
Haluaisitko valita, millainen kännykkä, läppäri tai tabletti sinulla on käytössäsi töissä? Niin haluasi moni muu-
kin. Valinnanvapaudesta on sitä paitsi iloa työntekijän lisäksi myös firman taloushallinnolle, hr:lle ja it-osas-
tolle.

Uusi työntekijä saa tietysti uudet työvälineet. Yhdelle irtoaa tavallinen korporaatioläppäri, toiselle tipahtaa vähän 
tehokkaampi mylly. Niin sanottu raahattava. Kännykäksi on valittu pakasta revitty peruspuhelin, jollaista et itse olisi 
kännykkäkaupassa edes vilkaissut. Tuttu juttu? 

Tilanne ja tunteet ovat kuin eri maailmasta, kun saat itse valita omat työvälineesi. Kännykäksi Samsung Galaxy S8, 
Huawei P10 tai ehkä sittenkin iPhone 7 Plus. Läppäriksi vaikka MacBook Pro. Onhan siinä se hieno Touch Bar, jota 
kelpaisi esitellä palavereissa. Vai olisiko Lenovo ThinkPad T460s sittenkin coolimpi ja parempi? Ihan sama, sillä saan 
sen, mistä tykkään! 

Jälkimmäinen esimerkki on suoraan yrityksestä, jossa on käytössä Atean kehittämä Free Choice-konsepti. Homma 
toimii niin, että työntekijä saa valita haluamansa laitteet ja voi lunastaa ne itselleen pilkkahintaan sopimuskauden 
päätyttyä. Kännyköissä sopimuskausi voi olla esimerkiksi yksi vuosi ja läppäreissä kaksi vuotta. Yritys voi itse päät-
tää kauden pituuden. Käytössä ovat siis aina uusimmat, kauneimmat ja tehokkaimmat laitteet.

1. It-tuen tarve vähenee. Kun käytössä on itse 
valittu Free Choice -laite, on motivaatio sen käyt-
tämiseen ja käytön opetteluun täysin erilainen 
kuin ylhäältä annettuun korporaatio-laitteeseen. 
Työntekijä on myös valmiimpi hyödyntämään 
ominaisuuksia, kun laite on juuri se, jolla haluaa 
työskennellä. Tuloksena työn tuottavuus paranee 
ja kiinnostus tehdä asioita fiksummin lisääntyy.

3. It-osastosta tulee talon rock-tähtiä. He ovat 
yhtäkkiä firman suosituimpia ja parhaita tyyppejä. 
Ihan vain siksi, että kaikilla on mahdollisuus saada 
samat työvälineet samalla kun budjetit pitävät ja 
tehokkuus kasvaa.

2. Laitteet pysyvät hyvässä kunnossa. Free 
Choice -laitteista tulee sopimuskauden päätyttyä 
työntekijän omia. Kukapa ei pitäisi omastaan hy-
vää huolta. Tällä tavalla hankittuna laite myös tu-
lee työntekijälle huomattavasti halvemmaksi kuin 
itse kaupasta ostettuna. Sopimuskauden päätyt-
tyä laitteen voi antaa esimerkiksi muun perheen 
käyttöön, jos ei sitä itse tarvitse.

4. Rekrytointi vetää. Free Choice on houkuttele-
va työsuhde-etu. Ihan siinä missä joustavat työ-
ajatkin.

Olisiko aika muuttaa 
laitepolitiikkaa?

4 x iloa työpaikalle



Näin se toimii:

Free Choicen edut 
työnantajalle

Free Choicen edut 
työntekijälle

Ihmiset haluavat vapauden valita. 
Olisiko aika muuttaa laitepolitiikkaa?

Työnantaja päättää, kuinka paljon se rahaa se laitehankintoihin käyttää. Kännykän kattohinta voi olla esimerkiksi 300 
euroa ja läppärin 700 euroa. Yritys voi itse määritellä kattohinnat. Free Choice siis helpottaa budjettisuunnittelua, 
kun laitteiden hinnan voi vakioida. 

Mikäli työntekijä haluaa ottaa kattohintaa kalliimman laitteen, hän maksaa erotuksen itse. Palkasta veloitetaan kuu-
kausittain lyhennettävä summa. Viimeinen erä veloitetaan sopimuskauden loputtua, kun työntekijä lunastaa laitteen 
itselleen. Yritys tai leasing-yhtiö siis omistaa laitteet, kunnes työntekijä lunastaa ne itselleen. Konsepti toimii lähes 
samaan tapaan kuin leasing-autoissa.

Työnantaja voi määritellä, kuuluvatko Free Choice -valikoimaan kännykkä, läppäri, tabletti vai kaikki. Samalla pää-
tetään, mitkä laitteet ovat valikoimissa. Näin laitekirjo pysyy kurissa ja it-osasto voi vaikuttaa valikoimaan. 

+ Helpottaa budjettisuunnittelua
+ Ei tuo lisää kuluja
+ Vähentää IT-tuen tarvetta
+ Laitekirjo pysyy kurissa
+ Merkittävä henkilöstöetu
+ Parantaa työn tuottavuutta

+ Saat juuri ne laitteet, jotka haluat
+ Jos maksat, maksat vain erotuksen
+ Voit lunastaa laitteet omaksi pilkkahintaan
+ Kun laite on oma, voit antaa tai myydä sen 
eteenpäin
+ Tekee työskentelystä miellyttävämpää
+ Saat enemmän aikaan

Laitteet tilataan helppokäyttöisestä Free Choice -portaalista, josta työntekijä voi käydä valitsemassa mieleisensä 
työkalut oman yrityksen valikoimasta. Työntekijä näkee kerralla ominaisuudet, kuukausihinnan ja sopimusehdot. 
Sopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti.

Kierrätys toimii. Kun laiteista tulee omia, ne eivät jää toimiston nurkkiin ja laatikoiden pohjalle pyörimään, eivätkä 
näin yrityksen kierrätettäväksi. Laitteista voi olla iloa siviilissä vielä vuosia työkäytön jälkeen.


