
Työmarkkinatutkimus 1/2013 
Lehdistöaamiainen, Hotelli Seurahuone, 19.3.2013 



Pro on  
 

 Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin 
toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n suurin 
jäsenjärjestö 

 Suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva ja vastuullinen 
vaikuttaja 

 Edustaa yksityisellä sektorilla työskenteleviä toimihenkilöitä, esimiehiä 
ja asiantuntijoita – toimihenkilötyön ammattilaisia  

 Kykenee pitämään jäsenensä puolta niin työpaikalla kuin laajemmin 
yhteiskunnassa 

 Kehittää edunvalvontaansa tukeutuen vahvasti tutkimusten pohjalta 
saatuun tietoon jäsentensä työoloista, hyvinvoinnista ja tarpeista 

 



 

 Jäseniä yhteensä 130 000 

 Työehtosopimuksia lähes 60 

 Edunvalvonta jaettu teollisuus-, palvelu-, finanssi- sekä ict- ja 
viestintäsektoreihin 

 Luottamushenkilöitä noin 4000, aktiiveja lähes 8000 

 Henkilökuntaa 175 (keskustoimisto ja 9 aluekeskusta) 

 Yhdistyksiä 258 

 Kotipaikkana on Helsinki, toiminta-alueena koko Suomi 

 Puoluepoliittisesti sitoutumaton 



Pron työmarkkinatutkimus (TMT) 

 

 2008 alkaen vuosittain toteutetut työmarkkinatutkimukset (lyhenne 
TMT), tällä hetkellä viiden vuoden seuranta-aineisto 

 TMT-tutkimukset selvittävät muun muassa jäsenistön palkkausta, 
työaikoja, tyytyväisyyttä työssä, työsuhteen muotoja ja työn luonnetta 

 Vuositasolla vastaajia lähes 30 000 (poikkeuksellisen kattava otanta) 

 Piirtää luotettavan kuvan suomalaisesta työelämästä koulutettujen 
ammattilaisten osalta sekä erityisesti prolaisten asemasta 
työmarkkinoilla ja työelämässä 

 Tiedontuotantojärjestelmä on pitkälti automatisoitu, taustalla ovat 
tieteelliset menetelmät, kysymykset ovat vakioituja 

 



Työmarkkinatutkimus TMT 1/2013 

 

 Työmarkkinatutkimus 1/2013 -tutkimusaineisto on kerätty joulu–
tammikuussa vuodenvaihteessa 2012–2013 

 Aineisto käsittelee erityisesti työtilannetta, työaikoja, palkkoja ja etuja, 
oman toimenkuvan toteutumista ja työelämään liittyviä odotuksia ja 
aikomuksia  

 Vastaajia noin 14 000 

 Vastaajat edustavat kattavasti Ammattiliitto Pron jäsenistöä 
(sukupuolia, ikäryhmiä, toimialoja, koulutustaustoja, tulotasoja) 

 Tutkimus on tehty vakiintuneiden tutkimusperiaatteiden mukaisesti 
tilastolainsäädäntöä noudattaen 

 

 



Työmarkkinatutkimus TMT 2/2013 

 

 Työmarkkinatutkimus 2/2013 -tutkimusaineisto kerätään huhti–
toukokuussa 2013 

 Aineiston kysymykset liittyvät erityisesti teemaan ”hyvinvointi ja 
tuottavuus” 

 TMT 2/2013 -tutkimustuloksia julkaistaan ravintola Lasipalatsin 
Palmu-huoneessa 17. syyskuuta kello 12 

 

 Lisätietoja Pron tutkimustoiminnasta:  
 
Petri Palmu, tutkija, petri.palmu@proliitto.fi  

 

mailto:petri.palmu@proliitto.fi


Tyytyväisyys työelämään 



Kokonaistyytyväisyys parantunut, mutta yhä alhainen  

  

 Pron jäsenten kokonaistyytyväisyys työelämään oli 
keskiarvoltaan 66.1: 
 

 Parhaimmalla tasolla koko viisivuotisen seurannan aikana  

 Pron sopimusalojen pääsektoreissa tyytyväisyys vähentyi 
ainoastaan finanssialalla 

 Perustaso kuitenkin alhainen (66/100), sillä kolmasosa on yhä 
tyytymätön työelämään  
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Plussaa: 

 Palkkatason nousu (erityisen merkittävä) 

 Ei joudu etsimään uusia töitä 

 Työssä voi motivoida muita ihmisiä 

 Mahdollisuus koulutukseen ja uuden oppimiseen 

 Työtä voi tehdä itse päättämällään tavalla 

 Ei joudu jatkuvasti kohtaamaan ristiriitatilanteita 

 Työtä voi jakaa työyhteisössä 

 Voi osallistua projekteihin ja hankkeisiin 

 Ei joudu hoitamaan omia työehtoasioita 

   

  Tyytyväisyys työelämään lisääntyy 
 

 

 
 
 



Miinusta:  

 Pitkät työviikot 

 Voimakas työenergiarasitus 

 Epävakaa työsuhde 

 Määräaikaisuus, mutta erityisesti vuokratyö 

 Huono johtaminen ja heikko esimiestyö 

 

 Heikko työelämän tyytyväisyys 

  
 Heikko tuottavuus?  

 
 
 



Työtyytyväisyyden TOP 12 (vertailuryhmään suhteutettuna): 
 

Valio  

Borealis 

Outotec 

Bayer 

Tampereen seudun OP 

Atria 

NCC 

Yleisradio 

Sandvik mining and construction 

Saarioinen 

Länsi-Suomen OP 

Neste 

 

 

 

 
 
 



Työtyytymättömyyden TOP 12 (vertailuryhmään suht.): 
 

Isku  

Tallink Silja 

DNA 

Efora 

Cargotec 

Nokia Siemens Networks 

Empower 

Manpower 

G4S Cash Solutions 

GoExcellent 

Relacom Finland 

Barona 

 

 

 
 
 



Case: Mitä finanssisektorilla on tapahtunut? 

  

 Muita korkeampi lähtötaso työelämään tyytyväisyydessä 

 Epävarmuuden suuri merkitys: 

 Danske Bankilla kolmet yt-neuvottelut vuonna 2012  

 OP Pohjolassa suuret vähennykset 

 Säästäpankissa myös yt-neuvottelut 

 Oikeudenmukaisuuden kokemuksen suuri merkitys: 

 Rahoitusalalla useat pankit sekä luottotieto- ja perintäalalla 
perintätoimistot ovat tehneet huipputuloksia, mutta henkilöstö on 
joutunut tyytymään hyvin maltillisiin palkankorotuksiin 
 

 

 
 
 



Palkkaus 



Ostovoiman paraneminen kompensoi nollavuosia 

 

 Vuosituloissa mitattu Pron jäsenten ostovoima parani vuoden 
2012 aikana 2.5 prosenttia 

 Myönteinen kehitys kompensoi kahden aiemman vuoden lähes 
nollakasvuja 

 Laaja palkkahaitari: 

 Vuositulojen keskiarvo oli 38 500 euroa (ylin kymmenys 55 000) 

 Peruspalkan keskiarvo on tällä hetkellä 2970 euroa/kk ja mediaani 
2900 euroa/kk 

 Alin kymmenesosa jäsenistä ansaitsi 2100 euroa ja ylin kymmenes 
4000 euroa 
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Palkkaerojen taustamuuttujia 
 

 Sukupuolten välinen, työn sisällöstä, työajoista ja 
muista taustatekijöistä puhdistettu palkkaero on pysynyt noin 
kahdeksassa prosentissa viiden vuoden seurantajakson ajan 

 Esimiesasemassa olevien ansiot ovat 4 prosenttia asiantuntijoita 
ja 10 prosenttia assistentteja korkeammat, kun muiden palkkaan 
vaikuttavien tekijöiden vaikutukset poistetaan 

 Maakunnittain Uudellamaalla vakioidut palkat ovat 5–15 
prosenttia muuta Suomea korkeammat 



Palkkaerojen taustamuuttujia 
 

 Taloudelliset ja hallinnolliset tehtävät sekä luonteeltaan tekniset 
työt ovat suhteellisesti parhaiten palkattuja 

 Asiakaspalvelutehtävät ja työn taiteellinen 
luonne ennakoivat matalampaa palkkatasoa 

 Työsuhdemuodolla on vahva merkitys: vuokratyövoima saa 
samasta työstä 10 prosenttia pienempää palkkaa. 

 
  

 Vakituinen työ tietää 10 % palkanlisää 
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Tulospalkkiot kerääntyvät miehille ja esimiehille 

 

 Tulospalkkoja maksettiin vuonna 2012 keskimäärin 414 euroa 

 Taloudellinen epävarmuus romahdutti tulospalkat 

 Vuonna 2012 tulospalkkoja maksettiin alle puolet vuosien 2008 –
2009 tasosta 

 Tulospalkkioiden piirissä ovat muita useammin miehet ja 
esimiesasemassa olevat 
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Työsuhdemuodot ja työajat 



Vuokratyön osuus ei ole merkittävästi noussut 

 

 80 prosentilla vastaajista oli vuonna 2012 vakituinen työsuhde, 
määräaikaisia työsuhteita 4.5 prosentilla 

 Vuokratyöntekijöitä on noin 2 prosenttia koko jäsenkunnasta 

 Ei juurikaan nousua edellisvuodesta, syynä todennäköisesti vaikean 
taloustilanteen pitkittyminen 

 Merkittävä osa ict-alalla, jossa työvoimasta 7 prosenttia 
vuokratyöntekijöitä 

 
 

 

 

 



Etätyön hyödyntäminen on edelleen lapsenkengissä  

 

 86 prosenttia tekee pelkkää päivätyötä (ma–pe), vuorotyöntekijöiden 
osuus on 6 prosenttia  

 Puhdasta vapaa-aikaa vuorokaudessa keskimäärin 4 tuntia 25 minuuttia 

 Opiskeluun työajan ulkopuolella käytetään keskimäärin noin 2–3 tuntia 
viikossa 

 Työmatkoja tehdään vuodessa keskimäärin 9.45 päivää, joista 1.7 
päivää suuntautuu ulkomaille 

 Etätöitä tehdään keskimäärin 0.7 päivää kuukaudessa. Mediaaniarvo on 
0, joten vähintään puolet ei lainkaan etätöitä. Eniten etätöitä tehdään 
Ict-alalla. 

 Lomia pidetään keskimäärin 5.2 viikkoa vuodessa 
 

 

 



 Harmaiden ylitöiden osuus on pysynyt vakiona jo useamman vuoden 
ajan  

 Ilmaista työtä teettävät työpaikat TOP 5: 

 Securitas 

 ISS 

 Peab Seicon  

 Lassila&Tikanoja 

 Maintpartner  

 Työviikon kokonaispituus on 39.5 tuntia viikossa, joka on noin 4 tuntia 
enemmän kuin toimihenkilöiden vastaava ihanteellinen työaika 

 Kahden prosentin palkankorotus vaihdettaisiin edelleen mieluiten 5.5 
päiväksi vapaata. Vapaiden ottajien osuus on kuitenkin vuoden aikana 
laskenut 75 prosentista 70:een 
 

 

 



Koulutus ja osaamisen kehittäminen 



Työnantajan koulutuspanostukset laskussa 

 

 Yhteensä toimihenkilö kouluttaa itseään työtehtäviään varten 
keskimäärin noin 5 päivää vuodessa, mutta tästä 2.5 päivää 
tapahtuu jonkun muun kuin työnantajan kustantamana 

 Naiset hakeutuvat selvästi useammin omaehtoiseen koulutukseen 

 Työnantajan kustantaman koulutuksen määrä on laskussa 
laajasta julkisesta keskustelusta huolimatta 

 Kokonaispanostukset osaamiseen ovat heikolla tasolla 

 Koulutuspäivien määrä jakaantuu erittäin epätasaisesti eri 
toimialojen ja työtehtävien suhteen  

 
 

 

 



 Työantajan kustantamassa koulutuksessa laskua viime vuoteen 
oli noin 7 prosenttia (2.7      2.5 pv/v) 

 Mediaaniarvo on 1 eli puolet toimihenkilöistä sai nolla tai yksi 
koulutuspäivää 

 Henkilöstön osaamiseen tehtyjen panostusten määrä vähenee 
selkeästi iän myötä  

 Osaamispanostukset eivät vastaa tarpeita, sillä  

 54 prosenttia kokee ettei ammatti- ja muiden työtaitojen 
kehittämiseen panosteta tarkoituksenmukaisesti (TMT2/2012)  

 19 prosenttia kokee ettei nykyinen osaaminen riitä tämänhetkisten 
työtehtävien vaatimuksiin (TMT2/2012)  
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Yleisesti koulutusta saa luultavimmin jos: 

…on ollut koko vuoden töissä 

…on vakituisessa työsuhteessa 

…on ollut vähän aikaa uudessa työpaikassa 

…on mies 

…on alle 30-vuotias 

…on esimies 

…on finanssialalta 

…on koulutustaustaltaan insinööri 

…työskentelee yli 100 hengen yrityksessä 

…omaa paljon sosiaalisia suhteita (asiakkaat, kollegat) 

…työn luonne on tieteellistä tai asiakaspalvelua 

…työn määrä ja intensiteetti on korkea 

…työssä käytetään laaja-alaisesti eri oppialoja  



Tulevaisuuden odotukset 



Toimihenkilönaisten työt uhattuina 
 

 Lähitulevaisuuden työelämän odotukset vuodelle 2013 ovat 
synkistyneet hieman aiemmasta 

 Oman tehtävänsä tulevaisuuden näkymät parhaina näkevät esimiehet, 
heikompana asiakaspalvelu- ja assistenttitehtävissä työskentelevät 

 Miesten usko oman työtehtävänsä säilymiseen myös jatkossa on 
selvästi naisia vahvempi 

 Toimialoista tulevaisuuden usko työtehtävien säilymiseen on heikko 
erityisesti digitalisoituvilla ja automatisoituvilla finanssi- ja ict-aloilla 

 Ikäryhmistä työtehtävänsä tulevaisuuteen uskovat keski-ikäiset, sen 
sijaan nuorimpien ja ikääntyneempien näkemykset ovat synkempiä 
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Yhdessä vahvempi – arjesta parempi 


