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Mitä 
pitää tietää 

valokuidusta ja 
5g-verkosta? s.7

Yksi kiinteä palkkamalli 
ei välttämättä enää 
toimi, kun työn 
merkityksellisyyden 
rooli kasvaa. s.3

Mikä on 
riittävä 
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Mikro- 
treenaaminen 

torjuu tehokkaasti 
etätyöapatiaa s.8

Hiilikädenjälki 
mittaa vastuullista 
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Vieras

Ennen oli selkeämpää: 
Aamun työmatkalla 
mieli virittyi päivän 
haasteisiin. Perillä teh-
tiin kahdeksan tunnin 
työpäivä, joka koostui 
intervallipalavereista 
ja myöhässä laahaa-
vista rutiineista. Ilta 
oli omaa aikaa, ellei 
nyt sitten muutamaa 
sähköpostia kirjoitettu 
seuraavaksi aamuksi 
odottamaan.

Sami Pakarinen on EK:n
johtava ekonomisti.

Työ palaa kotiin

Työllisyyden nostamisella on jo kiire

Jollekin työsopimukseen kirjattu työ-
aika ja tehtävälistaus ovat suorituk-
sen maksimi. Toiselle se on pikem-

min viitteellinen suuruusluokka odote-
tusta tuottavuudesta. Varsinkin asiantun-
tijatyössä takaraivo tekee luonnollises-
ti ”töitä” myös fyysisen konttorin ulko-
puolella.

Korona on sotkenut arjen lineaarisen jat-
kumon, jossa asioita tehdään peräkkäin 
ja toisistaan erillisinä. Työnantaja ei käy-
tännössä voi taata standardoituja ja kont-
rollissaan olevia työskentelyolosuhtei-
ta, vaikka lainaisi säädettävän työtuolin 
kotikäyttöön. Työntekijä ei käytännös-
sä voi antaa täyttä huomiotaan työnanta-
jalle, jos vieressä on etäkoululaisia tai ai-
noa mahdollinen työpiste on kuukaudes-
ta toiseen yksiön ruokapöytä.

Lineaarisesta on tullut kaaos, mut-
ta samalla elämän kokonaistuottavuus 
on tainnut monella kasvaa. Kotikontto-
ri mahdollistaa keskittymisen avokontto-
ria paremmin. Pyykkikone pyörii palave-
rien aikana. Kehityskeskustelun voi hoi-
taa koiraa ulkoiluttaessa. Työmatkoista 
säästyy tunti pari, yhteensä jopa kymme-

nen tuntia viikossa. Onnekkaimmat ehti-
vät nyt sekä työssä että vapaalla aiempaa 
enemmän.

Pitkäkestoinen etätyö jatkaa kehitystä, 
jossa työn ja vapaa-ajan suhde muuttuu 
yhä symbioottisemmaksi. Työnantaja ei 
voi edellyttää enempää kuin sopimukses-
sa lukee, mutta jos työntekijän tilanne ja 
tarpeet kyetään ottamaan huomioon ko-
konaisvaltaisemmin, pitkän päälle mo-
lemmat voittavat. 

Kun ennen priorisoitiin asiakaskoke-
muksesta, nyt sen rinnalla on kehitettävä 
työntekijäkokemusta (managing emplo-
yee experience) ja tuoreimpien HR-op-
pien mukaan jopa työntekijän elämäko-
kemusta (managing the life experience of 
your employees). 

Mieleen hiipii jokunen ajatus yksityi-
syyden suojasta. Toisaalta, aika monta 
kotia on Teamsin kautta nähty. Ja kyllä, 
onhan onnellisempi työntekijä myös pa-
rempi asiakaspalvelija.

Monimuotoinen metsä on ekologises-
ti rikkaampi kuin yhden lajin puupelto. 
Toiminnoiltaan sekoitettu kaupunkira-
kenne on eriytettyä tehokkaampi. Koos-

tumukseltaan monipuolinen tiimi ideoi 
paremmin kuin yksimielisten joukko. Sa-
moja logiikoita seuraten myös ajankäy-
tössä voi tavoitella diversiteettiä mono-
kulttuurin sijaan.  

Tämä on tietenkin optimistinen tulkinta 
tämänhetkisistä olosuhteista ja toiveikas-
ta esimerkiksi työntekijöiden pitkän aika-
välin itseohjautuvuuden suhteen. Samal-
la se on kuitenkin myös paluuta kotikes-
keiseen työnteon malliin, josta valtaosa 
suomalaisista luopui vasta sotien jälkeen. 
Työn sisältö ja välineet ovat muuttuneet 
täysin, mutta mistään tavattomasta tai 
luonnottomasta asiasta ei ole kyse. Päin-
vastoin.

Työn uusi normaali ei varmasti ole joko 
tai, ei pelkkää vanhaa eikä yksinomaan 
uutta. Monimuotoisuus tulee kasvamaan, 
ja sen vaikutukset tulevat ulottumaan yli 
koko yhteiskunnan.

Näin olympiavuonna sen voi päivittää 
motoksi: ei enää nopeammin, korkeam-
malle, voimakkaammin vaan työnteonkin 
suhteen kestävämmin, pitemmälle, tasa-
painoisemmin. ¬

Väestön ikääntyminen haastaa 
etenkin julkista taloutta, koska 
julkisista palveluista halutaan pi-

tää kiinni. Samalla halutaan kuitenkin 
säilyttää kannustimet riskinottoon ja 
työntekoon sekä pitää julkistalous vah-
vana. Tämän trilemman ratkaisemises-
sa työllisyyden lisääminen on avain-
asemassa. Lohdullista on, että malliesi-
merkki Suomelle löytyy läheltä.

Suomessa 75 vuotta täyttäneiden kan-
salaisten osuus tulee olemaan vuonna 
2035 reilu 15 prosenttia, muissa Pohjois-
maissa luku tulee olemaan vain noin 12 
prosenttia. 

Tällä hetkellä muissa Pohjoismaissa 
työllisyysaste on noin neljä prosenttiyk-
sikköä korkeammalla tasolla kuin Suo-
messa, joten on selvää, että myös julki-
nen talous voi näissä maissa jo nyt pa-
remmin kuin Suomessa. 

Mitä Suomessa sitten pitäisi tehdä? 
Työllisyysasteen nostaminen vaatii 
useita toimenpiteitä.  Työllisten määrän 
pitäisi kasvaa noin 200 000 hengellä  

tällä vuosikymmenellä, jotta työllisyys-
aste olisi julkisen talouden kestävyyden 
kannalta riittävällä tasolla. 

Tarvitaan työntekoon kannustavia 
toimenpiteitä, kuten esimerkiksi ansi-
osidonnaisen työttömyysturvan por-
rastaminen sekä työllisyyttä edistävä 
perhevapaauudistus. Samalla on edis-
tettävä työvoiman liikkuvuutta maan 
sisällä ja lisättävä työperäistä maahan-
muuttoa.

Oikeilla ja vaikuttavilla uudistuk-
silla nostetaan työllisyyttä, vahviste-
taan talouden tuotantopotentiaalia ja 
julkista taloutta. Siinä sivussa vähenne-
tään myös pitkäaikaistyöttömyyttä pi-
demmällä aikavälillä sekä helpotetaan 
eurooppalaisittain korkealle noussutta 
nuorisotyöttömyyttä. 

Miksi työllisyyden nostamisella on niin 
kiire? Globaalin työikäisen väestön vä-
hentyessä ennen kaikkea Kiinan joh-
dolla, on esitetty perusteltuja näkemyk-
siä pitkien reaalikorkojen mahdollises-
ta noususta. Koska pitkillä reaalikoroilla 
on tapana liikkua samaan suuntaan maa-

ilmanlaajuisesti, muuttuisi rahoituksen 
hinta myös Suomessa riippumatta siitä, 
mitä teemme. 

Siksi on tärkeää tehdä rohkeita en-
nakoivia toimenpiteitä julkisen velkaan-
tumisen hillitsemiseksi. Työllisyydes-
tä on hyvä aloittaa, koska siihen voidaan 
vaikuttaa poliittisilla päätöksillä, vaikka 
sekin vie aikansa.

Koronakriisissä olemme nähneet, että 
pohjoismainen hyvinvointivaltio toimii 
hyvin. Ilman rahoituksellisesti kestävää 
julkista taloutta se ei kuitenkaan toimi. 
Siksi julkisten palveluiden rahoituspoh-
jan turvaamisen on oltava keskeinen ta-
voite tulevaisuutta ajatellen. 

Se vaatii kovia ja pidemmälle ulottu-
via päätöksiä, jotka luovat luottamusta 
talouteen ja näin ruokkivat investointe-
ja sekä työllisyyttä. Kovat ja kipeät työl-
lisyyspäätökset on siis nähtävä kaikkien 
etuna pitkällä aikavälillä, kun niillä kan-
nustetaan enemmän työntekoon ja riski-
nottoon. Sillä kannustimilla on tässä ai-
van keskeinen merkitys. ¬
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Palkasta puhutaan yhä enemmän myös julkisesti. Pitäisikö pelkän palkan sijaan
keskustella myös muusta palkitsemisesta sekä oman työn merkityksellisyydestä?

Saatko tarpeeksi palkkaa?

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 
ETLAn toimitusjohtaja Aki Kan-
gasharju naurahtaa kysymykselle 

siitä, mikä on tarpeeksi palkkaa.
”Mikään ei ole riittävästi. Jokainen 

kokee jostain syystä, että ansaitsisi aina 
enemmän. Ehkä riittävä palkka on se ta-
sapaino, että palkka on työntekijän kan-
nalta niin korkea kuin mahdollista, mut-
ta kuitenkin sellainen, että työpaikal-
la on mahdollisuus olla ylipäätään ole-
massa.”

Suomen Pankin johtokunnan neu-
vonantaja Lauri Kajanoja linjaa asiaa hie-
man maltillisemmin: kun yksilö saa suu-
rin piirtein sen, minkä yksilö yritykselle 
tuottaa, ollaan jotakuinkin oikeassa palk-
kaluokassa.

”Jos työntekijän palkka on paljon suu-
rempi kuin mitä hän yritykselle tuottaa, 
voi olla, että työpaikan menetys on lähel-
lä”, hän sanoo.

Kajanoja huomauttaa, että on huomi-
oitava myös se, millä palkalla työntekijä 
on valmis tekemään työnsä. Jos ihminen 
ei koe työstään maksettavaa palkkaa riit-
tävänä, ei palkka ole riittävä työntekijän 
näkökulmasta.

KUVA SAMI PISKONEN

”Jos ajatellaan koko talouden tasolla, 
palkkojen taso riippuu pitkälti yrityksen 
palkanmaksuvarasta, työn tuottavuuden 
kehityksestä sekä siitä, mitä kansainväli-
sesti tapahtuu. Kansainvälisesti toimivi-
en yritysten palkanmaksumahdollisuuk-
siin vaikuttaa luonnollisesti se, miten 
palkat kehittyvät muissa maissa”, Kaja-
noja huomauttaa.

Jos palkkakehitys on maailmalla hi-
dasta, vähentää se suomalaisten yritysten 
mahdollisuuksia nostaa Suomessa työs-
kentelevien työntekijöiden palkkoja. Se 
johtuu siitä, että nykymaailmassa tuotan-
to voidaan siirtää helposti sinne, missä 
se on yritykselle kannattavinta. Kannat-
tavuuteen vaikuttaa luonnollisesti muun 
muassa työn hinta.  

Suomen palkkataso on 2000-luvul-
la noussut muutaman prosenttiyksikön 
enemmän kuin muissa vanhoissa euro-
alueen maissa, Kajanoja kertoo. Näillä 
mailla hän tarkoittaa kahtatoista ensim-
mäistä euron käyttöönottanutta maata. 

ETLAn Kangasharju kertoo, että Suomes-
sa korkean osaamistason osuus työtehtä-
vistä on lisääntynyt teknologisen kehityk-
sen ansiosta. Samalla robotisaatio on vä-
hentänyt pienipalkkaisia tehtäviä, ja niitä 
tehneet ihmiset ovat jääneet työttömiksi. 

Tämänkaltainen muutos on näkynyt 
myös Julkisalan koulutettujen neuvotte-
lujärjestö JUKOssa, kertoo järjestön toi-
minnanjohtaja Maria Löfgren. Korkea-
koulutettujen ja erityisasiantuntijoiden 
osuus on suhteellisesti kasvanut. Kun ih-
miset tekevät entistä korkeampaa osaa-
mistasoa vaativia tehtäviä, ovat ansiotkin 
nousseet. Asia ei Löfgrenin mukaan kui-
tenkaan ole niin yksinkertainen.

”Työn vaativuus on lisääntynyt. Pal-
kan kehittyminen suhteessa työn vaati-
vuuteen ei julkisella sektorilla ole eden-
nyt kovin suotuisien tuulien mukaan täl-
lä vuosituhannella”, Löfgren sanoo.

Hänen mukaansa se on 2010-luvulla 
johtunut pitkälti Suomen kansainvälises-
tä kilpailukykyhaasteesta, jota on pyritty 
korjaamaan tekemällä ”äärettömän mal-
tillisia” palkkaratkaisuja. 

”Julkisella sektorilla työpaikkatason 
palkkakehitystä, kuten meriittikorotuk-
sia, ei ole tapahtunut käytännössä juu-
ri lainkaan. Siksi palkat ovat jääneet jäl-
keen tehtävien vaativuuteen ja yksityi-
seen sektoriin suhteutettuna.”

Ihmisten suhtautumisessa palkkaan 
on tapahtunut merkittävä muutos, sa-
noo teknologiayritys Vincitin HR-johtaja 
Saana Rossi. →

”Palkka on vain  
yksi iso osa koko- 
naisuutta, joka voi 
olla laaja skaala 
erilaisia henkilöstö- 
etuja, kuten osa-
keoptioita, henki-
löstörahastoja tai 
vaikka elämyksiä.”

Saana Rossi

Teksti Iina Kansonen

”Työn merkityksellisyys on tietyn-
laista luksusta, jota monella on varaa 

miettiä vasta, kun palkka menee 
tietyn kriittisen pisteen yli”, sanoo 

Vincitin HR-johtaja Saana Rossi.
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Osa palkitsemista voi olla myös vaikka-
pa se, että työnantaja mahdollistaa etä-
työskentelyn Lapin perukoilta tai Italias-
ta. Tai se, että voi käydä tekemässä puo-
len vuoden työkeikan toiselle työnanta-
jalle tai omassa startupissa. Rossilla on 
tämänkaltaisesta työnantajan joustavuu-
desta henkilökohtainen kokemus.

”Työnantajani myönsi minulle syk-
syllä 2019 neljän kuukauden kirjoitusva-
paan, kun kirjoitin kirjaa rekrytoinnista. 
Se oli äärimmäisen sitouttava tekijä. Nor-
maali palkankorotus ei olisi kompensoi-
nut sitä.” 

Julkisella sektorilla muiden työsuh-
de-etujen rooli ei ole yhtä merkittävä 
kuin Rossin edustamalla yksityisellä sek-
torilla. JUKOn Maria Löfgren sanoo kui-
tenkin huomanneensa, että julkisella 
puolella työhyvinvoinnin ja jaksamisen 
tukeminen ovat nousseet jopa palkkaa 
suurempaan arvoon.

Paljonko saisi olla?
Kysyimme neljältä henkilöl-
tä, mitä he ansaitsevat nyt ja 
minkä suuruiseen palkkaan 
he ovat tyytyväisiä.

Kuka: Nainen, 50
Koulutus: KTM 
Titteli: Toimitusjohtaja 
mainosalalla
Alalla: 20 vuotta
Kuukausipalkka nyt: 8 200 €
Kuukausipalkka, johon olisi 
tyytyväinen: On tyytyväinen 
nykyiseen palkkaan.

”Johdan pientä mainostoimis-
toa. Tällä hetkellä palkka on 
mielestäni oikea suhteessa 
työmäärään.”

Kuka: Mies, 41
Koulutus: Diplomi-insinööri
Titteli: Kehitysjohtaja it-alalla
Alalla: 15 vuotta
Kuukausipalkka nyt: 22 500 €
Palkka, johon olisi tyytyväi-
nen: On tyytyväinen nykyi-
seen palkkaan.
 
”Saan palkan puhtaana an-
siotulona, jolloin verottaja vie 
siitä ison siivun.  Tuloni ovat 
nyt koronavuonna laskeneet, 
kun matkustus on ollut koko-
naan jäissä.”

Kuka: Nainen, 48 
Koulutus: Restonomi 
Titteli: Avainasiakasjohtaja 
hotelli- ja ravintola-alalla 
Alalla: Yli 25 vuotta 
Kuukausipalkka nyt: 4 500 € 
Kuukausipalkka, johon olisi 
tyytyväinen: 5 000–6 000 €

”Hotelli- ja ravintola-alan pal-
kat laahaavat perässä. Olen 
tulosvastuullisessa esimies- 
asemassa ja kokemusvuo-
sien pitäisi myös palkassa 
näkyä.”

Kuka: Mies, 42 
Koulutus: Lääketieteen lisen-
siaatti 
Titteli: Erikoistuva lääkäri jul-
kisella sektorilla 
Alalla: 2,5 vuotta 
Kuukausipalkka: 3 420 € + 
päivystyslisät, noin 1 200–1 
500 € 
Kuukausipalkka, johon olisi 
tyytyväinen: On tyytyväinen 
nykyiseen palkkaan.

”Palkkani mahdollistaa mu-
kavan ja mielekkään elämän 
vailla taloudellisia huolia.”

Tausta

KUVA SAMI PISKONEN

”Jos työntekijän 
palkka on paljon 
suurempi kuin  
mitä hän yrityk-
selle tuottaa, voi 
olla, että työpai-
kan menetys on 
lähellä.”

Lauri Kajanoja

”2000-luvulla reaalipalkkojen kehitys 
on Suomessa ollut suurin piirtein 
samalla tasolla kuin 1990-luvulla”, 
Suomen Pankin johtokunnan neuvon-
antaja Lauri Kajanoja sanoo.

”Palkasta keskustellaan julkisesti pal-
jon enemmän kuin aikaisemmin. Työnha-
kijat tiedostavat, että heillä on palkkaneu-
votteluissa yhä enemmän valtaa. Enää työ-
haastatteluun ei mennä hattu kourassa.”

Vaikka suhtautuminen palkkaan on 
muuttunut, on palkan merkitys työnteki-
jälle edelleen suuri, Rossi sanoo. Palkka on 
pysyvä perustekijä, jonka täytyy olla sel-
laisella tasolla, ettei se aktiivisesti häiritse. 

Rossin mielestä keskustelu palkasta 
on oikeastaan hiemaan harhaanjohtavaa. 
Hän toivoisi, että keskustelu keskittyisi 
palkan sijaan palkitsemiseen.

”Palkka on vain yksi osa kokonai-
suutta, joka voi olla vaikkapa laaja skaa-
la erilaisia henkilöstöetuja tai sitout-
tamisen keinoja, kuten osake-optioita, 
henkilöstörahastoja tai vaikka elämyk-
siä. Jollekin voi olla äärimmäisen iso 
juttu esimerkiksi päästä työkavereiden 
kanssa ulkomaille.”
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Palkat nousseet 30 prosenttia
Suomalaisten reaalipalkat ovat kasvaneet 2000-luvulla noin 30 prosent-
tia. Lähivuosina ansiotason kehitykseen vaikuttavat todennäköisesti kan-
sainvälisen talouskehityksen lisäksi muun muassa pienyrittäjien kasvava 
määrä ja koronapandemia.

Reaalipalkoilla tarkoitetaan ansioiden ostovoimaa eli euromääräistä an-
siotasoa suhteessa kuluttajahintoihin. Reaalipalkassa siis huomioidaan, 
kuinka paljon palkat ovat nousseet inflaatio huomioiden.

”2000-luvulla reaalipalkkojen kehitys on Suomessa ollut suurin piirtein 
samalla tasolla kuin 1990-luvulla”, Suomen Pankin Lauri Kajanoja sanoo.

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä reaalipalkat nousivat kes-
kimäärin kahden prosentin vuositahtia. 2010-luvulla nousu oli kuitenkin 
vain 0,5 prosentin luokkaa. Kajanojan mukaan se johtuu vuonna 2012 al-
kaneesta finanssikriisistä ja vuonna 2017 voimaantulleesta kilpailukyky-
sopimuksesta.

Reaalipalkkojen kehitys on siis vahvasti sidoksissa talouden kasvu-
vauhtiin ja kehitykseen. 

”Koronapandemia 
on auttanut  
ymmärtämään, 
kuinka arvokasta 
julkisen sektorin 
sitoutuneen hen-
kilöstön työpa-
nos on.”

Maria Löfgren

”Joskus ihmiset jopa kokevat, et-
tä olisi tärkeämpää saada kuntoon työ-
olot kuin epäkohdat palkassa. Työnanta-
jien tulisi muistaa, että ihmisten hyvin-
voinnilla on merkitystä työn tulokselli-
suuteen.”

Rossi sanoo, että palkitsemisen pitäi-
si lähteä yksilön motivaation tunnistami-
sesta. Joku voi haluta kaikki edut palk-
kana, toinen arvostaa enemmän jotakin 
muuta.

”Yksi kiinteä palkkamalli ei välttä-
mättä ole se ideaalimalli. Uskon, että yri-
tysten kilpailutekijä tulevaisuudessa voi 
olla se, että on useampia palkitsemisrat-
kaisuja ja räätälöityjä vaihtoehtoja.”

Viime vuosina työn merkityksellisyy-
destä ja sen suhteesta palkkaan on käy-
ty runsaasti keskustelua. Erityisesti nuo-
ret ovat kertoneet, kuinka palkasta ol-
laan valmiita tinkimään, jos työ on aidos-
ti merkityksellistä. Saana Rossin mukaan 
se ei ole vain kaunista puhetta.

”Merkityksellisyyden korostuminen 
näkyy rekrytoinnissa. Todella monel-
le työn sisällöllä on suuri rooli siinä, mi-
hin työpaikkaan ja minkälaiseen rooliin 
päätyy.”

Rossi kuitenkin korostaa, että myös 
merkityksellisyyskeskustelussa on unoh-
dettu ihmisten olevan yksilöitä. Keskus-
telu typistyy, jos puhutaan vain palkas-
ta ja merkityksellisyydestä ja suhteute-
taan niitä – vaikuttavia tekijöitä kun on 
muitakin. 

JUKOn Maria Löfgren kertoo, että 
työn merkityksellisyys pohdituttaa myös 
julkisella sektorilla.

”Rahalla ei kompensoida sitä, jos ih-
minen voi pahoin työssään. Mutta jos työ 
on sisällöltään merkityksellistä ja ammat-
tietiikka vahva, niin eettinen näkökul-
ma ohjaa ja auttaa sitoutumaan ja viihty-
mään silloinkin, kun palkkataso ei välttä-
mättä ole kohdallaan.”

Rossi, Löfgren ja Kangasharju ovat yhtä 
mieltä siitä, että merkitysellisyyspuhe 
liittyy jollakin tavalla myös ikäkauteen 
ja elinkaareen. Kun tulee ikää, lapsia ja 
asuntolainaa, moni keskiluokkaistuu ja 
porvarillistuu, Kangasharju huomauttaa. 

”Ja jos ajatuskulkua jatkaa pidemmäl-

le, niin silloin on taas helpompaa ajatel-
la työn merkityksellisyyttä ja sisältöä, 
kun työelämää on jo takana ja taloudelli-
nen vakaus on saavutettu”, Löfgren huo-
mauttaa.

Rossi on samoilla linjoilla. Hän sanoo 
merkityksellisyyden olevan tietynlais-
ta luksusta, jota monella on varaa ajatella 
vasta tietyn pisteen jälkeen.

”Palkassa on tietty kriittinen piste. 
Kun palkka menee sen yli, merkitykselli-
syystekijä alkaa korostua. Jos palkka taas 
jää kriittisen pisteen alle ja sen kanssa jou-
tuu kipuilemaan, jää työn merkitykselli-
syys herkästi toisarvoiseksi tekijäksi.”

On vaikea ennustaa, mitä suomalais-
ten ansioille tapahtuu tulevaisuudes-
sa. Vuonna 2020 palkat nousivat runsaat 
puolitoista prosenttia. Samaan aikaan in-
flaatio oli hyvin hidasta: reaalipalkka eli 
palkan ostovoima kasvoi puolisentoista 
prosenttia.

Syytä voidaan etsiä koronapande-
miasta. Moni on menettänyt työpaikkan-
sa tai tullut lomautetuksi. Lauri Kajano-
jan mukaan on vaikea sanoa, jääkö koro-
nasta pysyviä jälkiä palkkakehitykseen. 

”Se riippuu siitä, miten talous ja työ-
markkinat kehittyvät tänä vuonna. Se taas 
riippuu paljon kansainvälisestä talouskehi-
tyksestä, koronapandemiasta ja siitä, kuin-
ka nopeasti ihmiset saadaan rokotettua.”

Maria Löfgrenillä on vahva usko sii-
hen, että koronapandemia on auttanut 
ymmärtämään, kuinka arvokasta julkisen 
sektorin sitoutuneen henkilöstön työpa-
nos on. 

”Uskon ja toivon, että tulee aika pal-
kita julkisen sektorin henkilöstöä. He 
ovat pitkälti vastanneet siitä, että koro-
na-aika on pärjätty ja elämistä voitu jat-
kaa Suomessa. Ei voi jatkua niin, että ra-
haa ei löydy niille ihmisille, jotka hoita-
vat meille kaikille tärkeitä palveluita. ”

Yksi ansiokehitykseen tulevaisuudessa 
vaikuttava tekijä saattaa olla pienyrittä-
jyysbuumi. Se ei suoranaisesti näy tilas-
toissa, sillä maatalousyrittäjien määrä on 
pienentynyt viime vuosina merkittäväs-
ti. Mutta jos katsotaan maatalouden ulko-
puolista taloutta, on yrittäjien määrä li-
sääntynyt, Lauri Kajanoja sanoo.

Tausta

KUVA JUKOKUVA ETLA

”Suomessa korkean osaamistason 
osuus työtehtävistä on lisääntynyt 
teknologisen kehityksen ansiosta”, 
kertoo ETLAn toimitusjohtaja Aki 
Kangasharju.

"Palkan kehittyminen suhteessa 
työn vaativuuteen ei julkisella 
sektorilla ole edennyt kovin 
suotuisien tuulien mukaan 
tällä vuosituhannella”, JUKOn 
toiminnanjohtaja Maria Löfgren 
sanoo.

Maria Löfgreniä kehitys hieman huo-
lestuttaa. Vaikka pienyrittäjyyden trendi 
ei varsinaisesti näy kovin vahvasti julki-
sella sektorilla, korkeakoulutettujen aka-
valaisten maailmassa se näkyy kyllä, Löf-
gren sanoo. Työtä tehdään samanaikai-
sesti palkallisena työntekijänä ja yrittäjä-
nä. Se näkyy ansioissa.

”Tulot keskimäärin laskevat, kun kol-
lektiivinen edunvalvonta puuttuu ja työtä 
tehdään usein pätkissä”, Löfgren kertoo.

Vincitin Saana Rossi kuitenkin muis-
tuttaa, että monelle yrittäjyydessä muut 
asiat ovat rahaa tärkeämpiä.

”Moni yrittäjä on valmis elämään hie-
man heikommilla ansioilla, jos se mah-
dollistaa yrittäjän vapauden ja sen, että 
voi tehdä haluamiaan asioita.” 

Aki Kangasharju uskoo, että itsensä 
työllistäjien määrä kasvaa tulevaisuudessa 
entisestään. Hän huomauttaa, että vaikka 
työtä tehdään entistä monimuotoisemmin, 
tapahtuu se usein omasta halusta.

”Kehitys on moninaistanut työelä-
mää. Ihmisten on helpompi sovittaa per-
he-elämää ja opintoja töihin. Lisäksi osa-
työkykyisten ei tarvitse olla kokonaan 
työkyvyttömyyseläkkeellä, vaan he voi-
vat pysyä kiinni työelämässä.” ¬
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Tausta

Kestävä kehitys vaatii rakennusalalla kokonaisvaltaista ajattelua, 
mutta myös jokaisen yksilön aktiivista panosta.

Mikä ihmeen hiilikädenjälki?

Hiilijalanjälki on mainio työkalu, 
kun halutaan ohjata rakennuksen 
tuottamia päästöjä kohti nollaa. Sii-

hen lasketaan mukaan kaikki hiilidioksidi-
päästöt, joita rakennuksen rakentaminen, 
käyttö ja purku todennäköisesti tuottavat. 

Hiilikädenjäljellä puolestaan voidaan 
osoittaa myönteiset ilmastovaikutukset, 
joita ei syntyisi välttämättä lainkaan ilman 
kyseistä rakennushanketta. Tällainen vai-
kutus on esimerkiksi se, että rakennukses-
sa tuotetaan ylimääräistä uusiutuvaa ener-
giaa tai että käytetään rakennusmateriaa-
lia, joka sitoo hiiltä pitkäaikaisesti tai on 
peräisin puretusta rakennuksesta.

”Laskemme yhä useammin sekä hiilija-
lanjäljen että hiilikädenjäljen, kun suun-
nittelemme rakennuksia tai vaikkapa 
maankäyttöä. On tärkeää tunnistaa las-
kelmien avulla, mistä päästöt aiheutu-
vat, jotta voimme etsiä ja tarjota vaihto-
ehtoja asiakkaillemme”, sanoo projekti-
päällikkö Kari Nöjd Swecolta.

Rakentamisen hiilidioksidipäästöt 
voidaan jakaa karkeasti kahteen lähtee-
seen: rakennuksen käyttöön ja rakennus-
materiaaleihin. Käytönaikaiseen energian- 
kulutukseen on ehditty vaikuttaa määrä-
tietoisesti jo toistakymmentä vuotta.

”Rakennuksen käyttöön liittyvät pääs-
töt pienenevät edelleen jo siksikin, että 
fossiilisen energian tuotanto vähenee ajan 
mittaan. Nyt on aika kohdistaa huomio-
ta rakennusmateriaalien valmistamiseen, 
käyttöön ja kierrättämiseen”, Nöjd sanoo.

On helppo nostaa uusiutuva puu suosikik-
si betonin ja teräksen joukosta, mutta Nö-
jd pitää jyrkkää jakoa hyviin ja huonoihin 
materiaaleihin liian yksinkertaisena.

”Suurin osa materiaaleihin liittyvis-
tä päästöistä tulee runkomateriaaleista, 
ja niistä jokaisella on paikkansa tulevai-
suudessakin. Voimme kuitenkin auttaa 
rakentajaa huomioimaan puun mahdolli-
suudet ja toisaalta kilpailuttamaan beto-
nin ja teräksen valmistajia päästöjen pe-
rusteella. Betoni- ja terästuotteiden val-
mistusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti 
vähäpäästöisempään suuntaan.”

Nöjd jakaa tietoa rakentamisen ilmas-
tovaikutuksista suunnittelijoille ja pro-
jektijohdolle niin Swecon sisällä kuin asi-
akasyrityksissäkin.

”Alalla on jo selvää, että ympäristö-
asioihin pitää panostaa, ja myös rakenta-
misen rahoitus on suuntautumassa yhä 
enemmän kestävän kehityksen mukaisiin 
hankkeisiin”, toteaa Swecon Mia Andelin. 

Hän aloitti viime elokuussa kestävän 
kehityksen johtajana. 

”Kestävä kehitys vaatii kokonaisvaltais-
ta ajattelua ja ohjausta, mutta myös jokai-
sen yksilön panosta: uteliasta, kekseliästä 
ja rohkeaa mieltä”, Andelin sanoo.

Swecon henkilöstöjohtaja Sari Metsä-
sen mukaan halu oppia lisää kestävästä 
kehityksestä on tärkeää.

”Meillä liiketoiminta perustuu siihen, 
että suunnittelemme kestävämpää yhteis-
kuntaa. Näin meidän on helppo tarjota ih-
misille merkityksellisiä työtehtäviä, ne 
kiinnostavat kovasti työnhakijoita.” ¬

www.sweco.fi

Kasvun paikka -kehittymisohjelma 
Kymmenen osaajan joukko aloittaa huhtikuussa vakituisen työnsä Swecolla, muun muassa liikennesuunnittelun ja 
teollisuuden hankkeissa. Ensimmäisen vuoden aikana he kokoontuvat lisäksi tutkimaan kestävää kehitystä Kas-
vun paikka -kehittymisohjelmassa. Näin he rakentavat samalla kestävän kehityksen verkostoa Swecon sisällä, jo-
ka ylittää toimialojen rajat.

JUKK A FORDELL
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Kun verkko on kunnossa, 
etätyöt sujuvat mökiltäkin
Verkkojen jatkuva parantaminen tuo varmuutta etätöiden 
sujumiseen kauempaakin. Mitä tavallisen etätyöläisen 
olisi hyvä tietää valokuidusta ja 5g:stä?

Eltelin asentajat laskeutuvat kai-
vantoihin asentamaan valokuitu- ja 
sähkökaapeleita. He kiipeävät mas-

toihin ja rakennusten katoille vaihtamaan 
tukiasemien antenneja ja radioita. He 
varmistavat monin eri tavoin, että sähkö 
ja data virtaavat.

”Työskentely 80-metrisessä tuki- 
asemamastossa on yksi lukuisista tai-
doista, joita mobiiliverkon asentaja 
tarvitsee ja joihin vain harvan pe-
rustutkinto valmistaa. Esimer-
kiksi nyt jatkokoulutamme 
kymmenen ammattilaisen 
joukkoa mobiiliasentajik-
si”, kertoo Eltel Suomen 
henkilöstöjohtaja Nina 
Gräsbeck.

Asentajien kollegat 
suunnittelevat verk-
kojen uudistamista 
ja johtavat niiden ra-
kentamista toimis-
toista käsin eri puo-
lilla Suomea. Tosin 
nyt he tekevät pää-
sääntöisesti etätöitä.

”Tapanamme 
on, että moikkaam-
me palaverin alus-
sa ja suljemme sitten 
kamerat, jos yhteys 
hidastelee. Ei meillä-
kään ole sen parempia 
keinoja, vaikka verkkoja 
rakennammekin”, Gräs-
beck nauraa. 

Varmuutta etätöiden suju-
vuuteen tuo kuitenkin jatkuva 
verkkojen parantaminen. Verk-
kojen suunnittelijat ja rakentajat 
varmistavat yhdessä operaattorei-
den kanssa, että viat korjataan nopeas-
ti ja että kasvava käyttö mahtuu verk-
koon.

”Rakennamme 5g-verkkoa kiihtyvällä 
tahdilla ja samalla modernisoimme ole-
massa olevaa 4g-verkkoa. Tässä työssä 
kumppanimme, kuten Eltel, ottaa taval-
lisesti kokonaisvastuun heille osoitetuis-
ta urakoista”, sanoo Telian verkoista vas-
taava johtaja Sami Siiki.

Siikin mukaan etätyöbuumi ei ole 
mullistanut verkkojen rakentamista, 
vaikka muutamilla alueilla mobiiliverkon 
saatavuutta onkin paikkailtu.

”Ihmisiä siirtyi töiden ääreen mökeil-
le, ja kotiverkon käyttö lisääntyi päiväs-
aikaan, kun se oli aiemmin keskittynyt il-
toihin", Siiki kertoo. 

Kun tiedonsiirto hidastuu mobiiliver-
kossa ja etäpalaveri tai elokuva pätkii, 
syynä on usein ruuhkapiikki läheisellä tu-
kiasemalla. Kiinteä yhteys lankapuhelin- 
tai tv-verkon kautta usein helpottaa.

”Verkkojen 
modernisointi tuo 
nettiyhteyksiin 
lisää varmuutta ja 
kapasiteettia.”

Kaikki käyttävät valokuitua
Olennainen valinta netin käyttäjälle on se, miten data siirtyy lähikortteleis-
sa. Pitkät matkat data taittaa joka tapauksessa valokuiduissa, joista ope-
raattoreiden suuret runkoverkot on rakennettu. Jopa mobiilidata muuttuu 
radiosignaaliksi vasta viimeisessä mastossa ennen käyttäjän älypuhelin-
ta tai modeemia.

Tausta

Kisa naapureiden kanssa loppuu, kun 
pientaloon johdetaan ikioma valokuitu. 

”Yhteys pätkii oikeastaan vain silloin, 
kun joku kaivaa kuidun poikki, tai jokin 
laite vikaantuu”, toteaa valokuituja ra-
kennuttavan Valokuitusen operatiivinen 
johtaja Henrik Suomi. 

Ajatus omasta datan valtaväylästä 
kiehtoo suomalaisia siinä määrin, et-

tä Valokuitunen teettää kumppa-
neillaan, kuten Eltelillä, jatku-

vasti uutta valokuituverkkoa 
niin uusille kuin vanhoille-

kin asuin- 
alueille.

Omakin valokuitu 
kohtaa ennen pitkää naa-
purin valokuidun, ja 
data jatkaa yhteises-
sä kuidussa naapurus-
tosta runkoverkkoon. 
Suomi vakuuttaa, et-
tä käyttäjämäärän 
kasvu alueella ei syö 
siirtonopeutta.

”Verkkoa on help-
po vahvistaa. Kun 
kaapelin sijaan käy-
tetään mikrokana-
vaputkia, uusia kui-

tuja voidaan puhal-
taa putkiin ilman, että 

kaivetaan maata.”
Siiki uskoo 5g-mo-

biiliverkon nousevan 
suosituksi vaihtoehdok-

si kodin kiinteille yhteyk-
sille, jopa valokuidulle, kos-

ka 5G:n nopeus ja kapasiteetti 
ovat moninkertaisia verrattuna 

4g-verkkoon. 
”5g-verkkoon voi lähteä mukaan 

heti, kun se on omalla alueella mah-
dollista, koska yhteyteen tarvitaan vain 
uusi reititin”, Siiki sanoo. 

Hän pitää kiinnostavana myös kiin-
teästi asennettua 5g-yhteyttä, jossa oma 
antenni pientalon seinässä kerää signaa-
lin ja siirtää datan kaapelissa paksun sei-
nän läpi. ¬

www.eltelnetworks.fi
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Keskittymiskyvyn 
herpaantuminen 
kertoo, että on aika 
nousta hetkeksi 
ylös – vaikka 
mikrotreenaamaan.

Moni puurtaa etätöissä 
liian vähäisin tauoin

Verkkarit jalkaan, kahvikuppi 
käteen ja kone auki. Kun 
etätyöläinen istahtaa 

aamulla koneen ääreen, 
siitä ei välttämättä ihan 
äkkiä nousta. Saattaa 
hujahtaa parikin tun-
tia ennen kuin kah-
vinhimo pakottaa 
nousemaan. Sii-
nä vaiheessa jalat 
ovat jo puuduk-
sissa, selkä jäyk-
kä ja ajatus su-
mea. 

Tällä hetkellä vai-
kuttaa siltä, että vanhoi-
hin konttoriaikoihin ei ole paluuta. 
Senkin vuoksi etätyön kehittäminen on 
tärkeää ja vaatii työnantajalta näkemyk-
sellisyyttä. 

Projektipäällikkö Hanna Myllymaa 
Sanomien HR:stä kertoo, että Sanomilla 
ryhdyttiin viime keväänä tekemään en-
tistä tiiviimpää yhteistyötä työterveyden 
kanssa. Yksi haaste oli työntekijöiden 
puutteellinen ergonomia kotikonttoril-
la, mikä näkyi esimerkiksi lisääntyneenä 
yläniskan kolotuksena. 

”Moni työskentelee ruokapöydän ää-
rellä, jolloin on erityisen tärkeää tauot-
taa työtä. Kannustamme kaikkia lähte-
mään liikkeelle, ja palaverin voi pitää kä-
vellenkin”, Myllymaa sanoo. 

Sanomilla on lanseerattu Liikkuva tau-
ko -niminen liikuntatuokio, josta on 
kehkeytynyt hitti. Toteutuksesta vastaa 
henkilöstöliikuntaan erikoistunut Vir-
kisteri. Kaikille Sanoman työntekijöil-
le on lähetetty Teams-kutsu, jotta var-
tin tauko nivoutuu osaksi jokaista työ-
päivää.  

Liikkuvan tauon kehittänyt työfy-
sioterapeutti Riikka Ilmivalta kertoo, et-
tä liikkumiseen tarvitaan vain sen ver-
ran tilaa, että saa nostettua kädet sivul-
le, ylös ja eteen. Harjoituksissa on aina 
teema: osa niistä on palauttavia, osa ri-
vakampia.

”Ei haittaa, vaikka kotoa ei löytyisi 
tarvittavia välineitä. Siivousmoppia voi 
käyttää jumppakeppinä ja sukkahousuja 
jumppakuminauhana.”

Taukoliikunnan vaikutus on häm-
mästyttävän kokonaisvaltainen, eivätkä 
positiiviset vaikutukset koske vain ke-
hoa. 

”Mieliala nousee jokaisen liikunta-
kerran jälkeen. Aivomme työskentelevät 
tehokkaammin, kun olemme liikkees-
sä. Liikunta lisää mielihyvähormonien 
tuotantoa, mikä puolestaan torjuu etä-
työapatiaa.” 

”Etätyön kehittämi-
nen on tärkeää ja 
vaatii työnanta- 
jalta näkemykselli-
syyttä.”

Idea

Liikkuva Tauko ei pelkästään liikuta, vaan 
myös auttaa kuntouttamaan lieviä tuki- ja 
liikuntaelinongelmia. Se tarjoaa tarpeel-
lista tukitreeniä, liikkuvuutta ja liikehal-
lintaa.

Ilmivalta suosittelee työpäivien ryt-
mitykseen myös mikrotreenaamista. Se 
tarkoittaa minuutin tai kahden liikunta-
hetkeä noin puolen tunnin välein. Tauon 
ajan voi tehdä mitä tahansa liikettä, joka 
mieleen juolahtaa.

Sanoman työntekijöille on tarjolla 
myös kurssi- ja virkistystoimintaa. Suo- 
sikiksi ovat nousseet Tauon paikka 

-mindfulness-kurssit, joita Nelonen Me-
dialla työskentelevä Satu Ketopelto ve-
tää esimiestehtäviensä ohessa. Hän on 
kouluttautunut ohjaajaksi Suomen Mind-
fulness-instituutissa. 

”Mindfulness on tuonut niin paljon 
hyvää omaan elämääni. Keskittymisky-

kyni on parantunut, samoin kärsivälli-
syys. Jos tipautan jogurttipurkin va-
hingossa lattialle, se ei enää kuohah-
da tunteisiin”, Ketopelto kertoo. 

Mindfulness tarkoittaa huomion 
palauttamista tämän hetken koke-

mukseen avoimella, hyväksyväl-
lä ja lempeällä asenteella. Ke-

topeltoa viehättää harjoitte-
lun arkipäiväisyys, sillä sen 
voi tuoda helposti osaksi 
jokapäiväistä elämää. 

Onnistunutta tai epä-
onnistunutta harjoitusta 
ei ole – on vain harjoitus. 
Kiireisinä päivinä ajatus 

voi lähteä harhailemaan 
uudestaan ja uudestaan, 

mutta silloin voi vain todeta, 
että nyt on tämmöinen päivä. 

Mindfulnessilla on tutkitusti lu-
kuisia hyötyjä: harjoittelu mm. laskee 

verenpainetta, vähentää stressiä ja voi 
jopa lievittää kroonista kipua. 

”Kun kuuntelee omaa itseään, itse-
tuntemus kasvaa. Silloin voi myös ko-
kea olevansa kuskin paikalla omassa elä-
mässään. Se on tärkeää elämän kaikilla 
osa-alueilla.” ¬

www.sanoma.com

Hanna Myllymaa: 
Tee edes nämä!

1Rytmitä työpäiväsi mikro- 
treeneillä. Laita hälytys 
kännykkään 30 tai 45 mi-

nuutin välein. Muutaman mi-
nuutin tauon aikana ehtii teh-
dä pariakin liikettä.

2Pidä kävelypalaverei-
ta tai kokousta välillä 
seisten. 

3Kellota rauhallises-
ti, kuinka monta syvää 
hengitystä yhteen mi-

nuuttiin mahtuu. Sen jälkeen 
voit tehdä missä ja milloin vain 
minuutin harjoituksen laske-
malla hengitysten määrän.


