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Pron tutkimuspalvelut tuottaa
• Vuosittain kaksiosainen (tammi+touko) laaja työelämän tilaa mittaava jäsenkysely 

(työmarkkinatutkimus= TMT, vuodesta 2008/2009-)
• Arvo- ja ihannetutkimus (joka 4. vuosi, 2011,2015,2019)

• Eläkeläistutkimus (n. joka 2. vuosi, 2010-)

• Analyysejä omasta rekisteri- ym. datasta (työttömyys, jäsenmäärä, palvelujen 
käyttöä,…)

• Yritysten tilinpäätös- ym. data
• Muita sekalaisia datakeruu+analyysiprojekteja, niitä riittää...

• Pron strategian tavoitteiden seuraaminen tutkimusmittareilla
• Data science -ympäristö:

• Omat tilastotieteelliset mallit (esim. palkanmuodostus), avoin web-data vaativaankin 
asiantuntijakäyttöön

• Käytämme parhaita muiden tuottamia softia (R, Python, Survo-R, Highcharts, html+javascript, 
…), joilla voimme itse koodata mm. automatisoituja dataprosesseja.

• Tietokantoja: Oracle, SQLite, MySQL,...
• Jäsenkyselyissä hyödynnämme Analystica-ohjelmistoa, jolla voimme tehostaa kyselyjen 

käyttöystävällisyyttä ja datan tarkkuutta (mm. esitäytetyt taustatiedot).

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/sector_analysis.html
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/sector_analysis_arvot.html
https://www.proliitto.fi/tutkimus/arvot-ja-asenteet/pron-elakelaiset
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_strategia_seuranta.html
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_palkkamalli1.html
https://www.proliitto.fi/tutkimus/laskurit-ja-sovellukset
https://www.analystica.fi/defaultFIN.aspx




Mitä tasapainoa haetaan?
• Tässä esityksessä tarkoitetaan tilaa, jossa 

työntekoon käytetty panos on määrällisesti 
ja laadullisesti riittävän tuottavaa JA 
työnteko tapahtuu sosiaalisesti 
oikeudenmukaisesti JA kiertokulku työn ja 
muun elämän välillä on hyvinvointia tukeva

• Kokonaisvaltaisemmin kyse on kolmen 
pääsfäärin välisestä vuorovaikutuksesta:
• Sosiaalinen (valtasuhteet, ystävät, 

oikeudenmukaisuus,…)
• Taloudellinen (ihmisten aineelliset ja 

informaatioluomukset, työ, tuotanto, kulutus, 
talousmallit, vaihto,...)

• Ekologinen (luonto, energian syntyminen,…)



Koska tasapaino on tietynlaisen hyvinvoinnin 
hakemista, niin on hyvä määrittää hyvinvointi

• "Hyvinvointi tarkoittaa tietyn 
systeemin kykyä toteuttaa lähes 
varmasti systeemille asetettuja 
tavoitteita tai olla tavoitetilassa"
(linkki asiaa käsittelevään juttuun).

• Tasapaino voidaan ajatella olevan sitä, että 
hyvinvointia estävät ja myötävaikuttavat tekijät 
ovat organismin/systeemin kannalta kontrollissa, 
riittävän stabiilissa ja ennakoitavassa tilassa

https://www.proliitto.fi/tama-on-pro/blogit/miten-prolaiset-suhtautuvat-talouteen-ja-ilmastonmuutokseen


PANOS -> [PROSESSI] -> TUOTOS (panosten muodonmuutos, tuottavuuden arvoteoriaa)

• panos/energia-arvo (obj) -> käyttöarvo (subj) -> vaihtoarvo (€)

• panosarvo = käyttöarvo + jätearvo (kuinka minimoida "jätearvo"?)

Myös työn-
tekijässä
tapahtuu
muodon-
muutos, 
huom. 
kiertokulku



Yleisemmän tasapainon saavuttamisen esteitä (ryhmät, kokonaisuus)

• Useat asiat ovat ideologisia, niillä ei ole luontaista objektiivista "oikeata", ainakaan sosiaalisesti yhteisesti hyväksyttyinä... on 
väitteitä erilaisista subjektiivista totuuksista

• Eri "ideologiajoukot" systeemisillä vaikutusvoimillaan tavoittelevat osin asioita, jossa yhden ryhmän hyvinvointi voi olla 
mahdollista vain alentamalla muiden absoluuttista tai suhteellista hyvinvointia

• Asiat vastustavat tulla "ratkaistuksi", ainakin kokonaisvaltaisesti...

• fysikaalisessa ympäristössä vaikeutus johtuu entropialaista (fysiikan termodynamiikan 2. laki), systeemissä X aine/järjestys 
muuttuu huonosta hyvään/sotkuun (ruostuminen, lankojen sotkeutuminen toisiinsa, kuuma ja kylmä muuttuvat 
tasalämpöiseksi,…), ellei systeemin ulkopuolelta pumpata uutta energiaa (oikealla tavalla) epäjärjestyksen estämiseksi

• fysiikassa Työ = työkohteeseen kohdistuvat voimat x vaikutusmatka (työ on "joulesumma", tilassa (ja ajassa))

• Entropian (epäjärjestyksen) muutos kokonaisympäristössä = kohdesysteemin X entropian muutos + kohteen 
X taustaympäristön entropian muutos (X vaikutuksena)

• Sosiaalisessa todellisuudessa ihmisten äly, viisaus, ihanteet, uskomukset, mielipiteet, tiede, sattumat, asenteet ja tahto 
vaikuttavat ainakin kahdella tavalla:

• niillä ratkaistaan aiempia yhteisesti tai yksilöllisemmin koettuja ongelmia

• synnytetään uusia tarpeita (siis uusia ongelmia), yhteisten tai yksilöllisempien hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi

• Toiminta vs. ei-toiminta: kaikki hyvä ei aina tarkoita tekemistä (vrt. väkivaltakin on toimintaa), todellista toimintataitoa on 
ymmärtää, milloin on parempi olla tekemättä jotain "muuvia".

• Tutkimus on parhaimmillaan monipuolisen maailmankuvan tuottamista, niin että tutkijat ymmärtävät subjektiivisen ja 
objektiivisen totuuden eron, informaation välittämiseen liittyvät vaikeudet (lähettäjä -> kanava -> vastaanottaja).

• Vanha viisaus: kaikkein tärkeimmät asiat ovat vaikeimmin mitattavia, osin siksi myös analysointi vaativaa



Mitä voimme oppia eläkeläisiltä?
• (eläkeläisen) onnellisuutta lisäävät suorimmin hyvä 

terveys, monipuolinen toiminta: liikunta, luonnossa 
oleminen ja sosiaaliset suhteet

• Raha/talous on taustalla mahdollistava tekijä, 
eläkeläisen talouteen vaikuttavat monimutkaisemmin 
työuran tapahtumat, sukupuoli, koulutus ja suuresti 
tapa, jolla eläköityminen tapahtui omasta halusta tai 
vastentahtoisesti

• Ihmisen elämä on tyypillinen "irreversible" prosessi, 
mennyttä ei voi muuttaa ja haitat usein paljon kalliimpia 
ellei mahdottomia korjata jälkikäteen

• On äärimmäisen tärkeää, että työelämä Suomessa ja 
globaalisti tarjoaa yksilöille oikeudenmukaisen 
mahdollisuuden toteuttaa itseään, palvella työn kautta 
muita ja näin olla vastuullinen osa kokonaisysteemiä

• Ei pidä nojata esim. kv. suhteellisiin vertailuihin, 
työelämässä on haettava absoluuttista hyvää, 
poistettava epäkohtia, poistettava esim. Huonosta 
johtamisesta syntyvää sairastamista, tavoiteltava 
optimaalista viikkotyöaikaa jne.



Sitten Pron omaan tutkimusdataan...



Työajan epätasapaino

• Työtyytyväisyys maksimoituu (kun suuri joukko muita tekijöitä on vakioitu)

n. 35 h/vko työviikon pituuden kohdalla, jäsenistön 
ihanteena on tehdä n. 5 tuntia lyhyempää työviikkoa

• Sairastamisen taustalla suurimmat syyt ovat huono 
johtaminen ja liiallinen työkuormitus

• Työn arjessa huono sählääminen on merkittävä osa 
työpanosajasta

• Liialliset tulospaineet, lomarauhan särkyminen ja 
palautumisongelmat vaikuttavat siihen, että työn 
laadullinen tuottavuus alenee

• Työpanostunnit jakautuvat epätasaisesti (työttömillä 
tunteja on nolla)

• Pron jäsenet ovat valmiita jakamaan työtunteja 
työttömille (arvotutkimus)

• Palkkojen osalta tärkeintä on oikeudenmukainen 
palkkataso (suhteessa organisaation muihin 
työntekijöihin, johtoon, aloihin)

https://www.proliitto.fi/uutiset/tyossa-terveena/taydellinen-lomarauha-toteutuu-harvoin


Yksilöllinen vaihtelu suurta koetussa johtamiskulttuurissa, 
n. 10 % kokenut hyvää johtamista, 25 % heikkoa



Loma- ja vapaa-ajan rauha toteutuu noin 72-
prosenttisesti



Tilastoalaesimerkkinä käytetään Pron suurinta 
sopimusalaa teknologiateollisuutta
• Alasta on varsin vertailukelpoinen ajallinen 

kuva

• On iso osa Suomen avointa taloutta (vienti)

• Painoarvo koko Pron muodostumisesta on 
suurin

Lähde: Teknologiateollisuus

https://teknologiateollisuus.fi/fi/talous-ja-toimiala/teknologiateollisuus-suomen-suurin-vientiala-koostuu-viidesta-paatoimialasta


Jäsenten hyvinvoinnin strategiset pääulottuvuudet



Työn epätehokkuus, ylikuormitus 



Vapaa-ajan laadun seuraaminen must!



Sairaana työnteko "maan tapa"



Palkkausjärjestelmät ovat tuottavuuden ja oikeudenmukaisuuden välineitä



Johtamiskulttuuri (vaikuttaa eniten kaikessa)





Työntekijöiden näkemys alan arvosta ja "vaihdosta"



Pron jäsenten työttömyysaste = funktio(toimialan kysyntä ja tarjonta, organisaatioiden toiminta, 
kustannussysteemi, osaaminen, ay-liikkeen voima, alueellinen liikkuvuus, työtunnit/työllinen työntekijä, …)



Talousjärjestelmäkriittisyys varsin (yllättävän?) suurta



Yhteenvetoa ja pohdintoja

• Onko nykytila liian kaukana sivistyneen työelämän tavoitteista?

• Täydellisen 100 % ihannetason saavuttaminen on epärealistista, systeemi 
myös elää tietystä epätasapainosta, ratkaisukeskeiset ihmiset ovat myös 
ongelmahakuisia?

• Ongelma on se, jos uudet sukupolvet tulevat erilaisiin positioihin ja sama 
tilataso säilyy, aitoa laajamittaista korjausliikettä ei synny, mitään ei opita

• Ei ole riittävää, että noin 10 % työntekijöistä kokee työelämänsä erittäin 
hyväksi? Keskiarvot eivät riitä kuvaamaan joukkoja.

• Tarvitaan entistä parempaa tasapainoajattelua, nimenomaan (mitä-miksi-
miten)ymmärrystä siitä, että asiat eivät ole tasapainossa (johon oletukseen 
vallitsevat talousteoreettiset mallit harmillisesti paljolti perustuvat).

• Nykyisen talousjärjestelmän kyseenalaistaminen perusteltua sosiaalisista ja 
ekologisista syistä (varallisuuden kasautuminen, luonnon köyhtyminen)



Maailmaa numeroina

Mitä muita (työ)elämää 
kuvaavia mittareita 
tulisi seurata globaalilla 
tasolla?



Parhaita yleisneuvoja, joihin törmännyt...

• "Jos et pysty ratkaisemaan yksittäistä 
ongelmaa, niin yleistä se"
(luento 2001 ekonometrian prof. Yrjö Vartia (1946-) <- matemaatikko Rolf Nevalinna (1895-1980))

• "Työyhteisössä yksittäisen jäsenen tärkein 
tehtävä on poistaa muiden jäsenten töiden 
esteitä"
(Kullervo Rainio, Käytännön psykologiaa 1-2 (1975))

Tuottavuus = (Tuotosten määrä x laatu arvo) / (Tuotosten 
tekemiseen käytetty energia/matka)

https://fi.wikipedia.org/wiki/Yrj%C3%B6_Vartia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rolf_Nevanlinna




Linkkejä esityksessä käytettyyn matskuun

• https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_strategy_network_NEW.html

• http://tiedostot.proliitto.fi/tmt/HTML/tuottavuusvointi_pro.html

• https://www.proliitto.fi/tutkimus/laskurit-ja-sovellukset

• https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/sector_analysis.html

• https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/sector_analysis_arvot.html

• https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/tsplot_keyvars1.html

• https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/tutk_elakelaiset.html

• https://www.proliitto.fi/uutiset/ajankohtaista-tutkimuksista

• https://www.youtube.com/watch?v=YP9RO7KXfkI

• https://data.worldbank.org/indicator

https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/pro_strategy_network_NEW.html
http://tiedostot.proliitto.fi/tmt/HTML/tuottavuusvointi_pro.html
https://www.proliitto.fi/tutkimus/laskurit-ja-sovellukset
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/sector_analysis.html
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/sector_analysis_arvot.html
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/TEST/tsplot_keyvars1.html
https://tiedostot.proliitto.fi/tmt/tutk_elakelaiset.html
https://www.proliitto.fi/uutiset/ajankohtaista-tutkimuksista
https://www.youtube.com/watch?v=YP9RO7KXfkI
https://data.worldbank.org/indicator

