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20  ICT-alan pääs-
töt ovat noin 3-5% koko-
naispäästöistä, joka vas-
taa globaalilla tasolla len-
toliikenteen aiheuttamaa 
ilmastokuormaa. ICT-alan il-
mastostrategian toinen 
seurantafoorumi  pidettiin 
23.11.  

7 Tietoevryllä 
työskennellään 
tavoitteellisesti 
monimuotoisuuden 
edistämiseksi.    

22  Talokohtaiset 
työehtosopimukset ovat 
yleistymässä alalla. Mitä 
tulisi ottaa huomioon.
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Peliala on Suomessa ollut nousussa 
jo vuosia. Voimmekin rinta 
rottingilla todeta, että Suomi on 
ehdottomasti yksi pelinkehityksen 
kärkimaita. Tänä päivänä 
kansainvälisillä markkinoilla on 
paljon myös naisammattilaisia, 
mutta miltä näyttää tilanne 
Suomessa. 
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9

Vilkasta keskustelua 
herättänyt 
perhevapaauudistus on 
vihdoin astunut voimaan 
tänä syksynä. Tie tähän 
pisteeseen on kuitenkin 
ollut pitkä ja mutkainen. 

”Aina puhutaan, että halutaan lisää mimmejä koodaamaan, 
mutta silti tuntuu, että naisena on vaikeampi päästä 
koodaamaan. Monesti kun minä ehdotan jotain, se menee 
kuin kuuroille korville, mutta kun samaa ehdottaa mies, 
niin se on hyvä idea ja sitten koodataan.” 

17
Pyöräliikenteen tukemiseen työ- 
paikoilla saatiin merkittävä uudistus 
vuodesta 2021 lähtien, kun verotuk-
sessa sallittiin 1200 ¤ vuosittainen 
verovapaus työsuhdepyöräedulle. Etu 
on otettu käyttöön jo 35000 työnteki-
jälle. Edusta on muodostumassa mer-
kittävä tekijä työntekijöiden hyvin-
voinnille sekä yritysten kilpailukyvylle 
ja tuottavuudelle. 
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P U H E E N J O H T A J A L T A

Viime syksynä käytyjen pit-

källisten neuvotteluiden jälkeen ai-

kaansaadun TES:n taival jäi odotet-

tua lyhyemmäksi, optiovuosi ei vali-

tettavasti toteutunut. Syys-lokakuun 

aikana kävimme neuvotteluja vuo-

den 2023 palkkaratkaisusta, mut-

ta näkemyserot sopimukseen pää-

semiseksi olivat liian suuret. Ainoak-

si vaihtoehdoksi meille jäi irtisanoa 

TES päättyväksi 30.11.2022. Parin vii-

kon tuumaustauon jälkeen aloitim-

me lokakuun lopussa neuvottelut uu-

destaan, jolloin neuvottelupöydässä 

ei ollut enää neuvoteltavana pelk-

kä palkkaratkaisu, vaan koko TES. Va-

jaa vuosi sitten sovitut asiat olivat 

siis jälleen neuvottelun kohteena. Tä-

tä tekstiä kirjoittaessa on vielä edes-

sä kolmen päivän tiivis neuvotteluput-

ki, jona aikana pitäisi löytyä yhteisym-

märrys sekä palkankorotusten että 

tekstikysymysten osalta. Jos näin käy 

niin meillä on työrauha ja palkkarat-

kaisu vuodella 2023. Jollei sopimusta 

ole syntynyt, olemme  sopimuksetto-

massa tilassa, jolloin työrauhavelvoi-

te on rauennut ja työtaistelutoimen-

piteet neuvottelutuloksen saavutta-

miseksi ovat käytettävissä. Lehden 

ilmestyessä tämäkin asia on selvin-

nyt.

Jo vuosi sitten tiesimme, että sil-

loin neuvottelun alla ollut työehtoso-

pimus ei tule saavuttamaan työanta-

japuolella sitä kattavuutta, joka olisi 

tarvittu yleissitovuuden säilymiseen 

tietotekniikan palvelualalla. Niinpä 

työehtosopimuksen yleissitovuuden 

vahvistamislautakunnan keväinen 

päätös jättää sopimus vaille yleissi-

tovuutta ei tullut yllätyksenä. Vaikka 

kuluneen vuoden aikana työantaja-

liittoon onkin liittynyt jatkuvasti uu-

sia jäsenyrityksiä, ei niiden työnteki-

jämäärä kuitenkaan riitä siihen, että 

nyt neuvottelujen alla oleva sopimus 

tulisi saavuttamaan yleissitovuudel-

le asetettuja kriteereitä. Sopimus on 

siis jatkossakin normaalisitova eli so-

pimus sitoo niitä yrityksiä, jotka ovat 

Teknologiateollisuuden työantajat 

ry:n jäsenyrityksiä tai ovat tehneet 

liityntäsopimuksen ko. sopimukseen 

Tietoala ry:n ja YTN:n kanssa. 

Yleissitovuuden poistumisen myö-

tä avautunut mahdollisuus yrityskoh-

taiseen työehtosopimukseen on tä-

hän asti ollut melko maltillista, mutta 

neuvotteluja uusiksi yrityskohtaisik-

si työehtosopimuksiksi tullaan var-

mastikin talven aikana käymään.

Kohtuulliset työehdot eivät kuiten-

kaan tule annettuina tai itsestään, 

vaan niiden neuvotteleminen ja yl-

läpito vaatii järjestäytymistä ja joh-

dettua tekemistä. Paikallisen luot-

tamustoimen, ammattiliittojen työ-

ehtoasiantuntijoiden sekä  -juristien 

yhteistyöllä voidaan neuvotella yri-

tyksen edustajien kanssa kuhun-

kin työpaikkaan sopivat työehdot ja 

palkkaratkaisut. Paikallisesti sovi-

tettuina ne tukevat sekä henkilös-

töä että yritystä ja mahdollistavat 

yrityksen elinvoimaisuuden ja kan-

nattavuuden nyt ja tulevaisuudessa. 

Työehtojen merkitystä yrityksen me-

nestykseen ei tule väheksyä. Niin lo-

kaalissa kuin globaalissakin kilpai-

lussa tulevat parhaiten pärjäämään 

ne yritykset, jotka tarjoavat parhaat 

työehdot, ansiotason, uramahdolli-

suudet ja kantavat omalta osaltaan 

yhteiskuntavastuunsa, ottaen huo-

mioon ympäröivän maailman sen mo-

nipuolisine haasteineen. 

Hyvää ja Rauhallista Joulunaikaa 

koko jäsenkunnalle ja teidän läheisil-

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

Jäsentapahtumia  
vuonna 2022

Tietoala järjestää jäsenilleen vapaa-ajan 
toimintaa. Jäsentapahtumien on tarkoi-
tus olla mukavia tapahtumia joissa jäse-

net voivat tavata toisiaan ja verkostoitua kes-
kenään. Jäsentapahtumia on sekä jäsenille että 
myös jäsenten perheille ja myös jossain määrin 
jäsen voi ottaa liittoon kuulumattoman yhden 
kaverin mukaan tapahtumiin.  Tietoalan jäsene-
nä voit osallistua myös Insinööriliiton tapahtu-
miin. Löydät lisää tarjontaa Insinööriliiton ta-
pahtumakalenterista. 

Jäsentapahtumissa koetaan elämyksiä, joita 
ei ehkä muuten pääsisi kokemaan. Vuoden alus-
sa järjestimme vapaalentoa eli jäsenet pää-
sivät kokeilemaan lentämistä tunnelissa. Ta-
pahtumasta sai sitten taltioitua itsellensä len-
tovideon. Ilahduttavaa oli huomata rohkeita 
ensikertalaisia tulleen paikalle ja jäsenet olivat 
kokeneet jotain ennen kuulumatonta ja ihmeel-
listä, jota ei varmasti tulisi muuten edes teh-
tyä. Saimme myös yhden jäsenen lentovideon 
nähtäväksemme, kun jäsenemme oli sen innos-
saan verkkoon ladannut.

Kosmetologikoulun tapahtuman järjestim-
me tänä vuonna uudelleen, koska ensimmäi-
nen kerta myi loppuun nopeasti ja kysyntää jäi 
tapahtumalle edelleen. Tapahtuma myi jälleen 
nopeasti loppuun. Lisäksi saimme palautetta 
huokeasta hinnasta verrattuna normaaliin hin-
tatasoon sekä työn laadusta, joka on loistavaa 
ja sen vuoksi yhä useampi tulee tapahtumaan 
uudelleen. Jäsenet pitivät erityisesti huolelli-
sesta ja tarkasta työn jäljestä.

Hevostapahtuma on ollut tämän vuoden ehdo-
ton hitti. Se on järjestetty kaksi kertaa, kevääl-
lä ja nyt syksyllä. Keväällä tapahtuma oli ulkona 

ja nyt syksyllä maneesilla. ”Ihanaa että järjes-
tätte tällaisia aktiviteetteja” tai ”tallilta aivan 
mahtavaa asiantuntemusta” ovat viestejä, joi-
ta on mukava lukea. Hevostapahtumassa pää-
set kokemaan ratsastamista, vaikka et olisi sitä 
koskaan tehnyt ja tietenkin huokeaan jäsenhin-
taan. Lisäksi päivässä on aina mukana hevosten 
esittely ja ensi vuodeksi toivottiin jo hevosten 
hoitamistakin.

Eläinaiheinen tapahtuma oli myös Korkeasaa-
ren retkipäivä elokuun lopussa. Meillä oli opas-
tettu kierros sovittu normaalin eläintarha-
käynnin yhteyteen. Tapahtumat menevät pää-
sääntöisesti hyvin, mutta tässä tapahtumassa 
tuo ruokailu ei oikein onnistunut järjestelyil-
tään. Onneksi jäsenet ymmärsivät hyvin sen ja 
eivät antaneet sen haitata päivää. Korkeasaa-
ren erittäin asiantuntevat oppaat saivat mei-
dän jäseniltä valtavat kiitokset siitä, miten he 
osasivat kysymyksiin vastata. Jäsenet kokivat 
saaneensa paljon enemmän hyödyllistä sisäl-
töä eläintarhakäyntinsä yhteyteen.

Tänä vuonna meillä oli ensimmäistä kertaa 
pikku jouluetkot-tapahtuma Aleksanterin Teat-
terissa syyskuun lopussa. Varasimme oman ti-
lan, jossa kokoonnuimme ennen esitystä ja siel-
lä oli pientä tarjoilua. Illan aikana keskustelu oli 
mukavaa ja vauhdikastakin. Illan aikana kuului 
useamman jäsenen suusta kommentteja siitä, 
miten mukavaa täällä on, olipa hyvä, että läh-
din mukaan. Lisäksi tapahtuman aikana tuli vie-
lä palohälytys ja jouduimme poistumaan tilas-
ta hetkeksi, mutta siitäkin tuli vain palautetta 
että ”kiva lisä tähän tapahtumaan nämä palo-
miehet”. 
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Insinööriliiton Roadshow-kiertue liikkuu vuoden vaihteen ympärillä 

halki Suomen. Kiertueella on mukana ennätykselliset 31 paikkakun-

taa ja sen yhteydessä järjestetään monipuolisia tapahtumia, joiden 

päätavoitteena on kohdata jäseniä ja auttaa heitä myös verkostoi-

tumaan keskenään. Valtaosassa paikoista järjestetään paikallisel-

la ammattikorkeakoulun kampuksella niin sanottu ständipäivä, eli lii-

ton asiantuntijat yhdessä paikallisen insinööriopiskelijayhdistyksen 

kanssa ovat tavattavissa koululla. Ständin yhteydessä on mahdollis-

ta saada muun muassa CV- ja uraneuvontaa sekä napata maksuton ja 

uunituore profiilikuva ammattikuvaajan ottamana.

 

Kiertueeseen kuuluu myös alueelliset lounastilaisuudet sekä aiem-

milta vuosilta erittäin suositut afterwork-tilaisuudet, joissa paikka-

kunnasta riippuen vietetään yhteistä iltaa esimerkiksi keilaamalla tai 

biljardia pelaamalla. Aftereillä on myös ammattikuvaaja paikalla ot-

tamassa kuvia.

Kiertueen kaikki paikkakunnat ja aikataulu on nähtävissä  
osoitteessa www.ilry.fi/roadshow-kiertue. Osallistuminen 
on maksutonta ja tilaisuuksiin voi ottaa avecin mukaan.

>
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IT, ihminen ja 
yhteensopivuus

Viime vuosina on purettu ja muutet-
tu menneessä maailmassa synty-
neitä sukupuolittuneita ammatti- ja 

asemanimikkeitä. Varsinkin teknisemmät 
asiat olivat pelkästään miesten hommia. 
1900-alussa oli jopa polkupyörän ajaminen 
naispuoliselle sopimattomaksi katsottua 
toimintaa. Miehet heittelivät likaa ja lastu-
ja Suomen ensimmäisen naisautoilijan Ka-
rolina Eskelinin päälle 1920-luvun alussa.

Sinällään tuo tapaus on toistunut luke-
mattomia kertoja ihmiskunnan historian 
aikana. Miehet ovat päättäneet pitää jo-
tain asiaa naisille sopimattomana ja kieltä-
neet sen heiltä. Eikä siitä ole kokonaan irti 
päästy vieläkään. Eikä tarvitse mennä edes 
Iraniin, jossa nuoret naiset ovat nousseet 
eturiviin kapinassa ahdasmielisiä uskon-
nollisia johtajia vastaan.

Viime vuosikymmenen puolivälissä ta-
pahtui niin sanottu Gamergate. Se oli löy-
hästi organisoitu häirintäkampanja ver-
kossa naispuolisia videopelaajia vastaan. 
Poliittisesti määriteltynä se oli oikeisto-
lainen vastareaktio pelikulttuurissa esiin 
nousseita feministisiä, monimuotoisuutta 
ja edistyksellisyyttä ajavia ajatuksia vas-
taan. Käytännössä se tarkoitti naispuolis-
ten pelaajien tai heitä puolustavien häiri-
köintiä verkossa.

Gamergatessa tuli hyvin näkyviin se, mi-
ten miespuoliset eivät halunneet muut-
taa käytöstään sellaiseksi, joka ottaisi huo-
mioon muunkinlaisia ihmisiä kuin he itse. 
Samanlaisia kasvukipuja on monilla am-
mattialoilla edelleen.

Mutta kehitys menee eteenpäin ja 
useimmat asiat maailmassa muuttuvat ni-
menomaan hyvään suuntaan. Yksi hyvistä 
kehityskuluista on se, että sukupuoli mää-
rää yhä vähemmän ihmisen asemaa suh-
teessa tekniikkaan ja teknologiaan. Ei peli-
maailma edelleenkään ole vapaa naisvihas-
ta, mutta parempaan suuntaan on menty.

•
Digitalisoituvassa maailmassa haluk-

kuus ja kyvyt käyttää teknologioiden suo-
mia mahdollisuuksia määrittävät myös 
kansantalouksien kilpailukykyä. Mitä pa-
remmin toimivat järjestelmät, sitä enem-
män ihmiset haluavat käyttää niitä ja sitä 
korkeammalle kohoaa tuottavuus. Huonot 
järjestelmät saavat ihmiset vierastamaan 
tietotekniikan käyttöä ja samalla syövät si-
tä elintärkeää tuottavuuden kasvua, jo-
ta tarvitsemme pitääksemme vanhenevan 
hyvinvointiyhteiskuntamme edes jotenkin 
kunnossa.

IT-ala oli alkujaan hyvin miehinen ja on si-
tä edelleen. Mutta olisi järjetöntä tuhlaus-
ta jättää puolet potentiaalisesta lahjak-
kuudesta sivuun vain sen takia, että joskus 
pojat olivat enemmän kiinnostuneita tie-
tokoneista. Mitä moninaisemmat ihmiset 
ovat mukana tekemässä järjestelmiä, sitä 
moninaisempia ihmisiä ne palvelevat. 

Tämä moninaisuus ei koske vain miehiä ja 
naisia. Sitä mukaa, kun maailma antaa ih-
misille enemmän tilaa olla omia itsejään, 
tuntuu ihmiskunta moninaistuvan hurjaa 

vauhtia. Samalla tämä tarkoittaa maail-
man monimutkaistumista, joka taas haas-
taa huomioimaan moninaisempaa maail-
maa sekä ihmisenä että osaajana. Silloin 
kyky nähdä asioita edes jollain lailla toisen 
näkökulmasta on kullanarvoista.

•
Joskus muinoin kiroilin yrittäessäni siir-

tää tiedostoja Macista Windowsiin. Käyttö-
järjestelmät eivät lukeneet edes samoja 
korppuja. Nyt tuo on monen muun vastaa-
van murheen kanssa kauas taakse jäänyt-
tä aikaa. Toki vastaan tulee aina uusia. To-
ki niistä virheistä monet paikantuvat aina-
kin minun kohdallani näppäimistön taakse. 
Siksi toivonkin aina mahdollisimman suur-
ta käyttäjäkestävyyttä digitaalisiin palve-
luihin.

Toimiva IT toimii nimenomaan suhtees-
sa ihmiseen. Järjestelmä tai ohjelma voi ol-
la tietoteknisesti upea kokonaisuus, mutta 
jos sen käyttäjät eivät saa siitä irti tarvit-
semiaan asioita, on tulos huono. Mutta teki 
ihminen mitä tahansa, muuttuu tekeminen 
helposti ikään kuin sisäsiittoiseksi. Silloin 
läsnäoleva ymmärrys siitä, miten ihminen 
yhtälössä toimii, on äärettömän arvokas-
ta. Eikä ole aivan kohtuutonta ajatella, et-
tä naiset on opetettu paremmin huomioi-
maan muut ihmiset.

Samaan aikaan kaikki se, mitä kutsutaan 
IT-alaksi, on samalla yhä monipuolisempaa. 
Onko Metaversessä palveluja tarjoava ih-
minen asiakaspalvelija vai IT-alan osaaja? 
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Tavoitteellista Tavoitteellista 
tasa-arvotyötätasa-arvotyötä

Onko järjestelmää kehittävä palvelumuo-
toilija ensisijaisesti ihmisen vai järjestel-
män osaaja? Vastaus tällaisiin kysymyksiin 
on yhä enemmän sekä että.

•
Suomessa olemme tottuneet siihen, et-

tä ihmisen kyvyt ratkaisevat hänen menes-
tyksensä. Tällainen meritokraattinen ase-
telma on suotuisa lähtökohta sukupuolten 
aidolle tasa-arvolle. IT-ala on vielä hyvin 
tuore ala työmarkkinoilla. Monilla muilla 
aloilla ja ammateissa takana on jopa vuosi-
tuhantiset perinteet.

Jos pitäisi yhtä nimikettä hakea, jo-
ka kattaisi mahdollisimman hyvin koko IT-
alan, niin se olisi asiantuntija. Osaamis-
ta kunnioitetaan, oli se sitten koodaamis-
ta, projektinhallintaa tai henkilöstöasioita. 
IT-alan ihmiset kunnioittavat myös omaa 
osaamistaan ja se tarkoittaa, että organi-
saatioiden on viisainta pitää huoli omista 
osaajistaan.

Kaikki nämä asiat huomioiden, voi hy-
vinkin käydä vielä niin, että IT-ala naisis-
tuu vauhdilla. Eikä siinä mitään. Pääasia, 
että minä loppukäyttäjänä saan toimivia 
ja minua hyvin palvelevia sovelluksia, tie-
tojärjestelmiä ja muita IT-alan työn hedel-
miä käyttööni. Tehkööt niitä parhaat ihmi-
set. 

Janne ”Rysky” Riiheläinen
Kolumnisti, tietokirjailija

Tässä on todella paljon työtä, niin si-
säisten rakenteiden muuttamisessa 
kuin myös niiden tulevaisuuden teki-

jöiden sukupuolijakauman tasaamisessa, 
toteaa Tietoevry Suomen henkilöstöjohta-
ja Hanna Vuori koski ykskantaan ja vaikut-
taa aidosti innostuneelta käymään keskus-
telua tasa-arvosta ja monimuotoisuudes-
ta yrityksessä. 

Tietoevry on asettanut tavoitteek-
seen saavuttaa sukupuolten välinen ta-
sapaino, 50/50 naisia ja miehiä henkilös-
tössä globaalisti vuoteen 2030 mennessä. 
Vuorikoski näkee tämän tavoitteen täysin 
mahdollisena; ”Tämähän on todella kun-
nianhimoinen tavoite. Se että me luomme 
ambitiotason, on itsessään jo kannanotto 

sille, että me työskentelemme alalla, jossa 
naisten osuus on noin 20 % tasolla”.

Tasa-arvo on tekoja, tasa-arvo on sanoja
–Jos lähdetään puhumaan ihan konkreetti-
sista toimenpiteistä niin me teemme paljon 
mm. tiedostamattomien ennakkoluulojen 
oivalluttamista ja kouluttamista. Kun kui-
tenkin työskentelemme alalla, jossa edel-
leen pääosa on miehiä, päätökset saate-
taan edelleen tehdä ennakkoasenteiden ei-
kä välttämättä koko osaamispotentiaalin 
pohjalta, kuvaa tilannetta Vuorikoski. 

Vuorikoski nostaa esiin myös sano-
jen merkityksen. Tietoevry toteutti Equal 
terms -kokeilun, jossa rekrytointi-ilmoitus-
ten kieli analysoitiin kielitutkijan kanssa. 
Keskeinen huomio analyysistä oli se, että 
tietyt ilmaisut ovat vahvasti sukupuolittu-
neita. Tämän löydön perusteella työpaik-
kailmoitusten tekstejä muokattiin niin, 
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että niistä poistettiin mm. maskuliiniseksi 
miellettyjä ilmaisuja. Vuorikoski antaa ku-
vaavan esimerkin; ”Kun meillä on kuiten-
kin miesvaltainen ala ja nainen näkee ilmoi-
tuksessa sanan pätevä, hän miettii omassa 
kontekstissaan, olenko kuitenkaan päte-
vä, kun siellä on 80% miehiä, jotka ovat pä-
tevämpiä kuin minä. Kun termi muutetiin 
asiansaosaavaksi, myös naiset saatiin kiin-
nostumaan haettavasta paikasta”.

Työpaikkailmoitusten muokkauksessa 
huomionarvoista oli myös se, että ilmoi-
tukset, joissa nostetiin esiin monimuotoi-
suus- ja vastuullisuusagendaa, kiinnostivat 
enemmän naishakijoita.

Tasa-arvo ei ole vain oikein, 
se on myös kannattavaa
Sukupuolten tasa-arvon ja erityisesti sen 
edistämisestä osana monimuotoisuustyö-
tä on tullut olennainen osa yritysten toi-
mintaa. Yrityskansalaisuus, vastuullisuus 
ja tasa-arvo nivoutuvat entistä kiinteäm-
mäksi osaksi yritysten toimintakulttuuria. 

Tietoevryllä muutos ajattelutavoissa on 
pitkän työn tulosta. Tätä muutosta on ollut 
todistamassa myös Tietoevryn pääluotta-
mushenkilö Tuula Kangas.

–Naisten osuus on noussut tasaisesti 
vuosien myötä. Meillä on jo vanhastaan pal-
jon tiimejä, joissa sukupuolet ovat tasai-
sesti edustettuna. Tähän on kuitenkin syy-
tä kiinnittää jatkuvasti huomiota ja tehdä 
toimenpiteitä, että naisten osuutta pysty-
tään koko ajan lisäämään, linjaa Kangas.

–Itse olen ollut siinä mielessä onnelli-
sessa tilanteessa, että koko oman työurani 
olen saanut työskennellä tiimeissä, joissa 
on sekä miehiä että naisia. Esihenkilönikin 
ovat olleet pääosin naisia. Meillä on kuiten-
kin paljon tiimejä, joissa on suurin osa tai 
jopa kaikki miehiä eli tehtävää tasa-arvon 
suhteen vielä riittää, kuvaa Tuula Kangas 
omaa työskentelyään.

Vuorikoski nostaa esiin erityisesti ta-
sa-arvon ja inklusiivisuuden merkityksen 
myös taloudellisesta näkökulmasta. ”Yri-
tykset eivät tee tätä pelkästään sen takia, 
että se olisi pakko tehdä. Kun katsotaan mi-
tä tahansa tutkimustuloksia, lopputulos 
on se, että ne monimuotoiset tiimit, jois-
sa on inklusiivinen tunnelma, psykologista 

turvallisuutta ja mukaan ottamista, teke-
vät paljon parempaa tulosta kaikilla mitta-
reilla. Viivan alle jää enemmän, on enem-
män kasvua, on innovatiivisempia ideoita.”

Teknologia-alalla on surullisia esimerk-
kejä siitä, miten järjestelmiä ja palveluita 
on rakennettu hyvin yksipuolisesta näkö-
kulmasta ja yhden käyttäjäryhmän ehdoil-
la. Vuorikoski nostaa esimerkiksi Google 
translate -palvelun: ”Kun lisäät Google 
translateen lauseet hän siivoaa, hän sijoit-
taa, hän hoitaa kotia, hän käy töissä, saat 
Googlen olettamat käännökset, joissa kaik-
ki kodin hoitoon liittyvät tehtävät ovat 
naisten tekemiä (she cleans) kun taas työn-
tekoon (he works) tai sijoittamiseen sekä 
johtamiseen liittyvät tulokset ovat mies-
puolisia.”

Tasa-arvo osana yritysten DNA:ta
Tasa-arvo kysymyksistä, kuten myös vas-
tuullisuus- ja ilmastokysymyksistä, on tul-
lut keskeinen osa yritysten ulkoista näky-
vyyttä. Nuoremmat sukupolvet miettivät 
hyvin tarkkaan näiden arvojen kautta, on-
ko jokin yritys potentiaalinen työnanta-
ja vai ei. 

Kiihtyvä kilpailu osaajista ja haasteet 
rekrytoinnissa pakottavat osaltaan yrityk-
set miettimään miten mm. tasa-arvoa, ink-
lusiivisuutta ja monimuotoisuutta ediste-
tään yrityksen kaikilla tasoilla.

–Olemme haastatelleet talossa aloitta-
neita junior kehittäjiä sekä opiskelijoita 
erilaisissa tilaisuuksissa ja viesti on varsin 
selvä; nuoret katsovat vastuullisuusagen-
daa ja firman arvoja. Jos haluamme jatkos-
sakin parhaat osaajat, nämä asiat pitää ol-
la kunnossa, kokoaa Vuorikoski.

Rekrytoinnin näkökulmasta työnanta-
jamielikuva on keskeinen. Yritys, joka pys-
tyy osoittamaan toimivansa vastuullisesti 
ja kestävästi kaikilla tasoilla on huomatta-
vasti kiinnostavampi työpaikka kuin yritys, 
jonka paletissa näitä asioita ei ole nostet-
tu keskiöön.

Rekrytoinnissa käytettävä soveltu-
vuustesti, joka pelillistettiin, on hyvä esi-
merkki pienistä tasa-arvoa lisäävistä toi-
menpiteistä. Soveltuvuustesti tehdään 
anonyyminä, jolloin ennakkoasenteet ei-
vät ohjaa tuloksia. –Olemme saaneet 

vastavalmistuneiden sukupuolijakauman 
tällä tavalla 50/50, mikä meidän tavoitekin 
on, vahvistaa Hanna Vuorikoski.

Being an IT girl
Tietoevry on julkaissut Being an IT girl op-
paan, jossa avataan tarkemmin sitä, minkä-
lainen maailma it-yrityksessä aukeaa. Opas 
on julkaistu useammalla kielellä ja sitä on 
myös esitelty opetusalan henkilöstölle. 
”Tätä kautta pääsemme vaikuttamaan ylä-
aste- ja lukioikäisiin tyttöihin, koska tutki-
musten mukaan jossain vaiheessa tyttöjen 
kiinnostus teknologia-alalle lopahtaa.”

 Tuula Kangas nostaa nimenomaan esi-
merkin vaikutuksen hyvin keskeiseksi, kun 
nuoret miettivät uravaihtoehtojaan.

–Kotoa ja lähipiiristä saatu esimerkki 
kannustaa tyttöjä hakeutumaan alalle. Tär-
kein ajanjakso on varmaankin juuri perus-
koulu, monet pohtivat tuolloin ensimmäis-
tä kertaa tulevaa ammattiaan.  IT-ala tar-
joaa kuitenkin hyvin monenlaisia tehtäviä 
ja työ on kiinnostavaa, toteaa Kangas.

Sukupuolten tasa-arvosta monimuotoi-
seen työyhteisöön

Monimuotoisen työyhteisön lähtökoh-
ta on aina työntekijöiden yhdenvertainen 
ja tasa-arvoinen kohtelu. Monimuotoisuu-
den hyödyntäminen edellyttää erilaisuu-
den ymmärtämistä, hyväksymistä ja arvos-
tusta. 

Jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla 
on pitää huolta siitä, että työpaikalle syn-
tyy erilaisuutta salliva kulttuuri. Monimuo-
toisuutta edistävä yrityskulttuuri edistää 
vastuullisten toimintatapojen ja palvelui-
den kehittymistä. Kun keskustellaan ta-
sa-arvosta, laajemmassa kuvassa keskus-
tellaan monimuotoisuudesta.

–Meillä kaikki uudet aloittajat käyvät yh-
teisen ja pakollisen monimuotoisuuskou-
lutuksen. Vaikka me mitataan ja tehdään 
paljon nimenomaan naismiesnäkökulmas-
ta, niin se, että keskittyy yhteen asiaan, jo-
ta pystyy mittaamaan, tuo mukanaan myös 
laajempaa monimuotoisuutta. Kun katson 
meidän aloittavia ryhmiä, joille vedän kou-
lutuksia, niin huomaan niiden monimuo-
toistuneen jo itsessäänkin näiden vuosien 
aikana, summaa Hanna Vuorikoski. 
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Lapsuudenkodissani oli kiehtova laite. Siinä oli kytkimiä ja vipu-
ja vaikka minkälaisia. Niillä äitini ohjelmoi kojetta. Hänellä oli 
hiirenkorville kulunut opasvihkonen, jossa oli koodausohjeita: 

piirroksia kytkimien ja vipujen asennoista. Äitini tosin tuntui osaa-
van säädöt ulkoa. Meillä lapsilla oli kielto koskea laitteeseen, mi-
kä tietysti teki siitä entistä kiehtovamman. En malttanut joskus ol-
la kokeilematta vipuja, mutta huolellisesti palautin ne aina alku-
asentoon. 

Kojeesta lähti monenlaisia ja monen välisiä lankoja, mutta se ei 
tarvinnut sähköä toimiakseen. Kyseessä oli kutomakone, jota oh-
jelmoimalla ja käsin kampea vääntämällä saatiin lopputuloksena 
erilaisia neuleita. 

Todennäköisesti äitisi tai isoäitisi on myös käyttänyt vastaavan-
tyyppistä neulekonetta. Toisin sanoen he ovat koodanneet, vaikka 
ehkä eivät tienneet sitä.  

Minä en lopulta koskaan ohjelmoinut kutomakonetta, mutta ny-
kyinen kotini on täynnä ohjelmoitavia laitteita lattialämmityster-
mostaatista kahvinkeittimeen. 

Mummukoodarit maailman pelastajina
Olin muutama vuosi sitten ystäväni Sirpan (58) kanssa istumas-
sa iltaa ja muistelimme yhteistä työhistoriaamme. Olemme mo-
lemmat pitkän linjan IT-ammattilaisia ja opiskelleet ohjelmointia 
1980-luvulla. Kumpikaan meistä ei kuitenkaan ole koodannut vuo-
sikymmeniin. Muistelimme mieluisimpia työtehtäviämme ja tu-
limme siihen tulokseen, että koodaaminen oli kivointa. Mietimme 

myös, että oikeastaan meidän pitäisi pelastaa maailma huonolta 
softalta ja ryhtyä jälleen ohjelmoimaan. Meidän elämänkokemuk-
sellamme syntyisi toimivia ratkaisuja fiksuilla käyttöliittymillä.

Päätimme osallistua Mimmit koodaa -tapahtumaan, jossa arve-
limme tapaavamme samanhenkisiä ihmisiä. Näin kävikin. Päätim-
me muutaman keski-ikäisen naisen kesken perustaa oman pieni-
muotoisen Mummut koodaa -ryhmän. Pandemia kuitenkin peruutti 
suunnitellut ohjelmointikursseille osallistumiset ja homma pysäh-
tyi siihen.

Ajatus koodaavista mummoista ja mimmeistä jäi kuitenkin ky-
temään ja halusin kirjoittaa aiheesta. Päätin jututtaa muutamaa 
tuttua naista ja kysyä heidän ajatuksiaan koodaamisesta.

Koodaavat mimmit
Tiina (40) opiskeli 2000-luvun alussa Tampereen teknillisessä yli-
opistossa tietojohtamista ja hypermediaa. Hän halusi tehdä itsel-
leen omat kotisivut. 

”Tykkäsin kovasti toteuttaa sivujen ulkoasuja html:n ja css:n 
avulla. Tekeminen oli konkreettista, kun näki koko ajan mitä sai ai-
kaiseksi”, Tiina muistelee.

Positiivisista kokemuksista huolimatta Tiina ei päätynyt kooda-
riksi, vaan tekemään monipuolisesti viestinnän tehtäviä.

Kirsi (58) sai tuntumaa koodaamiseen lukioaikoina ATK-kerhossa. 
Siellä hän opiskeli ohjelmointia Mikro Mikolla. Tuloksena syntyi yk-
sinkertaisia pelejä, biorytmejä ja myös pörssipeli. Työssään Kirsi on 
myöhemmin ohjelmoinut suuria asiakkuudenhallintajärjestelmiä. 

Minä väitän, 
että äitisi koodasi jo ennen 
kuin sinä synnyit. Äitisi 
äiti ja hänen äitinsä ehkä 
koodasivat myös. Miten niin?

T e k s t i :  M i n n a  A n t t o n e n 
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Essi (29) myös tutustui koodaamiseen jo 
lukiossa, mutta oppi sitä kunnolla vasta yli-
opistossa. Hänelle ohjelmointi on ennen 
kaikkea ongelmanratkaisua ja koodaami-
nen tapa saada ratkaisut luotua: ”Samalla 
tavalla kuin palapelien tai ristikoiden rat-
kominen, ohjelmointi antaa ahaa-elämyk-
siä ja onnistumisen kokemuksia.”

Essi on koodannut vähän kaikkea. Ensin 
nettisivuja, sen jälkeen automaattitarkis-
timia ohjelmointikursseille, tehnyt grafiik-
ka- ja verkko-ohjelmointia ja päätynyt lo-
pulta pelien pariin. 

Susan (48) piti välivuoden lukion jälkeen: 
”Sitten en oikein tiennyt, mitä rupeaisin te-
kemään. Menin kaverin kanssa sihteerilin-
jalle kauppaoppilaitokseen. Huomasin syk-
syn aikana, että tämä ei ole mun juttu. Ai-
noa mikä kiinnosti, oli ATK-tunnit.”

Kaverin kaverin esimerkin innoittama-
na hän päätyi hakemaan datanomilinjalle. 
”Aluksi en ymmärtänyt mitään ohjelmoin-
nista tai muusta siihen liittyvästä. En tie-
dä mikä salama iski, kun yhtäkkiä rupesin-
kin tajuamaan sitä ja innostuin. Sain hyvät 
arvosanat kaikesta, mikä liittyi koodaami-
seen ja surkeat kaikesta, mikä ei liittynyt”, 
Susan muistelee.

Miksi mimmit ei koodaa?
Kirsi arvelee, että naiset eivät innostu koo-
daamisesta, koska ohjelmointi mielletään 
tylsäksi yksin nysväämiseksi ja matema-
tiikkaa korostetaan liikaa. Koodaamista ei 
koeta luovaksi. 

Essin mielestä syynä on elämästä opitut 
mallit, palaute ja monimuotoisuuden puu-
te: ”Edelleen koulumaailmassa miehiä kan-
nustetaan teknisille aloille, naisia ei. Asen-
teiden täytyy muuttua jo alakoulussa, jotta 
uudelle sukupolvelle olisi luontevaa ajatel-
la, että heistä voi tulla koodareita!”

Susan on samoilla linjoilla: ”Yläasteen ja 
lukion aikana ei tyttöjä pahemmin koneelle 
päästetty. Pojat sai tehdä ATK-tunnilla mi-
tä vaan ja meitä tyttöjä opetettiin käyttä-
mään jotain Excelin tyylistä.”

”Tämän alan ailahtelevaisuus on monesti 
väsyttänyt, kun mikään ei tunnu olevan var-
maa millään tavalla. Huomisen koodauskieli 
on ylihuomenna jo vanhaa tekniikkaa ja sit-
ten oletkin työtön”, Susan kertoo kokemuk-
sistaan alalla ja pitää tätä keskeisenä syy-
nä siihen, ettei IT-ala ja koodaaminen kiin-
nosta naisia.

”Haluaisin koodata, mutta en tunne ny-
kyisiä teknologioita. On vaikeaa löytää ka-
navaa, mitä kautta kouluttautua. En voi ol-
la kuukausia poissa töistä jollain kurssilla”, 
harmittelee Sirpa.

Tiinan on vaikea keksiä syytä, miksi nai-
set eivät ohjelmoisi: ”Ehkä joillain naisil-
la on sellainen asenne, että tekniikka on 
jotenkin vaikeaa ja ei edes halua kokeilla. 
Muut asiat kiinnostavat enemmän. Kooda-
rin työssä ei ole niin paljon väliä sillä, mi-
kä on koulutuksesi, vaan sillä, mitä osaat. 
Huippukoodariksi tullaan koodaamalla, ei 
koulussa. Ehkä tämä on myös este, miksi 
mimmit eivät koodaa.”

Koodaamisen myytit
Kirsi ja Essi harmittelevat sitä, että mate-
maattisia taitoja painotetaan kovasti oh-
jelmoinnin edellytyksenä. Heidän mieles-

tään koodari pärjää perusmatematiikalla 
hyvin pitkälle. Kirsillä pitkän matematii-
kan korostaminen jopa viivästytti alalle ha-
keutumista, vaikka ohjelmointi sinänsä vie-
hätti.

”Koodaaja ei välttämättä tiedä mitään 
tietokoneista! Vaikka koodaan, en ole kiin-
nostunut koneista. Haluan vain, että työ-
väline toimii. Eihän röntgenhoitajankaan 
tarvitse sitä röntgenkonetta huoltaa tai 
tietää, miksi joku mutteri on paikassa X”, 
Susan puhkuu. 

Tiina puolestaan haluaa murtaa myytin 
naisen ikävästä asemasta miesvaltaisessa 
koodaritalossa: ”Oma kokemukseni on täy-
sin päinvastainen. Viihdyin tosi hyvin mies-
valtaisessa työyhteisössä ja koin, että mi-
nua arvostettiin enemmän, kohdeltiin rei-
lummin ja sain olla enemmän oma itseni 
verrattuna omiin kokemuksiini naisvaltai-
sesta työyhteisöstä.” 

Mikä saisi mimmit koodaamaan?
Essi painottaa onnistumisen kokemus-
ten tärkeyttä: ”Ohjelmoinnin opettelussa 
on tärkeää alusta asti panostaa siihen, et-
tä tehtävien taso on sopiva siten, että jo-
kainen voi kokea osaavansa. Toisaalta ehkä 
paras motivaattori on oma innostuminen ja 
tarve: Keksimällä idean, joka voisi helpot-
taa omaa elämää jollain tavalla, on helppo 
motivoida itsensä opettelemaan tarvitta-
vat taidot idean toteutukseen!”

”Vaikea sanoa, kun ei tiedä edes, mis-
tä itse innostui”, Kirsi pohtii. Hän kuitenkin 
muistuttaa, että IT-alalla palkat ovat pa-
remmat kuin monella muulla alalla.

”Pitäisi innostaa mimmit koodaamaan 
jo ala-asteella”, Susan sanoo. ”Eikä tarvit-
se olla kovin monimutkaistakaan koodia, 
ihan vaan jotain kivaa, vaikka omaan puhe-
limeen, että näkee oman käden jäljen. Ja 
kaikilla pitäisi olla mahdollisuus kokeilla ei-
kä vaan niin, että ne, jotka jo osaavat saa-
vat vain tehdä.” 

10  |  TIETOA. 2 : 2022

N A I S I A  I T - A L A L L A



Tietoturvan ammattilaiset

Tietotekniikan ala on ollut perinteises-
ti miesvaltainen ala. Onneksi ajat ovat 
muuttuneet ja onneksi tähän tekni-

selle alalle hakeutuu yhä enemmän nai-
sia ja hyvä niin. Lehden toimittajana pää-
sin haastattelemaan kahta henkilöä, jotka 
ovat valmistuneet tietoturva-asiantunti-
joiksi Helsinki Business Collegesta.  Kiitok-
set Anastasialle ja Piialle mukavasta haas-
tatteluhetkestä ja tässä heidän ajatuksi-
aan myös Teille muille jäsenille luettavaksi.

Piia Tauriainen ja Anastasia Petrova 
työskentelevät Security Analyst nimikkeel-
lä tietoturvayksikössä. Tietoturvayksikös-
sä analysoidaan eri asiakkaiden tietotur-
vatapahtumia, joita päivittäin tapahtuu. 
Osa tapahtumista ei aiheuta toimenpiteitä 
vaan ne vain todetaan ja osa sitten aiheut-
taa enemmän selvitettävää ja analysoin-
tia. 

Voisinko minä työskennellä IT-alalla?  
Haastattelun aikana käy selvästi ilmi, mi-
ten molemmat henkilöt tuntevat aitoa kiin-
nostusta tietoturva-asioihin ja ovat erit-
täin innostuneita alasta. Työpaikka on 
Piialle ensimmäinen tietotekniikan alan 
työpaikka. Kiinnostus työhön heräsi jo 

edellisen ammatin aikana. Sairaanhoitaja-
na työskennellessään Piia pääsi jo tutustu-
maan tietohallinnon asioihin erilaisten tie-
tojärjestelmien kautta. Kun tuli mahdolli-
suus hakeutua koulutusohjelmaan niin sen 
Piia sitten teki ja sillä tiellä nyt ollaan. Piia 
halusi siistin sisätyön ja vaihtelua työteh-
täviinsä.

Anastasian lähtökohta on taas hieman 
erilainen. Hän tähtäsi sovelluskehittäjän 
ammattiin, kun koulutusohjelma alkoi. Hän 
on myös aina ollut kiinnostunut kaikenlai-
sista eri mysteereistä ja salamyhkäisyy-
destä ja haluaa niitä myös ratkoa. Anas-
tasia on aina ollut sitä mieltä, että teke-
mällä oppii. Hän on ollut useammassa eri 
työtehtävässä ennen nykyistä ammattia, 
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mutta nyt hän on löytänyt sen oikean teh-
tävä, joka on innostava ja saa hänet innos-
tumaan joka päivä aina uudelleen ja uudel-
leen. 

Työtä huppu päässä – no ei sentään
Päivän työtehtävät koostuva erilaisesta 
asiakasdatan analysoinnista ja tietoturva-
tapahtumien valvonnasta. Tapahtumia on 
paljon ja työpäivät ovat usein kiireisiä. Se 
ei ole kuitenkaan haitannut vaan molem-
mat haastateltavat pitävät siitä paljon, et-
tä on tekemistä. Amerikkalaisissa elokuvis-
sa olemme nähneet useasti huppupäisiä, 
tietokoneella töitä tekeviä ammattilaisia. 
Tietoturva-asiantuntija ei kuitenkaan tee 
töitä sentään huppu päässä, mutta toki 
tarkan prosessin mukaan.

mikä myös osaltaan lisää alalle haasta-
vuutta ja uutta opittavaa, kun erilaiset tek-
niikat koko ajan kehittyvät. Kehittymis-
mahdollisuudet alalla ovat rajattomat.

Meillä on letkeä tunnelma haastattelus-
sa ja Piia mainitsee, että ei aio enää pala-
ta missään nimessä edelliseen ammattinsa 
takaisin. Molemmat henkilöt suosittelevat 
ehdottomasti alalle hakeutumista, koska 
ala on kasvava, työ on yhteiskunnallises-
ti tärkeää ja on pakko koko ajan myös kehit-
tää itseään, joka tekee työstä haastavaa ja 
palkitsevaa.

Työ sekä harrastus molemmat 
samassa paketissa
Tietoturva-alalla on myös tällä hetkellä 
osaajapula, joten töitä on varmasti myös 
tulevaisuudessa, työ on myös joustavaa ja 
sillä voi olla merkitystä. jos haluaa tehdä 
työtään eri vuorokauden aikoina. Työtä voi 
myös tehdä etänä ja se ei ole paikkakunta-
sidonnaista. 

Anastasia ja Piia ehtivät myös harras-
tamaan. Piia harrastaa partiota ja on par-
tiojohtaja. Partiota Piia on harrastanut jo 
vuodesta 1989 alkaen. Partiossa saa hyviä 
käytännön taitoja mm. ensiavusta ja siinä 
saa olla luonnossa. Anastasia harrastaa lii-
kuntaa, erilaisia japanilaisia miekkailulaje-
ja, matkustamista, sekä historiaa.

Anastasia ja Piia osallistuvat kumpikin 
myös kyberturvallisuujärjestö. Women-
4Cyber tapahtumiin. Anastasia on osal-
listunut myös HelSec järjestön tapahtu-
miin. Voin täten todeta että työstä on tullut 
myös harrastus. 

Anastasia ja Piia kokevat että tekevät 
yhteiskunnallisesti tärkeää työtä, salapo-
liisityötä. Anastasia on tällä hetkellä laa-
jentanut vielä osaamistaan eteenpäin, 
eli hän tekee myös uhkametsästystä ja 
OSINT'a. Käytännössä kyberuhkien metsäs-
tys on ennakoiva kyberpuolustustoimin-
ta ja OSINT on avointen tietolähteiden tie-
dustelua ja saadun tiedon hyödyntämistä 
kyberpuolustuksessa. Toki se on myös tie-
toturva-aukkojen löytämistä ja niiden kor-
jaamista ennen kuin jotakin vakavaa pää-
see tapahtumaan.

Tietoturvatyöläinen ei ole koskaan val-
mis tehtäväänsä, vaan hänen pitää kehit-
tyä koko ajan. Muuttuvat asiakasympäris-
töt tekevät työstä haastavaa ja mielen-
kiintoista. Yritykset ovat yhä enemmän ja 
enemmän kiinnostuneita tietoturvasta 
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Teknologiateollisuus ry:n arvion mukaan teknologia-alalle tar-
vitaan seuraavan 10 vuoden aikana yli 130 000 uutta osaajaa. 
Tilastot kuitenkin kertovat karua kieltään, vain 20% teknolo-

gia-alalla työskentelevistä on naisia.
Teknologian kiinnostavuutta ja naisten hakeutumista alalle on 

tutkittu viime aikoina mm. asiantuntijayritys Accenturen toimes-
ta Women in Tech -verkoston, Mimmit koodaa -hankkeen ja Teknii-
kan Akateemisten kanssa toteutetussa tutkimuksessa. Tutkimuk-
sen mukaan yksi merkittävä syy naisten vähäiseen määrään tekno-
logia-alalla on yksiselitteisesti kannustuksen puute.

”Tehdasasetukset” pielessä
Naiset uskovat tutkimuksen mukaan kykyihinsä alalla mutta ala 
koetaan miehiä suosivana. Erityisesti tutkimuksesta nousee esiin 
havainto, jonka perusteella naisten saama kannustus lähteä alal-
le on huomattavasti vähäisempää kuin miesten kannustaminen. 
Tämä tarkoittaa nimenomaan kannustusta ja ohjausta, jota nuo-
rille annetaan perusopintojen aikana, peruskoulussa ja lukiossa. 
Opinto-ohjaajat ohjaavat vieläkin tyttöjä liian helposti naisille so-

pivaksi koetuille aloille kuten hoiva-alalle kun taas pojille teknolo-
gia-alaa pidetään luontevana valintana, oli koulumenestys sitten 
mitä tahansa. Tytöille teknologia-ala nähdään vaihtoehtona, jos 
hän osoittaa esim. huomattavaa matemaattista lahjakkuutta.

Tähän tilanteeseen ovat havahtuneet ennen kaikkea teknologia- 
alan yritykset, jotka ovat huolissaan työvoiman saatavuudesta tu-
levaisuudessa. Tietoevry julkaisi vastikään erillisen oppaan nimel-
tään Being an IT girl. Tämä opas on suunnattu nimenomaan tytöille, 
jotka pohtivat eri uravaihtoehtoja. Tietoevryn henkilöstöjohtaja 
Hanna Vuosikoski kertookin seuraavaa:” Olemme päässeet esitte-
lemään tuottamaamme opasta kaikille Suomen opoille ja sitä kaut-
ta pääsemme vaikuttamaan yläaste ja lukioikäisiin tyttöihin.”

Teknologia koetaan yksipuolisena, monimuotoisuus kiinnostaa
Teknologia-alan helmasyntinä on ollut jo pitkään se, että se ei vält-
tämättä näyttäydy kiinnostavana ja ensivaikutelma sen tarjoamis-
ta tehtävistä on varsin yksipuolinen. Erityisesti IT-ala käsitetään 
vahvasti koodaamiseksi. Alan yritykset ovatkin lähteneet paranta-
maan kiinnostavuutta ja kertomaan nimenomaan siitä, miten pal-
jon erityyppisiä työtehtäviä voi esim. IT-talossa olla.

Yritysten houkuttelevuutta mittavan Universumin tutkimuk-
sen tuloksia seurataan alalla hyvin tarkkaan. Kiinnostavuus syntyy 
nimenomaan monimuotoisuudesta ja teknologia-alan moniulot-
teisesta tarjonnasta. CGI:llä naisten osuus on jo nyt huomattavan 
korkea suhteessa alan muihin toimijoihin. CGIn henkilöstöjohtaja 

T e k s t i :  J a r i  N e v a l a i n e n  K u v a :  P i x h i l l

Teknologia tarvitsee naisia
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Perhevapaa-
uudistus etenee 

Saara Lindfors kuvaa tilannetta seuraavasti: ”Meillä naisten osuus 
henkilöstöstä on noussut jo pidemmän aikaa. Tällä hetkellä 39% 
CGI:n työntekijöistä on naisia. Erityisesti haluan nostaa esiin sen, 
että viimeisimmän Universum-tutkimuksen mukaan olemme käy-
tännössä yksi halutuimmista työnantajista nimenomaan naisten 
keskuudessa IT-alalla. Kysymys ei koskaan ole vain yksittäisestä 
toimenpiteestä vaan ajattelutavan murroksesta. Monimuotoinen 
työyhteisö koetaan houkuttelevana ja se itsessään ruokkii moni-
muotoisuuden kehittymistä.”

CGI on jo vuosien ajan toteuttanut Future Talent -ohjelmaa, jos-
sa nuoria kannustetaan hakeutumaan it-alalle. Viime vuosina pai-
nopiste on selvästi ollut siinä, kuinka taloon saadaan rekrytoitua 
nimenomaan naisia. 

Verkostoituminen entistä merkittävämpää
Naisten haketumista teknologia-alalle on tuettu myös Teknologia-
teollisuuden toimesta. Vuonna 2012 perustettu Women in Tech  
-verkosto on osaltaan pyrkinyt nostamaan teknologia-alan kiin-
nostavuutta nimenomaan naisten keskuudessa. Mukana toimin-
nassa on laaja kattaus suomalaisia teknologiayrityksiä, jotka jaka-
vat saman huolen naisten asemasta alalla.

Women in Tech -verkosto on laajentunut huomattavasti viimeis-
ten vuosien aikana ja pyrkinyt tuomaan alalla työskentelevät yri-
tykset sekä erityisesti alalla työskentelevät naiset yhteen kehit-
tämään toimintatapoja ja monimuotoisuutta teknologiateollisuu-
dessa.

Tämän verkostoitumistyön keskeinen toimintatapa on ollut vuo-
sittainen WiT forum -tapahtuma, Tämän vuotinen tapahtuma jär-
jestettiin lokakuun lopussa Helsingissä.

Kyseessä on siis toimija, jonka tehtävänä on edistää tasa-arvon 
ja tätä kautta monimuotoisuuden toteutumista teknologia-alalla. 
WiT julkaisee myös aihetta käsitteleviä artikkeleita sekä tutkimuk-
sia verkkosivuillaan.

Verkostoituminen on keskeisessä asemassa myöskin yritysten 
sisällä. Useissa yrityksissä on jo olemassa erityyppisiä naisver-
kostoja, joiden tehtävänä on tukea ja luoda uudenlaista yhteisöl-
lisyyttä. Tämä on osaltaan ollut madaltamassa naisten kynnystä 
siirtyä työskentelemään miehiseksi koetulla alalla.

Alalle päätyminen vaatii määrätietoisuutta
Tivi:n elokuussa julkaiseman artikkelin mukaan teknologia- 
alalle päätyminen edellyttää edelleen naisilta vahvaa motivaa-
tiota, koska kuten edellä todettiin, kannustus on alalle varsin vä-
häistä. Tätä taustaa vasten näyttääkin siltä, että teknologia-alan 
valitseva nainen joutuukin perustelemaan valintaansa miehiä 
huomattavasti useammin. Tutkimuksen teettäneen Accenturen 
henkilöstöjohtaja Marja Hyvärilä toteaakin artikkelissa kannus-
tuksesta seuraavaa: ”Tilanne on hurja. Nämä naiset, jotka alal-
le hakeutuvat, ovat saaneet kannustusta pelkästään läheisiltä ja 
perheeltä. Yhteiskunnan, koulujen ja opinto-ohjaajien kannustus 
alalle hakeutumiseen on suorastaan olematonta.” 

T e k s t i :  N a t a s h a  N u r m i

Vilkasta keskustelua herättänyt perhevapaauudistus on vih-
doin astunut voimaan tänä syksynä. Tie tähän pisteeseen on 
kuitenkin ollut pitkä ja mutkainen. Poliittisesti perhevapaa-

uudistus on ollut kuuma aihe jo monta vuotta. Tietyt tahot ovat 
omissa puheenvuoroissaan vedonneet perheiden valinnanvapau-
teen, toiset olisivat olleet valmiita tiukemmin kiintiöittämään van-
hempainrahakausia vanhempien välille. Perhevapaauudistusta 
voi luonnehtia eräänlaiseksi kompromissiksi, eikä erityisen mul-
listaviin ratkaisuihin, kuten kotihoidontukijärjestelmän uudista-
miseen, lopulta ryhdytty. Vaikka perhevapaauudistuksen tarve on 
ollut ilmeinen jo pitkään, juuri tämän uudistuksen ajankohta on 
liittynyt Suomen osalta velvoitteeseen panna täytäntöön ns. työ-
elämän tasapaino -direktiivi. On selvää, että tasa-arvoon liittyvät 
haasteet ovat globaaleja ongelmia, joihin myös Euroopan Unionis-
sa pyritään löytämään ratkaisuja.

Sukupuolittuneista termeistä eroon
Mitkä asiat ovat sitten muuttuneet ja mitkä asiat ovat pysyneet 
ennallaan?  Ennen perhevapaauudistusta vanhemmilla oli äitiys-, 
isyys- ja vanhempainrahapäiviä yhteensä enintään 317 arkipäi-
vää eli yli 11 kuukautta. Näistä päivistä äidille oli varattu 105 ja 
isälle enintään 54. Loput 158 vanhempainrahapäivistä vanhem-
mat pystyivät jakamaan keskenään. Uudistuksen myötä ansiosi-
donnaisia vanhempainpäivärahapäiviä on yhteensä 360 eli yli 13 
kuukautta. Äitiys- ja isyysrahan sijaan kumpikin vanhempi saa 160 
vanhempainrahapäivän kiintiön, eli noin kuusi ja puoli kuukaut-
ta vanhempainvapaata. Kiintiöstä enintään 63 päivää on mahdol-
lista luovuttaa esimerkiksi toiselle vanhemmalle. Lisäksi raskaana 
oleva vanhempi saa 40 päivää raskausrahaa loppuraskauden tur-
vaamiseksi. Sukupuolittuneista termeistä äitiysraha ja isyysra-
ha luovutaan – niiden sijaan kaikki vanhemmat saavat nyt vanhem-
painrahaa. Eri yhteyksissä käytetään yleisesti termejä synnyttävä 
ja ei-synnyttävä vanhempi, vaikka kyse ei ole virallisista termeis-
tä. Monimuotoiset perheet (eli käytännössä ne perheet, jotka ei-
vät vastaa perinteistä käsitystä ydinperheestä) muodostavat Suo-
messa suuren osan perheistä. On tarkoituksenmukaista käyttää 
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moderneja ja inklusiivisia ilmaisuja, sillä sanat voivat sekä aiheut-
taa mielipahaa, että vahvistaa stereotypioita. 

Suomessa perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä 
epätasaisesti vanhempien kesken. Hieman yleistäen voidaan tilas-
tojen valossa todeta, että äidit jäävät kotiin hoitamaan lapsia. Isät 
käyttävät perhevapaista vain murto-osan. Perhevapaauudistuk-
sessa tavoitteena olleella perhevapaiden tasaisemmalla jakautu-
misella pyritään lisäämään sukupuolten välistä yhdenvertaisuut-
ta ja tasa-arvoa työelämässä sekä vähentämään sukupuolten väli-
siä palkkaeroja.

Naisten ura- ja palkkakehityksen puolesta
Pitkät perhevapaat heikentävät tutkitusti naisten ura- ja palkka-
kehitystä. Naiset kohtaavat myös työelämässä raskauteen ja van-
hemmuuteen liittyvää syrjintää, jotka tyypillisimmin liittyvät työ-
hönottoon, määräaikaisten työsopimusten jatkamiseen ja per-
hevapaalta palaamiseen. Käytännössä perhevapaauudistuksen 
myötä toiveena on, että isät jäisivät jatkossa useammin pidem-
mäksi aikaa kotiin hoitamaan lapsia ja äidit vuorostaan palaisivat 
nopeammin töihin. Jos toive toteutuu, työnhakijan iän ja/tai suku-
puolen vaikutus työnantajan rekrytointipäätökseen vähennee sitä 
mukaa kuin perhevapaiden käyttöön liittyvät mielikuvat osoittau-
tuvat paikkansapitämättömäksi.  

Usein olettamana on, että isän jääminen vanhempainvapaalle 
heikentää perheen taloutta. Akava Works julkaisi syyskuussa 2022 
selvityksen perhevapaiden jaosta. Tärkein johtopäätös oli, että 

perhevapaiden tasainen jako on yleensä taloudellisesti paras rat-
kaisu, jos perheen äiti on työllinen. Myös palkkatasa-arvon toteu-
tumisen kannalta perhevapaiden jakautumisella on väliä, sillä pit-
kät perhevapaat heikentävät naisten ansiokehitystä. Pitkän pois-
saolon seurauksena palkka ei nouse ja eläkettä kertyy vähemmän. 
Määräaikaisten työsopimusten ketju voi katketa perhevapaan al-
kamiseen ja pitkään perhevapaalla olleella henkilöllä voi olla vai-
keuksia uudelleen työllistyä. 

Aina on mahdollista sopia paremmin
Virka- ja työehtosopimuksissa on pääsääntöisesti sovittu sekä äidin 
että isän palkallisesta perhevapaajaksosta. Perhevapaauudistus ei 
automaattisesti muuttanut työehtosopimuksen perhevapaita kos-
kevia määräyksiä, sillä palkallisesta perhevapaajaksosta sopiminen 
kuuluu osapuolten sopimusvapauden piiriin. Esimerkiksi Tietotek-
niikan palvelualan työehtosopimuksen mukaan työnantaja maksaa 
naispuoliselle työntekijälle lakimääräisen äitiysvapaan yhteydessä 
palkan kolmelta kuukaudelta. Isyysvapaan ajalta maksetaan palkka 
luontoisetuineen kuuden arkipäivän jaksoon sisältyviltä työpäiviltä. 
Kirjaus löytyy 3.1.2022 voimaan astuneesta työehtosopimuksesta. 
Kyseinen työehtosopimus on irtisanottu päättymään 30.11.2022; 
tämän artikkelin kirjoitushetkellä marraskuussa 2022 uudet työeh-
tosopimusneuvottelut ovat käynnissä.

Julkisella sektorilla varsinkin kuntapuolen työehtosopimusneu-
votteluita kaikkine vaiheineen seurattiin tarkasti mediassa. Palk-
karatkaisua vähemmälle huomiolle on jäänyt uudet työehtosopi-

musmääräykset palkallisista perhevapais-
ta. Esimerkiksi kunta-alan yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen KVTES:n perusteella 
synnyttävän vanhemman palkallinen per-
hevapaa koostuu ajanjaksosta, joka si-
sältää 40 arkipäivää raskausvapaata ja 
32 vanhempainvapaan ensimmäistä arki-
päivää (yhteensä 72 päivää). Toiselle van-
hemmalle maksetaan edellytysten täyt-
tyessä palkkaa ajanjaksolta, joka sisältää 
vanhempainvapaan 32 ensimmäistä ar-
kipäivää. Ratkaisu perustuu siihen, että 
perhevapaauudistuksen myötä molemmil-
la vanhemmilla on oikeus yhtä pitkään van-
hempainvapaaseen. 

Jo ennen perhevapaauudistusta osa 
tietoalan yrityksistä maksoi isyysvapaan 
ajalta palkkaa pidemmältä ajalta kuin kuu-
delta arkipäivältä, tavallisimmin kahdel-
ta tai kolmelta viikolta. Perhevapaauudis-
tuksen voimaantulon jälkeen ainakin pari 
yrityskohtaisen työehtosopimuksen teh-
neistä yrityksistä on muuttanut työehto-
sopimuksen perhevapaakirjauksia. Tieto-
jemme mukaan näissä yrityksissä toisen 
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Paksurenkaisella läskipyörällä voi 
ajaa työmatkat vaikkapa talvella 
auraamattomilla teillä tai poluilla.

vanhemman palkallinen jakso on pidenty-
nyt huomattavasti.

Kysymys on pohjimmiltaan 
asennemuutoksesta
Tasa-arvovaltuutettu on 14.10.2021 anta-
massaan lausunnossa perhevapaauudis-
tuksesta ottanut kantaa virka- ja työehto-
sopimusten perhevapaiden palkallisuutta 
koskeviin määräyksiin. Tasa-arvovaltuu-
tettu on kiinnittänyt huomiota siihen, et-
tä perhevapaauudistusta koskevassa hal-
lituksen esityksessä ei ole tarkasteltu sitä, 
miten uudistus tulee mahdollisesti heijas-
tumaan virka- ja työehtosopimuksissa so-
vittuihin palkallisiin äitiys- ja isyysvapai-
siin. Tasa-arvovaltuutettu on ilmaissut 
huolensa siitä, että synnyttävän vanhem-
man palkallinen jakso poistuisi virka- ja 
työehtosopimuksista tai lyhenisi merkittä-
västi. Tällä voisi vuorostaan olla vaikutusta 
naisten ja miesten taloudelliseen asemaan 
ja palkkatasa-arvoon.

Tulevana syksynä ja talvena työehtosopi-
musten perhevapaakirjaukset ovat tapetil-
la, kun yksityisen sektorin työmarkkinaosa-
puolet käyvät työehtosopimusneuvotte-
luita. On selvää, että työehtosopimusten 
perhevapaakirjauksia on uudistettava. Ny-
kypäivänä ei ole syytä puhua äitiys- tai 
isyyslomasta, vaan jatkossa vanhemmis-
ta käytettäneen neutraaleimpia ilmaisu-
ja. Lisäksi esimerkiksi yksityisen sektorin 
neuvottelujärjestö YTN on julkisesti ilmoit-
tanut tavoitteekseen edistää työelämän 
tasa-arvoa kirjaamalla perhevapaiden pal-
kallisuus työehtosopimuksiin nykylakia 
vastaavasti. 

Lainsäädäntömuutokset ja työehtosopi-
muskirjaukset eivät riitä aidon muutoksen 
aikaansaamiseksi. Tarvitaan ennen kaik-
kea asennemuutosta. On selvää, että jokai-
sen perheen tulee jatkossakin tehdä pää-
töksiä sen perusteella, mikä on juuri omalle 
perheelle paras ja toimivin ratkaisu. Perhe-
vapaauudistuksen myötä toiveena on, et-
tä perheissä ei tehtäisi päätöksiä sen tar-
kemmin pohtimatta päätöksen mahdollisia 
seuraamuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälil-
lä. Perheillä onkin jatkossa paremmat mah-
dollisuudet tehdä rohkeita, omanlaisia rat-
kaisuja. 

Työsuhdepyöräily 
lisää hyvinvointia
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T e k s t i  j a  k u v a t :  J a n i  H o l o p a i n e n

Pyöräliikenteen tukemiseen työpaikoilla saatiin merkittävä 
uudistus vuodesta 2021 lähtien, kun verotuksessa sallittiin 
1200 ¤ vuosittainen verovapaus työsuhdepyöräedulle. Etu on 

otettu käyttöön jo 35000 työntekijälle. Edusta on muodostumassa 
merkittävä tekijä työntekijöiden hyvinvoinnille sekä yritysten kil-
pailukyvylle ja tuottavuudelle.

 Pyöräily on joustava, taloudellinen ja vähäpäästöinen tapa hoi-
taa arki- ja työmatkat kaupungeissa ja taajamissa. Koronan lisää-
mä kotoilu, liikkumattomuudesta aiheutuvat terveysongelmat ja 
kasvaneet energiakustannukset ovat kasvattaneet kiinnostusta 
ympärivuotista pyöräilyä kohtaan. Kaupunkien lisääntyneet inves-
toinnit pyöräilyolosuhteisiin ja sähköavusteisten pyörien tarjon-
ta ovat tässä kehityksessä myös merkittävässä asemassa. Pyörien 
kysyntä on ollut räjähdysmäistä. Euroopassa myydään jo vuosit-
tain enemmän pyöriä kuin rekisteröidään uusia autoja. Sähköpyö-
rien myynti kasvaa vuosittain jopa 20–30 %.

Mikä on työsuhdepyöräetu?
Työsuhdepyörä on työnantajan antama etu. Työntekijä saa käyt-
töönsä uuden polkupyörän, huollot, varusteet, vakuutukset ja 
säästää veroetuna 20–40% pyöräpaketin hankintahinnasta. Työn-
antaja voi hankkia pyörän yritykselle joko omaksi tai leasing-pal-
veluna. Leasing-palvelu on työnantajan hallinnon ja työntekijän 
valinnanvapauden kannalta usein helpompi tapa. Etu maksetaan 
kuukausittain palkasta sopimuksen mukaan. Tyypillisin sopimus-
kausi on 12–48 kuukautta. Maksettava kuukausierä pyritään mi-
toittamaan 100 ¤ kuussa, jolloin saadaan veroporkkanan maksi-
miarvo 1200¤ vuodessa kokonaisuudessa käyttöön. Pyörän voi 
pääsääntöisesti myös lunastaa sopimuskauden päätteeksi omak-
si pientä korvausta vastaan. Kokonaissäästö riippuu työnteki-
jän palkasta ja hankitun sopimuksen hinnasta. Pyörää voi käyttää 
niin henkilökohtaisessa kuin työajossakin. Etu koskee myös säh-
köavusteisia pyöriä (max 25 km/h ja 250 w). Pyöräetu pienentää 
työsuhdematkalippuetua, mutta ei vaikuta muihin etuihin, esim. 
työsuhde autoetuun. 

Miten saan työsuhdepyöräedun käyttöön?
Selvitä, onko työnantajallasi työsuhdepyörien hankintamalli käy-
tössä. Jos ei ole, niin ehdota yrityksen johdolle edun käyttöönot-
toa. Suomessa toimii useita leasing-palveluntarjoajia, joille edun 
hallinnollisen työn voi ulkoistaa. Näin yritykselle ei koidu edusta 
hallinnollista lisätyötä. Palveluntarjoajilla on laaja verkosto pyörä-
myymälöitä ja merkkejä, joista käyttäjä voi valita joustavasti sopi-
van pyörän ja palvelut.

Pitkäperäpyörä on nopea ja ketterä. Tarakalla 
voi kuljettaa jopa 100 kg kuormaa.

Minkälainen pyörä?
Työsuhdepyöräksi kannattaa hankkia laadukas pyörä eli n. 800–
4800 ¤ hintaluokassa. Alle 800¤ ei saa kestävää vaihdepyörää. 
Sähköavusteisuus lisää pyörän hintaa vähintään 1000¤. Kalliimpi-
kin pyörä on mahdollista hankkia leasing-sopimukseen, mutta täl-
löin jotkin sopimusedut heikkenevät. Laadukkaat pyörät toimivat 
luotettavasti haastavissakin talvikeleissä ja sopivat ergonomi-
altaan pitkille matkoille. Pyörä säilyttää myös hyvin arvonsa, jol-
loin käyttäjä hyötyy enemmän pyörän lunastusmahdollisuudesta 
sopimuskauden lopuksi. Tärkeää on myös varmistaa, että paikka-
kunnalta löytyy pyörälle huoltopalvelut, mikäli pyörässä ilmenee 
yllättäviä takuuseen liittyviä huoltotarpeita. Usein huollot eivät 
suostu vastaanottamaan sähköpyörissä kuin tiettyjä tunnettuja 
merkkejä. 
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Tärkeintä on, että pyörä on käyttäjälle oikean kokoinen ja tun-
tuu hyvältä ajaa. Koeajo kannattaa tehdä aina ennen hankintapää-
töstä. Työsuhdepyöriä hankitaan myös paljon verkkokaupoista, jol-
loin pyörää ei pääse koeajamaan kivijalkaliikkeessä. Hankittavaa 
pyörämallia kannattaa tällöin kysellä koeistuttavaksi tuttavilta, 
työkavereilta tai netin harrasteryhmistä. Samalla voi kuulla aja-
tuksia pyörän käyttäjältä käytännön kokemuksista ja soveltuvuu-
desta omaan käyttöön.

Pyörä valitaan pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan. Kaikis-
ta pyöristä löytyy yleensä ”luomu” ja sähköavusteinen versio.  Säh-
köavusteisuus mahdollistaa pyörän monipuolisen käytön eri kun-
toisille käyttäjille haastavissakin olosuhteissa. Avusteisuus lisää 
pyörän painoa ja rajoittaa maksiminopeuden. Esimerkiksi maan-
tiepyörillä aloittelijakin pystyy tasaisella polkemaan kevyesti no-
peammin kuin 25 km/h, jolloin sähköavusteesta ei ole juurikaan 
hyötyä kuin liikkeelle lähdöissä ja jyrkissä ylämäissä.

Kaikkiin pyöriin kannattaa hankkia talveksi nastoitettu eturen-
gas ja kiinteät etu- ja takavalot. Sähköpyörissä valot on kytketty 
ajoakkuun. Luomupyöriin huolettomin vaihtoehto valojen virtaläh-
teeksi on napadynamo.

Suosituimpia työsuhdepyörätyyppejä ovat maastopyörät ja so-
ratiepyörät (gravel). Varsinkin soratiepyörät ovat viime vuosina ol-
leet erittäin suosittuja monikäyttöisinä ja vauhdikkaina työmat-
ka- ja harrastepyörinä. Tavaratelineitä tai lokasuojia ei kaikkiin 
malleihin saa kiinnitettyä. Nämä pyörät soveltuvat hyvin ympäri-
vuotiseen käyttöön. Myös perävaunua käytetään näissä usein lap-
sien ja tavaroiden kuljettamiseen. Pyörän runkokoko tulee mitoit-
taa tarkasti käyttäjän mittojen mukaan. 

Käyttöpyöränä kaikkein huolettomin ja käyttökustannuksiltaan 
edullisin pyörä on varustettu hihnavedolla ja suljetulla vaihteis-
tolla. Gates Carbon Drive CDX hihnaveto on ketjuun verrattuna hil-
jainen, lähes huoltovapaa ja kestää jopa 30 tkm. Yleisin suljettu 
vaihteistotyyppi on takanapaan sijoitettu napavaihteisto, esim. 

> Linkkejä: 
https://pyoraliitto.fi/pyorailysta/tyosuhdepyoraopas
https://pyorailytalvi.fi/pyoraillen-talvella

Viitteet:
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/pyoria-myydaan-nyt-euroopassa- 
enemman-kuin-autoja-sahkopyorien-vuosimyynti-voi-kasvaa-jopa- 
13-5-miljoonaan

Shimano Alfine tai Rohloff Speedhub. Sähköpyörissä käytetään 
usein myös portaatonta Nuvinci vaihteistoa. Joihinkin pyöriin on 
saatavilla myös poljinkeskiöön asennettava Pinion vaihteisto. 

Voiko pyörällä korvata auton?
Työsuhdepyöräksi kannattaa harkita myös koko perheen käyttöön 
soveltuvaa tavarapyörää. Tavarapyörällä voidaan vähentää tai kor-
vata kokonaan auton käyttötarvetta. Tavarapyörillä voidaan kul-
jettaa jopa useampaa lasta ja suuri määrä tavaraa merkittävästi 
autoa pienemmillä käyttökustannuksilla. Tavarapyörät on suunni-
teltu niin, että erikokoiset polkijat voivat säätää helposti satulan 
ja ohjaustangon sopivaksi omille mitoilleen. Tavarapyörämalleja 
löytyy vakaina kolmipyöräisinä, ketterinä kaksipyöräisinä ja kom-
pakteina kaksipyöräisinä pitkäperäpyörinä. Varsinkin pitkäperä-
pyörien suosio on kasvanut kaupunkiasunnoissa, joissa säilytysti-
lat ovat rajalliset.

Pitkät matkat?
Joukkoliikenne yhdistettynä pyöräilyyn mahdollistaa entistäkin pi-
demmät matkat. Lähijunissa ja metroissa perinteisen pyörän saa 
maksutta mukaan, jos vaunussa on tilaa. Kaukojunissa ja busseissa 
pyörälle on varattava maksullinen paikka. Pyöräpaikkoja on rajal-
lisesti ja ne on pääasiassa tarkoitettu perinteisten kaupunkipyö-
rien kuljettamiseen. Pieneksi paketiksi viikkautuva taittopyörä on 
mielenkiintoinen vaihtoehto joukkoliikennettä paljon käyttävälle 
pyöräilijälle. Taittopyörä on pienestä koostaan huolimattaan lähes 
yhtä hyvä ajaa kuin täysikokoinen pyörä. Taittopyörän voi ottaa 
maksutta mukaan joukkoliikennevälineisiin ja se kulkee myös käte-
västi mukana auton peräkontissa.

 
Jani Holopainen
pyöräilylähettiläs, CGI Suomi Oy
hallituksen varajäsen, Pyöräliitto
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Soratiepyörällä voi ajaa vauhdikkaasti arkiajoja 
tai tehdä pitkiä pyöräretkiä.

Kolmipyöräinen tavarapyörä on helppo ja turvallinen ajettava. Isossa 
laatikossa kulkevat kätevästi lapset ja tavarat.

Kaksipyöräisellä tavarapyörällä voi kuljettaa isoja yli 100 kg kuormia 
pitkiäkin matkoja. 

Taittopyörä kulkee helposti ja maksutta joukkoliikennevälineissä.
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Energiaratkaisut vievät 
kuparista kuituun, 
konesaleista pilveen 

ICT-alan energian kulutus ja palveluiden hiilijalanjäljen 
mittaaminen nousee vahvasti esiin ilmastokeskuste-
lussa. Liikenne ja teollisuus ovat ilmeisiä ja merkittä-

viä energiakuluttajia kun taas maatalouden ilmastohaasteet liit-
tyvät enemmän mm. rehevöitymiseen ja kasvihuonekaasuihin, 
energiankulutusta unohtamatta. 

ICT-alan päästöt ovat noin 3–5% kokonaispäästöistä, joka vas-
taa globaalilla tasolla lentoliikenteen aiheuttamaa ilmastokuor-
maa. Energian kulutuksesta ICT-ala kattaa arviolta 4–10%. ICT:n 
rooli kuitenkin ilmastonmuutoksen torjunnassa ei pelkästään ole 
oman energian kulutuksen ja päästöjen leikkaamisessa, vaikka 
näitäkin alalta odotetaan. Suurin merkitys tulee digitalisaation 
kautta: ICT-ala kehittää ja tuottaa ratkaisuja, joiden avulla muut 
sektorit voivat saavuttaa ilmastotavoitteet. ICT-alalla on paljon 
potentiaalia vähentää muiden alojen, kuten liikenteen kasvihuo-
nekaasupäästöjä. Digitaaliset palvelut mahdollistavat mm. älyk-
kään liikenteen ohjauksen ja tekevät joukkoliikenteestä houkutte-
levampaa sujuvoittamalla vaihtoyhteyksiä. 

”Olen vakuuttunut, että ilman ICT:tä 
emme voi torjua ilmastonmuutosta.”

Liikenne ja Viestintäministeri Timo Harakka

Ilmastotyöhön strategian mietinnällä
Kansallisen ICT-alan ilmastostrategian valmistelu alkoi vuon-
na 2019 ja ensimmäisen kerran se näki päivänvalon vuonna 2021. 
Suomen ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmisteli työ-
ryhmä, johon kuului yritysten, julkishallinnon ja järjestöjen sekä 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajia.

Strategian mietinnällä on ollut aidosti tilausta. Mm. Egyptissä 
järjestetty viimeisin ilmastokokous ei tarjonnut mitään selkeää 
ratkaisua, joka olisi käytettävissä kansallisella tasolla. Näin ollen 
kansalliset strategiat ja toimintatavat korostuvat nyt erityises-
ti. Tässä liikenne- ja viestintäministeri Harakka näkeekin Suomen 

tilaisuuden; ”Suomi tähtää tieto- ja viestintäteknologian osaami-
sella ilmasto-ongelmien ratkaisijaksi ja tuottaa ratkaisuja koko 
maailmalle.”

Seurantafoorumi keskustelutti osallistujia
ICT-alan ilmasto ja ympäristöstrategian toinen seurantafoo-
rumi järjestettiin Liikenne ja viestintäministeriön toimesta 
23.11.2022. Foorumin tavoitteena oli kerätä näkemyksiä siitä, mi-
ten ICT-alan toimijat ovat onnistuneet kansallisen strategian to-
teuttamisessa.

Tietoverkot ovat energiaintensiivisiä
 Traficom on ollut mukana jo alusta asti kehittämässä mittausme-
netelmiä, joilla ICT-alan energiatehokkuutta voidaan mitata. Yhte-
nä ongelmana kokonaiskuvan hahmottamisessa on rajaus, mikä on 
ICT-sektoria ja mitkä osat tulisi ottaa huomioon, kun energian ku-
lutusta lähdetään mittaamaan.

Traficom on päätynyt mittaamaan energiankulutusta varsin 
suppealla kysymyksenasettelulla mutta sen kautta esim. erilais-
ten verkkojen kulutuksesta saadaan varsin kuvaavaa tietoa. Pää-
asiallisesti verkkojen kulutusta arvioitiin viestintäverkkojen näkö-
kulmasta. Tutkimuksessa on ollut mukana 10 suurinta verkko-ope-
raattoria, joiden yhteenlaskettu osuus on kiinteiden yhteyksien 
osalta lähes 100%, mobiiliverkkojen osalta yli 95%.

Verkkojen energiakulutusta koskeva pilottitiedonkeruu osoit-
taa, että 60% verkkojen energian kulutuksesta on langattomien 
verkkojen tuottamaa, kun kiinteät verkot kuluttavat 20%. Koko-
naisenergian kulutus Suomessa verkkojen osalta oli noin 650GWh/
v 2021. Kiinteiden yhteyksien osalta lukema pienenee sitä mukaa 
kun yhteyksissä siirrytään perinteisistä kupariyhteyksistä valo-
kuituyhteyteen. Tämä heijastelee mm. Suomen erityistilannetta; 
meillä on merkittävästi enemmän mobiiliyhteyksiä verrattuna eu-
rooppalaisiin 

Koneet ja laiteet tarkastelussa
Valtionhallinnon ICT tehokkuuden lisääminen on työllistänyt Val-
toria jo pidemmän aikaa. Hankinnat tehdään yhteistyössä Hanse-
lin kanssa ja pyritään tätä kautta varmistamaan, että käyttöön tu-
levat laitteet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden 
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käyttö on myös ympäristön kannalta mah-
dollisimman kestävää. Myös laitteiden elin-
kaaren loppu on ollut tarkastelussa eli lait-
teet jatkokäytetään ja kierrätetään asian-
mukaisesti. 

Konesalipalveluiden osalta Tuomo Kou-
hia Valtorilta nostaa esiin konesalien mo-
dernisoinnin. Valtorin käyttämät palve-
luntarjoajat, kuten Tieto ja CGI ovat mo-
dernisoineet konesalinsa niin että mm 
automaation määrää on kasvatettu. Myös 
pilvipalveluiden käyttö lokaalien ympäris-
töjen sijaan on omiaan parantamaan ener-
giatehokkuutta. Halutut palvelut voidaan 
pitää käynnissä vain tarvittavan ajan ja pil-
vioperaattoreiden konesaleissa päästään 
energiatehokkuuteen, joka paikallisesti ei 
ole mahdollinen.

Energiatehokkaat ohjelmistoratkaisut
Jarkko Kostinaho Atozilta listaa 4 periaa-
tetta ohjelmistojen energiatehokkuuden 
kuvaajana. Näiden periaatteiden mukaan 
arvioidaan myös asiakasratkaisujen ener-
giatehokkuutta. Palveluiden hyötykäytön 
näkökulmasta palveluiden käyttö tulisi op-
timoida ja niiden tulisi vastata tarkoitus-
taan. Palveluiden sijainti on myös olennais-
ta, kun arvioidaan ohjelmiston energia-
tehokkuutta. Ohjelmistoja käytettäessä 
tallennetaan tietoa, jonka tulisi olla olen-
naista ja sitä käsitellään oikein. Ohjelmis-
tosuunnittelussa tulisi myös ottaa kantaa 
siihen mikä on tarvittavan tiedon ja resurs-
sien määrä

Digitalisaatio yhdistävänä tekijänä
Kristiina Härkönen Gofore Oyj:stä nostaa 
esiin Goforen tekemän työn digitalisaation 
osalta. ICT-sektorilla on kyvykkyydet aut-
taa muita toimialoja kehittämään toimin-
taansa entistä tehokkaammaksi ja ympä-
ristöystävällisemmäksi. Härkönen linjaakin 
seuraavasti: ”Ilmastotavoitteet, hiilineut-
raalisuus 2035, ei toteudu ilman mittavaa 
digitalisaatiota.”  Keinoina tavoitteeseen 
pääsemiseksi nähdään tekoälyn ja koneop-
pimisen ratkaisut sekä kehittyvät anturi- ja 
ohjausteknologiat. 

Kuusi kohtaa kohti ekologisesti 
kestävää digitalisaatiota
1. ICT-infran energiatehokkuus ylös ja hiilettömät sähkönlähteet käyttöön
On tavoiteltava energiatehokkuutta viestintäverkkojen suunnittelussa, rakentami-
sessa ja käytössä. Datakeskusten sivutuotteena syntyvää lämpöä voidaan käyttää 
hyväksi huomattavasti nykyistä enemmän, mikä vähentää lämmitysenergian tuo-
tannon tarvetta ja siitä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Myös investoinnit hiilettö-
mään sähköntuotantoon vähentävät ICT-alan päästöjä.

2. Datatalous ilmastoystävälliseksi
Kun palveluiden määrä kasvaa, niin kasvaa myös dataliikenne ja sähkönkulutus. 
Suomen matkaviestinverkoissa siirretään nykyisin tietoa monikymmenkertainen 
määrä asukasta kohden verrattuna 2010-luvun alkuun. Ohjelmistojen ja palvelui-
den suunnittelussa on huomioitava nykyistä paremmin se, miten niistä saadaan 
energiapihejä. Tarvitaan tutkimusta, osaajien kouluttamista ja palveluhankinto-
jen ohjaamista. Hankintahinnaltaan edullisempi ohjelmisto voikin vaatia enemmän 
prosessointitehoa ja tulla lopulta paitsi resursseja tuhlaavaksi, myös kustannuksil-
taan kalliimmaksi.

3. Laitteiden käyttöikä pitemmäksi ja arvometallit kiertoon
Laitteiden käyttöikää voidaan pidentää niiden suunnitteluvaiheessa. Lisäksi kulut-
tajille on tarjottava tietoa laitteiden tuotetakuista, ohjelmistopäivityksistä ja kier-
rätyksestä. Älypuhelinten ja tietokoneiden akuissa ja näytöissä tarvitaan harvinai-
sia metalleja. Kierrätystä voitaisiin tehostaa esimerkiksi hyvitysmaksulla vanhaa 
laitetta palautettaessa. Strategian mukaan vaikutetaan primäärimateriaalien tuo-
tannon kestävyyteen ja materiaalien jäljitettävyyteen kansallisesti ja EU:ssa.

4. Kokonaiskuva digitalisaation ympäristövaikutuksista
ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia koskevan datan läpinäkymättömyys, ha-
janaisuus ja saatavuus ovat haaste kansallisesti ja kansainvälisesti. Vertailukel-
poista tietoa tarvitaan ICT-alan hiilijalanjäljestä ja siitä, miten tieto- ja viestintä-
teknologian avulla vähennetään muiden alojen päästöjä.

5. Kuluttajat tietoisiksi ympäristövaikutuksista
Kuluttajien käyttäytymisellä on huomattava vaikutus ICT-alan ympäristövaikutuk-
siin. Kuluttajat ovat kiinnostuneita käyttämiensä palveluiden hiilijalanjäljestä ja 
mahdollisuuksista vaikuttaa siihen. Tiedon saamista tulee parantaa eri kanavissa 
perusopetuksesta kuluttajakampanjoihin.   

6. Nousevien teknologioiden hyödyntäminen 
ilmastotyössä ja ympäristönsuojelussa
Uudet teknologiat, kuten tekoäly, robotiikka ja automatisoidut järjestelmät herät-
tävät toivoa ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisijoina. Esimerkiksi tekoälyä on 
jo alettu hyödyntää eri prosessien energian- ja materiaalinkulutuksen vähentä-
miseksi. Uusia teknologioita kehitettäessä on myös kiinnitettävä huomiota niiden 
omaan energian- ja materiaalienkulutukseen.

(Lähde: Suomi julkisti ICT-alan ilmastostrategian: bitit valjastettava ilmastonmuutok-
sen torjuntaan. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 9.3.2021)

TIETOA. 2 : 2022  |  21

T Y Ö E L Ä M Ä



TES paikallisesti
Tietotekniikan palvelualalla on tehty 
perinteisesti alakohtainen työehtosopimus. Nyt 
kuitenkin talokohtaisia TES:jä on jo tehty useissa 
yrityksissä.

Mitä tarkoittaa talokohtainen TES?
Talokohtaisella TES:llä tarkoitetaan yrityskohtaista työehtosopi-
musta, jota noudatetaan sopimuksessa nimetyssä yrityksessä tai 
konsernin yrityksissä.

Wikipedia määritelmä työehtosopimuksesta (TES):
”Työehtosopimus eli TES on Suomessa työntekijäjärjestön ja työn-
antajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista 
työehdoista kuten palkoista (ylityökorvauksineen), työajoista, lo-
mista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla nouda-
tetaan.”

Normaalisti työehtosopimus on valtakunnallisten työntekijä- ja 
työnantajajärjestöjen (lue: liittojen) neuvottelema ja allekirjoit-
tama. Yrityskohtainen TES on sen sijaan yksittäisen yrityksen ja 
työntekijäjärjestön välinen työehtosopimus. Työntekijäjärjestöt 
edellyttävät työntekijöiden edustajan (luottamusmiehen / luotta-
musmiesten) mukanaoloa neuvotteluissa.

Tietotekniikan palvelualalla työntekijöitä neuvotteluissa edus-
taa yrityksen luottamustoimen lisäksi Tietoala ry:n ja YTN:n ni-
meämät neuvottelijat. Työnantaja nimeää neuvotteluun omat 
edustajansa. Sopimuksen hyväksyy ja allekirjoittaa Tietoala ry, 
YTN ja yrityksen edustajat.

Onko yrityskohtainen TES huonompi tai parempi 
työntekijälle? Entä työnantajalle?
Yrityskohtaisen TES:n määräykset ovat pääsääntöisesti tasoltaan 
vähintäänkin valtakunnallisen työehtosopimuksen tasoa vastaa-
vat. Käytännössä monet yritys-TES:n määräykset tuovat parem-
mat työehdot kuin  valtakunnallisessa TES:ssä on määrätty. Työn-
antajan kannalta voidaan yrityskohtaisessa sopimuksessa ottaa 
paremmin huomioon yrityksen tarpeet ja räätälöidä se omia tar-
peita vastaavaksi. 

Työlainsäädäntö antaa mahdollisuuden paikalliseen sopimi-
seen eri tasoilla, ja yksi tasoista on työehtosopimus. Jos yritys ei 
ole mukana työehtosopimuksessa, menettää se mahdollisuuden 
paikalliseen sopimiseen näiltä osin. Riippuu yrityksen tilanteesta, 
paljonko sillä on merkitystä, mutta useimmat yritykset pyrkivät 
hyödyntämään mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen.
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Henkilöstön kannalta kyse on luottamuksen rakentamisesta. 
Jos henkilöstön työsuhteen ehdot on enimmäkseen kirjattu vain 
henkilöstökäsikirjaan, työnantaja voi muuttaa niitä yksipuolises-
ti. Toki ehtojen heikentyessä voidaan vedota vakiintuneen käytän-
nön rikkomiseen, mutta silloin asia on jo riitautunut. Työehtosopi-
mus on nimensä mukaisesti sopimus ja se sitoo sekä työnantajaa 
että työntekijöitä voimakkaammin.

Sopimuksen teksti voidaan – ja kannattaakin - kirjoittaa parem-
min kyseisen yrityksen toimintaa vastaavaksi. Valtakunnallinen 
TES on pitkälti juristien kirjoittama ja teksti voi olla haastavaa tul-
kita yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Oma TES voi ottaa pa-
remmin huomioon paikalliset olosuhteet ja tekstissä voidaan ni-
metä suoraan, mitä se tarkoittaa työpaikalla. TES ja henkilöstö-
käsikirja voidaan myös osittain yhdistää, jos teksti on helposti 
luettavaa ja ymmärrettävää. Tekstiin voidaan lisätä myös selittä-
viä osuuksia, joilla asia avataan yhteisen tulkinnan mukaisesti.

Yleisin ero työehdoissa on palkallisten perhevapaiden pituus. 
Lähes kaikissa yritys-TES:seissä otettiin huomioon tuolloin vielä 
valmistelussa ollut perhevapaauudistus ja niissä käytetään suku-
puolineutraaleja termejä. Valtakunnallisessa TES:ssa oleva palkal-
linen kuuden päivän isyysvapaa on niissä korvattu selvästi pidem-
mällä ei-synnyttävän vanhemman vapaalla. Parhaimmillaan isän 
palkallinen vapaa on kuusinkertaistunut!

Paljonko näitä on jo tehty? Tulevatko nämä yleistymään?
Tällä hetkellä yrityskohtaisia työehtosopimuksia on tietoteknii-
kan palvelualalla voimassa alle kymmenessä yrityksessä. Näyttää 
kuitenkin siltä, että ne tulevat jatkossa yleistymään. Monessa yri-
tyksessä asiaa tutkitaan sekä työnantajan että henkilöstöedusta-
jien voimin.

Jokaisella yrityksellä voi olla omat syyt olla liittymättä valta-
kunnalliseen työehtosopimukseen, esimerkiksi palkankorotusten 
ajankohta, työaikajärjestelyt tai halu tehdä pidempiä sopimuksia 
eri syklissä. Valtakunnallisessa sopimuksesta voi myös puuttua jo-
kin yrityksen kannalta tärkeä elementti, josta voidaan sopia pai-
kallisesti vain työehtosopimuksella.

Monissa yrityskohtaisissa työehtosopimuksissa on oma palk-
kausjärjestelmä ja palkankorotusten aikataulu poikkeaa valtakun-
nallisesta. Tyypillisesti palkankorotusten taso kuitenkin ylittää 
valtakunnallisen tason,  varsinkin kaikille jaettavalta osuudelta.

Yrityskohtainen TES ei ole seisova pöytä, josta voi poimia vain it-
selleen sopivat kohdat. Sen pitää käytännössä tuoda henkilöstölle 
vähintään samat edut kuin valtakunnallinen TES. Siinä pitää sopia 
vähintään samoista asioista sen lisäksi, mitä siihen halutaan pai-
kallisesti lisätä. Yrityskohtainen TES ei tule valtakunnallisen pääl-
le vaan se korvaa valtakunnallisen.

Tulevatko yritysten työehdot olemaan jatkossa 
kovin erilaiset? Pitääkö jatkossa pyytää yrityksen 
TES nähtäväksi työhaastattelussa? 
Jos yritys noudattaa joko valtakunnallista- tai yrityskohtaista työ-
ehtosopimusta, niin erot eivät välttämättä jatkossakaan ole ko-

vinkaan suuret. Mutta on mahdollista, että jokin yritys ilmoittaa, 
ettei se noudata mitään työehtosopimusta, jolloin työehdot mää-
räytyvät lain asettaman minimin tasolle, joka on monesti huonom-
pi kuin työehtosopimuksissa on sovittu.  

Ennen kuin allekirjoittaa uuden työsopimuksen, kannattaa ot-
taa selvää, mitä työehtosopimusta yrityksessä noudatetaan ja 
pyytää kyseinen työehtosopimus luettavaksi. Jos asiassa on epä-
selvyyksiä,  kysy apua liiton asiantuntijoilta. Tapauksissa, joissa 
yritys ilmoittaa, ettei se noudata mitään työehtosopimusta, olisi 
hyvä kirjata työsopimukseen keskeiset työsuhteen ehdot, jolloin 
työnantaja ei voi niitä kevyin perustein lähteä muuttamaan. 

Yrityskohtaisia työehtosopimuksia tekevät yritykset seuraavat 
toistensa tekemisiä hyvin tarkkaan ja uskoisimme, että eri yritys-
ten työehtosopimukset saattavat alkaa muistuttaa toisiaan en-
tistä enemmän.

Jos TESsin tulkinnasta tulee työpaikalla erimielisyyttä, 
kuka ratkoo erimielisyydet, jos se on talokohtainen? 
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti työpaikalla 
luottamustoimen ja työnantajan välisissä neuvotteluissa. Mikäli 
se ei onnistu, niin voidaan pyytää liiton apua. Viime kädessä riidat 
voidaan viedä työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Jos työsopimuksessa lukee, että noudatetaan 
Tietotekniikan palvelualan TESsiä, voiko työnantaja 
vaihtaa talokohtaiseen TESsiin? Päteekö se minuun?
Kyllä voi vaihtaa. Työntekijöiden kannalta tässä on se hyvä puoli, 
että heitä neuvotteluissa jatkossakin edustavat samat tahot: Tie-
toala ry ja YTN ry. Jotkin kollektiiviset määräykset saattavat hei-
kentyä, mutta kokonaisuutena tarkasteltuna ehdot ja etuudet py-
syvät samalla tasolla tai paranevat. Esimerkiksi yritys-TESin mu-
kaan päivärahan kilometriraja saattaa olla suurempi kuin aiemmin 
noudatetussa Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa, 
mutta vastaavasti matka-ajan korvaus voi tulla myös ulkomaan 
työmatkalta.

Miksi yritykset tekevät yrityskohtaisia työehtosopimuksia? 
Tulevatko yritykset palaamaan valtakunnallisen/
normaalisitovan työehtosopimuksen piiriin vai 
yleistyvätkö yrityskohtaiset työehtosopimukset?
Yrityskohtaisen työehtosopimuksen tehneiden yritysten tavoite 
näyttää olevan parantaa asemaansa houkuttelevana työnantaja-
na, joten uskoimme, että kiinnostus yritys-TESsejä kohtaan kas-
vaa edelleen. Samaan aikaan myös Teknologiateollisuuden työn-
antajiin ja siten normaalisitovan työehtosopimuksen piiriin liittyy 
entistä enemmän yrityksiä. Pidämme molempia kehityssuuntia 
hyvänä, koska työehtosopimukset – olivatpa ne sitten yrityskoh-
taisia tai valtakunnallisia – takaavat jäsenillemme vakaat työeh-
dot ja tuovat turvaa työelämään. 
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Peliala on Suomessa ollut nousussa 
jo vuosia. Voimmekin rinta rottingil-
la todeta, että Suomi on ehdottomas-

ti yksi pelinkehityksen kärkimaita. Täällä 
on tietoa ja taitoa – sekä paljon tahtoa teh-
dä. Tekniikan ala on perinteisesti ollut hy-
vin miesvoittoinen, mutta siihen on tullut 
muutosta viimeisen vuosikymmen aikana. 
Vaaka kallistuu kuitenkin yhä selkeästi yh-
teen suuntaan. Tänä päivänä kansainväli-
sillä markkinoilla on paljon myös naisam-
mattilaisia, mutta miltä näyttää tilanne 
Suomessa?

Pelit kiinnostavat sekä miehiä 
että naisia yhtä lailla
Monien tutkimusten mukaan miehet ja nai-
set pelaavat yhtä paljon. Myös pelien teke-

Naiset pelialalla 
– kohti diversiteetin 

normalisointia

Porkan tytöt pelaamassa joskus 
90-luvun lopulla Limingassa

minen kiinnostaa kaikkia sukupuolia mel-
ko tasapuolisesti. Diversiteettiä kaivataan 
monipuolisten pelien tuottamiseen; moni-
muotoinen kehittäjätiimi tekee monimuo-
toisia pelejä, jotka menestyvät monimuo-
toisen yleisön keskuudessa. Tällöin kaik-
ki voittavat. 

Asenneilmapiiri on kuitenkin yhä aavis-
tuksen jäyhä, joten naiset ja muunsuku-
puoliset eivät aina päädy pelialalle haaveis-
ta tai suunnitelmista huolimatta. Asenteel-
lisuutta näkyy sekä alan rakenteissa että 
sisäistettynä negatiivisena puheena. Koe-
taan, ettei ala ole itseä varten, koska ei is-
tuta sen tyypilliseen ja totuttuun demo-
grafiaan. 

 Suomalainen peliala työllisti 3 600 työn-
tekijää vuonna 2020 (Neogames). Näistä 

kuitenkin vain 22 prosenttia oli naisia ja 28 
prosenttia ulkomaalaisia.

Pelialan opiskelupaikkoja on Suomes-
sa hyvin tarjolla, eikä niihin pääsy ole sidot-
tu sukupuoleen. Jokaiselle on siis teorias-
sa tasavertainen mahdollisuus tavoitella 
ammatillista pätevyyttä opintojen kaut-
ta. Kynnys tähän on naisille usein kuiten-
kin suurempi. Joka tapauksessa myös nai-
set hakeutuvat Suomessa pelialan opiske-
lupaikkoihin, ja myös hankkivat tarvittavia 
taitoja itsenäisesti. Pelinkehitys on sel-
lainen kenttä, ettei kaikkea voi oppia kou-
lunpenkillä. Koulutus on kuitenkin ehdot-
toman edistävä tekijä, etenkin haettaessa 
ensimmäisiin junioritason työpaikkoihin.

Syrjintä työpaikoilla on 
valitettavan yleistä
Suomalaisia pelialan naisia tutkinut Mar-
ke Kivijärvi totesi Me Naisten (13.10.2020) 
haastattelussa pelialan työpaikoissa mo-
nien naisten kertovan piilevästä seksismis-
tä ja syrjinnästä. Kivijärven mukaan miehet 
etenevät kaveripohjalta ja miehet mento-
roivat yleensä toisia miehiä. Seksistinen 
puhe ja naisten kokemat ongelmat työ-
kulttuurissa koetaan niin pieniksi, että ne 
usein päädytään painamaan villaisella. 

Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston 
yhteistutkimus (Becoming a Gamer: Perfor-
mative Construction of Gendered Gamer 
Identities, 2021) osoittikin, että pelialal-
la uraa luovat naiset kokevat hyväksynnän 
ja menestyksen saavuttamisen edellyttä-
vän perinteisen miespelaajan roolin omak-
sumista. Niin kutsuttu gamer-identiteetti 
seuraa vapaa-ajalta työelämään.

Mainitun kaltaista ongelmallisuutta on 
havaittavissa maailmanlaajuisesti. Vii-
me vuosien raportit ovat kertoneet muun 
muassa pelijätti Activision Blizzardin oi-
keudenkäynneistä, joissa yhtiön johto-
portaan työntekijöitä syytetään seksu-
aalisesta ahdistelusta ja syrjinnästä. Tä-
män vuoden huhtikuussa yhtiö sitoutui 
kasvattamaan naisten ja ei-binääristen 
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SALARY 

69 %  GOT 
INCREASE OF 

SALARY 

SALARY

Salary Average eur/month Median eur/month N

All 4103 4000 178
Male 4402 4350 116
Female 3612 3528 54

Others 3062 3025 8

Salaries have been risen hundreds of euros since the last Salary Survey. The gap between male
and female salaries has grown.

SALARY INCREASE background reasons: 39 % got general increase, 33 % got personal related rise
and 24 % started on a new position or duty under the same employer. 19 % changed the
employer. 

From all the respondents 24 % asked the increase of the salary and got it. 9 % asked and did not
get it. 67 % didn´t ask the increase.  

42 %  has got INCENTIVE BONUSES in the past 12 months, average amount 12 700 € or 29 
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henkilöiden määrää jopa viidelläkymme-
nellä prosentilla seuraavien viiden vuoden 
aikana. Monet muutkin peliyhtiöt ovat teh-
neet vastaavia lupauksia, mutta nähtäväk-
si jää, miten asiat käytännössä etenevät. 
Kasvavan tietoisuuden, ammattiliittojen 
muodostamisen ja tabujen murentumisen 
myötä toivoa on varmasti olemassa.

Palkkaerojakin pelialalta löytyy. Game 
Makers of Finlandin vuosittainen palkka-
selvitys paljasti naisten keskipalkan olevan 
Suomessa vain 3 612 euroa miesten vas-
taavan noustessa 4 402 euroon. Taustal-
ta etsittiin vaikuttavia tekijöitä, kuten erot 
tehtävissä sukupuolten välillä. Naisia on 
enemmän esimerkiksi hallinnollisissa teh-
tävissä, joissa palkkataso asiantuntijata-
soon verrattuna on matalampi muillakin 
aloilla. Naisia löytyy usein myös graafisen 
alan toimenkuvista, joissa on yleisesti ot-
taen enemmän työntekijöitä matalammas-
sa asemassa. Taustatiedoista huolimatta 
tuhatta euroa hipova palkkaero on huolta 
aiheuttava löytö. 

Pitkä matka, yhteinen rintama
Pelialalla on monta toimijaa, jotka tuke-
vat työntekijöitä erilaisissa ristiriitatilan-

teissa ja tarjoavat monenlaista apua. Suo-
malaisen pelialan kattojärjestö Neogames 
ajaa koko alan yhteistä etua. Se yhdistää 
alan sektorien eri toimijat tarjoten luotet-
tavaa tietoa ja kätevän yhteyden pelialan 
yrityksiin, oppilaitoksiin, yhteisöihin sekä 
erilaisiin verkostoihin. 

Neogamesin jäsenistöön kuuluu alan yri-
tyksiä ja oppilaitoksia. Alalla toimii lisäk-
si muita pelialan yhdistyksiä, kuten työ-
suhdeasioihin erikoistunut ammattijärjes-
tö Game Makers of Finland ry ja Suomessa 
toimivien yksittäisten pelikehittäjien am-
matillisten taitojen ja urakehityksen tu-
kemiseen keskittyvä IGDA Finland. Mukana 
ovat myös pelinkehittäjäyrityksiä edusta-
va Suomen Pelinkehittäjät ry sekä pelialan 
diversiteetin ja osallistavuuden kehittämi-
seen keskittynyt We in Games Finland ry.

We in Games Finland ry edistää naisten 
ja vähemmistöjen mahdollisuuksia pelia-
lalle työllistymisessä. Organisaatio tarjoaa 
verkostoitumista, koulutuksia, mentoroin-
tia ja ylläpitää kattavaa monimuotoista pu-
hujalistaa. Tiedon jakaminen ja henkilöstön 
kouluttaminen ovat olennaisia tapoja vä-
hentää alan sukupuolittautunutta asetel-
maa ja ajatusmaailmaa.

We in Games, yhteistyössä Naisjärjes-
töjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neu-
vottelukunnan Tasa-arvoteoilla vaikutta-
vuutta -hankkeen kanssa, toteutti vuosi-
na 2021–2022 projektin, joka kannustaa 
suomalaisia pelistudioita moninaistamaan 
niin pelien sukupuolirooleja kuin maail-
mankuvaakin. Oikeusministeriön tukeman 
hankkeen tavoitteena oli edistää terve-
henkistä ja rakentavaa keskustelua suku-
puolistereotypioista sekä sukupuoleen pe-
rustuvasta väkivallasta videopeleissä.

Game Makers of Finland eli Peliala ry 
puolestaan on Tietoala ry:n alayhdistys ja 
osa Insinööriliittoa. Se tukee pelialan työn-
tekijöitä ammattiliittona ja tahona, jo-
ka työskentelee väsymättömästi parhai-
den käytäntöjen luomiseksi. Muun muassa 
aiemmin mainitut pelialan palkkatasa-ar-
von ongelmat ovat olleet erityisessä fokuk-
sessa kuluneen vuoden aikana. 

Nollatoleranssi häirinnälle
Naisten ja muiden sukupuolivähemmis-
töjen pelialalle pääsyn ja turvallisen työ-
ympäristön ylläpitämisen tukemiseen 
on monia keinoja. Suomessa on käytössä 
esimerkiksi yhteiset pelialan eettiset toi-
mintaohjeet, jotka löytyvät Neogamesin 
verkkosivuilta (neogames.fi). Eettinen oh-
jeistus sitouttaa pitämään yhteisön turval-
lisena kaikille. Nämä käytännesäännöt kat-
tavat työpaikat ja pelialaan liittyvät tapah-
tumat, ja niitä sovelletaan myös pelialan 
erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Tavoittee-
na on varmistaa, että Suomen peliteolli-
suudessa työskentelevät tai siihen liitty-
vät henkilöt ovat tietoisia ja sitoutuneita 
taistelemaan seksuaalista ja muuta häirin-
tää vastaan.

Suomalaiset pelialan järjestöt ovat li-
säksi perustaneet syksyllä 2018 erityisen 
häirintätyöryhmän. Päätavoitteena on kä-
sitellä mahdollisia häirintäasioita, jakaa 
tietoa, antaa apua sekä luoda yleisiä ohjei-
ta ja menettelytapoja.

Tasa-arvoa ei saavuteta hetkessä, mut-
ta suunta on jo oikea. Kipu- ja epäkohdista 
on puhuttava, kunnes ne katoavat ja myös 
pelialan diversiteetistä tulee ihan tavallis-
ta arkipäivää. 

Game Makers of Finlandin vuosittainen palkkaselvitys, 2021
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Naisten palkkapäivän luvut julki 4.11.
Marraskuun alussa, 4.11. vietettiin symbolista naisten palkkapäivää. 
Tämän päivän tarkoituksena on muistuttaa siitä, että palkkatasa-ar-
vo ei vieläkään toteudu, sillä naisten ansiot ovat edelleen 84,3 pro-
senttia miesten ansioista.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin (03/2022) mukaan naisten 
kuukausiansiot ovat keskimäärin 3478 euroa ja miehillä 4119 euroa. 
Tilanteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta suhteessa edel-
lisvuoden lukuihin.

Yhtenä palkkaeroja selittävänä tekijänä on edelleen sukupuolen 
mukaan painottuneet koulutus- ja työmarkkinat. Suomalainen työ-
markkina on edelleen liikaa jakautunut naisten ja miesten koulu-
tusaloihin ja ammatteihin. Tutkimusten mukaan naisten siirtyminen 
miesvaltaisille aloille ei pelkästään korjaa palkka eroja, etenkään kun 
miesten määrä ei lisäänny vastaavasti naisvaltaisilla aloilla. 

Tietoala palkittiin vuoden 
jäsenjärjestönä
Tietoala palkittiin Insinööriliiton 
9.9.2022 järjestämässä Insinööri-gaa-
lassa vuoden jäsenjärjestönä. Palkin-
non perusteina oli mm. hyvä jäsenkehi-
tys joka on tulosta työpaikoilla tehdys-
tä hyvästä jäsenhankinnasta.

Oikaisu Tietoa lehden numerossa 1/22 julkaistuun juttuun
Oikaisu koskee artikkelia “Etätyö on luo-
nut työpaikoille uutta normaalia.”  Artik-
kelin kirjoittajalla on käynyt valitettava 
virhe F-Securen haastattelun kohdalla. 

Artikkelissa kerrotut asiat eivät liitty-
neet F-Secureen vaan toiseen yrityk-
seen. Tietoa-lehden toimitus pahoitte-
lee sekaannusta.

Maria Lofgrenistä Akavan  
uusi puheenjohtaja
Akavan liittokokous valitsi marraskuun 
puolivälissä Maria Löfgrenin uudeksi 
Akavan puheenjohtajaksi vuoteen 2024 
asti. Löfgren on Akavan ensimmäinen 
naispuoleinen puheenjohtaja.  Hän siir-
tyy tehtävään Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKOn toiminnan-
johtajan tehtävistä. 

Löfgren korostaa tiedotteessa, että 
työntekijöiden pitäminen työkykyisinä 
ja hyvinvoivina on talous- ja työllisyys-
politiikan kovaa ydintä siinä missä vero-
tus ja julkisen talouden tasapaino.

Akavan puheenjohtajan tehtävä on 
päätoiminen. Puheenjohtaja johtaa Aka-
van hallitusta sekä toimistoa ja edustaa 
keskusjärjestöä julkisuudessa.

Muutoksia Tietoa-lehden 
toimituskunnassa
Tietoa -lehden päätoimittaja vaihtuu 2/22 numerosta al-
kaen. Elina Kuivisen lopettaessa päätoimittajana tehtä-
vää on lähtenyt jatkamaan Jari Nevalainen.

Jari on toiminut päätoimittajana/toimittajana useis-
sa lehdissä ja työskennellyt myös freelance toimittaja-
na useita vuosia.  Päätyönään hän toimii CGI Suomi Oy:n 
pääluottamusmiehenä, joten tietotekniikan palvelualan 
työmarkkinakysymykset ovat jo sitä kautta tuttuja.

-Pyrimme pitämään Tietoa lehden sisällöllisesti mah-
dollisimman korkeatasoisena ja kiinnostavana niin, et-
tä se palvelee jäsenistöämme mahdollisimman hyvin. Ta-
voitteena ei voi olla muuta kuin Suomen paras ammatti-
liittolehti, toteaa Nevalainen.

Tietoalan ry:n puheenjohtaja 
Jyrki Kopperi palkittiin  
Insinööriliiton hallitus on myöntänyt In-
sinööriliiton kultaisen ansiomitalin Tie-
toala ry:n puheenjohtaja Jyrki Koppe-
rille pitkäaikaisesta työstä liiton ja sen 
jäsenkunnan hyväksi. Jyrki on toiminut 
viimeiset kolme vuotta myös Insinööri-
liiton varapuheenjohtajana. Insinööri-
liiton pj. Samu Salo luovutti ansiomita-
lin 25.11.2022  Insinööriliiton edustaja-
kokouksen illallisella. 
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Universum tutkimus 2022
Universumin vuosittainen tutkimus 
kertoo mitkä työnantajat ovat kaikkein 
houkuttelevimpia IT-ammattilaisten 
mielestä. Tutkimukseen osallistui vajaa 
9500 vastaajaa.

Ammattilaisten top 15
1. Google
2. Microsoft
3. Reaktor
4. Vincit
5. F-Secure
6. Gofore
7. Puolustusvoimat
8. CGI
9. Supercell
10. OP Ryhmä
11. KONE
12. TietoEVRY
13. Futurice
14. Poliisi
15. Solita 

Universum tutkii myös opiskelijoiden 
kiinnostusta työnantajia kohtaan. Tä-
hän tutkimukseen osallistui yli 13000 
opiskelijaa. Opiskelijoita kiinnostivat 
seuraavat IT-alan yritykset:

1. Google
2. Microsoft
3. Supercell
4. F-Secure
5. Nokia
6. Rovio Entertainment
7. Reaktor
8. Puolustusvoimat
9. CGI
10. IBM
11. Finnair
12. Futurice
13. Vincit
14. Remedy Entertainment
15. Poliisi

Talven 2022-2023 vapaat mökit varattavissa

Tietoala ry tarjoaa jäsenistölleen usei-
ta mökkejä tänäkin talvena hyvin edul-
liseen hintaan. Mökkiarvonta on suori-
tettu mutta vapaita viikkoja löytyy vielä. 
Käy tutustumassa vapaisiin mökkeihin ja 
koko mökkitarjontaan osoitteessa 
https://tietoala.fi/jasenena/mokkiha-
ku/ 

Esittelyssä:
Uusi, tammikuussa 2021 valmistunut 
mökki 51m2 + 10m2 lasitettu terassi. 
Makuuhuoneita 2, makuutilat 4 + 2 hen-
gelle.

Kohde sijaitsee n. 3,5 km Ruka keskuk-
sesta ja lähimpään Sale-ruokakauppaan 
matkaa on n. 2,5 km.

Villa Karhunpesä on saanut sisustus-
suunnittelijan suunnitelman mukaisen 
sisustusmuutoksen kesäkuussa 2022.

Mökit
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