
Työmarkkinatutkimus 1/2014 
Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 



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 ja tutkimus tehty 
tilastolainsäädäntöä noudattaen 



Työmarkkinatutkimus TMT 1/2014 

 

 Työmarkkinatutkimus 1/2014 -tutkimusaineisto on kerätty joulu–
tammikuussa vuodenvaihteessa 2013–2014 

 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 

 

 



Lisätietoja Pron tutkimustoiminnasta 

 

 Petri Palmu, tutkija, petri.palmu@proliitto.fi  

 

 Tutkimustuloksia liiton verkkosivuilla:  
http://tiedostot.proliitto.fi/tmt/tutk_public_index_fi.html 
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Tyytyväisyys työelämään 



Pitkittynyt taantuma kurjistaa työelämää 
 

 Toimihenkilöiden kokema työelämän kokonaistyytyväisyys on laskenut 
selvästi edellisvuoteen verrattuna, vastaajat ovat vain 62 prosenttisesti 
tyytyväisiä työelämään 

 Tyytyväisyys erot ovat kärjistyneet: noin 10 prosenttia kokee 
työelämänsä kurjaksi ja noin 10 prosenttia taas loistavaksi  

 Kehityksen taustalla ennen kaikkea heikon taloustilanteen vaikutukset 
työelämään:  

 Ihmiset pelkäävät työttömyyttä 

 Ostovoima on heikentynyt  

 Työnantaja antaa entistä vähemmän koulutusta 

 Työtä tehdään usein liian vähäisillä henkilöstöresursseilla jne.   
 

 

 





Tyytyväisyyden taustamuuttujia 



Hyvän työn osatekijät joutuneet lujille 
 

 Epävarmuus ja työttömyyden uhka syö tyytyväisyyttä 

 Lomauttaminen on korvattu yhä useammin suorilla irtisanomisilla: 
prolaisten työttömyysaste on tällä hetkellä 11 prosenttia 

 Toimihenkilöiden kokonaisvuosituloilla mitattuna reaalinen ostovoima 
on laskenut, samoin maksettujen tulospalkkioiden määrä 

 Sukupuolten välinen selittämätön palkkaero on pysynyt viimeisen 
kuuden vuoden ajan samassa noin kahdeksassa prosentissa  

 Tulonjaollinen epäkohta voimistuu eläkeiässä, jossa osittain 
selittämätön ero on jopa 25 prosenttia  



 

 Työnantajien kustantamien koulutuspäivien määrä jatkuvassa laskussa 
2010 alkaen 

 Toimihenkilöiden vuosittaisten koulutuspäivien keskiarvo vain 2.4 

 Puolet saa koulutusta enintään yhden päivän vuodessa 

 Heikko johtaminen piinaa työyhteisöjä, mm.  

 Organisaatioiden henkilöstöhallinto onnistuu monilta osin 
keskinkertaisesti tai heikosti tehtävissään  

 Toimihenkilöiden arki täyttyy kiivastahtisista rutiineista 

 Runsas palkattomien ns. harmaiden ylitöiden kuorma syö yleistä 
tyytyväisyyttä elämään ja heikentää vapaa-ajan laatua  

 Henkilöstöresurssien vähyys ja työn heikko organisointi johtaa 
sähläämiseen, joka tekee oman ja yhteisen työn kehittämisestä 
vaikeaa 

 









 

 

 



 

 

 



 

 

 



 













Yritystason vertailut 



Oikeilla toimilla voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia 
 

 Pron tutkimusaineistosta voi erottaa hieman yli 100 suurempaa 
yritystä tai konsernia yritystason tilastollisiin vertailuihin 

 Tyytyväisyyserot yritys- ja konsernitasolla ovat suuria  

 Yritysten saamien parhaimpien ja huonoimpien mittaustulosten ero on 
ollut jopa 30 prosenttiyksikköä, kun arvioidaan tyytyväisyyden tason 
ajallista muutosta vuodesta 2008–2009 vuoden 2013 loppuun 

 Henkilöstön tyytyväisyyden muutokset useissa yrityksissä kertovat, 
kuinka toimintatapoja muuttamalla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 Lisämateriaalia yrityskohtaisista vertailuista löydät Pron tutkimuksen 
verkkosivuilta:   
 
http://tiedostot.proliitto.fi/tmt/tutk_yritykset.html  
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