Parempi työelämä = parempi elämä. Siksi.
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TIETOALA RY – LÄSNÄ SIELLÄ, MISSÄ PÄÄTETÄÄN
Tietoala ry on tietotekniikan palvelualalla työskentelevien etujärjestö. Jäsenten käytettävissä ovat sekä Tietoalan että keskusliittomme Insinööriliiton tarjoamat edut.
Tietoala ry neuvottelee YTN tietoalan kanssa tietotekniikan palvelualan yleissitovan työehtosopimuksen.
Sopimus koskee myös järjestäytymättömiä työnantajia.
Tietoala ry:n jäsenet saavat apua ja neuvoja työelämän
kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin. Jäsenyys takaa ansiosidonnaisen päivärahan työttömyyden kohdatessa.
Myös urapalvelut ovat jäsenten käytössä – neuvoja saa
muun muassa CV:n päivittämiseen. Liiton jäsenyyteen
kuuluu lisäksi vakuutus työ- ja vapaa-ajalle. Vapaaajalla jäsenet pääsevät hyödyntämään esimerkiksi edullisia lomamökkejä sekä konsertti- ja teatterilippuja.
Tietoala ry:n jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Järjestö
kouluttaa ja tukee kaikkia henkilöstön edustajiksi omalle
työpaikalleen ryhtyviä. Aktiivinen osallistuminen järjestön toimintaan on samalla väylä valtakunnalliseen
vaikuttamiseen.

Liity jäseneksi!
www.tietoala.fi/liity-jaseneksi

”Me Tietoala ry:ssä näemme, että tietotyöläisen arki on
muuttunut pysyvästi. Suurin osa alan työntekijöistä on
ilmaissut halunsa tehdä jatkossa pääasiassa etätöitä.
Kilpailu hyvistä työntekijöistä kiristyy koko ajan. Jatkossa parhaiten pärjäävät ne yritykset, jotka kuuntelevat
työntekijöiden toiveita ja noudattavat vastuullista sopimuksiin perustuvaa henkilöstöpolitiikkaa.”
Jyrki Kopperi
puheenjohtaja
Tietoala ry
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IT-PALVELUALA TARJOAA
MONIPUOLISIA URAMAHDOLLISUUKSIA
Automaatio ja robotiikka kehittyvät huimaa vauhtia ja luovat
näin myös jatkuvasti lisää työpaikkoja. Kiihtyvän kehityksen
myötä IT-palvelualan uramahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
Esimerkkejä erilaisista uramahdollisuuksista:

IT-ratkaisujen palvelu- ja projektipäälliköt
Viimeiseen asti hiottu palvelukuvaus tai täydelliseksi viritetty
prosessi eivät vielä takaa onnistunutta palvelua, sillä yhtälöstä
puuttuu yksi olennainen tekijä: palveleva ihminen. Sekä
palvelupäällikön että projektipäällikön rooli on olla yhteistyökykyinen ja vastuullinen linkki tiiminsä ja asiakkaan välissä
sekä tuoda osaamista projektin kaikkiin vaiheisiin.

IT-prosessien ylläpito/kehitys
IT-palvelunhallinta tähtää muun muassa asiakaskokemuksen
parantamiseen. IT-palvelunhallinnalla tarkoitetaan niitä prosesseja, joiden avulla organisaatio tuottaa IT-palveluitaan.
Asiantuntijan tehtävänä voi olla palvelunhallinnan prosessien
ja toimintatapojen kehittäminen muuttuvassa tuotantoympäristössä.

IT-konsultointi
IT-konsultointi on tehokas ratkaisu silloin, kun tiimin tehokkuutta ja osaamista halutaan parantaa tai tarvitaan objektiivista
näkemystä ja tukea kehityksen suunnalle. Tyypillisiä IT-konsultin rooleja ovat ohjelmistokehittäjä, arkkitehti, projektipäällikkö
sekä ERP- tai infra-asiantuntija.
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SUKUPUOLTEN VÄLISTÄ
PALKKAEROA EI
IT-PALVELUALALLA OLE
Työelämän tasa-arvon edistämisessä on viime vuosina
otettu useita askelia eteenpäin erilaisten palkkakartoitusten ja tasa-arvosuunnitelmien käyttöönoton jälkeen.
Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi havaituille palkkaeroille on löydyttävä hyväksyttävä syy. Suomi on monin
tavoin tasa-arvon edelläkävijä – vaikka käytännössä
riittää vielä paljon tehtävää, oikea suunta näkyy muun
muassa naisten osuuden kasvuna eri organisaatioiden
johtopaikoilla.
IT-palvelualalla epäkohtien korjaamiseksi tehdään paljon aktiivisesti töitä, ja yksi alan ehdottoman tärkeä etu
onkin se, että sukupuolten väliset palkkaerot ovat selvästi pienemmät kuin useimmilla muilla aloilla Suomessa. Haluamme rikkoa sukupuolistereotypioita ja kannustamme IT-alalle erityisesti naisia. Meille on selvää,
että ennakkoluuloton ja monimuotoisuuteen perustuva
työkulttuuri on työnantajalle paitsi merkittävä kilpailuetu
myös välttämättömyys huippuosaajien rekrytoimiseksi.

www.tietoala.fi
www.tpry.fi
www.womenintech.fi

Lähde: Tietoalan työmarkkinatutkimus 2020 – Insinööriliitto IL ry.

Naisten mediaanipalkka
tietoalalla on 93 % miesten
mediaanista.*
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/*
At M-Files, people are humble and ambitious as they strive to enable smarter
ways of working; thus, humbitious.
*/
M-Filer extending Humbitious
{
/*
We want to be the best in the world in what we do.
*/
makeItHappen();
/*
Here you always have a team to turn to.
*/
helpOthers();
/*
We serve our customers and partners with respect, and we want to deliver
value to them as quickly as possible.
*/
loveCustomers();
/*
If you feel that you could be an M-filer too, follow this link!
*/
areYouTheNextMfiler(See open positions!);
};

That is how we do things here at M-Files. With our
humbitious attitude, we are changing the way the world
manages information. How humbitious are you?

See open positions 
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PERHEYSTÄVÄLLINEN,
TASA-ARVOINEN JA
MONINAISUUTTA
ARVOSTAVA IT-ALA
Työn, perhe-elämän ja arjen toimiva yhteensovittaminen
erilaisissa tilanteissa on sekä työntekijän että työnantajan etu.
Perheystävällisen työpaikan idea ja sukupuolten tasa-arvo eivät rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan ne ulottuvat elämänkaaren
eri vaiheisiin ja tilanteisiin.
Työpaikalla kyse on asenteista ja teoista, joilla mahdollistetaan
työnteon ja perhe-elämän sujuvuus: joustavat työajat, etätyöskentely, lyhennetty työaika ja muut osa-aikaisen työnteon
mahdollisuudet, yhteisöllinen työvuorosuunnittelu sekä perhevapaat kaikille vanhemmille ja sukupuolille.
Työelämä ja sen vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Työntekoon, henkilöstön yhdenvertaisuuteen sekä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyvät haasteet ovat ratkaistavissa.
Teknologiaosaamisella ja uuden teknologian tuomilla mahdollisuuksilla on yhä kasvava rooli monissa kysymyksissä, myös
työnteon joustavuudessa ja erilaisten ihmisten arjessa.
IT-alalla ymmärretään, että motivoitunut ja arvostettu työntekijä
on tehokas ja tuottava työssään. Luovuus ei pääse valloilleen
tai oppimista tapahdu, mikäli työntekijällä ei ole turvallisuuden
tunnetta, että hän voi olla oma itsensä. Moninainen työyhteisö
on iso voimavara. Siksi IT-yhtiöt ovat eturintamassa tukemassa perheystävällisiä ratkaisuja, seksuaalista tasa-arvoa ja
moninaisuutta. Alalla tehdään jatkuvasti työtä ihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja samalla vanhakantaisten käsitysten ja
ennakkoluulojen nujertamiseksi.

Lue lisää:
Perheystävällinen työpaikka -ohjelmasta
www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/
perheystavallinen-tyopaikka
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IT-ALAN YRITYKSET PITÄVÄT TYÖNTEKIJÖISTÄÄN HUOLTA

Accenture on maailmanlaajuisesti toimiva strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen
asiantuntijapalveluita tarjoava yritys.
Edistämme innovatiivisia ratkaisuja ja
autamme asiakkaitamme parantamaan
suorituskykyään ja luomaan sidosryhmilleen lisäarvoa. Suomessa työllistämme
noin 1 100 työntekijää toimipisteissämme Helsingissä ja Tampereella.

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo,
joka työllistää 900 alan asiantuntijaa. Työskentelemme älykkäämmän
maailman puolesta, olemme ylpeitä
monialustaosaamisestamme ja meillä
on vankka luotto pilveen. Pidämme
työntekijöistämme hyvää huolta. Henkilöstöetuihimme kuuluvat muun muassa
ePassi, Cuckoo Workout -sovellus ja
kolmen viikon palkallinen isyysloma.

Goforen intohimona on digitalisaatio,
jonka keskiössä on ihminen. Vahvuutenamme on monimuotoinen joukko eri
alojen asiantuntijoita, joille haluamme
tarjota parhaat mahdollisuudet kehittyä sekä työssä että sen ulkopuolella.
Olemme panostaneet koulutukseen ja
henkilöstökerhoihin. Itsenäiseen työtehtävien suorittamiseen on aina tarjolla
myös tukea.

Minkälaisen uran haluat?
Koe millaista on työskennellä konsulttina tai kehittäjänä
Accenturen Virtual Experience ohjelmassa.

Ilmoittaudu nyt
theforage.com/accenture_programs

Tietoala ry
Ratavartijankatu 2
00520 Helsinki
info@tietoala
www.tietoala.fi

facebook.com/Tietoala

linkedin.com/company/tietoala-ry

• www.jssuomi.fi

Liity jäseneksi!
www.tietoala.fi/liity-jaseneksi

