijän haitaksi”.
Poikkeamat koskevat vain valtakunnallista työehtosopimusta eikä niistä siten
voida sopia yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa. Näitä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa toisin sovittavia määräyksiä kutsutaan semidispositiivisiksi eli puolipakottaviksi.
Puolipakottavien määräysten osalta järjestäytymättömän yrityksen on siis noudatettava lakia, vaikka se muilta osin noudattaisikin valtakunnallista työehtosopimusta.
Monet puolipakottavat lain määräykset
ovat iskostuneet niin merkittäväksi osaksi
IT-alan työehtoja, että ”villissä” yrityksessä voidaan tiedostamatta rikkoa lakia.
Esimerkiksi alalla on totuttu siihen, että kahdeksan tunnin työpäivässä on puolen
tunnin omaa aikaa oleva ruokatauko, jonka
aikana saa poistua työpaikalta.
Tämä on kirjattu työehtosopimuksen
8 §:n kohtaan 5: ”Työntekijällä on oikeus
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1/2–1 tunnin pituiseen ruokailutaukoon,
jonka aikana hän saa poistua työpaikalta.
Ruokailutaukoa ei lueta työaikaan.”
Kyseistä kohtaa ei sellaisenaan voida ottaa yrityskohtaiseen työehtosopimukseen,
koska työaikalaki määrää, että työntekijälle, jonka yhtäjaksoinen työaika on vuorokaudessa yli kuusi tuntia, on annettava vähintään tunnin mittainen tauko, jonka aikana hän saa poistua työpaikalta.
Vaikka ehtoa ei voida kirjata yrityskohtaiseen työehtosopimukseen, työnantaja ja työntekijä voivat lain mukaan kuitenkin ”työehtosopimuksen estämättä” keskenään sopia vähintään puolen tunnin
tauosta. Jos puolen tunnin ruokatauko on
ollut yrityksessä käytössä jo vuosia, voidaan myös katsoa, että käytäntö on vakiintunut ja että se on hyväksytty “hiljaisesti”.
Samoin liukuva työaika on arkipäivää tietoalan yrityksissä. Työehtosopimuksessa
liukuvan työajan vuorokausirajoista on luovuttu ja liukuvan työajan enimmäismäärää on laajennettu 80 tuntiin tai paikallisella sopimuksella jopa 120 tuntiin asti. Työehtosopimuksen mukaan liukuvan työajan
seurantajakso on kuusi kuukautta, mutta paikallisella sopimuksella se voidaan pidentää enintään 12 kuukauteen.
Työnantajan ja työntekijän kesken tai
yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa

Työehtosopimus mahdollistaa
liukumasaldon maksimiksi
120 tuntia paikalisella
sopimuksella. Lain mukainen
maksimi on puolet tästä.

voidaan sopia liukuvan työajan järjestelystä vain lain sallimissa rajoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että säännöllistä vuorokautista työaikaa lyhentävä
tai pidentävä liukuma-aika saa olla enintään neljä tuntia ja tuntisaldon ylitys voi olla enintään 60 tuntia ja alitus enintään 20
tuntia. Seurantajakso on neljä kuukautta
eikä siitä voida poiketa.
Monilla työpaikoilla joudutaan siis tarkastelemaan totuttuja liukuvan työajan
sääntöjä ja paikallisia sopimuksia uusiksi.
Erityisesti neljän kuukauden seurantajaksoon siirtyminen saattaa kvartaaleissa toimivissa yrityksissä oudoksuttaa.
Myös enimmäistyöajan seurantajakso on
lain mukaan neljä kuukautta, kun taas valtakunnallisessa työehtosopimuksessa se
on kuusi kuukautta. Teknisistä tai työn järjestämistä koskevista syistä työajan enimmäismäärän seurantajaksoksi voidaan valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan
paikallisesti sopia enintään 12 kuukautta.
Edellä mainitut esimerkit koskevat vain
niitä IT-alan työntekijöitä, joiden työnantaja ei ole Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsen. – Helmikuun alun tilanteen
mukaan arvioituna tämä koskee kymmeniätuhansia työntekijöitä.
Harmillisesti joillain työnantajilla tuntuu
olevan virheellinen käsitys, että työehtosopimus rajoittaisi sopimista. Rajoitukset tulevat useimmissa tapauksissa lainsäädännöstä ja ne on säädetty työntekijän eduksi.
Jos IT-alan yritys haluaa laajimman mahdollisen sopimisen valtuudet, niin se järjestäytyy Teknologiateollisuuden työnantajien jäseneksi. Silloin se pääsee räätälöimään työehtosopimusta paikallisilla
sopimuksilla vastaamaan yrityksen tarpeita.
Ja sekin kannattaa muistaa, että työehtosopimusta ja lakia paremmin saa aina sopia. 

TES

Työehtosopimuksen 2022–2023
mukainen palkkaratkaisu
Tämä palkkaratkaisu sitoo
Teknologiateollisuuden
työnantajat ry:n
jäsenyrityksiä sekä muita
työehtosopimukseen
sitoutuneita yrityksiä.

Paikallinen palkkaratkaisu
Paikallinen palkkaratkaisu sovitaan luottamusmiehen kanssa. Palkkaratkaisussa sovitaan palkankorotusten määrä, jakotapa
ja ajankohta.
Jos luottamusmiestä ole valittu, sovitaan työntekijöiden kanssa yhdessä, miten
palkkaratkaisu tehdään.
Sopimus tehdään kirjallisesti helmikuun
2022 loppuun mennessä, jos käsittelyajan
jatkamisesta ei sovita.

Entä jos paikallisesti ei
päästä sopuun?
Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, toteutetaan palkantarkistus työehtosopimuksen vaihtoehdon A tai B mukaisesti.
Luottamusmiehen kanssa sovitaan,
kumpaa tapaa käytetään. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, sovitaan vaihtoehdosta työntekijöiden kanssa heidän yhdessä
sopimallaan tavalla.
Jos sopimukseen ei päästä, työnantaja
toteuttaa palkkaratkaisun vaihtoehdon A
mukaisesti.
Vaihtoehto A
Työnantaja toteuttaa 1,8 % kustannusvaikutteisen palkkaratkaisun yrityksessä noudatettavan palkkapolitiikan mukaisesti vii-

Palkkaratkaisu yksinkertaistettuna
kaavakuvana
(piirtänyt Björn Wiemers)
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meistään maaliskuun 2022 palkanmaksun yhteydessä. Kustannusvaikutus (1,8 %)
lasketaan työntekijöiden helmikuun palkkasummasta luontoisetuineen.
Palkankorotuksia kohdistaessaan työnantajan tulee varmistaa, että jokaisen
työntekijän palkka luontoisetuineen nousee vähintään 0,9 %.

korotuksille 1,8 % kustannusvaikutus. Tätä
kannattaa siis pitää alarajana, vaikka pienemmästäkin kustannusvaikutuksesta on
mahdollista sopia.
Vaihtoehdossa A 0,9 % on jokaiselle työntekijälle tulevaa yleiskorotusta. Mikään ei
kuitenkaan estä työnantajaa korottamasta
tätäkin osuutta suuremmaksi.

Vaihtoehto B
Työnantaja toteuttaa palkkaratkaisun yrityksessä noudatettavan palkkapolitiikan mukaisesti viimeistään 1. maaliskuuta
2022 alkavan palkanmaksukauden alusta.
Työntekijälle selvitetään hänen henkilökohtaisen palkantarkistuksensa suuruus
ja perusteet kahden kuukauden kuluessa
palkantarkistuksen toteuttamisesta, kuitenkin viimeistään 30.6.2022. Selvitys annetaan jokaiselle työntekijälle riippumatta siitä, onko työntekijä saanut korotuksen vai ei.

Millainen palkkaratkaisu olisi hyvä sopia?
Sanotaan, että hyvä sopimus on sellainen,
johon molemmat osapuolet ovat hieman
tyytymättömiä. Mutta yhtä hyvin voitaisi
sanoa, että hyvä sopimus on sellainen, johon molemmat ovat jokseenkin tyytyväisiä.
Työehtosopimuksen palkkaratkaisu lähtee pyrkimyksestä sopia siitä paikallisesti.
Sovittavia asioita ovat toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Paikallisesti sovittu palkkaratkaisu voikin olla millainen vain, rajana
on lähinnä työnantajan korotusvara ja sopijaosapuolten mielikuvitus.
Luottamusmiehen kannattaa neuvottelutyötään helpottaakseen keskustella
muiden työntekijöiden kanssa tai selvittää
heiltä muutoin, millainen korotusmalli olisi
heidän mielestään yritykseen sopiva.

Kysymyksiä ja vastauksia
palkkaratkaisusta
Kuka neuvottelee paikallisesta
palkkaratkaisusta (palkankorotuksista)?
Sopimus tehdään luottamusmiehen kanssa
tai ellei luottamusmiestä ole valittu, työntekijöiden kanssa heidän yhdessä sopimallaan tavalla. Suosittelemme vahvasti luottamusmiehen valintaa.
TES:n mukaisen palkkaratkaisun
kustannusvaikutus on 1,8 %. Onko
tämä maksimi vai voidaanko sopia
suuremmasta kustannusvaikutuksesta?
Entä pienemmästä?
Työnantajan kanssa on mahdollista sopia
suuremmastakin kustannusvaikutuksesta.
Ylärajaa ei ole.
Jos paikallisesti sopimalla ratkaisua
ei löydy, työehtosopimuksen vaihtoehdolla A toimittuna on mahdollista saada
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Miten palkankorotukset tulisi toteuttaa?
Yhtä oikeaa tapaa toteuttamiseen ei ole.
Palkankorotus voi olla prosentuaalinen,
euromääräinen tai niin sanottu sekamalli.
Prosentuaalisen korotuksen kannalla
ovat yleensä keskipalkan paremmalla puolella olevat. Prosentuaalinen korotus lisää
palkkaeroja entisestään. Onko se teidän
yrityksessänne toivottavaa?
Euromääräisessä taas pienempituloiset
saavat suhteellisesti suuremmat korotukset. Euromääräisillä korotuksilla voidaankin tasoittaa palkkaeroja.
Useimmiten yrityksissä käytetään sekamallia, jossa yleiskorotus maksetaan työehtosopimuksessa määritellyn prosentin mukaan ja sen päälle työnantaja kohdistaa euromääräisiä korotuksia osalle

työntekijöistä. Mutta voisiko tämän mallin kääntää toisin päin: Jaetaan kaikille tasaeurokorotus ja sen lisäksi prosentuaalinen korotus kaikille tai osalle työntekijöistä.
Sekamallista puhutaan myös silloin, jos
korotus on muotoa ”40 euroa tai vähintään
1 %”. Tämä malli on suhteellisen tasapuolinen, etenkin kaikille kohdistettuna.
Mitä tulisi ottaa huomioon, jos
palkankorotuksia halutaan
lykätä myöhemmäksi?
Jos työnantajan toiveissa on toteuttaa korotukset vasta myöhemmin, asiasta voi
käydä kauppaa: Onko mahdollista vastaavasti suurentaa korotuspottia? Tai maksettaisiinko korotukset takautuvasti?
Jos 1,8 % korotus sovitaan jaettavaksi
maaliskuun sijasta esimerkiksi vasta toukokuussa, on tällä siirrolla tietoalan keskipalkalla (4481 eur) laskettuna yli 160 euron
vaikutus. Jotta työehtosopimuksen ensimmäiselle vuodelle laskettu kustannusvaikutus pysyisi samana, tulisi palkkojen toukokuussa nousta 1,8 % sijasta 2,16 %. Niin sanotun palkkakertymän kannalta tämä voisi
olla hyvä ratkaisu, koska seuraavalla korotuskerralla lähtöpalkka olisi suurempi.
Rahan sijasta vapaata?
Paikallista ratkaisua haettaessa ei välttämättä kannata jämähtää miettimään pelkästään rahallista korotusta. Voisiko osa
palkkaratkaisua olla jotain muuta kuin rahaa, kuten ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä, vaikkapa torstaille osuvan arkipyhän jälkeinen perjantai vapaapäiväksi? 

TYÖMARKKINATUTKIMUS

Työmarkkinatutkimus 2021
Insinööriliitto toteutti Tietoala ry:lle
tietotekniikan palelualaa koskevan
työmarkkinatutkimuksen, jossa kysyttiin
jäseniltä mm. heidän palkkatasoaan,
asematasoaan ja työpaikan varmuutta.

Teksti: Jyrki Kopperi

Palkan muutokset lokakuu 2020 – lokakuu 2021
En ollut työssä lokakuussa 2020 opintojen, työttömyyden tms. vuoksi

Py sy ny t ennalla

2%

2%

PARHAAT PALKANKOROTUKSET TYÖPAIKKAA VAIHTAMALLA
Suurin yksittäinen palkkaa nostava tekijä oli yleiskorotus, jonka
48 % vastaajista ilmoitti palkankorotuksen perusteeksi. Yleiskorotuksen keskimääräinen suuruus (mediaani) oli 100 euroa. Toiseksi yleisin syy oli meriittikorotus, jolloin palkka nousi keskimäärin
300 euroa (mediaani). Euroissa muutos oli +50 ¤ edelliseen vuoteen verrattuna.
Parhaiten omaa palkkaansa pystyy kuitenkin edelleen nostamaan vaihtamalla työpaikkaa. Kolme neljäsosaa työpaikan vaihtajista sai keskimäärin 667 euroa (mediaani) lisää palkkaa (+67 ¤
muutosta edelliseen vuoteen verrattuna). Myös samalla työnantajalla uuteen asemaan tai tehtävään siirtyneet saivat tuntuvan

Laskenut

4%

T

yötilanne jäsenistön keskuudessa on hyvä. Tutkimuksen mukaan 92,5 % vastaajista on vakituisessa kokopäivätyössä ja 3,2 % joko työttömänä tai työvoimakoulutuksessa. Osa-aikatyön merkitys alalla on erittäin
pieni, vain 1,6 % ilmoitti tekevänsä osa-aikatyötä.
Jäsenkunnasta asiantuntijatehtävissä työskentelee
43,5 % ja vaativissa tai erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä 28,7 %. Esimies- ja johtotehtävissä työskentelevien osuus on 15,4 %.
Tutkimuksessa on selvitetty alan palkkakehitystä lokakuusta 2020 lokakuuhun 2021. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta alan palkkakehitys on ollut myönteistä.
Mediaanipalkka kaikilla alalla työskentelevillä nousi edelliseen vuoteen verrattuna 150 ¤ /kk (3,6 %). Keskiarvopalkkojen nousu oli 67 ¤/kk (1,5 %).

En osaa sanoa

an 19 %

Noussut

73 %

palkankorotuksen, heillä palkankorotuksen mediaani oli 500 euroa
(+ 50 ¤ muutosta edelliseen vuoteen verrattuna).
Huolimatta siitä, että tasa-arvoasiat ovat viime vuosina nousseet entistä enemmän esille ja yritykset kilvan kehuvat omia toimiaan tasa-arvon parantamiseksi, ei sukupuolten välinen palkkakehitys anna näille puheille suurtakaan katetta. Naisten mediaanipalkka on 91 % miesten palkasta. Vuoden aikana naisten
mediaanipalkat nousivat 98 ¤ /kk kun taas miesten palkat nousivat
vastaavalla ajalla 200 ¤ /kk.
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Työantajan koolla on merkitystä, varsinkin palkkatasoon. Tutkimuksen mukaan korkeinta palkkaa maksetaan isoissa yli 3000
työntekijää työllistävissä yrityksissä ja 250 - 499 työntekijän yrityksissä, joissa keskiarvopalkat ovat yli 4600 ¤/kk. Mutta palkkaerot eri kokoisten yritysten välillä ovat kuitenkin melko pieniä.

Enemmän on edelleenkin väliä missä päin Suomea satut asumaan.
Pääkaupunkiseudulla keskiarvopalkat ovat noin 600 ¤ /kk korkeammat muuhun Suomeen verrattuna. Työn muuttuminen yhä
enemmän paikasta riippumattomaksi näkyy myös palkkakehityksessä. Erotus pääkaupunkiseudun ja muun Suomen palkkojen välillä on kaventunut.

Sijoittuminen eri palkkaluokkiin tietotekniikan palvelualalla 2020 ja 2021 (%)
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Korona-aika lisännyt epävarmuutta työsuhteeseen
Noin kaksi vuotta työelämää ja muuta yhteiskuntaa koetellut koronavirusepidemia näkyy myös tutkimustuloksissa. Vuonna 2020
epävarmuus oman työn jatkuvuudesta lisääntyi selkeästi ja näkyi
myös tilastoissa voimakkaana työttömyyden kasvuna ja lomautuksina. Vuonna 2021 näiden osalta palattiin jo normaalimpaan suuntaan. Oman työpaikan tilanteen koki vakaaksi 55 % vastanneista,
kun vuotta aiemmin luku oli vain 36 %. Melko vakaaksi oman työpaikkansa tilanteen koki 33 % vastaajista ja vain 2 % arveli, että irtisanomiset ovat todennäköisiä, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 9 %.
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2021 (%)

Valtaosa tietoalan työntekijöistä on tyytyväinen etätyöhön
Tutkimuksen mukaan alan työntekijöistä 63 % tekee pelkästään
tai lähes pelkästään etätyötä. Lainkaan etätöitä tekemättömien
osuus oli vain 5 %. Valtaosa tietoalalla etätyötä tekevistä on tyytyväinen etätyön sujumiseen. Erittäin tyytyväisiä oli 55 % ja melko
tyytyväisiä 40 % etätyötä tekevistä.

TYÖMARKKINATUTKIMUS

Tutkimuksessa kysyttiin myös tällä kertaa mikä on tyypillisin tapasi tehdä työtä. Vastausten perusteella enemmän
kuin neljä viidestä tekee edelleen päivän työnsä yhtäjaksoisesti ns. toimistoaikana. 15 % vastaajista kertoo jakavansa työpäivän useampaan osaan, pääsääntöisesti omasta halustaan. Työpäivän jakautuminen useaan osaan ei ole
aina lähtöisin omasta halusta, mutta onneksi vain 2 % vastaajista ilmoittaa työpäivän jakautuvan osiin mutta eivät
siihen itse pysty vaikuttamaan. 

Kuinka paljon teet etätyötä tällä hetkellä?
Vähemmän kuin yhden

En tee lainkaa etätöitä

kokonaisen päivän viikossa

5%

6%

Etätöitä 1–2 päivää viikossa

9%

Etätöitä
3–4 päivää
viikossa 17 %

Pelkästään
tai lähes
pelkästään
etätyötä 63 %

Mikä on tyypillisin tapasi tehdä työtä?
Työpäiväni on jakautunut
useaan eri osaan, mutta
pääsääntöisesti en voi
vaikuttaa siihen itse

1%
2%

Työpäiväni on jakautunut useaan
eri osaan pääsääntöisesti
omasta tahdostani

Muu tilanne

15 %

Teen työt pääasiassa
yhtäjaksoisesti (esim.
8–16 tai 9–17) 82 %

Kuinka tyytyväinen olet
etätyön sujumiseen tällä hetkellä?
(Etätyötä tekevät)
Erittäin tyytymätön
Melko tyytymätön

1%

En osaa sanoa

1%

3%

Melko
tyytyväinen
40 %

Erittäin
tyytyväinen
55 %
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Miten etätyö ja perheystävällinen työpaikka
nivoutuvat toisiinsa?
Teksti: Roger Sandström

Keskitymme lehdessämme
oman alamme jäsenten
asioihin. Joskus on kuitenkin
hyvä vilkaista myös miten
muilla aloilla työskennellään
ja millaisilla työehdoilla.
Valitsimme tähän artikkeliin
teemaksi perheystävällinen
työpaikka.

>
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äestöliiton Perheystävällinen työpaikka-ohjelmassa autetaan työnantajia toimimaan perheystävällisesti ja
tukemaan työpaikalla ihmisten yhdenvertaisuutta sekä monimuotoista ja tasa-arvoista työyhteisöä. Samat teemat ohjaavat
myös oman alamme parhaiden työpaikkojen toimintaa. Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma sopii eri alojen
työnantajille. Ohjelmassa tuetaan työpaikkoja, jotka haluavat toimia mahdollisimman perheystävällisesti sekä vahvistaa ihmisten yhdenvertaisuutta, työyhteisön
monimuotoisuutta ja tasa-arvoa.

Lue lisää Väestöliiton sivuilta:
https://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/perheystavallinen-tyopaikka/

TYÖELÄMÄ

Robert Åström
Toimitusjohtaja, Raisoft Oy:
Julkisuudessa puhutaan hybridimallista
toimistolla työskentelyn ja etätyön
osalta. Mitä se teillä tarkoittaa?
Meillä työntekijöillä on vapaus valita, miten
he haluavat työskennellä. Viime kuukausien
ja nopeasti vaihtelevan koronatilanteen
kokemuksella vaikuttaa siltä, että valtaosa joukosta jatkaa vaihtelevassa määrin
etätöitä, kun se on todettu hyvin toimivaksi. Vaikuttavia tekijöitä on esimerkiksi kotikonttorin työskentelyolosuhteet, etäisyys
Raisoftin konttorille, lasten ikä, kotiverkon
laatu jne.
Toki valtaosa kaipaa sosiaalisia livekontakteja – eli aikoo myös olla osan ajastaan
toimistolla. Aika näyttää, millaiseksi kokonaisuus muodostuu ja miten tämä tulee
mahdollisesti vaikuttamaan esimerkiksi siihen, millaisia toimistotiloja jatkossa tarvitsemme. Etukäteishytinä on, että tilatarpeet tulevat muuttumaan jollakin tavalla,
esimerkiksi yhteisten tilojen määrä ja luonne on vielä pohdinnassa.

Mitä etätyöskentelyn hyviä kokemuksia
haluatte saada toimimaan jatkossakin?
Rajoitusten höllentyessä ja poistuessa ottaa varmasti oman aikansa, että into sosiaalisen elämän elpymisestä töissä ja vapaa-ajalla laantuu. Etätöiden aikana on
pakon edessä löytynyt uusia toimintatapoja, joista varmasti on hyötyä jatkossakin. Esimerkiksi tapaamisista ja koulutuksista toteutetaan aiempaa suurempi osa
etänä. Henkilökohtainen lähikontakti uuden kumppanuuden alussa on tärkeä, mutta siitä eteenpäin virtuaalinen on monissa tilanteissa riittävä ja säästää sekä aikaa
että luontoa.
Korona-aikana meille on myös rekrytoitu aika paljon työntekijöitä. Koska sijainnilla ei ole enää ollut mitään merkitystä,
ovat työntekijämme yhä enemmän levällään maailmalla, vaikka Kokkola keskuspaikka onkin. Luulemme siis, että etäkahvituokiot jatkuvat edelleen. Osa juo kahvinsa

porukalla konttorilla, mutta samaan aikaan
virtuaalikahveilla ollaan esimerkiksi Kokkola-Pietarsaari-Helsinki-Toronto-akselilla.

Miten työntekijöiden perhetilanne
otetaan huomioon jatkossa toimistolla
työskentelyn ja etätöiden osalta?
Joustavuus ja luottamus ovat lähtökohdat.
Työntekijöillämme on jo ennen koronaa ja
taatusti myös tämän jälkeen, ollut vapaus
vaikuttaa omiin työolosuhteisiinsa ja kehittää myös uusia ratkaisuja, jotka palvelevat
parhaiten omaa elämäntilannetta ja perheen tarpeita. Toimivaksi peruslähtökohdaksi on havaittu se, että kun perheellä ja
omaisilla on kaikki hyvin, niin silloin työtkin
sujuu. Perhe on aina ykkönen, Raisoft vasta kakkonen.

Pia Lambert
Henkilöstöpäällikkö, Turun Tilikeskus:
Julkisuudessa puhutaan hybridimallista
toimistolla työskentelyn ja etätyön
osalta. Mitä se teillä tarkoittaa?
Olemme tehneet paljon työtä mahdollistaaksemme etätyön. Näemme, että asiantuntijoiden mahdollisuus etätyöskentelyyn
on nykypäivänä edellytys yrityksen toiminta- ja kilpailukykyä ajatellen.
Kaksi vuotta sitten meillä ei ollut vielä
etätyöskentelymahdollisuutta. Nyt henkilöstömme voi valita, tuleeko aina toimistolle, välillä toimistolle tai haluaako työskennellä kokoaikaisesti etänä.
Tämä muutos tuo mukanaan joustoa ja
yhä parempaa työhyvinvointia, kun jokaisella on mahdollisuus valita itselleen sopiva tapa työskennellä. Niin sanottu läsnäolovelvoite meillä on klo 10–14 sekä toimistolla että etätyössä, mutta muutoin
työaika on mahdollista ajoittaa itselleen
sopivalla tavalla. Haluamme olla joustava
ja perheystävällinen työnantaja, ja nämä
joustot ovat meille arvovalinta. Uskomme
myös siihen, että kun työpaikka joustaa,

niin työntekijäkin on myös valmis joustamaan tarvittaessa.

Mitä etätyöskentelyn hyviä kokemuksia
haluatte saada toimimaan jatkossakin?
Olemme opetelleet etätyötä organisaatiossamme noin kahden vuoden ajan. Lähdimme liikkeelle aika vauhdilla, mutta on ollut hienoa huomata, kuinka hienosti kaikki
on sujunut ja kuinka nopeasti henkilöstömme on omaksunut uuden mahdollisuuden
valita itselleen sopivan tavan työskennellä.
Mietimme ja haemme nyt uusia toimivia
käytäntöjä, kun osa henkilöstöstä työskentelee etänä ja osa tulee toimistolle. Haasteena tulee varmasti olemaan tulevaisuudessa yhteisöllisyyden säilyminen ja spontaanit sparraushetket, mutta näihin löytyy
varmasti vielä hyviä ratkaisuja.

Miten työntekijöiden perhetilanne
otetaan huomioon jatkossa toimistolla
työskentelyn ja etätöiden osalta?
Meille on tärkeätä tasa-arvoinen kohtelu
henkilön perhetaustasta huolimatta. Uskomme siihen, että valinnan mahdollisuus
ja jousto ovat tärkeitä osatekijöitä henkilön työhyvinvoinnin kannalta. Etätyön ja
liukuvan työajan tarkoitus on mahdollistaa lisää joustoa jokaisen arkeen. Meillä voi
myös kuka tahansa tehdä osittaista työaikaa elämäntilanteestaan huolimatta. Erilaisilla joustoilla pyrimme tukemaan henkilöstön jaksamista ja arjen yhteensovittamista. 
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Asuntoesittelyt
siirtyivät
verkkoon

Teksti: Tiina Tenkanen

Monet ryhtyivät
etätyöskentelyn aikana
pohtimaan asunnonvaihtoa.
Kokoontumisrajoitukset
sekä kansalaisten
turvallisuuskäyttäytyminen
rajoittivat asuntonäyttöjä,
mutta kiinteistöala vastasi
rajoituksiin digiloikalla.
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iinteistökauppa nousi ennätyslukemiin korona-aikana. Huoneistokeskuksen tiedotteen mukaan tämän vuoden tammi–heinäkuussa vanhoja asuntoja
myytiin 19,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Kiinteistömaailma on ilmoittanut, että tämän
vuoden syyskuu oli sen toiseksi vilkkain
myyntikuukausi kymmenen vuoden aikana.
Keskeinen rooli on ollut virtuaalisilla asuntonäytöillä, videoilla sekä 3D-esittelyillä.
– Normaalivuonna Kiinteistömaailman
verkkopalvelussa on 300 000–350 000 kävijää kuukaudessa. Koronavuoden aikana
käyntejä kertyi lähes puoli miljoonaa, digitaalisten palveluiden kehityspäällikkö Rikhard Sjöberg Kiinteistömaailmasta toteaa.

Korona vähensi liikkumista
Viimeiset puolitoista vuotta esittelyvideot ja virtuaaliset asuntoesittelyt ovat olleet erityisen merkittäviä asuntojen markkinoinnissa. Vuokraturvan toimitusjohtaja
Timo Metsolan mukaan ne ovat jopa pelastaneet kiinteistövälitysalan. Ne kiinteistövälitysyritykset, joilla ei ole ollut tarjota virtuaalisia palveluja, ovat auttamattomasti kärsineet korona-ajasta. Metsola
kertoo, että digitaalisista rajapinnoista on
tullut suorastaan kilpailukykytekijä.
– Koronakevät muutti suhtautumisen
fyysiseen liikkumiseen, joten virtuaaliset
esittelyt saivat uuden painoarvon, Metsola toteaa.

TEKNOLOGIAN YTIMESSÄ

Kiinteistövälityksen digiloikkaan ovat
vaikuttaneet myös asiakkaiden suorituskyvyltään paremmat koneet ja puhelimet,
joilla esimerkiksi videon katsominen onnistuu paremmin kuin vaikkapa vuosikymmen sitten.
Videot yhä tärkeämpiä
Ennen pandemiaa asunnon osto vaati tavallisemmin juoksua asuntonäytöstä toiseen. Perheet järjestivät työvuorojaan,
jotta pääsisivät asuntonäyttöihin, sillä virtuaalinen asuntoesittely kiinnosti vain harvoja.
Lähes 10 vuotta sitten asuntoilmoituksen yhteyteen saatettiin liittää videotallenne.
– Sellaisia poikkeuksia oli, että ulkomailla asuvat tekivät päätöksiään niiden pohjalta, mutta muuten virtuaaliset esittelyt ovat aikaisemmin olleet vain ”ihan kiva
lisä”, Metsola toteaa.
Asunnonvälitysportaaleissa, kuten Oikotiessä ja Etuovessa, esittelyvideot olivat kahdella tapaa marginaalissa: tekninen
toteutus oli lapsenkengissään, eikä yleisö
välttämättä niitä löytänytkään, ellei varta
vasten etsinyt.
Nyt Kiinteistömaailman Sjöbergin mukaan välittäjä voi ladata ottamansa videomateriaalin Kiinteistömaailman omaan
videoeditoriin, joka lisää videoon automaattisesti musiikin ja planssit eli tekstitetyt kuvat.
Kierrokselle virtuaaliseen asuntoon
Asuntoihin saattoi korona-aikana tutustua
kolmella tavalla: valokuvin, tallennetuin videoin, 3D-videoin sekä virtuaalisella asuntonäytöllä. Valokuvia on käytetty asuntoilmoituksissa jo 20 vuotta, mutta 3D-tekniikka on ollut harvinaisempaa.
Nyt muun muassa Kiinteistömaailma
hankkii suuriin ja näyttäviin kohteisiinsa
3D-videoita ostopalveluna. 3D-videossa
asiakas pääsee katsomaan asuntoa sisältä ja liikkumaan talossa esimerkiksi yhdysvaltalaisen Matterport-sovelluksen avulla. Matterport on kehittänyt kameran, joka ottaa kohteen sisältä 360 asteen kuvia.
Kuvista muodostuu kolmiulotteinen näkymä, jota pääsee tarkastelemaan sekä

pysty- että vaakasuunnassa. Sovelluksen
käyttö vaatii asiakkaalta jonkin verran klikkailua.
– Suomesta löytyy Matterport-sovellukseen erikoistuneita, ammattitaitoisia
kuvaajia ja tulos on varsin korkealaatuista. Parhaiten tämä tekniikka toimii tilavissa asunnoissa, joissa on korostettavia yksityiskohtia, Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä toteaa.
Virtuaaliset asuntonäytöt
Koronan aikaan perinteisiä, kaikille avoimia asuntonäyttöjä ei juurikaan pidetty, ja
osa asiakkaista vältti yksityisesittelyjäkin.
Asunnonvälittäjään saattoi kuitenkin ottaa
yhteyttä mobiilin tai koneen välityksellä,
kun hän oli paikan päällä kohteessa.
– Asiakas katsoo ruudulta, kun asunnonvälittäjä esittelee hänelle asunnon. Välittäjä kävelee puhelimen tai padin kanssa asunnossa ja näyttää asiakkaalle tämän
haluamia yksityiskohtia. Tämä on johtanut
siihen, että asuntokauppoja on tehty pelkästään virtuaalisesti, Metsola kertoo.
Virtuaaliesittelyt pidetään muun muassa FaceTime-puhelujen, Whatsapp-video
puhelujen tai Teamsin välityksellä. Puhelimet ja padit välittävät hyvää kuvaa ja
niiden tarkkuus on Metsolan mukaan asuntoesittelytilanteeseen riittävä.

se on käyttökelpoisin uudiskohteiden havainnekuvissa.
Etäesittelyt tulivat jäädäkseen
Kiinteistövälityksen digiloikka on vähentänyt matkustamista ja on siksi ympäristöystävällinen ilmiö.
– Vuokra-asuntojen määrä on kasvanut
ja niitä etsivillä on paljon vaihtoehtoja. Kun
mukaan lisätään virtuaalisuus, on todella mahdollisuus vertailla ja shoppailla ihan
vaikka oman kotisohvan mukavuudessa,
Metsola kertoo.
Ostaja voi tutustua asuntoon verkossa
olevien materiaalien avulla niin pitkälle, että on 95-prosenttisesti varma päätöksestään. Kaikki hallinnolliset muodollisuudet
voidaan sopia asiakkaan kanssa mahdollisimman pitkälle valmiiksi.
– Viimeinen silaus ostopäätökselle on,
että käydään paikan päällä. Tämä on muuttunut lähes valtavirraksi, Metsola sanoo.
Kiinteistömaailman Kyhälä suosittelee,
ettei kukaan ostaisi tai vuokraisi asuntoa
pelkällä virtuaalinäytöllä.
– Asunto ja siihen liittyvät asiat täytyy
kokea. Virtuaalisesti pystytään toki tekemään rajauksia, mutta lopullista valintaa
ei pitäisi tehdä keinomaailmassa, jos ei ole
pakko. 

Virtuaalisisustus nostaa kysyntää
Asuntoja voidaan myös sisustaa virtuaalisesti. Kiinteistömaailman Sjöbergin mukaan virtuaalisisustamista pitäisi käyttää
harkiten ja löytää sille ammattitaitoinen
toteuttaja.
Rentel on Lahden seudulla toimiva yhtiö, joka keskittyy asuntovuokraukseen. Se
myy myös virtuaalisisustuspalveluja asuntoa myyville ja vuokraaville. Rentelin Henrik Raitasolan mukaan virtuaalisisustus on
tapa erottua vuokramarkkinoilla ja se on
yhä suositumpaa, koska se nostaa kysyntää. Sisustus toteutetaan 3D-ohjelmilla ja
Photoshopilla. Raitasola toteaa, että laadulla on väliä: virtuaalisisustuksen on oltava hyvin tehty, muuten siitä on vain haittaa.
Vuokraturvan Metsola sekä Kiinteistömaailman Kyhälä suhtautuvat virtuaalisisustukseen varauksella. Heidän mielestään
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SUOSITTELE
Tietoala ry:n jäsenyyttä
työkaverille tai ystävälle
Sekä Insinööriliitolla
että Tietoalalla on omat
jäsenhankintakampanjansa
– tiesitkö, että kun kuulut
Insinööriliittoon ja henkilö
liittyy Tietoala ry:n jäseneksi
suosittelemanasi, olet
oikeutettu molempien
kampanjoiden palkintoihin!

I

nsinööriliitto on jo useita vuosia kannustanut suosittelemaan jäsenyyttä tekniikan alalla työskenteleville ystäville tai
kollegoille, jotka eivät vielä kuulu liittoon.
Insinööriliiton suosittelukampanjan piiriin
kuuluvat kaikki Insinööriliiton jäsenet sekä lisäksi akavalaiset henkilöstöedustajat,
kuten luottamusmiehet, yhteyshenkilöt ja
työsuojeluvaltuutetut. Suosittelupalkinnon voi saada, kun suositeltu henkilö liittyy liiton täysjäseneksi eikä hän sitä ennen
ole ollut Insinööriliiton jäsen viimeksi kuluneen vuoden aikana.
Myös Tietoalalla on oma jäsenhankintakampanjansa, joka kannustaa osallistumaan yhdistyksen vahvistamiseen ja yhteisen hyvän rakentamiseen. Tietoalan

>

jäsenhankintakampanjassa kohderyhmänä ovat kaikki tietotekniikan palvelualalla
toimivien yritysten työntekijät. Palkinnon
voit saada, mikäli olet Insinööriliiton jäsen
ja suositeltu tietotekniikan palvelualalla
työskentelevä henkilö liittyy täysjäseneksi
Tietoala ry:hyn.
Miten suosittelen jäsenyyttä?
Potentiaalinen jäsen haluaa varmasti kuulla ainakin sen, mitä itse arvostat liiton jäsenyydessä ja mikä sai sinut liittymään jäseneksi. Mikäli kaipaat kuitenkin hieman
apuja siihen, mitä asioita kannattaa nostaa
esiin keskusteluissa, voit käydä kurkkaamassa vinkit Insinööriliiton verkkosivuilta –
jäsenyys sisältää paljon etuja ja hyötyjä, ja
eihän sitä tiedä, vaikka listauksesta löytyisi
jotain uutta sinullekin?
Kun suositeltu päättää liittyä jäseneksi, täyttää hän liittymislomakkeen Insinööriliiton verkkosivuilla. Lomakkeen kohdassa
”Lisätiedot” on paikka suosittelijan nimitiedoille – nimen lisäksi tarvitaan suosittelijalta lisäksi myös joko jäsennumero tai sähköpostiosoite, jotta jäsensuosittelun palkinto tai palkinnot löytävät varmasti tiensä
oikealle henkilölle. Huomioithan, että suosittelijan nimen ilmoittaminen liittymishakemuksen yhteydessä on tärkeää! Suosittelijan nimeä ei voi ilmoittaa jälkikäteen.

Mitä voin saada palkinnoksi?
• Insinööriliitto palkitsee jokaisen suosittelijan, joka on tuonut liittoon uuden
täysjäsenen. Palkinto on keväällä 2022
40 euron arvoinen GoGiftin SuperLahjakortti. Lahjakortti lähetetään sähköpostitse.
• Tietoala palkitsee jokaisen suosittelijan, joka on tuonut Tietoala ry:hyn ja sitä
kautta Insinööriliittoon uuden täysjäsenen. Palkinto on keväällä 2022 40 euron
S-ryhmän lahjakortti. Lahjakortti lähetetään postitse.
Palkinnot lähetetään suosittelijalle Insinööriliiton jäsenrekisterissä olevien tietojen perusteella, joten huolehdithan siitä,
että ne ovat osaltasi ajan tasalla! Jäsensivuille pääset kirjautumaan verkossa osoitteessa https://www.ilry.fi/wp-login.php

Lisätietoa Insinööriliiton suosittelukampanjasta: https://www.ilry.fi/jasenyys/tietoa-jasenyydesta/suosittele-jasenyytta/
Lisätietoa Tietoala ry:n jäsenhankintakampanjasta: https://tietoala.fi/jasenena/jasenhankintakampanja/
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Etätyösuositusten takia
työnantajat ovat joutuneet
pohtimaan, mikä voisi olla
työnteon uusi normaali. Tietoalehti kysyi kolmelta yritykseltä,
mitä uutta etätyö on tuonut.

V

uosi sitten keväällä 42 prosenttia palkansaajista oli etätyössä. Eurooppalaisittain katsottuna etätyö on ollut
Suomessa poikkeuksellisen laajaa. Syynä
siihen ovat toimivat tietoliikenneyhteydet
ja tietotyöhön painottuva elinkeinorakenne. Lisäksi suomalaiseen kansanluonteeseen yksin kököttäminen on sopinut hyvin,
toteaa erikoistutkija Hanna Sutela Tilastokeskuksen artikkelissa.
Hän uskoo, ettei työpaikoilla palata vanhaan työnteon malliin tiiviin etätyörupeaman jälkeen. Tilastokeskuksen kyselyn mukaan etätöitä tehneistä noin 90 prosenttia
haluaisi tehdä etätöitä jatkossakin.
”Yllättävän hyvä kokemus”
CGI Inc. on kanadalainen it-alan konsultointi- ja ulkoistuspalveluita tuottava yritys,
joka työllistää 80 000 työntekijää ympäri
maailman. CGI Suomi Oy:n 18 toimipaikassa
työskentelee yhteensä 3 700 henkilöä.
– Kokemus etätyöhön siirtymisestä on
ollut yllättävän hyvä. Meillä on tehty etätyötä aikaisemminkin, toteaa CGI:n kiinteistöjohtaja Heikki Ikonen.
Jo ennen koronaa CGI:n toimistot olivat
muuttuneet huone- ja avotilatoimistoista
monitilatoimistoiksi.
– Etätyösuosituksen aikaan tehdyn kyselyn mukaan toimistolla halutaan työskennellä keskimäärin 3,5 työpäivää viidestä, mistä syystä tilantarve vähenee, Ikonen toteaa.
Hänen mukaansa toimistotilat muuttuvat edelleen henkilökohtaisista työpisteistä tiimityöskentely- ja kollaboraatiotiloiksi.
– Olemme jonkin verran varautuneet sen
tyyppisiin muutoksiin.

Etätyö
on luonut työpaikoille uutta normaalia
Teksti: Tiina Tenkanen

Kuva: Pixhill

Työpistesovelluksella käytön seurantaa
CGI otti syksyllä pilottikäyttöönsä Door James -työpistesovelluksen, jolla voi varata
tiloja vaikkapa tiimin käyttöön sekä suunnitella työviikkoaan ja työaikaansa.
Applikaatio on CGI:n oma tuote, joka on
tehty alun perin Saksassa. Applikaatio on
kehitetty vieraidenhallintajärjestelmän
pohjalta, mutta sitä on muokattu pidemmälle mahdollisimman helppokäyttöiseksi
työpistesovellukseksi
– Applikaatio on mahdollistanut tilojen
käytön seurannan. Sen avulla tiloja voidaan
myös hallinnoida ja esimerkiksi jättää joka
toinen työpiste aktivoimatta koronarajoitusten takia.
Ovet pysyivät auki
F-Securessa oli totuttu tekemään joustavasti töitä jo ennen koronaa. Noin 60 prosenttia työntekijöistä työskenteli hybridisti, eli osan viikosta etänä ja osan toimistolla.
– Ensimmäisten koronarajoitusten aikana
96 prosenttia työntekijöistä siirtyi yhdessä

yössä etätyöhön. Todella monet tekevät työtä edelleen kotona, henkilöstöpäällikkö Kaisa Heiskala F-Securesta kertoo.
Etätyösuosituksen jälkeenkin hieman alle 5 prosenttia työntekijöistä jatkoi lähityöskentelyä.
F-Securen dataohjautuvassa pääkonttorissa käytetään Empathic Building -sovellusta, josta työntekijät voivat esimerkiksi tarkistaa, mitkä istumapaikat on siivottu.
Työpisteisiin ei ole tarvinnut erikseen ilmoittautua. Sovelluksesta voi myös seurata, missä vaikkapa tiimin muut jäsenet kulkevat.
Yhteishengen säilyttämiseen huomiota
Tasaisin väliajoin yhtiö teki kyselyjä, joissa
kartoitettiin työnteon kipukohtia ja mitattiin työntekijöiden motivaatiota, tuottavuutta ja hyvinvointia.
– Kyselyjen perusteella 90 prosenttia
työntekijöistä oli etätyössä vähintään yhtä motivoitunutta ja vähintään yhtä tuottavaa kuin toimistossa työskennellessään,
Heiskala toteaa.

TIETOA. 1 : 2022 | 21

HYVINVOIVANA TÖISSÄ

Hän näki suurimpina haasteina, miten yrityksen yhteishenki saadaan säilytettyä, ajanhallinta sujumaan ja miten varmistetaan, ettei etätyö liukuisi vapaa-aikaan.
– Näihin olemme paneutuneet paljon. Meillä on muun muassa yhteisiä virtuaalikahvitaukoja ja lenkkipalavereita. Toisaalta
olemme antaneet hybridityön ja etätyön ajanhallintaan ohjeistusta, jotta työ ei muodostuisi liian kuormittavaksi.
”Työt hoituvat ilman toimistoa”
M-Files työllistää henkilöstöä kotimaan lisäksi kymmenessä eri
maassa yli 500 työntekijän voimin. Suomessa yhtiöllä on kolme toimipistettä ja Yhdysvalloissa kolme.
Etätyöhön siirtyminen on opettanut, että työt hoituvat ilman toimistoakin, toteaa henkilöstöjohtaja Petra Rosvall.
– Työskentely vain etäyhteyksillä on joustavoittanut työntekoa.
Ihmisten on myös mahdollista suunnitella omaa elämäänsä joustavammin.
Pandemian alussa yhtiö investoi etätyökaluihin kuten
Mural-valkotauluun, jonka avulla voi ideoida virtuaalisesti. Lisäksi hankittiin kyselysovellus Culture Amp, jotta yhtiössä voitaisiin
seurata ihmisten sitoutuneisuutta, hyvinvointia ja tunnelmia etätöiden aikana.
– Jos tiimin mielialat ovat hieman matalalla, niin meille voi varata juttutuokion ja kertoa kuulumisistaan, Rosvall kertoo.
Ulos etätyöpisteestä
Yhtiö tekee kahdesti vuodessa globaalin M-Filer Experience
-kyselyn.
Sen mukaan henkilöstö kaipaa toimistolla työskentelystä eniten epävirallisia kohtaamisia työkavereiden kanssa. Siihen M-Files on panostanut. Yhtiö esimerkiksi tarjoaa kerran kuukaudessa aamiaisen, jonka tarkoituksena on houkutella työntekijät paikalle tapaamaan toisiaan. Lisäksi yhtiö on järjestänyt monenlaisia
tapahtumia ja tempauksia, kuten hyvinvointiviikon, houkutellakseen työntekijöitä ulos etätyöpisteestään ihmisten ilmoille.
Ei muutoksia toimitiloihin
Koronan takia M-Files ei ole toistaiseksi tehnyt muutoksia työ
tiloihinsa.
– Samaan aikaan kun sanon, että meillä ei pakoteta toimistolle,
toivon, että toimitiloja käytettäisiin. Ihmisten on hyvä tavata, toimia yhdessä ja tutustua toisiinsa, Rosvall kertoo.
Tutustuminen onkin tärkeää, sillä yhtiö rekrytoi ihmisiä myös
suoraan etätyöhön. Työnkuvasta riippuu, kuinka tiiviisti työntekijä haluaa tehdä töitä yhtiön toimitiloissa. Henkilöstöjohtajan toiveissa kuitenkin on, ettei yksikään työntekijä jäisi täysin yksin etätyöhön, vaan kävisi ainakin joka toinen viikko toimistolla.
– Jos nyt jotakin myönteistä yrittää nähdä korona-ajasta, niin on
opittu paljon. Toivon, että meillä muistettaisiin hyvät opit ja kehitettäisiin joustavaa ja parempaa työelämää. 
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Teksti: Tero Hakanen

T

ietoa-lehden toimitus pyysi jäsentiedotteessaan yhteydenottoja jäseniltään, jotka halusivat kertoa harrastuksestaan.
Toimitukseen otti yhteyttä Outi, joka kerää postimerkkejä. Postimerkkien kerääminen on kiehtonut Outia jo 13-vuotiaasta lähtien.
Harrastuksen aloittamiseen vaikutti hänen oma isänsä, niin
kuin yleensäkin vanhemmilla on iso rooli lastensa harrastuksen
aloittamiseen. Tänä päivänä Outi omistaa kymmeniätuhansia eri
merkkejä. Merkkien määrän vuoksi Outilla on useampia erilaisia
merkkikansioita.
Outia harrastuksessa kiehtoo monipuolisuus: postimerkeissä
on mielenkiintoiset kuva-aiheet ja ne ovat ulkoasultaan taitavasti
tehtyjä. Lisäksi niistä näkyy maailman ja maan historia. Jokaisella
merkillä on oma taustatietonsa, kuten merkin maa, merkin väritys
ja kuviointi, merkin ulkoasuun liittyvät ”sahalaidat” (ns. hammastukset ja reunaleikkaukset), paperin laatu, merkin paperin vesileimaukset, painosmäärä, hinta-arvo, julkaisuajankohta, mistä ja
minne merkki on lähetetty, merkin leimaus, sekä millaisella lähetyksellä merkki on ollut. Postimerkkeilyä harrastetaan erilaisilla
kiinnostuksen kulmilla: maittain, maanosittain, aikakausittain sekä aihepiireittäin, kuten esimerkiksi laivat, autot, eläimet, kukat
– ja niin edelleen. Joskus kiinnostus kohdistuu lisäksi erikoislähetyksiin ja postikortteihin sekä käytettyihin leimoihin ja erikoispainamiin. Toki postimerkkeilijät voivat myös vain kerätä merkkejä ja
tallettaa ne kansioon tai rasiaan talteen, jos merkin taustat ja tarinat eivät sillä hetkellä kiinnosta.
Vanhimmat merkit 1850-luvulta
Postin historia sekä painokoneiden ja painannan kehitys tuovat
myös omat mielenkiinnon kohteensa. Ensimmäiset maailman merkit ovat 1850-luvulta. Outin omistamat vanhimmat postimerkit
ovat 1850-1870-luvuilta. Vanhin suomalainen merkki on vuodelta
1856. Painokoneiden aiheuttamat kuviot ja muutokset merkin pinnalla sekä postimerkeissä käytetyt paperit tuovat keräilyyn oman
suolansa. Ulkoasuun vaikuttaa esimerkiksi hammasteiden koko,
johon taas vaikuttaa käytetty painokone. Samasta kuva-aiheesta voi olla useilla painokoneilla ja paperilaaduilla tehtyjä versioita
eri aikoina. Myös merkin levitystapa, kuten esimerkiksi automaattimerkki tai postista ostettava arkkimerkki, tuovat omat lisänsä
merkin ulkoasuun. Joskus merkin vuosiluvun selvittäminen menee
salapoliisityön kautta voittoon eli merkin tunnistukseen.
Kokoelmissa koko maailma
Outi kerää postimerkkejä itselleen koko maailmasta. Rakkaimpana keräilykohteena hänellä ovat kuitenkin suomalaiset merkit. Hänen käyttämänsä Suomi-kansiot ovat merkkipaikkaisia ja merkkipaikat ovat aseteltuina harmonisesti aikajärjestykseen ilmesty-
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Filatelistin
maailmassa

misvuosittain ja julkaisunumeroittain. Suomalaisista merkeistä
hän on kerännyt rinnakkaiskansioita leimatuista ja leimaamattomista merkeistä vuoteen 1990 saakka. Vuoden 1990 jälkeiset merkit on tallennettuna yhteisiin kansioihin, limittäin leimatut ja leimaamattomat merkit. Näissä vuoden 1990 jälkeisissä vuosissa
hän on toteuttanut luovuuttaan asetellessaan merkkejä kansion
sivuille, lisäten alkuperäisen merkkipaikkaisuuden sivuun rinnakkaismerkkejä.
Outilla on useampi maakohtainen merkkipaikkainen postimerkkikansio useasta eri maasta. Aina maakohtaisen keräilyn edetessä
hän miettii, milloin olisi niin paljon merkkimateriaalia, että voisi jo
hankkia kyseiselle maalle oman merkkipaikkakohtaisen kansion.
Outi omistaa maakohtaisia postimerkkikansioita Suomen lisäksi seuraavista maista: Ruotsi, Norja, Tanska, Eesti, Yhdysvallat,
Iso-Britannia ja Espanja. Outi suunnittelee seuraavaksi laajentavansa maakohtaista kokoelmaa Länsi-Saksaan, eli aikaan, kun
Saksat olivat vielä erillään, sekä Unkariin, Ranskaan ja Hollantiin.
Yhden maan postimerkeissä on myös aina samanlaisia piirteitä esimerkiksi postimerkkien värien tai postimerkin kuvan perusteella. Esimerkiksi kuninkaallisen kuvia on usein merkissä ja kuvasta voi tunnistaa heti, minkä maan kuninkaallinen on kuvassa.
Täten eri maiden postimerkeissä on ikään kuin samanlainen logiikka, vaikka kaikki eri maiden merkit saattavatkin merkkejä tuntemattomasta ensisilmäykseltä näyttääkin ihan samalaiselta ulkoasultaan.

Mistä postimerkkejä hankitaan?
Postimerkkien hankinta nykyään on haastavampaa kuin ennen.
Suurin syy siihen on oikeastaan kirjeiden ja korttien lähettämisen määrän vähentyminen. Tällä hetkellä Outi hankkii postimerkkejä kirjeistä ja korteista, kun niitä vielä jonkin verran lähetetään.
Outin kaveripiiri kerää myös merkkejä hänelle. Postimerkkejä hän
hankkii myös yhä enemmän ihan ostamalla alan liikkeistä sekä
Suomessa ja Euroopassa järjestettäviltä postimerkkimessuilta.
Lisäksi sosiaalisessa mediassa on erilaisia huutokauppasivustoja,
josta merkkejä voi hankkia. On myös vielä olemassa ihan vanhan
ajan kivijalkakauppoja, jotka myyvät postimerkkejä.
Postimerkkeily vaikuttaa ensi ajattelemalta aika yksinäiseltä
puuhalta, eli olet vain merkkien kanssa tekemisissä. Tosiasiassa
esimerkiksi messuilla ja kivijalkakaupoissa harrastajat tapaavat
toisiaan. Kivijalkakaupoissa käydessä voi myös keskustella muiden
paikalle sattuneiden kanssa ja vaihtaa kuulumisia. On myös olemassa erilaisia postimerkkikerhoja, joissa voi saada eri aihealueisiin tietoiskuja ja tavata muita harrastajia esimerkiksi merkkejä vaihtaen. Outi kuitenkin kertoo, että hän ei ole vielä kiireeltään
näihin postimerkkikerhoihin liittynyt. Outi näkee myös, että harrastus jatkuu pitkään eikä sille ole loppua näköpiirissä, koska erilaisia postimerkkejä on olemassa todella paljon ja aina riittää tavoiteltavaa. Merkkejä voi vaihtaa toisten harrastajien kanssa oikeastaan koko ajan, jos niin halutaan.
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Outilla on myös paljon kuoria, jossa on leimat ja erikoispostilähetyksen merkit paikallaan. Outi toteaa vielä, että mielenkiintoinen harrastuksen laji on ns. ensipäiväkuorien keräily. Ensipäiväkuori on kirjekuori, joka on tehty ko. merkkiä varten ja kuoreen on
liimattuna kyseisenä päivänä julkaistu merkki ja siinä on ko. päivän
ensipäiväleima. Suomen posti ja Ahvenanmaan posti tarjoavat keräilijöille ensipäiväkuorilähetyspalvelua, joka on suosittu jatkuva
palvelu mm. kummilasten lahjana tai keräilijöiden oman kokoelman
kartuttajana. Ensipäiväkuoria varten on myynnissä erillisiä kuorille tarkoitettuja keräilykansioita.

Outi kertoo myös korona-aikana huutokauppojen ja postimerkkimyymälöiden voivan hyvin, koska ihmiset siivoavat kotejaan ja haluavat päästä eroon turhista tavaroista ja sieltä löytyy myös postimerkkejä, joita voi myydä. Toiset taas käynnistävät postimerkkiharrastustaan uudelleen ja tai ostavat merkkejä ihan mielenkiinnosta
itselleen. Osa tekee myös merkeillä kauppaa vähän samalla tapaa
kuin osakemarkkinoilla, eli ostaa merkit esimerkiksi kuolinpesien
jäämistöistä vain välittääkseen niitä sitten eteenpäin.
Raakileesta kansioon
Postimerkkien keräilyyn liittyy selkeä prosessi: ”raakileesta-kansioon”. Kun merkki saapuu postimerkkeilijälle, niin arvioidaan, missä kokonaisprosessin vaiheessa se on. Vanhempien ja kuoressa olevien merkkien kohdalla pitää miettiä, kannattaako merkkiä irrottaa vai vaan säästää kokonaisena postilähetyksenä kuorineen tai
postikortteineen. Irrottaminen kuoresta, kortista tai repäistystä
merkkipalasta on tarkka prosessi: liotuksen aluksi pesuvatiin laitetaan kädenlämpöistä vettä ja merkit ”hukutetaan”. Liotuksessa merkkien liimaukset aukeavat hiljalleen pohjapapereista ja merkit ovat poimittavissa sanomalehtipaperin päälle kuivumaan nurin perin, kuvapuoli alaspäin. Kun kuivuminen on edennyt ”melkein
kuivaksi” niin tämän jälkeen merkit ”prässätään” ennen lajittelua
ja kansioon laittoa. Prässäyksessä sanomalehdet tai huokoiset kirjat toimivat hyvinä kosteuden imupapereina. Merkit asetellaan valitun imupaperin väleihin muutama merkki sivulle asetellen, ei päällekkäin. Itse prässäys tehdään esimerkiksi kirjapinon asettamisella
imupapereiden päälle. Prässäyksen vaihe vie noin vuorokauden.
Merkkien kuivuessa Outilla on myös muuta puuhaa, sillä hän
voi raakalajitella jo aiemmin prässättyjä merkkejä maittain. Seuraavaksi maittain olevat kasat puretaan maan eriaikaisiin merkkeihin eli tehdään karkea ikäjaottelu ja sen kautta taasen jako yksittäisiin merkkeihin, joita tallennetaan keräily- tai vaihtomerkkikansioihin, tai aloitetaan järjestelyt eri kansioiden välillä
maakohtaisen merkkimäärän kasvaessa. Outi kokee postimerkkien lajittelun hyvin terapeuttisena toimintona, koska harrastus pakottaa keskittymään. Kun merkkejä on paljon, niin ei voi vain suoraan laittaa merkkiä paikalleen, vaan pitää ensin lajitella merkit.
Kun liotetut merkit ovat valmiiksi prässättyinä, niin voi sitten taas
jatkaa niiden lajittelua eri maiden pinoihin.
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Filatelistin oleelliset apuvälineet
Filatelistien apuna on paljon kirjallisuutta – suomalaista ja kansainvälistä. Esimerkiksi Suomessa ilmestyy vuosittain kirjoja Suomessa julkaisuista kaikista merkeistä. Vastaavanlaisia kirjoja julkaistaan eri kirjasarjojen nimissä kansainvälisestikin. Postimerkit
on numeroitu näissä kirjoissa kirjatoimittajien omien koodien mukaisesti. Vastaavat koodit ovat käytössä ko. kirjatoimittajan julkaisemissa merkkikohtaisissa maakansioissa. Kirjoissa kerrotaan
mm. merkin ulkoasuun, hammastukseen, arvoon, painosmääriin ja
ostohintoihin liittyvät arviot. Ostohintaan vaikuttavat merkin leimaukseen liittyvät tiedot: leimaamaton, leimattu ja sen alla kategoriat leimatusta loistoleimattuun sekä onko kuoressa vai ensipäiväleimattuna kuoressa. Lisäksi painosmäärät ja kysyntä erilaisten
leimaustyyppien osalta ovat hinnoittelun perusteina.
Outilla on myös harrastukseen tarvittavia työkaluja. Työkaluista tärkein on suurennuslasi, koska merkit ovat pieniä ja merkkien
väliset erot voivat olla todella pieniä. Joskus merkit ovat kuluneita,
jolloin suurennuslasia käyttämällä pystyy katsomaan tarkemmin
merkin ominaisuuksia. Lisäksi hänellä on mittatikku edellä mainitun ”hampaiden koon mittaamiseen” eli hammastuksen arviointiin. Hänellä on myös välineitä eri paperilaatujen selvittämiseen
sekä vesileimojen katseluun.
Työn ja harrastuksen yhteys
Outilla on noin 35 vuoden työura takanaan ja viimeiset 21 vuotta hän on työskennellyt Tietoevryllä. Hän kertoo postimerkkeilyn
hyödyistä työelämään. Postimerkkien käsittely parantaa järjestelykykyä ja organisointia, eli kun sinulla on paljon merkkejä, se on
tavallaan ”kaaos”, joka pitää selvittää ja purkaa. Samalla tavalla
it-työssä on välillä kiirettä ja vaaditaan nopeita sekä oikeita liikkeitä, jotta solmut saadaan aukeamaan. Lisäksi näkömuistikin paranee, eli tämä lajittelu vertautuu myös muistipeliin – missä kunkin
maan kasa sijaitsee pöydällä vaikka 40 maan joukossa.
Itse aina muistelen, kuinka vaikeata koulussa oli historian tunnilla muistaa joku tietty vuosiluku ja painaa se sitten mieleen. Postimerkkeily antaa tähänkin apua. Merkkien kautta Outi muistaa
esimerkiksi pidettyjen olympialaisten vuosilukuja ja pitopaikkoja
sekä kansallisten merkkihenkilöiden syntymä- ja kuolinvuosia.
Lopuksi kiitän Outia haastattelusta. Täytyy sanoa, että vietin oikein mukavan hetken postimerkkien ihmeellisessä maailmassa ja
Outin asiantuntemus loi siihen todella mukaansatempaavan lisän. 

PELIALA

Teksti: Tarja Porkka-Kontturi

Pelintekijät kokoontuvat
game jamiin, mutta mikä se on?

Y

htään pelialan puolella tai sitä sivuten
aikaa viettäneet ovat varmasti joskus
kuulleet käsitteen game jam, eli pelijami. Kaikille ei kuitenkaan välttämättä ole
aivan selvää, mistä tässä itse asiassa onkaan kyse. Global Game Jamin ja sen kyljessä järjestettävän Finnish Game Jamin ollessa käynnissä aina alkuvuodesta, on sopiva tilaisuus avata hieman game jamin
käsitettä sitä vielä tuntemattomille.
Game jam on tapahtuma, jonka osallistujat tekevät pelejä lyhyessä ajassa. Jam-sana viittaa musiikillisiin jammailusessioihin,

joissa muusikot kokoontuvat yhteen soittamaan omia instrumenttejaan. Vastaavasti game jamin ideana on niin ikään kokoontua yhteen, mutta pelinkehittäjien kesken.
Tavoitteena on tehdä videopeli tai analoginen peli, kuten lauta- tai korttipeli. Aikaa on
tyypillisesti 48 tuntia, johon on mahdutettava myös riittävä lepo ja muu omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Game jamin
tarkoituksena ei missään nimessä ole tuoda stressiä tai polttaa kehittäjiä loppuun:
hauskanpito ja vapaa ideoilla leikittely tekevät tapahtumasta ikimuistoisen. Lyhyen

ajanjakson perimmäisenä ideana on luoda
innovaation ja inspiraation ilmapiiri, jossa
kokeilukulttuuri kukoistaa taiteellisen villinä. Yleensä game jam ei ole kilpailu, vaan
sen tavoitteet painottuvat luomiseen sekä
oppimiseen.
Jamien alussa yleensä ideoidaan ensin vimmatusti ja sitten kyhätään nopea
prototyyppi annetun teeman ja säännöstön pohjalta. Tämän vuoden Global Game Jam esimerkiksi antoi jammailijoille aiheeksi yhden sanan, duality, jonka ympärille kaikki pelit tuli suunnitella ja toteuttaa.

Aivoriihi Global Game Jamissa Furtwangenissa,
Saksassa (kuva: Global Game Jam)
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Pohjatyön jälkeen pyritään mahdollisimman nopeasti kasaamaan
ensimmäinen toimiva versio pelistä. Lopullisena tavoitteena on
valmis tuote, jonka mahdollisesta jatkokehityksestä päättää jokainen tiimi omalla tahollaan.
Game jameihin osallistuu pelialan harrastajia ja ammattilaisia
kattavan taitokirjon kera. Mukana on esimerkiksi koodareita, hahmo- ja konseptitaiteilijoita, tasosuunnittelijoita sekä muusikoita. Myös osallistujien kokemus vaihtelee usein suuresti ja mukaan
mahtuvat niin vasta-alkajat kuin kokeneet konkaritkin. Game jamit
ovatkin loistava tilaisuus luoda ystävyyssuhteiden lisäksi ammatillisia suhteita, ja kehittää omaa osaamistaan rajojaankin koetellen.
Moni peli siirtyy jatkokehitykseen muovautuen lopulta kaupalliseksi tuotteeksi. Tästä elinkaaresta hienoina esimerkkeinä toimivat
muun muassa vuoden 2013 Global Game Jamista alkunsa saanut
Bossa Studiosin Surgeon Simulator ja The Bricky Bluesin alun perin
7 Day First Person Shooter Game Jamiin ideoima Superhot. 

Mikä on Global Game Jam?
Global Game Jam (GGJ) on maailman suurin pelijami-tapahtuma, joka järjestetään ympäri maailmaa jokaisen vuoden tammikuussa. Koronapandemian myötä siirryttiin fyysisistä tapahtumista verkossa järjestettäviin online-jameihin ja tänä
vuonna tapahtuma toimi hybridimallilla. Paikallisia GGJ-tapahtumia järjestettiin vuonna 2020 yhteensä 934, 118 eri
maassa, 48 753 jammaajan eli osallistujan voimin. Pelejä luotiin 9 601 kappaletta.
www.globalgamejam.org

Mikä on Finnish Game Jam?
Finnish Game Jam ry (FGJ) on rekisteröity yhdistys, joka järjestää pelijami-tapahtumia Suomessa. Päätapahtumana on
vuotuinen Global Game Jamin osana järjestettävä pelikehitystapahtuma. Vuoden 2017 Finnish Game Jamiin osallistui
888 jammaajaa 22 eri paikassa, ja pelejä syntyi jopa 222 vain
yhden viikonlopun aikana.

Teksti: Milla Pennanen

Pelialan palkat
ovat kovassa kasvussa

T

ietoalan jäsenyhdistys Pelialan ammattiliitto Game Makers of
Finland toteutti vuoden vaihteessa vuosittaisen palkkaselvityksen. Kyselyyn vastasi lähes 200 alan työntekijää ja sen tulokset hätkähdyttivät – Pelialan palkat ovat nousseet parhaimmillaan satoja euroja kuukaudessa.
Alan palkkatasoa ja kehitystä on seurattu liiton toimesta nyt
neljän vuoden ajan. Samalla kun suomalainen peliala on vakiinnuttanut liikevaihtonsa yli 2 miljardin tasolle, on myös palkat ja palkkiojärjestelmä kehittyneet. Yritysten määrä liikkuu 200 yhtiön
tuntumassa, mutta työntekijämäärä on jatkuvasti lisääntynyt ja
sen on ennustettu edelleen kasvavan. Palkkakyselyn perusteella
palkat ovat nousseet erityisesti heillä, joilla on kertynyt kokemusta nimenomaan pelialalla työskentelystä.
Keskipalkka kaikkien vastanneiden kesken oli 4 100 euroa ja
mediaani oli tasan 4 000 euroa ja molemmat ylittivät ensimmäistä kertaa neljäntuhannen euron rajan. Naisten ja miesten välinen palkkaero on huomattava, joka osittain selittyy siinä, että
miesvastaajista suurempi osa työskentelee johtavassa tai senior-tason tehtävissä sekä korkeapalkkaisemmissa tehtävissä kuten ohjelmoinnissa. Naisten keskipalkka oli vain 3 612 ¤ ja miesten
4 402 ¤. Tehtävät eroavat sukupuolten välillä, naisia on enemmän
hallinnollisissa tehtävissä, joissa palkkataso asiantuntijatasoon
verrattuna on matalampi myös muilla aloilla. Lisäksi naisia on
huomattavan paljon enemmän graafisen alan tehtävissä, kuten

Palkka

Keskiarvo
euroa/kk

Mediaani
euroa/kk

< 50 työntekijää

3860

3400

51 – 150 työntekijää

4140

4200

> 150 työntekijää

4321

3785

Palkka

Keskiarvo
euroa/kk

Mediaani
euroa/kk

Kaikki

4103

4000

Miehet

4402

4350

Naiset

3612

3528

Muut

3062

3025

www.finnishgamejam.com
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LAKIMIES VASTAA

Teksti: Eeva Salmi

Erimielisyys

tulospalkkion rajoitusehdosta
artisteina, joissa on enemmän työntekijöitä matalammassa positiossa tai asemassa.
”Vastaajien taustatietoja vertaillessa silti lähes tuhannen euron kuukausittainen palkkaero on merkittävä huolenaihe. Onneksi vertaillessa aiempien kyselyiden tuloksiin myös naisten palkat ovat nyt
nousseet, mutta tulemme paneutumaan
erityisesti sukupuolten välisen palkkatasa-arvon kaventamiseen tämän vuoden aikana”, kertoo Game Makers of Finlandin
puheenjohtaja Sami Vuolanne.
Tyytyväisimpiä ovat pienipalkkaisimmat
pienten yritysten työntekijät
Kyselyssä kysyttiin ensimmäisen kerran
työntekijöiden tuntemuksista alaa kohtaan, 9 % vastaajista kertoi harkitsevansa
lopettavansa työskentelyn pelialalla kokonaan. Silti yli puolet vastaajista koki, että
haluavat työskennellä samassa työpaikassa ja työssä. Pienissä yrityksissä oltiin kaikista tyytyväisimpiä, sieltä vain 6 % harkitsi alan vaihtoa, kun se suurissa yrityksissä
oli jopa 14 %.
Kyselyn tulokset antavat mielenkiintoisen katsauksen alan sisälle. Palkat ja palkkaerot, yrityksen vakaus, palkitseminen,
työajat, edut sekä henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät tekijät ovat
merkittävässä roolissa nyt ja myös tulevaisuudessa. On aika alkaa kiinnittää näihin tekijöihin kunnolla huomiota, jotta varmistetaan menestyvän ja maailman ykkösluokkaan kuuluvan Suomen pelialan
tulevaisuuden. 

>

Lisätietoja: www.peliala.fi
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ulospalkkiojärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina. Tulospalkkioille on
tunnusomaista, että niiden maksaminen perustuu tulospalkkiojärjestelmän
mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Keskeinen tulospalkkiojärjestelmän ehtoryhmä koostuukin tuloksellisuusmittareista. Yleensä mittarit on sidottu tiettyyn ajanjaksoon, kuten kalenterivuoteen.
Toisen tärkeän tulospalkkiojärjestelmän
ehtokategorian muodostavat maksuehdot, jotka määrittävät tai rajoittavat tulospalkkioiden maksamista työntekijöille.
Esimerkki maksamiseen liittyvästä rajoitusehdosta on ehto, jonka mukaan työsuhteen tulee olla voimassa maksupäivänä sillä uhalla, että muutoin tulospalkkio
menetetään. Rajoitusehdot on sallittuja, joten niihin on hyvä perehtyä. Toisaalta työnantajan on syytä niistä viestiä, koska rajoitusehtoa, jota ei ole tiedotettu, ei
voida soveltaa.
Ongelmia rajoitusehtojen osalta tulee
yleensä silloin, kun työntekijä irtisanoutuu tietämättä rajoitusehdosta ja menettää tulospalkkion. Näin kävi Insinööriliiton
kahdelle jäsenelle keväällä 2019.
Jäsenten työsuhteisiin oli koko työsuhteiden ajan sovellettu tulospalkkiojärjestelmää. Vuonna 2018 työnantaja otti
käyttöön uuden palkitsemisjärjestelmän,
jonka rajoitusehdon mukaan irtisanoutuminen esti tulospalkkion maksamisen.
Vanhassa järjestelmässä sen sijaan työsuhteen voimassaolo riitti palkkion saamiseen. Irtisanoutumisen jälkeen työntekijöille selvisi, että tulospalkkiota ei makseta uuden rajoitusehdon perusteella.

Työntekijät eivät olleet tyytyväisiä työnantajan ratkaisuun ja ottivat yhteyttä
liittoon. Saadun selvityksen perusteella
näytti vahvasti siltä, että uudesta rajoitusehdosta ei ollut tiedotettu työntekijöille tai, jos oli, ei ainakaan riittävällä tavalla.
Työnantaja sen sijaan katsoi, että rajoitusehdosta oli tiedotettu tiedostustilaisuuksissa ja intranetissä ja työntekijöiden
olisi pitänyt sitä näin ollen tietää.
Tuomioistuimessa olennainen riitakysymys oli, olivatko työntekijät saaneet tiedon rajoitusehdosta tai olisiko heidän pitänyt saada siitä tieto. Työnantajalla on
näyttövelvollisuus siitä, että rajoitusehdosta on tiedotettu.
Valmisteluistuntoon asti tapaus näytti kohtuullisen hyvältä työntekijöiden kannalta, kunnes työnantaja toimitti uutena
kirjallisena todisteena sähköpostin, joka
oli toimitettu toiselle kantajista ja, josta
uusi rajoitusehto kävi ilmi. Me katsoimme,
että kyseinen sähköposti ei ollut riittävä tapa informoida rajoitusehdosta, koska sähköpostissa kerrottiin rajoitusehdosta toisen henkilöstöryhmän tulospalkkion sääntöjen yhteydessä. Lopulta tämä
sähköposti kuitenkin ratkaisi asian toisen
kantajan vahingoksi. Huomioiden kantajan
esimiesasema oikeus päätyi siihen, että
sähköpostin perusteella kantajan olisi tullut olla tietoinen rajoitusehdosta.
Toisen kantajan osalta työnantaja ei
kyennyt koko oikeudenkäynnin aikana toimittamaan uskottavaa näyttöä siitä, että
ehdosta oli tiedotettu kantajalle. Työntekijä voittikin asiansa ja työnantaja tuomittiin maksamaan hänelle tulospalkkio. 
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Liiton jäsenyydessä on järkeä!

Tietoa.
Päätoimittaja:
Elina Kuivinen
Toimituskunta:
Tero Hakanen
Jyrki Kopperi
Roger Sandström
Tiina Tenkanen

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.

Työehtoasiat:
Minna Anttonen

Käytössäsi on valikoima rahanarvoisia etuja.

Ulkoasu ja taitto:
Marjut Vuolanne Tmi

Paikallinen toiminta tarjoaa hyötyä ja huvia
sekä mahdollisuuden verkostoitua.

Kannen kuva:
Kuvapankki
Painopaikka ja paperi:
Painopaikka Next Print Oy
Paperi LumiSilk 115 g

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.

Tietoalan jäsenedut:
Tietoala ry
Ratavartijankatu 2
00520 Helsinki
info@tietoala.fi
tapahtuma@tietoala.fi
etunimi.sukunimi@tietoala.fi

Tietoala ry on Insinööriliiton
valtakunnallinen jäsenjärjestö

• Työehtosopimus (TES)
• Oikeusturva
• Lakimiespalvelut
• Luottamusmies
• Järjestökoulutus
• Jäsentilaisuudet
• Jäsenlehti
• Jäsenhintaiset lomamökit
• Tapahtumia

• Pääsylippuja
• Hotellietuja
• Pankki- ja vakuutusetuja
• Matkavakuutus
• Toimenvälitys
• Kursseja
• Oppaita
• Alennuksia ja tarjouksia
• Member+-palvelun jäsenedut
• F-Securen tietoturvaedut

