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esipuhe
Suomalaisen työelämän muutoksista tarvitaan monipuolista keskustelua.
Tällä julkaisulla Elinkeinoelämän keskusliitto haluaa osallistua tähän
keskusteluun ja tuoda siihen uusia näkökulmia.
Suomalainen työelämä on kehittynyt viime vuosikymmeninä monissa
asioissa myönteiseen suuntaan. Esimerkiksi mahdollisuudet vaikuttaa
omaan työhön ja kehittyä siinä ovat työntekijöiden mielestä jatkuvasti
parantuneet. Työelämän laadun mittarit tasapuolisesta kohtelusta aina
luottamukseen ja kannustavuuteen antavat korkeita kouluarvosanoja,
vaikka kiitettäviin arvosanoihin onkin vielä matkaa. Työelämän myönteisistä
kehityslinjoista antavat kotimaiset barometrit ja tutkimukset kiistatonta
tukea.
Työelämä Suomessa ei siis ole synkkä, mikä kuva julkisuudessa lähes
yksinomaan nousee pintaan.
Työelämän parantumisen paradoksi syntyy siitä, että työelämän väitetään
kurjistuneen. Näin ei tutkimusten mukaan ole.
Elinkeinoelämän keskusliitto näkee suomalaisissa työelämä- ja
työolotutkimuksissa monia puutteita ja haasteita. Ensiksi: niihin tulisi
sisällyttää myös yritysjohdon ja organisaation näkemykset, jotka niistä
nykyisin puuttuvat lähes kokonaan. Toiseksi: niihin tulisi liittää vahvemmin
myös työelämän ja yksityiselämän vuorovaikutus. Kolmanneksi: niissä
tulisi panostaa työelämän ongelmien lisäksi myös työn voimavaratekijöihin
ja niiden vahvistamiseen. Neljänneksi: niissä tulisi lisätä kansainvälistä
työelämää ja työoloja koskevaa vertailua. Viidenneksi: niiden tulisi laajentua
myös työelämän kehittämisen ja tuottavuuden parantamisen suuntaan.
Elinkeinoelämän keskusliitto kannustaa yrityksiä kehittämään työyhteisöjen
toimivuutta ja parantamaan monipuolisesti ja samanaikaisesti tuottavuutta
ja työelämän laatua. Työelämän laadusta huolehtiminen on osa normaalia,
vastuullista yritystoimintaa, mutta ei vain sitä. Organisaation vahvin ja
vaikeimmin kopioitava kilpailuetu on henkilöstön vahva ja innostunut
sitoutuminen työhönsä ja sen kehittämiseen.
Helsingissä helmikuussa 2010
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
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Johdanto
Yritysten toimintaympäristö muuttuu ja myös työn sisällöt ja työelämä ovat
jatkuvassa muutoksessa. Uusia työpaikkoja syntyy ja niitä häviää jatkuvasti, myös
taantuman aikana. Erisuuntaisten muutosten keskellä julkisen keskustelun kuva
työelämästä on kuitenkin ollut voittopuolisen synkkä ja kielteinen.
Tällä kuvalla voi olla myös kielteisiä käytännön seurauksia. Esimerkiksi
Taloudellisen tiedotustoimiston Nuorten arvot ja elämä -tutkimuksessa vuonna
2009 lähes puolet haastatelluista nuorista koki työelämän pelottavaksi paikaksi.
Siksi Elinkeinoelämän keskusliitto haluaa nostaa esiin suomalaisen työelämän
tosiasioita, joista monet ovat varsin myönteisiä. EK haluaa myös haastaa
työelämää koskevan tutkimuksen aikaisempaa monipuolisemmaksi ja työpaikat
kehittämään toimintatapojaan.
Työelämä Suomessa ei ole synkkä, mikä kuva julkisuudessa lähes yksinomaan
nousee pintaan.
Esimerkiksi henkilökunnan osallistumismahdollisuudet työpaikan kehittämiseen
ovat Suomessa aivan toisella tasolla kuin muualla Euroopassa. Palkansaajat
kokevat myös kehittymismahdollisuuksiensa omassa työssään parantuneen.
Suomalaiset ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä työelämään, mutta on myös
monia kipupisteitä. Eri sektoreiden ja toimialojen välillä ja niiden sisällä on
merkittäviä eroja siinä, miten työpaikoilla koetaan vaikeuksia ja toisaalta
onnistumisia ja työn imua.
Keskustelua työelämästä leimaa usein se, ettei tunneta riittävästi erilaisten
työpaikkojen ja eri alojen todellisuutta, vaan ilmiöihin otetaan kantaa
keskimäärien ja stereotyyppien lähtökohdista. Esimerkiksi paljon esillä olleiden
pätkätöiden vaihtoehtona eivät ole vain pysyvät työsuhteet, vaan monen kohdalla
työttömyys.
Hyvin toimiville työmarkkinoille on ominaista se, että yritykset voivat
käyttää tarpeen mukaan erilaisia työllistämisen muotoja: pysyviä ja kokoaikaisia
työsuhteita, määräaikaisia työsuhteita, osa-aikatyötä ja työvoiman vuokraamista.
Näin voidaan tarjota työtä mahdollisimman monelle ja vastata paremmin myös
yksilöiden erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.
Yleensä työelämän muutokset vuodesta toiseen, lyhyellä aikavälillä, ovat
pieniä, mutta niihin kiinnitetään usein valtavasti huomiota. Työelämän muutos
ei ole niin nopeaa kuin saattaisi kuvitella. Muutokset huomataan vasta useiden
vuosien kuluessa.
Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometri on seurannut työolojen kehitystä
lähes 20 vuoden ajan ja Tilastokeskuksen työolotutkimus 30 vuoden ajan. Ne
antavat kiistatonta tukea myönteisille kehityslinjoille työelämässä.
Työelämän parantumisen paradoksi syntyy siitä, että työelämän väitetään
kurjistuneen. Näin ei tutkimusten mukaan ole.
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EK:n eväät
työelämätutkimukselle
Ensiksi: suuri puute suomalaisissa työolotutkimuksissa on, että niistä puuttuvat
yritysjohdon ja organisaation näkemykset. Tämä puute tulisi EK:n mielestä korjata
pikaisesti. Näiden tietojen puuttuminen vaikeuttaa oleellisesti työolotutkimusten
tulosten hyödyntämistä ja sijoittamista ympäröivään maailmaan. Mitä tapahtuu
organisaatioiden toimintaympäristössä? Miten ja minkä vuoksi työorganisaatioita
pyritään kehittämään? Miten siinä on onnistuttu?
Toiseksi: voidaan myös kysyä, riittääkö enää pelkästään työolojen tutkiminen?
Työelämä vaikuttaa ihmisten yksityiselämään, mutta myös toisinpäin. Jos
suomalainen työelämä on muuttunut viime vuosikymmeninä, niin ovat
muuttuneet myös suomalaisten yksityiselämä ja elämänarvot, puhumattakaan
kansainvälisen ympäristön ja teknologian muutoksista. Miten työelämän
muutokset näkyvät yksityiselämässä? Miten yksityiselämän muutokset näkyvät
työelämässä?
Kolmanneksi: suomalaisten työolotutkimusten pulma on niiden perinteinen
ongelmalähtöisyys. Kun kysytään ongelmia, saadaan vastaukseksi ongelmia.
Epäsuhta kielteisen ja myönteisen työelämän tutkimuksen välillä on merkittävä.
Ongelmakeskeisyyttä vahvistaa myös tutkimustulosten kielteinen uutisointi.
Paremmat työolot ja parempi työhyvinvointi eivät synny vain pahoinvointia
tai oireita poistamalla. Siksi EK:n mielestä työn voimavaratekijöihin ja niiden
vahvistamiseen tulisi työolotutkimuksissa panostaa huomattavasti nykyistä
enemmän.
Neljänneksi: suomalaisten työolotutkimusten puute on, että kansainvälistä
vertailutietoa ei ole kovinkaan paljon hyödynnetty.
Eurooppalaisen työelämän vertailua on saatavissa muun muassa Euroopan elinja työolojen kehittämissäätiön (European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions) tutkimuksista, jotka koskevat työolojen lisäksi
myös elämisen laatua ja joihin sisältyy lisäksi yritysjohdon näkökulma. Suomen
työelämää voi näin ollen nykyisin peilata muiden Euroopan maiden työelämään.
Viidenneksi: Elinkeinoelämän keskusliitto haastaa suomalaisen työolo- ja
työelämätutkimuksen laajenemaan myös työelämän kehittämisen suuntaan.
Työhyvinvointi ja työelämän hyvä laatu eivät ole tärkeitä pelkästään itseisarvoina
vaan myös työelämän kehittämisen ja tuottavuuden parantamisen takia.
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Työelämän laatu

n Työelämän laatu
saa arvosanan 8
Työelämän laatu on monitahoinen
käsite. Palkkaus ja palkitseminen,
työajat ja työaikajärjestelyt, työvälineet, kannustavuus, työilmapiiri, esimiestyö – kaikki nämä
tekijät vaikuttavat siihen, millaisena työelämä ja sen laatu koetaan työpaikoilla.  
Työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain toteutettavassa työolobarometrissa työelämän laatua on
mitattu neljällä osatekijällä: tasapuolinen kohtelu, työpaikan varmuus, voimavarat suhteessa vaatimustasoon sekä kannustavuus,
innovatiivisuus ja keskinäinen
luottamus.
Vuonna 2009 työelämän laatu sai
kouluarvosanan 8, tarkasti ottaen 7,93. Arvosana aleni hieman
edellisestä vuodesta, mutta lasku aiheutui yksinomaan siitä, että työpaikan varmuuden koettiin
heikentyneen. Talouskriisistä ja
työllisyyden nopeasta heikkenemisestä huolimatta työpaikan
varmuus sai neljästä osatekijästä parhaan arvosanan, 8,5. Kaikki muut tekijät saivat paremman
arvosanan kuin esimerkiksi viisi
vuotta aikaisemmin. Työpaikan
varmuus on siis taloustaantuman
aikana heikentynyt, mutta muu
työelämän laatu parantunut.
Työolobarometrissa yksityisen
sektorin palkansaajat antavat työpaikkansa voimavaroista suhteessa työn vaatimuksiin paremman
arvosanan kuin julkisen sektorin
työntekijät. Työpaikan varmuuden suhteen arviot ovat toisin

päin; esimerkiksi kunnissa työpaikan varmuus sai vuonna 2009
lähes yhdeksään yltävän arvosanan, kun teollisuudessa arvosana
ylitti nipin napin kahdeksikon.
Talouskriisi siis näkyy työolobarometrissa. Vuonna 2009 runsas
kolmannes kaikista palkansaajista
koki irtisanomis- tai lomautusuhkaa, eniten teollisuudessa ja vähiten kunnissa.  Irtisanomisia oli
kuitenkin vähemmän kuin tuotannon ja palvelujen määrän lasku
olisi kaavamaisesti edellyttänyt,
koska yritykset halusivat pitää
kiinni ammattitaitoisesta henkilöstöstään.

n Työelämässä on koettu
huima parannus
Miksi julkisuudessa puhutaan
työelämän synkästä muutoksesta tummasävyisin lausein?
Kuitenkin suomalainen työelä-

mä on kehittynyt viime vuosikymmeninä varsin myönteiseen
suuntaan.
Tilastokeskuksen työolotutkimukset osoittavat, että 30 vuoden
aikana suomalainen työelämä on
kohentunut monella tavalla:
• palkansaajien osaamis- ja koulutustaso on noussut,
• mahdollisuudet kehittyä työssä
ja saada työpaikkakoulutusta
ovat parantuneet tuntuvasti,
• työtehtävät ovat muuttuneet
monipuolisemmiksi ja itsenäisemmiksi,
• omat vaikutusmahdollisuudet
työn eri osatekijöihin ovat parantuneet,
• palkansaajat kokevat työnsä
entistä useammin tärkeäksi,
jopa merkittäväksi.

Yrityksen taloudellinen asema,
tuottavuus ja työelämän laatu
ovat kytköksissä toisiinsa.

Millainen on hyvä työpäivä?
Harvard Business Schoolin professori Teresa M. Amabilen tutkimuksen mu
kaan merkittävin hyvän työpäivän piirre on työn edistyminen, tunne siitä,
että on päästy eteenpäin. Toisella sijalla on tuki työn edistymiselle, esimer
kiksi se, että voitetaan esteitä aikaansaamisen tieltä. (Harvard Business
Review 1/2010)
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Työpaikkojen kehittäminen esiin
Nykyisin työpaikoilla tapahtuva toiminnan kehittäminen on aivan toista luokkaa kuin vielä 1970- ja
1980-luvuilla. Tarvittaisiin enemmän tietoa siitä, miten yritykset ja julkishallinnon organisaatiot onnistuvat pyrkimyksissään parantaa tuottavuutta ja työelämän laatua. Ei pelkästään tietoa siitä, mitä
ongelmia on kohdattu vaan myös siitä, mitä tuloksia on saatu aikaan ja millä tavoin. Yritysten ja työpaikkojen ääni ja tarinat pitäisi saada näkyviksi.

Työntekijöiden käsitykset kehittymismahdollisuuksista omassa työssä ovat jatkuvasti
muuttuneet myönteisemmiksi. Eurooppalaisessa vertailussa vuonna 2005 suomalai
set sijoittuivat toiseksi parhaalle sijalle, kun kysyttiin, onko henkilöllä hyvät mahdollisuu
det oppia ja kehittyä työssään.

1977

Kehittymismahdollisuudet
työssä

1990

40

37

40

43

2003

2008

42
35

32

Kehittymismahdollisuuksia
hyvinä pitäneiden osuus
vuosina 1977–2008

1997

50

30

31

42

44

39

37
33

32

28
23

20

Lähde: Tilastokeskus, työtutkimukset
10

0
Kaikki

Suomalaiset
arvostavat työnsä
sisältöä ja
työn tarjoamia
kehittymis
mahdollisuuksia.
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Suomalaiset arvostavat työnsä sisältöä ja työn tarjoamia kehittymismahdollisuuksia. Myös hyvät
sosiaaliset suhteet, turvallisuus ja
pitkäjänteisyys ovat tärkeitä. Ansiotyö on keskeinen osa suomalaisen elämää, ja moni haluaisi
jatkaa sitä jossain muodossa jopa eläkeiän täyttämisen jälkeen.
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön työolotutkimuksissa
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Naiset

Miehet

Suomi erottuu monissa asioissa
edukseen: meillä ovat työyhteisöissä joustavat työajat, matalat
hierarkiat, runsaasti luottamusta
toisiin, käytössä esimies-alaiskeskustelut, tietotekniikan runsas soveltaminen ja tiimityö. Suomessa
työntekijät pitävät myös mahdollisuuksiaan kehittyä työssä, kouluttautua sekä vaikuttaa työtehtäviin parempina kuin työntekijät
muissa Euroopan maissa.

Suomen työolotutkimukset osoittavat myös epäkohtia, joihin toivotaan kohennusta. Monen ihmisen kokemukseksi ovat nousseet
kiire ja hektisyys. Kannattaa kuitenkin pohtia, ovatko ne pelkästään työelämän syntejä. Ei ole
työnantajan eikä työntekijän etu,
jos työmäärä mitoitetaan jatkuvasti yläkanttiin tai parhaat työntekijät näännytetään lisätöiden alle. Monissa töissä tietty väljyys

voi olla edellytys optimaaliselle
työsuoritukselle.
Eurooppalaisessa vertailussa suomalaiset kokevat muita eurooppalaisia vähemmän ongelmia työn
ja perhe-elämän yhteensovittamisessa eivätkä koe työn rasitusten
heijastuvan kotitöihin tai päinvastoin. Suomalaiset käyttävät muita vähemmän aikaa kotitöihin ja
lasten kasvatukseen.

Vapaa-aikaa
on nykyisin
enemmän
ja työaika on
lyhyempi kuin
koskaan ennen.

Työelämän laatu kouluarvosanoilla mitattuna on työolobarometrin mukaan pysytellyt
viime vuosina kahdeksikon tuntumassa. Työpaikan varmuus on heikentynyt, mutta
tasapuolinen kohtelu työpaikalla sekä työpaikan kannustavuus ja voimavaratekijät ovat
jopa hieman kohentuneet. Työpaikan voimavaratekijät ja tasapuolinen kohtelu saavat yk
sityisellä sektorilla paremmat arvosanat kuin julkisella sektorilla. Työpaikan varmuus on
selvästi heikompi yksityisellä kuin julkisella sektorilla.
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Työelämän laatu
työolobarometrin
mukaan 2004–2009
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Kouluarvosana asteikolla 4–10

7

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön
työolobarometri
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2004

2005

2006

Tasapuolinen kohtelu työpaikalla

2007

2008

2009

Työpaikan varmuus

Kannustavuus, innovatiivisuus ja
luottamus

Voimavarat (suhteessa vaatimustasoon)

Yleisarvosana (4 osatekijää yhteensä)

Good news is no news
Johtamistaidon Opiston tutkimusjohtaja Pauli Juuti on selvittänyt, mitä ja miten lehdet kirjoittavat
työelämästä. Johtopäätökseksi vuoden 2009 alkupuolella suoritetusta kymmenen eri lehden tarkastelusta tuli, että työelämää kuvattiin erittäin synkin värein. Ajankohdan takia tähän vaikutti osaltaan talouden taantuma. Silti tutkija pohtii, miksi lehdet kirjoittavat voittopuolisesti työelämästä putoamisesta tai työelämään pääsemisestä, mutta eivät organisaatioiden sisäisestä tilasta ja sisäisistä ilmiöistä.
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n Yksitoikkoiset työt
ovat vähentyneet
Työt ovat muuttuneet monipuolisemmiksi, harvoin ne ovat enää
yksitoikkoisia. Vielä 30 vuotta
sitten työpaikoilla oli runsaasti monotonisia töitä, joita saattoi
suorittaa konemaisesti. Työolo
barometrin mukaan enää 16 prosenttia palkansaajista on sitä
mieltä, että työ on yksitoikkoista.
Ammatti- ja koulutusrakenne ovat
viime vuosikymmeninä muuttuneet, mutta myös työn organisointi
ja kehittäminen ovat tehneet työstä aikaisempaa monipuolisempaa.  
Työntekijät kokevat työnsä useammin henkisesti kuin fyysisesti rasittavaksi. Työolobarometrin
mukaan työn koki vuonna 2009
henkisesti rasittavaksi runsaat
puolet ja fyysisesti rasittavaksi
kolmannes työntekijöistä. Työn
henkisen ja fyysisen rasittavuuden kokeminen on kuitenkin vähentynyt viimeisten kymmenen
vuoden aikana.
Tässä suhteessa työelämän parantumisella on takanaan jo melko
pitkä historia.
Kaikista palkansaajista 69 prosenttia ei koe kiirettä haittaavana rasitteena, 31 prosenttia kokee.
Kiire on vaihtanut paikkaa. Kun
30 vuotta sitten Tilastokeskuksen
työolotutkimuksessa eniten kiirettä koettiin teollisessa työssä, nykyisin kiirettä koetaan eniten terveydenhoitoalalla.
Terveelle aikuiselle ei ole vaarallista, jos stressitaso välillä nousee
ja välillä laskee. Myös innostukselle on oltava sijaa työelämässä.
Sen sijaan pakkotahtisuuden aiheuttama pitkäaikainen stressi voi
johtaa krooniseen väsymykseen.
Jos kiire on koko ajan kohtuuton,
10

Työn mielekkyyttä parantavat
yhteinen päämäärä, työn kokeminen
tarkoitukselliseksi, itseohjautuvuus
ja yhteisöllisyys.
on työn organisointi ja työjärjestelyt harkittava uudelleen.

n Tavoitteista
keskustellaan
Talouden taantumasta huolimatta
monet toimintatavat työelämässä ovat kehittyneet positiivisesti. Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi keskinäinen vuorovaikutus,
avoimuus ja tietojen välittäminen.
Työtehtävistä ja tavoitteista keskustellaan avoimesti ja töiden
organisointiin suhtaudutaan aikaisempaa myönteisemmin. Oppimismahdollisuuksia pidetään
parempina ja uusia asioita kannustetaan kokeilemaan useammin kuin ennen.
Henkilöstön mielestä vaikutusmahdollisuudet omaan työtahtiin
ovat paremmat yksityisellä kuin
julkisella sektorilla.
Työolobarometrin mukaan työssä
jaksamiseen ja jatkamiseen vaikuttavat työpaikan vuorovaikutussuhteet, avoimuus ja johtamistapa. Kannustus uusiin asioihin ja
uuden oppiminen näyttävät lisäävän intoa työhön, samoin luottamukselliset henkilöstön ja johdon
väliset suhteet.
Työpaikat panostavat henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen
ja työturvallisuuteen. Yli 80 prosenttia palkansaajista sanoo, että omalla työpaikalla on viimei-
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sen vuoden aikana panostettu
kehittämiseen ja työturvallisuuteen. Toimintatapoja parannetaan
myös palvelua, laatua ja tuottavuutta kehittämällä.
2000-luvulla mahdollisuudet
osallistua oman työpaikan kehittämiseen ovat selvästi parantuneet. Parhaat osallistumismahdollisuudet ovat yksityisellä
palvelusektorilla, missä kehittämiseen osallistuu 45 prosenttia
henkilöstöstä.

Työhyvinvointia
edistää parhaiten
mahdollisuus
osallistua
oman työn
kehittämiseen.
Työpaikalla vallitsevaan ilmapiiriin voi jokainen yksilö myös itse
vaikuttaa asenteillaan sekä suhtautumisellaan työtovereihin.

n Toimihenkilöiden ja
naisten osuus kasvussa
Yritykset eivät lähtökohtaisesti
ole olemassa siksi, että ne työllistävät ihmisiä. Hyvä henkilös-

Komentotaloudesta luottamukseen
Tuottavuus harppasi jättiloikan forssalaisessa Hydro Aluminium Salko Oy:ssä, kun se uudisti koko toimintansa. Kun Tu
losta yhdessä -projekti käynnistettiin vuonna 2007, sen ainoana tavoitteena oli saavuttaa yritykselle parempi tulos. Pro
jektille asetettiin lisäksi osatavoitteita, kuten eri tuotantosolujen tehokkuuden parannus, vaihto-omaisuuden puolitta
minen sekä palkkiojärjestelmän uudistaminen.
”Henkilöstö otettiin mukaan toimintaa kehittämään ja kantamaan aidosti vastuuta. Viisikymmentä ihmistä miettii asi
oita luovemmin kuin yksi. Väliporras on saatava ensin aidosti ideoiden taakse”, tehtaanjohtaja Jouni Niinikoski sanoo.
Tulosta yhdessä -projektille valittiin ohjausryhmä ja jokainen projektissa toimiva avainhenkilö sai vastuullensa mittarin,
mutta myös vapaat kädet tarvittaviin muutoksiin tavoitteisiin pääsemiseksi.
Mitattavat asiat valittiin tarkasti ja kun kaikki mittarit tukivat toisiaan, raja-aidat kaatuivat ja muutokset alkoivat näkyä.
Pääluottamusmies, konsultti ja työnjohtaja pantiin miettimään kannustavaa palkkausta. Yrityksessä uskottiin, että kun
henkilöstö pääsee toteuttamaan muutoksen, niin koko organisaatiokulttuuri muuttuu.
”Ihmisiin ja heidän kykyihinsä alettiin luottaa ja komentotaloudesta luovuttiin. Kosketus asiakaspintaankin laajeni, kun
vastuuta jaettiin”, tehtaanjohtaja Niinikoski sanoo.
Työntekijät ja toimihenkilöt voivat ratkaista nyt itse esiin tulevia ongelmia paremmin, koska vastuullisina heillä on val
taa tehdä päätöksiä. Tuloksena on, että tehtaan kokonaistuottavuus parani 55 prosenttia vajaassa kahdessa vuodessa
ja myös kaikki muut mitattavat asiat paranivat tavoitetasolle. Valmistuskustannus yksikköä kohti pieneni eikä rahaa ole
kiinni ylisuurissa varastoissa, vaan se voidaan käyttää toiminnan parantamiseen.
Vuonna 2010 otetaan käyttöön henkilöstön hyvinvoinnin mittari. Muut hyväksi havaitut mittarit säilyvät ennallaan.
Hydro Aluminium Salko Oy on alumiiniprofiilien jatkojalostukseen erikoistunut yritys Forssassa. Sillä oli liikevaihtoa
vuonna 2008 noin 8 milj. euroa ja henkilöstöä noin 50.

tö on kuitenkin yritystoiminnan
tärkeä voimavara. Tämä on siis
win-win -tilanne niin yrityksen,
yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta.
Viime vuosikymmenten suuria
muutoksia työelämässä on toimihenkilöistyminen. Työntekijöiden
osuus kaikista palkansaajista on
vähentynyt 25 vuodessa miltei
puolesta alle kolmasosaan. Vastaavasti toimihenkilöiden ja etenkin ylempien toimihenkilöiden
osuus on kasvanut.
Ylempien toimihenkilöiden ryhmä on naisistunut. Ylemmistä toimihenkilöistä on jo 45 prosenttia
naisia. Johtavassa asemassa olevista 29 prosenttia on naisia.

Suomessa ero naisten ja miesten
työllisyysasteessa on Euroopan
pienin ja suomalaiset naiset tekevät myös enemmän kokoaikatyötä kuin muualla Euroopassa.
Vuonna 2009 naisten työllisyysaste saavutti jo miesten työllisyysasteen. Taloustaantuma ei
ole koetellut naisvaltaisia aloja
samalla tavalla kuin miesten työpaikkoja.
Segregaatio eli ammatillinen eriytyminen – tyttöjen ja poikien hakeutuminen oman sukupuolen
hallitsemille koulutusaloille ja  
työtehtäviin – on edelleen vahva,
eikä se ole lieventynyt viime vuosikymmenen aikana kuin hieman.
Huomattavinta on kuitenkin ollut

koulutusrakenteen muutos. Vielä
1970-luvun lopulla palkansaajista
55 prosentilla ei ollut mitään kansakoulun tai peruskoulun jälkeistä koulutusta. Nykyisin kouluttamattomia on enää 14 prosenttia.
Usein myös unohdetaan, että nykyinen peruskoulu on aivan eri
luokkaa kuin vanhan ikäpolven
läpikäymä kansakoulu.
Eurooppalaisittain katsottuna
Suomen työvoiman koulutustaso
on korkealla tasolla. Meillä myös
naisten koulutustaso on korkea.
Esimerkiksi korkea-asteen koulutetuista naisten osuus on Suomessa miltei puolet, 47 prosenttia,
kun Euroopan unionin jäsenmaissa naisten osuus on keskimäärin
vain 30 prosenttia.
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Mitä on toimihenkilöistyminen?
Palkansaajat ryhmitellään usein kahteen pääryhmään, työntekijöihin ja toimihenkilöihin. Jako kuvastaa paitsi eroja työ
tehtävien sisällössä myös työehtosopimuksissa käytettyä jaottelua.
Työtehtävien sisällön suhteen työntekijät ovat perinteisesti tehneet pääosin suorittavaa työtä ja toimihenkilöt luo
vaa ja asiantuntijatyötä. Jako on kuitenkin suurelta osin vanhentunut, sillä työntekijätehtävät ovat muuttuneet vaativan
osaamisen ja ammattitaidon suuntaan ja toisaalta monet toimihenkilötehtävät ovat suorittavaa työtä.
Työehtosopimuksissa käytetty jako perustuu pitkälti palkkausta ja muita työehtoja koskeviin eroavuuksiin ja on käy
tössä pääosin teollisuudessa ja rakentamisessa.
Useilla teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla on käytössä myös ylempien toimihenkilöiden ryhmä, johon luetaan
vaativimmissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivat toimihenkilöt.        

Mitä muutoksia suomalaisten työoloissa on tapahtunut 30 vuoden aikana
Tilastokeskuksen työolotutkimusten mukaan?
Työn ja vapaa-ajan arvostus on muuttunut siten, että perhe-elämän ja vapaa-ajan merkitys on kohonnut selvästi ja työn merkitys hieman vähentynyt. Perhe-elämää piti erittäin tärkeänä 1980-luvun
alussa lähes 80 prosenttia palkansaajista ja vuonna 2008 lähes 90 prosenttia palkansaajista. Vapaaajan osalta vastaavat osuudet olivat noin 20 ja 40 prosenttia ja työn osalta noin 60 ja 55 prosenttia.
Palkansaajien vaikutusmahdollisuudet omassa työssä ovat parantuneet. Työjärjestykseen (missä järjestyksessä tekee työt) ilmoitti vuonna 2008 voivansa vaikuttaa paljon tai melko paljon 70 prosenttia
palkansaajista (vuonna 1984 68 prosenttia), työmenetelmiin 65 prosenttia (58 prosenttia), työtahtiin
57 prosenttia (59 prosenttia), työtehtävien sisältöön (mitä työtehtäviin kuuluu) 40 prosenttia (25 prosenttia), työnjakoon (miten työt jaetaan työntekijöiden kesken) 33 prosenttia (25 prosenttia) ja siihen,
keiden kanssa työskentelee 19 prosenttia (12 prosenttia).
Kehityskeskustelut työpaikoilla ovat yleistyneet. Kehityskeskustelun esimiehen kanssa oli vuonna 2008
käynyt 59 prosenttia palkansaajista, kun vuonna 2003 vastaava osuus oli 54 prosenttia. Eurooppalaisen
työolotutkimuksen mukaan vuonna 2005 suomalaista palkansaajista 79 prosenttia ilmoitti käyneensä
avointa keskustelua työsuorituksestaan esimiehen kanssa. Osuus oli korkein EU-maista.
Työn ruumiillinen ja henkinen rasittavuus ovat pysyneet jokseenkin ennallaan kahden viimeisen
vuosikymmenen aikana. Kolmannes palkansaajista kokee työnsä fyysisesti raskaaksi ja puolet henkisesti raskaaksi.
Kiireen kokee haittaavan työtä joka kolmas työntekijä. Osuus on korkeampi kuin 1970- ja 1980-luvulla, mutta kahden viimeisen vuosikymmenen aikana se on pysynyt ennallaan.
Työnantajan kustantamaan koulutukseen osallistuminen on yleistynyt huomattavasti. Kun 1970-luvun lopulla koulutukseen osallistui joka neljäs palkansaaja, oli osuus vuonna 2008 jo 60 prosenttia.
Osuus on korkein EU-maista.
Yhä useamman palkansaajan työhön sisältyy myös esimiestehtäviä. Niiden palkansaajien osuus, joiden työhön kuuluu toisten työn johtamista tai työn jakamista toisille, on noussut runsaan 20 vuoden
aikana neljänneksestä yli 40 prosenttiin. Yhä useammalla, nyt jo 40 prosentilla palkansaajista esimiehenä on nainen. Osuus on EU-maiden korkein.
Työssä viihtymistä heikentävistä tekijöistä yleisin on kiire ja kireät aikataulut. Kiireen on kokenut
työssä viihtymistä haittaavana tekijänä joka toinen palkansaaja vuosien 1997, 2003 ja 2008 työolotutkimuksissa. Muita yleisiä tekijöitä ovat palkka (kolmannes) sekä palautteen puute, työn pakkotahtisuus ja arvostuksen puute (viidennes). Eri tekijöiden osuuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia
kolmessa viimeisessä tutkimuksessa.
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Työaika ja
työsuhteiden muodot
n Työaika joustaa ja
siitä riittää pankkiin
Työaika on Suomessa kansainvälisesti verrattuna lyhyt. Säännöllinen vuosityöaika vaihtelee eri
alojen henkilöstöryhmissä noin
1550 tunnista 1730 tuntiin. Todellinen, toteutunut työaika on
sairaus- ja muiden poissaolojen
vuoksi 100–200 tuntia lyhyempi.
Työaikajoustoissa Suomi on Euroopan ykkönen. Meillä joustavien työaikajärjestelmien piiriin
kuuluu suurempi osa työntekijöistä kuin missään muussa EUmaassa. Työnantajien toive siitä,
että työtä tehdään silloin kun sitä
on ja vapaata pidetään silloin kun
työtä on vähemmän, on toteutunut hyvin.
Myös työntekijät pitävät joustavia työaikajärjestelyjä arvossa.
Tässä suhteessa työntekijöiden ja
myös ammattijärjestöjen asenteissa on tapahtunut Suomessa valtava muutos viimeisten 10–20 vuoden aikana.
Työntekijät haluavat päivittäisten
työaikajoustojen vastapainoksi
kokonaisia vapaapäiviä, ja myös
tässä Suomi on Euroopan ykkönen. Näin kertoo eurooppalainen
yritystutkimus.
Valtaosa palkansaajista (62 %)
voi työ- ja elinkeinoministeriön
työolobarometrin mukaan kerätä
työaikaansa säästöön päivittäin ja
käyttää säästyneitä tunteja myö-

hemmin. Joka toinen palkansaaja voi säästää kertynyttä työaikaa
työaikapankkiin ja pitää kokonaisia päiviä vapaana. Työaikajoustojen seurauksena – ja nyttemmin
myös taloudellisen taantuman takia – ylitöiden määrä on selvästi
vähentynyt.
Joustavat, monipuoliset työajat
ovat hyvä esimerkki siitä, miten
työelämässä voidaan samanaikaisesti täyttää sekä työnantajien että
työntekijöiden toiveita. Ja vaikka sopimukseen ei aina päästäisikään, pelkkä sopimisen mahdollisuus ylläpitää motivaatiota
erilaisten työaikaratkaisujen hakemiseen.
Työaikajärjestelyt ja niissä onnistuminen ovat keskeisimpiä työelämän ja työhyvinvoinnin mittareita, koska niissä yhdistyy työ- ja
vapaa-ajan yhteensovittaminen.

n Erilaisia työsuhteita
tarvitaan aina
Työn vastakohta on työttömyys.
Paljon kritisoitujen pätkätöiden
vaihtoehtona eivät ole vain pysyvät työsuhteet, vaan useissa
tapauksissa työttömyys. Yksilön
kannalta on tärkeää, että on työtä, olipa se vakituista, tilapäistä,
määräaikaista tai osa-aikaista.
Kilpailutilanteessa yritysten on
elettävä asiakkaiden, kysynnän
ja suhdanteiden mukaan. Joillakin aloilla ja joissakin yrityksissä

erityyppisiä työsuhteita tarvitaan
jatkuvasti, vaikka koko yksityisen sektorin työpaikoista noin 90
prosenttia on pysyviä työsuhteita. Kaikista työsuhteista Suomessa noin 84 prosenttia on jatkuvia.

Työaikajoustot
ovat sekä
työntekijöiden
että työnantajien
mieleen.
Työntekijöiden tarve vaihtelee
eri toimialoilla kysyntäpiikkien
mukaan (mm. ravintolat, kaupat,
matkailuelinkeino). Yritykset
tarvitsevat sijaisia vuosilomien,
opinto- ja  vuorotteluvapaiden ja
perhevapaiden takia. Nämä työsuhteet ovat yleensä määräaikaisia. Useimmat työssäkäyvät ovat
aloittaneet työuransa erilaisilla
kesätöillä tai harjoittelujaksoilla.
Useilla aloilla yrityskohtaiset työaikaratkaisut ovat välttämättömiä.
Esimerkiksi kaupan alalla puolet
asiakkaista asioi klo 17 jälkeen
ja eniten torstaista lauantaihin.
On luonnollista, että vilkkaimpina tunteina ja viikonpäivinä kassapalvelut ovat laajimmin miehitettyinä. Samalla tavoin kesäisen
terassiravintolan ja talvisen urheilukeskuksen työn tarve vaihtelee
asiakkaiden mukaan.
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Nykyajalle on tyypillistä ennakoimattomuus: emme vielä tiedä
millaisia työpaikkoja tarvitaan
20 vuoden päästä. Suomalaisten
työn sisältö on muuttunut viime
vuosikymmenien aikana: valmistavaa teollisuutta on vähemmän,
palvelualoja runsaammin. Lisäksi uusi teknologia ja digitalisoituminen muuttavat työn tekemisen sisältöä.
Elinkeinorakenteen kannalta on
suuri muutos, että jo nyt moni suu-

ri teollisuuskonserni saa huomattavan osan liikevaihdostaan palveluista. Olemme siirtymässä vielä
uudenlaiseen palveluyhteiskuntaan, vaikka jo nyt palvelut ovat
runsaat kaksi kolmasosaa bruttokansantuotteesta ja työvoimasta.
Uusin haaste yrityksille on se,
että työehtosopimusten soveltaminen on siirtynyt yhä enemmän
työpaikkatasolle: paikallinen sopiminen työehdoista on jo mahdollista useimmilla aloilla.

Emme vielä
tiedä, millaisia
työpaikkoja
tarvitaan
20 vuoden
päästä.

Neljännesmiljoona asiakasta päivässä
On työtä ja työntekijöitä, mutta niiden pitäisi kohdata optimaalisella tavalla. HOK-Elannossa tämän palapelin rakenta
minen on monisäikeinen asia. Yrityksessä on noin 6 000 vakituista työntekijää.
”Olemme vakinaistaneet ammattilaisia ja siirtäneet heitä omille palkkalistoille. Nyt kokoaikaisia työntekijöitä on 46
prosenttia, kun yleensä kauppa- ja ravintola-alalla heitä on vajaat 30 prosenttia”, henkilöstöjohtaja Antero Levänen sa
noo.
Eri liiketoiminta-alueet, joiden 300 toimipaikassa käy päivittäin neljännesmiljoona asiakasta, tarvitsevat henkilöstöä
varsin eri tahdissa. Jokaisella liiketoiminta-alueella on lisäksi omat ominaispiirteensä ja sesonkinsa, jotka vaikuttavat
tarvittavan henkilöstön määrään.  
”Yhteensovittamisessa on huomioitava liiketoiminnan puolelta tulevat työnantajan tarpeet ja työntekijöiden odotuk
set. Työvuorosuunnitelmiin vaikuttavat asiakasvirrat, tavaravirrat ja henkilökunnan omat odotukset, jotka liittyvät työn
ja perhe-elämän yhdistämiseen”, Antero Levänen tiivistää.
Päivittäistavarakaupoissa peräti 70–80 prosenttia myynnistä tehdään tavallisesti klo 15 jälkeen. Viikkotasolla vilk
kainta on perjantaista lauantaihin.
Työvuorosuunnitelman rakentamisessa HOK-Elanto ottaa huomion myös tehokkuustavoitteet: paljonko työtunteja
voidaan käyttää. Ensiksi tehdään 8–26 viikon pituinen runkosuunnitelma eli tasoittumisjakso, joka sitten pilkotaan kol
men viikon pituisiksi työvuorolistoiksi.
Tavarataloissa yleensä palvelupäälliköt ja esimiehet laativat työvuorolistat. Isoissa marketeissa henkilökuntaa saat
taa olla 150-200, mutta apuna aikatauluttamisessa on sähköinen työvuorosuunnittelujärjestelmä. Lisäulottuvuuden
henkilöstösuunnitteluun tuovat vielä maahanmuuttajataustaiset työntekijät, joita on 30 eri maasta.
Lisätyöpankkiin voi ilmoittautua, jos haluaa tehdä lisätyötunteja. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella, missä työpaikko
ja on vähemmän, lisätyöpankki on tervetullut.
Talvella 2010 valmistunut työtyytyväisyysmittaus osoitti, että HOK-Elannon työnantajakuva ja työntekijöiden työtyy
tyväisyys ovat erinomaisella tasolla.
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Joustavat työaikajärjestelyt ovat Suomessa yleisimpiä kaikista EUmaista. Suomessa
kolmella työpaikalla neljästä on mahdollista kerryttää työtunteja ja käyttää niitä
myöhemmin vapaana. Mahdollisuus pitää kertyneitä työtunteja kokonaisina vapaapäivinä
on käytössä kahdella työpaikalla kolmesta.
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Koska palvelujen kysyntä vaihtelee eri vuoro
kauden aikoina, eri viikonpäivinä ja eri kuukau

Kysynnän vaihtelu
eräillä palvelualoilla

sina, myös työvoiman tarve vaihtelee yrityksissä.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK

haaste palveluyrityksille.

Työvoimatarpeen ja työaikojen määrittely on suuri
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n Vuokratyöntekijätkin
viihtyvät työssään
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto
teetti vuonna 2009 valtakunnallisen tutkimuksen vuokratyöstä.
Vastaajina oli noin 4 700 vuokratyöntekijää. Selvityksen mukaan
85 prosenttia vuokratyöntekijöistä suosittelee työtapaa muillekin.
Pääosa heistä tekee vuokratyötä
omasta halustaan sen tarjoaman
vapauden vuoksi. Kokemusta
karttuu erilaisista työtehtävistä ja
työpaikoista. Vuokratyötä on monen mielestä myös helpompi saada kuin vakituista työtä.
Eniten vuokratyöntekijöitä työskentelee hotelli- ja ravintola-alalla, kaupan alalla sekä toimisto- ja
taloushallinnon töissä. Yli puolella on toisen asteen koulutus ja
neljännes on korkeakoulutettuja.
Puolet tutkimuksen vastaajista tekee vuokratyötä päätyönä, runsas
kolmannes opiskelee. Kaksi kolmasosaa vuokratyöntekijöistä on
naisia.

Vastaajilta henkilöstöpalveluyritykset saavat hyvät arviot työsuhdevelvoitteiden hoidosta. Myös
työn sisältöä vuokratyöntekijät
arvioivat myönteisesti: työ on sitä mitä on luvattukin.

n Pätkätöitä on
yllättävän vähän
Muihin Euroopan maihin verrattuna osa-aikatyö on Suomessa harvinaisempaa, sitä tekee vajaa kymmenesosa palkansaajista.
Useimmiten syy osa-aikatyöhön
on opiskelu tai osittainen hoitovapaa. Muualla Euroopassa osaaikatyö on yleistä naisten keskuudessa, esimerkiksi Alankomaissa
75 prosenttia naisista tekee osaaikatyötä ja muissa vanhoissa
EU-maissa 40 prosenttia naisista.
Määräaikaiset työsuhteet ovat
vähentyneet ja lain mukaan määräaikaisuuteen täytyy olla selkeät perusteet. Julkisella sektorilla määräaikaisia työsuhteita on

enemmän kuin yrityksissä: valtiolla ja kunnissa noin joka viides palkansaaja on määräaikaisessa työsuhteessa.
Yrityksissä määräaikaisia työntekijöitä on noin 8 prosenttia ja
joukko on varsin heterogeeninen.
Heitä on tarvittu perhevapaiden
sijaisiksi, projektitöihin, suuria
kysynnän ja tilausten vaihteluita tasaamaan sekä erilaisiin urakoihin.
Itse asiassa on yllättävää, että
Suomessa ei ole tämän enempää
ns. pätkätöitä. Niiden osuus voisi
olla huomattavasti suurempikin,
sillä palkansaajilla on runsaasti
subjektiivisia oikeuksia poissaoloihin: vuosilomat, vanhempain
vapaat, hoitovapaat, opintovapaat, vuorotteluvapaat. Lisäksi
etenkin palveluissa on pidennetty aukiolo- ja palveluaikoja, ja
myös kuluttajien käyttäytyminen
on muuttunut vaikeammin ennakoitavaksi.

Pätkätyöt eivät ole yleistyneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Jatkuvien eli tois
taiseksi voimassa olevien työsuhteiden osuus oli vuosina 2008 ja 2009 jopa hieman
suurempi kuin 1990-luvun lopulla. Määräaikaisten työsuhteiden osuus on hieman laskenut
ja osa-aikatyön osuus hieman kasvanut.
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n Poissaoloista
kannattaa keskustella

Mistä työelämän pätkätyöt syntyvät?

Suomalaiset ovat terveempiä ja
työkykyisempiä kuin milloinkaan
aiemmin. Maailman maiden elinaikavertailussa Suomi sijoittuu
kärkijoukkoon.

Tavallisissa työsuhteissa tehtävästä työstä
• tarvitaan perhevapaiden ajaksi sijaisia
• tarvitaan lomien ja vapaiden ajaksi sijaisia
• tarvitaan sairaus- ja muiden poissaolojen ajaksi sijaisia

Sairauspoissaoloja tulee silti väkisinkin. Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyrityksissä poissaoloja on keskimäärin 12 työpäivää
henkilöä kohti vuodessa. Yritysten väliset erot ovat suuria.

Suhdanne- ja kausivaihtelujen takia
• tuotteiden ja palvelujen kysynnässä on ruuhkahuippuja
• asiakkaat haluavat palveluja ympäri vuorokauden ja
kaikkina viikonpäivinä
• kysynnässä on sesonkeja, kausihuippuja
• kysynnässä tulee yllättäviä, ennakoimattomia piikkejä

EK:n arvion mukaan yksi poissaolopäivä maksaa keskimäärin 300 euroa. Kustannukset eri
työpaikoilla ja eri aloilla kuitenkin vaihtelevat suuresti, eikä yksittäisistä lyhyistä poissaoloista
aiheudu suuria kuluja. Pääasiallisesti kustannukset syntyvät pidemmistä poissaoloista, jolloin
huomioon on otettava välittömien kustannusten (lähinnä sairausajalta maksettujen palkkojen) lisäksi välilliset kustannukset, joita
aiheutuu esimerkiksi sijaisuuksista tai tuotannon ja palvelun heikkenemisestä.

Työntekijöiden omasta halusta
• läpikulkuammateissa on suuri vaihtuvuus
• vähemmän suosituissa töissä on suuri vaihtuvuus

Sairauspoissaoloista noin 85 prosenttia johtuu sairaudesta tai tapaturmasta, noin 15 prosentissa
poissaoloista on muu syy. TNS
Gallupin kyselyssä 14 prosenttia
suomalaisista on ollut joskus pois
töistä ilman hyväksyttävää syytä. Kotiin on saatettu jäädä perhesyyn, kiistan tai työpaikan ongelman takia. Puolet vastaajista
hyväksyy tällaisen pinnauksen.
Näyttäisi siltä, että normaaliin
elämään kuuluvat ongelmat rinnastetaan näissä tapauksissa sairauksien aiheuttamaksi työkyvyttömyydeksi.
Työpaikkojen työterveyshuolto
tarjoaa apua sairauksien ennaltaehkäisyyn, ongelmien varhaiseen havaitsemiseen ja hoitami-

Pitääkö lakata puhumasta
epätyypillisistä työsuhteista,
koska tyypillisiä ei ole?
seen sekä hoitoon ohjaukseen.
Lain mukaankin työterveyshuollon tehtävänä on seurata terveyttä
ja työkykyä ja varmistaa, että hoito ja kuntoutus edistyvät.
Sairausvakuutuksen mukaista sairauspäivärahaa maksetaan eniten tuki- ja liikuntaelinsairausten
vuoksi sekä mielenterveyden horjumisesta. Lähes puolella työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneista
syynä on mielenterveys.
Työkykyä saattaa olla jäljellä
vaikka onkin potenut sairautta.
Kansantalouden näkökulmasta
olisi hyvä saada kaikki työkyky käyttöön. Sairaus tai vamma
ei ole aina sama asia kuin työkyvyttömyys, esimerkiksi sokeista tai liikuntarajoitteisista monet
haluavat olla mukana työelämässä. Poissaoloista on syytä puhua työpaikoilla aristelematta ja

syyllistämättä ja luoda keskusteluun luonteva käytäntö.

n Ovatko Euroopan
työmarkkinat joustavia?
Eurooppalaisessa yritystutkimuksessa (European Company Survey 2009 – Flexibility practices
and social dialogue) on kartoitettu joustavia toimintatapoja 27 000
yrityksessä.
Eurooppalaisessa tutkimuksessa
kaksi kolmannesta yrityksistä ilmoittaa, että ne käyttävät erilaisia
järjestelyjä työvoiman tarpeen tasaamiseksi, muun muassa vuokratyövoimaa. Oman henkilöstön
käyttö erilaisissa työtehtävissä,
samoin kuin moniosaaminen, on
lisääntynyt. Itseohjautuvat tiimit
ja oppivat organisaatiot ovat yhä
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yleisempiä, erityisesti Suomessa
ja muissa Pohjoismaissa.

Työpaikkakeskustelut ja yhteistyössä tapahtuva kehittäminen
ovat Suomessa ja pohjoismaisilla
työmarkkinoilla työelämän arkea.
Sen sijaan monissa EU-maissa
työnantajan ja työntekijäpuolen
keskusteluyhteys on niukempaa.

Henkilöstöresurssien saamisessa
on eroja niin eri sektoreilla kuin
maittainkin. EU-maissa 36 prosenttia yrityksistä katsoo, että
heillä on vaikeuksia saada henkilöstöä koulutusta vaativiin tehtäviin ja 10 prosentilla on vaikeuksia löytää työvoimaa työhön,
jossa ei erityistaitoja tarvita.

Työssä oppimista ja kehittymistä koskevassa eurooppalaisessa
vertailussa Suomi pärjää erittäin
hyvin. Väitteeseen ”Minulla on

hyvät mahdollisuudet kehittyä ja
oppia työssäni” vastaa Suomessa myönteisesti miltei kolmannes
palkansaajista, EU-maissa vain
15 prosenttia.
Kun työntekijöitä pyydetään punnitsemaan vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön sekä työn itsenäisyyttä, saavat Pohjoismaat ja
Alankomaat parhaimmat arviot
eurooppalaisessa tutkimuksessa.

Tuottavuustalkoilla sairauspoissaolot laskuun elintarviketeollisuudessa
Tuottavuus Talkoot oli yhdeksässä elintarviketeollisuuden yrityksessä toteutettu kehitysohjelma, jossa koko työpaikan
henkilö osallistui pienryhmissä oman työnsä ja organisaation kehittämiseen. Tavoitteena oli ottaa käyttöön työsuoje
lun ja työterveyden parhaita käytäntöjä sairauspoissaolojen vähentämiseksi.
Hanketta vetäneen Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen tutkimusjohtajan Tuula Elorannan mukaan toiminnan
jatkuva parantaminen, tyytyväisyys esimiehen toimintaan, vaikuttamismahdollisuudet ja työn organisointi paranivat
yrityksissä parhaimmillaan jopa viidenneksen. Sairauspoissaoloja mittaava poissaoloprosentti aleni hankkeeseen osal
listuneissa yksiköissä puolessatoista vuodessa noin kaksi prosenttiyksikköä. Tulokset osoittivat myös, että työelämän
laatua ja toiminnan taloudellista kannattavuutta voidaan parantaa jopa taantuman aikana. Johtaja Petri Linkoneva
Elintarviketeollisuudesta huomauttaa, että parhaat tulokset saavutettiin työpaikoilla, joissa myös luottamusmiehet
osallistuivat aktiivisesti kehittämiseen.

Suomessa 2/3 työntekijöistä on säännöllisesti työn arvioinnin kohteena, esimerkiksi
osallistumalla kehityskeskusteluihin, ja ¾ osallistuu keskusteluun tai neuvotteluun
työn tai työolosuhteiden muutoksista työpaikalla. Osuudet ovat toiseksi ja kolmanneksi
korkeimmat EU-maista.

90

arvioinnin  kohteena
(esim. kehityskeskus
telu”), ”Olen keskus
tellut työn tai työolo
suhteiden muutoksista”
Väittämiin ”kyllä”
vastanneiden osuus, %
Lähde: European Working
Conditions Survey 2005 (European
Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions)
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EU-työolotutkimus
2005: ”Olen ollut työn
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Palkitseminen
ja johtajuus
n Palkitseminen
tukee johtamista
Palkkausjärjestelmät ovat kehittyneet Suomessa voimakkaasti viimeisten 20 vuoden aikana.
Lukuisissa tutkimuksissa, joissa
on kysytty työntekijöiden mielipiteitä, on saatu sama tulos: oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus perustuu työn vaativuuteen,
henkilön pätevyyteen ja työn tuloksiin.
Tämä ajatus on ohjannut myös
palkkausjärjestelmien uudistamista. Samalla on pyritty eroon
vanhanaikaisista palkkaperusteista, kuten tehtävänimikkeistä,
sukupuolesta, työvuosista ja työhistoriasta. Merkittävimmät uudistukset ovat olleet työehtosopimusten palkkausjärjestelmien
uudistaminen työnantaja- ja ammattiliittojen yhteistyönä, sekä
täydentävien palkkiojärjestelmien, kuten tulos- ja voittopalkkioiden yleistyminen. Kehitys palkkauksen alueella on ollut viime
vuosina nopeaa.
Palkkausjärjestelmien tehtävä on
porrastaa palkat halutulla tavalla. Käytännössä palkkasuhteita
on mahdollista muuttaa ainoastaan erisuuruisten palkankorotusten avulla. Sen vuoksi meilläkin
puhutaan yhä useammin paikallisista eristä ja yksilöllisistä palkankorotuksista. Ne antavat tilaa
oikeudenmukaiselle ja kannustavalle palkkaukselle.
Vielä 2000-luvun ensimmäisen
vuosikymmenen aikana Suomi oli
viimeisimpiä maita, joissa vanha
yleiskorotusmalli oli edelleen laa-

Edut
Tulospalkka

Aloitepalkkiot

Peruspalkka

Erikoispalkkiot

Palkitsemisen kokonaisuus
Aalto-yliopisto, palkitsemisen tutkimusohjelman malli
Lähde: Hakonen & al. (2005)

Oikeudenmukainen ja kannustava
palkkaus perustuu työn vaativuuteen,
henkilön pätevyyteen ja työn tuloksiin.
jasti käytössä. Esimerkiksi World
Economic Forumin kilpailukykyselvityksessä Suomi oli vuonna
2006 palkkojen joustavuudessa kolmanneksi viimeisenä, sijalla 123. Huolimatta siitä, että
erilaisten paikallisten ja yrityskohtaisten erien osuus sopimuskorotuksista alkoi vuosikymmenen lopulla nopeasti kasvaa, oli
palkanmuodostus Suomessa vielä
vuonna 2009 eurooppalaisen yritystutkimuksen (European Company Survey) mukaan EMU-maiden keskittyneintä.

Elinkeinoelämän keskusliitto tekee joka kolmas vuosi palkkausjärjestelmätiedustelun, joka on
laajin palkkausjärjestelmätutkimus Suomessa. Tuorein tiedustelu on vuodelta 2008. Siinä yritysten palkka-asioista vastaavat
pitivät paikallisia palkankorotus
eriä tarpeellisina osaamisen ja
hyvien työsuoritusten palkitsemiseksi sekä kannustavan palkkaporrastuksen aikaansaamiseksi. Muita syitä olivat palkkauksen
vääristymien oikaiseminen, tuottavuuden parantaminen ja tasa-ar-
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vosuunnitelmien toteuttaminen.
Viime vuosina yrityskohtaiset
palkankorotuserät ovatkin yleistyneet nopeasti eri aloilla.

korotusten sijaan voidaan työehtosopimuksissa sopia korotusten
keskimääräisestä kustannusvaikutuksesta.

Kun halutaan tarkastella järjestelmällisesti palkan ja työn vastaavuutta työpaikoilla, esimiehen ja
alaisen väliset palkkakeskustelut
ovat johdonmukainen menettely. Tällaisen toimintatavan ovat
tehneet mahdolliseksi juuri yrityskohtaiset korotuserät. Yleis-

Palkitseminen nähdään yhä useammin kokonaisuutena ja konkreettisena johtamisen välineenä.
Henkilöstön on tarpeellista tietää, mitä heiltä odotetaan ja mitkä
ovat aineellisen tai aineettoman
palkitsemisen perusteet.

n Työpaikalla voi
kehittyä ja oppia
Suomalaisten palkansaajien käsitykset omista kehittymismahdollisuuksistaan työssä ovat
myönteisiä. Tilastokeskuksen
työolotutkimuksen mukaan palkansaajista 43 prosenttia pitää
omia kehittymismahdollisuuksiaan hyvinä.

Palkkakeskusteluilla voi vaikututtaa omaan palkkaan
Finanssiala on edelläkävijä työmarkkinoilla, kun se on sopinut palkkakeskustelumallista. Uusi malli sovittiin rahoitus- 
ja vakuutusalan työehtosopimuksissa vuonna 2007 ja niiden mukaiset palkkakeskustelut käytiin ensimmäisen kerran
vuonna 2008. Seuraavat käydään keväällä 2010.
OP-Pohjola -ryhmän henkilöstöjohtaja Marja Tuokko kertoo, että ryhmässä ja myös koko alalla valmistauduttiin palk
kakeskusteluihin erittäin hyvin. Palkkakeskusteluihin liittyvää valmennusmateriaalia tuotettiin runsaasti koko henki
löstölle, esimiehille ja johdolle sekä luottamusmiehille. Tavoitteena oli valmentaa henkilöstö käymään palkkakeskus
telut hyvin ja perehdyttää heidät työehtosopimuksen palkkaperiaatteisiin, pankin palkkapolitiikkaan, arvioimaan omaa
työsuoritustaan ja pätevyyttään sekä niiden vaikutuksia omaan palkkakehitykseen. Tavoitteena oli ennen kaikkea lisä
tä palkkauksen läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä siitä, miten kukin voi itse vaikuttaa toiminnallaan palkkakehitykseensä.
Aiemmin finanssialallakin palkkakehitys perustui valtakunnallisiin yleiskorotuksiin sekä raskaaseen kokemusvuosiin
perustuvaan järjestelmään. Uudessa mallissa yleiskorotuksen lisäksi palkan kehitykseen vaikuttaa toimihenkilön pä
tevyys ja sen kehittyminen sekä työssä suoriutuminen ja pidemmän aikavälin hyvät työtulokset.
”Tämä kannustaa hyviin suorituksiin ja osaamisen kehittämiseen. Kukin voi itse vaikuttaa palkkakehitykseensä”, hen
kilöstöjohtaja Tuokko tähdentää.
Lähtökohtana on toimen vaativuus, mistä määräytyy vähimmäispalkka. Pätevyyteen ja suoritukseen perustuvat koro
tukset tulevat esimiehen kanssa käydyn palkkakeskustelun perusteella. Vuorovaikutteisessa tilanteessa saadaan nä
kökulma kummaltakin. OP-Pohjola -ryhmässä on yhdessä sovitut kriteerit, joilla suoritusta ja pätevyyttä arvioidaan.
”Tarkoitus on edetä asteittain kasvattamalla palkkakeskustelussa jaettavaa osuutta. Samalla kasvatetaan ihmisiä
suoritusten arviointiin. Malli on myös johtamisen väline. Ainakin meidän alalla palkkakeskustelumalli on ollut varsin
onnistunut askel”, Marja Tuokko huomauttaa.
Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmänä OP-Pohjolassa on käytössä henkilöstörahasto, joka palkitsee henkilöstöä
yrityksen menestyksestä voittopalkkioina. Yrityksen kannattavuus on tärkeä tekijä voittopalkkiomittaristossa.
Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän tarkoitus on puolestaan tukea lähellä henkilön omaa työtä olevien, strategi
asta johdettujen vuositavoitteiden toteutumista.
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Osaamista kehitetään myös palautteen, kuten kehityskeskustelujen kautta. Koko suomalainen
työelämä on omaksunut kehityskeskustelukäytännön. Suomalaisista palkansaajista 79 prosenttia on käynyt esimiehen kanssa
avointa keskustelua työstään viimeksi kuluneen vuoden aikana.
EU-maiden keskiarvo tässä asiassa on vain 48 prosenttia.
Kehityskeskusteluissa voi ottaa
esille niitä asioita, jotka jäävät
työn arjessa lyhyissä kohtaamisissa käsittelemättä. Kehityskeskusteluista on hyötyä sekä esimiehelle että alaiselle, kun ne käydään
oikein. Niissä arvioidaan tehtyä
työtä ja asetetaan tavoitteita, kartoitetaan työilmapiiriä, annetaan
palautetta puolin ja toisin. Vuorovaikutteinen keskustelu on oiva
mahdollisuus työntekijälle purkaa kipukohtia ja antaa palautetta omasta näkökulmastaan.

Suomessa työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuminen on Euroopan huippuluokkaa.
Tällaiseen koulutukseen osallistuu yli puolet palkansaajista;
muissa EU-maissa keskimäärin
joka neljännes. Työpaikkakoulutuksen määrä on pysynyt ennallaan taloudellisesta taantumasta
huolimatta.  

Koko
suomalainen
työelämä
on omaksunut
kehitys
keskustelut.

Hyvin koulutetut ja ylemmissä
asemissa olevat voivat vaikuttaa eniten siihen, mitä omiin työtehtäviin kuuluu. Myös pienissä,
muutaman hengen työpaikoissa
on paljon heitä, jotka suunnittelevat itse työnsä sisältöä.

Esimieheksi pitää oppia
Outokumpu Oyj on luonut johtajilleen tavoiteprofiilin, jossa on kuvattu joh
tamisen keskeiset periaatteet.
”Epävarmoina aikoina esimiestyön tarve korostuu. Alaiset hakevat esimie

Koulutukseen
osallistuminen
on Suomessa
Euroopan
huippuluokkaa.

heltä uskoa tulevaisuuteen. Esimiesten pitää pystyä kertomaan mihin yritys
on menossa ja mitä alaisilta odotetaan”, sanoo Outokumpu Oyj:n toimitus
johtaja Juha Rantanen.
Esimiestaito ei tule huomenlahjana, se pitää oppia. Outokumpu kehittää
taitoja palautteella, koulutuksella ja tehtäväkierrolla sekä tukee henkilöiden
vahvuuksia.
”Hyvän esimiehen täytyy olla kiinnostunut ihmisistä ja hänellä täytyy ol
la aitoa halua onnistua tiiminsä kautta ja sen kanssa. Esimieheksi voi tulla
vain alaisten hyväksynnän kautta”, Rantanen sanoo.

Yritykset investoivat henkilöstön
kehittämiseen aikaa ja rahaa, koska henkilöstön vahva osaaminen
on kilpailuetu ja edellytys markkina-aseman säilyttämiselle ja parantamiselle. Perinteisten opetusmuotojen rinnalle ovat yrityksissä
nousseet työkierto ja mentorointi. Joissakin suurissa konserneissa
on otettu käyttöön sisäinen vaihto-ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuksia työskennellä jonkin aikaa
konsernin eri yrityksissä esimerkiksi ulkomailla.

Outokummussa arvioidaan esimiehiä 360 asteen arviointimallilla, jossa
ylempi esimies, vertainen ja alainen antavat arvionsa esimiehen työskente
lystä. Jos joku saa toistuvasti huonot arviot, yritys tekee siitä johtopäätök
siä. Näin siksi, että oman esimiehen käyttäytyminen vaikuttaa ratkaisevalla
tavalla motivaatioon ja työn iloon.

n Johtaminen
vaikeampaa kuin koskaan
Monen mielestä johtaminen on tänä päivänä vaikeampaa kuin kos-

kaan ennen. Suuri osa palkansaajista työskentelee jonkinlaisissa
esimiestehtävissä. Johtaminen ja
esimiestyö vaikuttavat oleellises-
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ti työelämän laatuun ja tuloksellisuuteen.
Kun aikaisempina vuosikymmeninä tehokkuus ja laatu olivat esimerkiksi teollisuudessa keskeisiä
toiminnallisia vaatimuksia, luotiin siihen sopivia johtamisjärjestelmiä.  Prosessijohtamisella haettiin myöhemmin joustavuutta ja
ripeää toimintaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Uutena vaatimuksena on viime vuosina nostettu esiin
organisaation kyky innovaatioihin, mikä edellyttää voimakasta
sitoutumista työhön, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Samalla
on huolehdittava edelleen tehokkuudesta, laadusta ja joustavuudesta. Organisaatioiden johtaminen on nykyisin haastavampaa
kuin koskaan aikaisemmin.

Puheeksi ottaminen ja osallistaminen
Valiolla on ollut vuodesta 1995 lähtien systemaattinen työkykyä ylläpitävä
työhyvinvointiohjelma. Sen raameista on sovittu yhdessä luottamusmiesten
kanssa. Ohjelman on tarkoitus edistää henkilöstön terveydentilaa ja toimin
takykyä, kehittää työyhteisön toimivuutta ja parantaa työympäristön olosuh
teita.
Henkilöstöjohtaja Lasse Lintilä kertoo Valion satsanneen paljon esimieskou
lutukseen, koska ilmapiirimittaukset ovat toistuvasti osoittaneet, että työ
hyvinvointi on paljon esimiehistä kiinni.
”Menetelmänä kaikkien valiolaisten piirissä on ollut osallistaminen: jokai
sella on oikeus osallistua ja kertoa käsityksensä, miten työtä tehdään. Peli
säännöt laaditaan yhdessä.”
Työkyvyn ylläpito on jatkuva kokonaisvaltainen prosessi, ei irrallinen pro
jekti. Toimenpiteet kohdistuvat yksilöön, yhteisöön ja työympäristöön.
Yhtenä teemana on puheeksi ottamisen valmennus. Miten usein työyh
teisössä jätetäänkään tarttumatta hankaliin asioihin, kun ei ole uskallusta.
”Aluksi esimiehiä ja sitten koko henkilöstöä on valmennettu siihen, mi
ten otetaan esille vaikeita asioita. Valiolla on myös yksi henkilö erikoistunut
erilasten ristiriitatilanteiden sovitteluun: hän on siviilielämässä toiminut 20
vuotta rikossovittelijana Vantaan kaupungilla, joten kokemusta on sovitte

n Uusi sukupolvi
haastaa esimiehet

lusta kertynyt”, henkilöstöjohtaja Lintilä kertoo.
Kunnosta ja terveydestä huolehtiminen on yrityksen arkea: liikunta- tai kult

”Kun nyt koulussa olevat nuoret
tulevat työelämään, he haastavat
esimiehet, miten heitä johdetaan.
Nuoret eivät usko auktoriteetteihin, vapaa-aika ja muu elämän sisältö on tärkeä. Nettiympäristössä kasvanut Y-sukupolvi haastaa
työpaikat: he vaativat konkreettisia ratkaisuja, miten työssä viihdytään ja jaksetaan”, sanoo Taloudellisen tiedotustoimiston johtaja
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen.
Taloudellinen tiedotustoimisto on
tutkinut nuorten asenteita työelämään 1980-luvulta lähtien.
Perusasenteet, se mikä on tärkeää työssä, ovat pysyneet samoina, vain tärkeysjärjestys hieman
vaihtelee erilaisissa taloudellisissa tilanteissa. Työn sisältö, työn
mielenkiintoisuus, palkka, työkaverit ja työympäristö ovat kärjessä vuodesta toiseen.
22

tuuripalvelujen käyttöön innostetaan toimipaikoilla seteleiden avulla. Valion
oma tutkimus- ja tuotekehitysosasto tuottaa ravitsemustietoa myös yhtiölle
sisäiseen käyttöön.

Mitä on saatu aikaan?
Kaikkien henkilöstöryhmien sairauspoissaolot ovat 5,9 prosenttia teoreetti
sesta työajasta, kun ne muualla elintarviketeollisuudessa ovat yli 7 prosent
tia. Valiolla viihdytään pitkään: keskimääräinen palveluksessa oloaika on
13 vuotta, luku sisältää myös määräaikaiset, joita on vajaat viisi prosenttia
henkilöstöstä.

Vuonna 2009 tehdyssä selvityksessä painottuu uudenlainen asenne: vaikka työ on tärkeä, se ei ole
koko elämä eikä työ määrittele itsetuntoa ja statusta.
Esimiesten haasteena on, miten
vuorovaikutus pelaa, löytyykö
yhteinen kieli. Työ halutaan tehdä hyvin, mutta toisella tavalla,
omiin ideoihin ja luovuuteen luot-
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taen. Työkulttuuri näyttäisi muuttuvan Y-sukupolven myötä.
Esimiestyössä on kuitenkin huomioitava silloinkin, että työyhteisöön kuuluu todennäköisesti myös niitä vanhempia, kauan
talossa olleita. Miten luoda hyvä
työyhteisö ja työympäristö työpaikan erilaisille ihmisille?

Elämän laatu
ja työ
n Muutoksia täytyy
katsoa silmiin
Yritykset ovat Suomessa nyt aivan eri asennossa kuin 30 vuotta sitten. Avoimessa kilpailutilanteessa menestyminen mittaa
suomalaisen työn kilpailukyvyn.
Hyvinvointimme ja sen rahoittamisen kannalta on ratkaisevaa se,
että suomalaisella työllä tuotetut
tuotteet ja palvelut käyvät kaupaksi.
Kun Tilastokeskuksen työolotutkimuksessa on kysytty, saako
henkilöstö tietoa muutoksista jo
niiden suunnitteluvaiheessa, kysymykseen vastasi vuonna 1997
myönteisesti noin 40 prosenttia
työntekijöistä, mutta 2000-luvulla enää kolmannes. Osuuden pieneneminen voi osaksi johtua siitä,
että globaalissa kilpailutilanteessa
osa yrityksistä voi yhä harvemmin avata suunnitelmiaan kovin
varhain. Muutostilanteista puhumisessa monella työpaikalla on
myös parantamisen varaa.
Kun ympäröivä maailma muuttuu, yritysten on oltava mieluimmin edelläkävijöitä. Työelämässä
muutokset näkyvät konkreettisesti. Yritysten taloudellinen tilanne,
organisointi, rakenteet, johtaminen, esimiestyö, tietojärjestelmät,
tuotteet, asiakkaat - kaikkiin näihin murrokset vaikuttavat vaiheittain. Muutoksia on syytä katsoa
silmiin, ne voivat kerryttää uutta
ansaintalogiikkaa, uusia mahdollisuuksia.

Uusiutumisen vaatimus on läsnä
kaikkialla. Moni yritys joutuu tekemään jopa täyskäännöksen.
Globalisaatio on yksi elementti uudistumisen vaatimuksessa.
Noin sata vuotta on ajateltu, että
palvelut ovat paikallisia, ne tuotetaan ja kulutetaan asiakkaiden äärellä. Nyt kuitenkin digitaalisuus
mahdollistaa globaalin toiminnan
myös palveluissa.

Uudelle
osaamiselle
on jatkuvasti
kysyntää.
Teknologiajohtaja Tuomo Alasoini Tekesistä puhuu oppivasta
taloudesta. Kyse on ilmiöstä, että vanha osaaminen muuttuu tarpeettomaksi ja uudelle osaamiselle on jatkuvasti kysyntää. Oppiva
talous ei ole perustu niinkään teknologian huippuyritysten tai korkeasti koulutettujen yksilöiden
osaamisen varaan, vaan siihen että yritykset ja yksilöt kykenevät
laajasti oppimaan ja uudistumaan.
Puhutaan myös hybridiosaamisesta, mikä tarkoittaa kykyä hallita ja hyödyntää hyvinkin erilaista
tietoa ja osaamista. Hybridiosaamisessa yhdistetään toisiinsa olemassa olevia, mutta aiemmin toisistaan erillään olleita ideoita.

n Työ kilpailee perheen
ja vapaa-ajan kanssa
Työ on yksi ulottuvuus aikuisen
elämässä. Sen kanssa kilpailevat
perhe ja vapaa-aika. Tilastokeskuksen Työolotutkimuksen mukaan ansiotyön merkitys alkoi
pienentyä 1980-luvulla, mutta
1990-luvun laman jälkeen työn
merkitys taas kasvoi. 2000-luvulla työn merkitys elämänsisältönä
on vähentynyt uudelleen. Kuitenkin edelleen enemmistö, 54 prosenttia työntekijöistä, pitää työtä
erittäin tärkeänä elämän alueena.
Kodin ja perhe-elämän merkitys
on samanaikaisesti kasvanut ja
erot miesten ja naisten asenteissa kutistuneet lähes olemattomiin.
Elämässään kaikkein tärkeimpänä
eivät pidäkään työtä hyvin koulutetut ylemmät toimihenkilöt, vaan
työntekijäasemassa olevat.

Enemmistö
pitää työtä
erittäin tärkeänä
elämän alueena.
Työolotutkimuksissa on eri vuosina esitetty niin sanottu lottokysymys eli jos voittaisi lotossa
päävoiton, tekisikö vielä työtä.
Muutokset ovat tässä asenteessa
olleet pieniä: joka viides lopettaisi työnteon kokonaan, joka viides
tekisi töitä kuten ennenkin ja loput vähentäisivät työn tekoa ja
työskentelisivät aika ajoin.
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Epävarmuuden on sanottu lisääntyneen työelämässä. Oman työpaikan pysyvyyttä pitävät monet epävarmana, kun muistissa
on vielä 1990-luvun alun lama ja
senaikaiset laajat irtisanomiset.
Myös työnantajat tulivat laman
myötä tarkemmiksi siinä, palkataanko lisää väkeä.
Kuitenkin työsuhteista valtaosa
on edelleen pysyviä ja pitkäkestoisia. Työsuhteen kesto samassa työpaikassa oli viimeisimmän
työolotutkimuksen mukaan keskimäärin 10 vuotta, kun se vuoden 1984 tutkimuksessa oli 8,4
vuotta. Työpaikkauskollisuus on
siis vahva.
Tilapäisten ja määräaikaisten työsuhteiden osuus on Suomessa pienentynyt jonkin verran ja lähentynyt eurooppalaista keskitasoa.

Osaaminen auttaa jaksamaan
Hyvinvointi ja tuottavuus käyvät käsi kädessä. Nordeassa on mitattu henki
löstötyytyväisyyden vaikutusta tuottojen kasvuun ja on nähty suora yhteys.
Niissä konttoreissa tai yksiköissä, joissa henkilöstön tyytyväisyys kehittyi
positiivisesti, tuottojen kasvu oli 30 prosenttia suurempi, kuin sellaisissa,
joissa suuntaus oli negatiivinen.
”Me puhumme oikea-aikaisen välittämisen mallista. Työhyvinvoinnin lähtö
kohta liittyy liiketoimintaan, katsomme asioita kokonaisvaltaisesti. Työter
veyshuollossa pyrimme ennakolta ehkäisemään kalliit sairauden tai työky
vyttömyyden vaikutukset”, Nordea Suomen henkilöstöjohtaja Pekka Ojala
sanoo.
Suomessa työskentelee 9 000 nordealaista ja heistä noin kolmannes on yli
55-vuotiaita. Edessä on henkilöstörakenteen muutos, kun eläkkeelle siirry
tään vinhassa tahdissa.
Työhyvinvointi on otettu pihteihin ja sen seurauksena esimerkiksi työky
vyttömyyseläkkeiden määrä on varsin kohtuullinen. Jos sen maksuluokka
muuttuisi heikompaan, joutuisi pankki maksamaan noin kolme miljoonaa
euroa lisää vuodessa.
”Työkyvyttömyyseläkkeiden määrästä voi nähdä, minkä arvoista työtä oi

Tuottavuutta ja
työelämän laatua
on kehitettävä
samanaikaisesti.

kea-aikainen henkilöstöpolitiikka on”, Ojala huomauttaa.
Työtapaturmia ei pankkisektorilla juurikaan ole, haasteena on sen sijaan
työn kuormittavuus. Työhyvinvointia kohentaessaan Nordea painottaa joh
tamista ja työyhteisön ilmapiiriä, työterveyshuoltoon pankki satsaa paljon
enemmän kuin lakisääteiset toimet edellyttävät.
”Ammatillinen osaaminen on loppujen lopuksi keskeinen asia työhyvinvoin
nissa. Jos ei hallitse tehtäviä, ahdistuu, eikä ole mukava tulla töihin.”

Suomessa EVA:n arvo- ja asennetutkimuksen (2009) mukaan
arjen hyvinvoinnin keskeisimpiä sisältöjä ovat ihmissuhteet
ja työ. Huolena on epävarmuus
työpaikan säilymisestä sekä työtahdin kiihtyminen. Silti EVA:n
selvityksen mukaan kahdeksan
kymmenestä työssä olevasta on
tyytyväinen työhönsä. Myös eurooppalainen työolotutkimus
osoittaa, että yli 80 prosenttia
työssä käyvistä suomalaisista on
tyytyväisiä työoloihinsa ja työelämänsä tasapainoon.
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Siksi investoinnit koulutukseen ovat Nordeassa suuret. Ala on muuttunut,
samoin työ. Tarkkuuden rinnalle ovat nousseet neuvonta, myynti, vaikutta
minen ja sosiaaliset taidot.
Vuosittain tehtävä ilmapiirikartoitus antaa tietoa johtamisesta, palkitsemi
sesta ja työyhteisön toiminnasta. Jos jossakin ilmapiiri on toistuvasti huono,
otetaan tarvittaessa työterveyshuollon ammattilaiset mukaan tilanteen kor
jaamiseen.
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n Työn imu ja
työhyvinvointi
Työelämän laatu ja työhyvinvointi eivät synny vain työpahoinvointia tai ongelmia poistamalla. On
myös vahvistettava työn voimavara- ja vetovoimatekijöitä. Niitä
ovat Työterveyslaitoksen tutkijan
Jari Hakasen mukaan esimerkiksi
• työn palkitsevuus ja kehittävyys
• selkeät johtamiskäytännöt ja
esimiehen tuki
• myönteiset asiakassuhteet
• palaute ja arvostus
• luottamus ja hyvä tiedonkulku
• innovatiivinen ja kannustava
työyhteisö
Työn imu (work engagement)
voidaan määritellä esimerkiksi
siten, että silloin ihminen ponnistelee organisaation hyväksi,
pysyy siinä mielellään ja puhuu
siitä hyvää.
Työn imu, virittyneisyys työssä
merkitsee, että ihminen on työssä kussakin hetkessä täysin läsnä,
hän hyödyntää ominta potentiaaliaan ja on luovimmillaan.
Tutkijat ovat huomanneet, että työn merkityksellisyys auttaa,
jotta ihmiset eivät väsy, vaan ovat
kuin löytöretkellä. Muutoskin voi
olla sitä, löytää koko ajan uutta,
discover.
Suomalaiset ovat perinteisesti
työorientoituneita. Ihmistä mitataan usein työn kautta. Onnel-

lisuusselvityksissä suomalaiset
paistattelevat, vaikka toisaalta masennus on merkittävin syy
jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle.
Eurooppalainen elämänlaatututkimus (Second European Quality of Life Survey) keräsi tietoa 31
maasta ja haastatteli 35 000 ihmistä. Tutkimus kertoi, että terveys on avaintekijä elämänlaadussa
kaikkialla Euroopassa.
Elinolosuhteet, poliittiset traditiot ja kulttuurit eroavat EU-maissa
toisistaan, eikä aivan yhtenäisiä
piirtoja analyysistä voida vetää.
Uusissa jäsenmaissa elintaso on
muita alhaisempi ja myös tyytyväisyys elämään ja elinolosuhteisiin muita matalampi. Tässäkin tutkimuksessa Pohjoismaat
erottuvat omaksi ryhmäkseen:
luottamus toisiin ja hyvät julkiset
palvelut nostavat yleistä tyytyväisyyttä. Yhteiskunnan toimivuutta arjen valinnoissa arvostetaan
korkealle. Perhe nousee tärkeäksi elämänlaadun takaajaksi kaikissa maissa.
Työelämän laatuun panostaminen
vaikuttaa tuloksellisuuteen. Työterveyslaitoksen kansainvälinen
projekti (Well-being at Work –
Innovations and Good Practices
2008) määritteli työhyvinvoinnin
näin: se edistää työn mielekkyyttä ja työmotivaatiota sekä työhön
osallistumista ja työn tuottavuutta. Se parantaa myös yrityksen
imagoa ja kilpailukykyä sekä palveluiden ja tuotteiden laatua.
Suomalaisen työn kilpailukyky
joutuu koko ajan koetukselle niin
Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Samanaikaisesti pyrimme
pidentämään työuria. Siksi Elinkeinoelämän keskusliitto korostaa

Työn voima
varatekijöitä
kannattaa
vahvistaa.

tuottavuuden ja työelämän laadun
kohentamista entisestään.
Työelämän kirjo on laaja. Työyhteisöt ovat erilaisia. Keskivertotyöpaikkaa ei todellisuudessa ole
olemassa.
Työelämän laatuun on panostettu
Suomessa toista vuosikymmentä.
Ei ole kuitenkaan yhtä keinoa saada kaikkia työelämään kuuluvia
elementtejä erinomaisiksi. Työolobarometrissa saavutettu kouluarvosana tyydyttävä 8 on hyvä
lähtökohta monen tekijän poolissa, kun parannuksia jatketaan.
Uusia suunnitelmia tuottavuuden
ja työelämän laadun parantamiseksi hiotaan valtakunnan tasolla
koko ajan. Työmarkkinajärjestöjen yhteinen työelämätyöryhmä
on vuonna 2009 kartoittanut työelämän tilannetta ja esittänyt
muun muassa työhyvinvoinnin
palvelukeskuksen perustamista.
Yksittäisillä työpaikoilla arkipäivän menettelytavat vaikuttavat
kuitenkin eniten. Jokaisella työllä on tekijänsä, ja parhaimmillaan työssä on kipinää, vimmaa
ja innostusta. Menestymiseen tarvitaan työpaikoilla sekä kipinää
että yhteen hiileen puhaltamista.
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Miten tästä eteenpäin?

E

rilaisten töiden ja työpaikkojen kirjo on nykyisin erittäin suuri.
Siksi ihmisten on vaikea tietää, mitä tapahtuu muilla
kuin omalla työpaikalla tai lähimpien ihmisten työpaikoilla.
Sen vuoksi yleistysten tekemisessä työelämästä on syytä erityiseen huolellisuuteen ja varovaisuuteen.
Yritystoiminnan lähtökohtana ja perustehtävänä on tehdä
tulosta. Myös julkisen sektorin
työpaikkojen on saatava aikaan
tulosta ja vaikuttavuutta. Organisaation perustehtävästä on huolehdittava. Sen varaan rakentuvat yksilön näkökulmasta myös
työn koettu merkityksellisyys ja
tärkeys.
Olemassa oleviin tutkimuksiin nojaten voidaan väittää, että työelämän laatu Suomessa
on viime vuosina ollut yksi Euroopan parhaimpia. Parin viime
vuosikymmenen aikana on edistytty hyvään suuntaan monilla
työelämän laadun osa-alueilla.
Monilla työelämän laatua kuvaavilla tunnusluvuilla olemme nykyisin Euroopan kärjessä.
Se ei kuitenkaan riitä. Moni
työ on muuttunut tai muuttumassa yhä enemmän tieto- ja ajattelutyöksi, joka edellyttää itsenäistä
ja yhteisöllistä ongelmanratkaisua ja tämän edellyttämää kokonaisvaltaista sitoutumista. Innovaatioiden tärkeimmät lähteet
ovat nykyisin yrityksen henkilöstö ja asiakkaat. Niiden luomaa
arvoverkostoa ei voida menestyksellisesti johtaa menneiden
vuosikymmenien johtamisopein,
vaikka olisimme olleet kuin26 Työelämän parantumisen paradoksi

ka hyviä niiden soveltamisessa.
Johtaminen on nykyisin vaikeampaa kuin koskaan aikaisemmin.
Työ on aina ollut tärkeä osa
suomalaisen elämää. Kun työelämästä keskustellaan, pintaan
nousevat kuitenkin aina ongelmat. Keskustelun keskiössä ovat
kiire ja hektisyys. Työolotutkimukset osoittavat, että kiire on
ollut seuralaisemme jo vuosikymmenien ajan. Kun aikaisemmin työhyvinvoinnin ongelmana
pidettiin liian vähäisiä vaikutusmahdollisuuksia, ovat asiat nyt
kääntyneet päälaelleen. Tietoa
tulvii, työ läikkyy ja vaikutusmahdollisuuksia on enemmän
kuin kylliksi. Oman työn parhaita piirteitä on joidenkin mielestä
se, että työn voi unohtaa astuessaan ulos työpaikalta. Erityisesti asiantuntijatyössä tarvitaan jatkossa yhä enemmän sellaista
yhteisöllisyyttä, joka ohjaa töiden hallintaan kestävällä ja innovatiivisuutta edistävällä tavalla.  
Monet yritykset ja organisaatiot ovat jo useiden vuosien ajan
panostaneet työhyvinvoinnin lisäämiseen. Esimerkit osoittavat,
että investoinnit ovat kannattaneet, mutta työ edellyttää suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Millainen työympäristö
jatkossa houkuttelee uusia työntekijöitä ja saa heidät pysymään
työssään? Millaisessa työyhteisössä sekä nykyiset että uudet
työntekijät voivat innostua ja onnistua tehtävissään?
Nykyisin Suomessa on paljon
työpaikkoja, joissa työtä tehdään
innostuneesti ja joissa voidaan
hyvin. Sellaisia työpaikkoja tar-
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vitaan enemmän, koska niillä on
parhaat edellytykset menestyä
jatkossa. Suomalaista työolotutkimusta on uudistettava siten, että se tukee tätä tavoitetta.
Elinkeinoelämän keskusliitto kannustaa yrityksiä kehittämään työyhteisöjen toimivuutta
ja parantamaan monipuolisesti ja samanaikaisesti tuottavuutta ja työelämän laatua. Tuottavuus ja työelämän laatu eivät
ole enää ristiriidassa keskenään,
vaan päinvastoin tukevat toisiaan. Muutokset työpaikan käytännöissä onnistuvat parhaiten,
kun ne tehdään yhteistoiminnassa johdon ja henkilöstön kanssa.
Yritykset voivat myös käyttää
apunaan olemassa olevia palveluorganisaatioita tai lähteä mukaan alakohtaisiin kehittämisohjelmiin. Vuodesta 2009 alkaen
on Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus –
rahoitustoiminnassaan satsannut
työorganisaatioiden kehittämiseen. Muun muassa Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos tekevät tutkimuksia työelämästä,
joiden tuloksia yritykset voivat
hyödyntää. Työturvallisuuskeskuksen yhteyteen suunnitellusta
työhyvinvoinnin palvelukeskuksesta yritykset saavat käytännön
välineitä ja neuvontaa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen.
Työelämän laadusta huolehtiminen on osa normaalia, vastuullista yritystoimintaa, mutta
ei vain sitä. Organisaation vahvin ja vaikeimmin kopioitava
kilpailuetu on henkilöstön vahva ja intohimoinen sitoutuminen
työhönsä ja sen kehittämiseen.

