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JOHDANTO
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry toteutti vuoden 2011 aikana kyselyn, joka on
jatkoa vuoden 2007 laajalle jäsentutkimukselle. Edellisen kyselyn aikana oli saatu ensimmäiset
kokemukset yliopistojen kesällä 2006 valmistuneesta palkkausjärjestelmäuudistuksesta. Tuon
ajankohdan jälkeen on tapahtunut yliopistojen hallinnollisen ja taloudellisen aseman muutos, jonka
seurauksena valtaosa YHL:n jäsenistöstä siirtyi työsopimussuhteeseen ja aivan uuden
työehtosopimuksen piiriin. Yliopistouudistuksen yhteydessä vuoden 2010 alusta tapahtui
yliopistojen yhdistymisiä ja sisäisten hallinto- ja toimintarakenteiden muutoksia. Henkilöstön
osallistuminen päätöksentekoon väheni merkittävästi. Myös muiden osallistumisjärjestelmien, mm.
yhteistoiminnan alueella tapahtui muutoksia siirryttäessä valtion järjestelmistä yksityiselle
sektorille. Uusimpaan kyselyyn onkin ajankohtaisena aiheena liitetty kysymyksiä
yliopistouudistuksesta. Myös muilla jäsenten työpaikoilla tapahtui muutoksia ja kokemuksia
organisaatiomuutoksista kyseltiin erillisellä kysymyssarjalla. Virastoissa toteutettiin edelleen valtion
tuottavuusohjelmaa sellaisenaan ja rakenteellisia muutoksia varten tehtiin selvityksiä. Laki Suomen
Akatemiasta muutettiin samanaikaisesti yliopistolain kanssa ja se vaikutti viraston tehtäviin.
Yliopistojen palvelukeskus Certia yhtiöitettiin keväällä 2010 ja myös certialaiset siirtyivät oman
uuden työehtosopimuksensa piiriin. Palvelukeskusten palvelujen käyttöönotto aiheutti muutoksia
yliopistojen ja virastojen palkka- ja taloushallinnossa työskentelevien työssä.
Kyselyssä kartoitettiin jäsenten näkemyksiä mm. työstä yleensä, työssä jaksamisesta, työhön
liittyvistä epävarmuustekijöistä, palkkauksesta ja johtamistyön onnistumisesta. Taustatiedoiksi
kysyttiin esim. palvelussuhteen lajia ja työaikaa. Tässä tutkimusraportissa on vertailtu uusia
tuloksia vuoden 2007 tietoihin mm. koulutustaustasta, palvelusuhteen lajin kehittymisestä sekä
työajan ja ylityön muutoksista. Joihinkin vertailuihin on otettu mukaan myös Palkansaajajärjestö
Pardian vuoden 2006 jäsentutkimuksen YHL:n jäsenyhdistysten osuus.
Yliopistoissa työskentelevien jäsenten vastauksissa on joiltakin osin havaittavissa kaikuja
virastoajasta: vanhaa muistellen osa yliopistolaisista on erehdyksessä ilmoittanut olevansa
virkasuhteessa ja työaikamuodokseen jotkut ovat valinneet virastotyöajan yliopistojen yleisen
työajan sijaan. Tästä johtuen muutamat taulukot eivät täysin vastaa todellisuutta. Tiedot on
esitetty vastausten mukaisina, mutta kokonaisuutta nämä epätarkkuudet eivät merkittävästi
häiritse.
Vastaajilta pyydettiin myös vapaamuotoisia palautteita ja ne on toimitettu jäsenyhdistyksiin ja liiton
hallitukselle evästykseksi.
Kyselyn ja raportoinnin rungon on toteuttanut Innolink Reseach Oy. Lopulliseen muotoonsa
tutkimusraportin ovat työstäneet liiton varapuheenjohtajat Saija Kyllönen ja Tomi Rosti.
YHL kiittää kaikkia kyselyn ja raportin toteuttamiseen osallistuneita ja erityisesti kyselyyn
vastanneita jäseniä
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1. TIIVISTELMÄ
Tulokset perustuvat suurelta osin naisten vastauksiin, sillä 75 % kaikista vastaajista oli naisia.
Vastaajajoukko koostuu aikaisempia vuosia suuremmalta osalta ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneista. Työnantajana lähes kaikilla vastaajilla oli yliopisto. Työnantajalle annettu
kokonaiskouluarvosana (4-10) on laskenut selvästi vuodesta 1999. Vuonna 2011 vastaajat antavat
kokonaiskeskiarvon 7,3, kun vastaava lukema vuonna 2007 oli 7,4 ja vuonna 1999, 7,6.
Työnantajan henkilöstöpolitiikka sai vielä heikomman kokonaisarvosanan 6,5.
Vastaajien tulot ovat kasvaneet selvästi vuodesta 2007. Suurin tuloluokka muodostui 2201 – 2600
€ kuukaudessa ansaitseviin. Näin ollen myös keskipalkka on noussut 2459 euroon. Miesten palkat
ovat keskimäärin noin 200 euroa naisten palkkoja suuremmat. Ammattialojen palkkoja
tarkasteltaessa myös jokaisessa ryhmässä on tapahtunut positiivista muutosta. Miehistä noin 18 %
ansaitsee yli 3200 euroa kuukaudessa kun vastaava lukema naisissa on 9 %.
Yli puolella (54 %) vastaajista työtehtävät ovat muuttuneet viimeisen vuoden aikana. Samalla
myös kiireen koetaan lisääntyneen huomattavasti (18 %) tai jonkin verran (39 %). Suurin osa
(88%) vastaajista noudattaa yliopistojen yleistä tai virastotyöaikaa (7 t 15 min). Kokoaikaisessa
työsuhteessa on 92 % vastanneista. Lähes kaikki vastaajat (91 %) voivat käyttää liukuvaa
työaikaa. Liukumasaldo on tavallisimmin 1-10 tuntia. 33 % vastaajista oli tehnyt ylitöitä
huhtikuussa. Yleisin ylityön syy oli työtehtävistä suoriutuminen (77 %). 34 % vastaajista pitää
ylitöiden määrää sopivana ja 29 % ei tee lainkaan ylitöitä.
Lähes puolet (43 %) vastaajista tuntee yliopistouudistuksen vain kohtalaisesti tai melko huonosti
(25 %). Näin ollen 45 % vastaajista on neutraaleja sanomaan uudistuksen onnistumisesta tai
epäonnistumisesta. Suurimmalta osin uudistuksella ei tunnu olevan merkitystä vastaajien
tyytyväisyyteen yliopistosta työpaikkana. 36 % kokee, että tyytyväisyys yliopistoon on vähentynyt.
44 %:lla työpaikoista on tehty organisaatiomuutoksia. Muutokset ovat onnistuneet vastaajien
mielestä kohtalaisesti (64 %). 38 % vastaajista tuntee kohtalaisesti muutosten sisällön. Kolme
tekijää, joista vastaajat ovat eniten eri mieltä esimiestoimintaa arvioitaessa, olivat:
muutostilanteiden hallinta, vastuun järkevä jakaminen ja riittävän palautteen antaminen työssä
onnistumisessa. Vain 7 % vastaajista toimi esimiesasemassa.
Eniten työssä jaksamista ja viihtymistä edistää aikaansaamisen ja hyödyllisyyden tunne sekä
tunne, että kykyihin luotetaan. Jatkuva muutos ja avoimuuden puute koetaan keskeisimpinä
työhyvinvointia heikentävänä tekijöinä. 19 % kokee työpaikkansa olevan uhattuna. 35 %
vastaajista ei ole osallistunut viimeisen vuoden aikana työnantajan järjestämiin koulutuksiin. 1-2
päivän koulutuksessa on käynyt 37 % vastaajista.
Tärkeimmät syyt ammattijärjestöön liittymiselle ovat mahdollisuus ansiosidonnaiseen
työttömyyspäivärahaan sekä parempi turva (palkkaus ja palvelusuhteen ehdot). Tärkeimpänä
ammattijärjestön tehtävänä vastaajat kokevat palkkaukseen liittyvät ja työllisyyteen (työpaikkojen
turvaaminen) koskevat kysymykset.
Tutkimus antaa hyvän kuvan liiton perusjäsenten näkemyksistä, sillä luottamustehtävä oli YHL:ssä
7 %:lla vastanneista. Vastaajista 16 % hoiti luottamustehtäviä omassa jäsenyhdistyksessään.
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2. VASTAAJARYHMÄ

Tutkimus toteutettiin vuonna 2011 kahdessa osassa, touko- ja elokuussa. Tässä
tutkimusraportissa on käsitelty saatuja vastauksia vuodelta 2011 sekä vertailtu niitä
vuoden 2007 tuloksiin. Jäsenkysely lähetettiin kaikkiaan 5908 henkilölle. Kohderyhmään
kuuluivat YHL:n jäsenet, joiden sähköpostiosoite oli liiton tiedossa. Kutsu tutkimukseen
palautui 138 sähköpostiosoitteesta takaisin lähettäjälle, joten kaikkiaan otoksen koko oli
5770. Tutkimukseen vastasi 1336 jäsentä, joten vastausprosentiksi muodostui 24 %.
Naisia vastaajista oli 1000 (75 %) ja miehiä 326 (25 %).

Kuva 1. Vastaajien peruskoulutus verrattuna edellisiin tutkimuskertoihin ja eroteltuna
sukupuolen mukaan.

Koulutustaustaltaan ylioppilaita on 68 % vastanneista ja 26 % keskikoulun tai peruskoulun
suorittaneita. Kansakoulun tai kansalaiskoulun käyneitä on vastaajissa 6 %. Edelliseen
tutkimuskertaan verrattuna ylioppilaiden osuus vastaajajoukossa oli kasvanut 5
prosenttiyksikköä (kuva 2). Naisten ja miesten peruskoulutustaustat ovat hyvin
samanlaiset. Naisista ylioppilastutkinnon on suorittanut vain hieman useampi kuin
miehistä.
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Kuva 2. Vastaajien ammatillinen koulutustausta (%).

Vastaajien ammatillista koulutustaustaa tarkasteltaessa on havaittavissa, että
vastaajajoukossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut
hieman edellisestä tutkimuskerrasta. Vuonna 2011 ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneiden osuus on vastaajajoukossa 19 %, kun se vuonna 2007 on 16 %.
Vastanneista miesten osuus (25 %) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneissa on
selvästi suurempi kuin naisten (18 %).
Suurin ryhmä ammatillisen koulutuksen mukaan jaoteltuna on ammatillisen opistotason
koulutuksen suorittaneet (41 %).
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yliopisto (ml. avoin yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, ylioppilaskunta) 91,7% (1225)
virasto 2,0% (27)
yhtiö 2,3% (31)
muu 4,0% (53)
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Kuva 3. Mikä seuraavista on työnantajasi?

Vastaajista 92 % työskenteli yliopistossa ja pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnonalaan kuuluvassa (2 %) virastossa tai yliopistosektorille sijoittuvassa yhtiössä (2 ).
Muulla toimialalla työskenteleviä oli 4 % vastaajista.

vakinainen virkasuhde 22,6% (299)
määräaikainen virkasuhde 3,1% (41)
toistaiseksi voimassa oleva (vakinainen) työsopimussuhde 64,6% (856)
määräaikainen työsopimussuhde 5,2% (69)
työllisyysvaroin palkattu 0,2% (3)
muu 4,3% (57)
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Kuva 4. Minkälaisessa palvelussuhteessa olet tällä hetkellä?

Palvelussuhteen lajina suurimmalla osalla (65 %) vastaajista oli toistaiseksi voimassaoleva
(vakinainen) työsopimussuhde. Määräaikaisessa työsopimussuhteessa oli 5 %
vastanneista. Vakinaisessa virkasuhteessa on 23 % vastaajista ja määräaikaisessa 3 %
vastaajista. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli yhteensä 110 vastaajaa. Ryhmän muu
muodostivat eläkeläiset, työttömät ja palkattomalla jaksolla olevat, mutta joukossa oli
myös vastauksia, jotka olisivat kuuluneet ryhmiin toistaiseksi voimassa oleva (vakinainen)
työsopimussuhde tai määräaikainen työsopimussuhde.
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Kuva 5. Palvelussuhteen laatu vuosina 2011, 2007, 2006 ja 1999.

Vastanneiden joukossa palvelussuhteissa vakinaisten määrä on kasvanut vertailuvuodesta
1999. Vastaavasti määräaikaisten työsuhteiden määrä on vähentynyt vastaajajoukossa.
Tästä voitaneen päätellä, että määräaikaisia palvelussuhteita on päättynyt, koska
vakinaisten palvelussuhteiden määrässä vuosina 2006-2011 ei ole tapahtunut oleellista
muutosta ja koska kohta muut on kasvanut vastaavana aikana. Kohta muut sisältää osaaikaisessa työ- tai virkasuhteessa olevat, eläkeläiset, työttömät ja palkattomalla vapaalla
olevat (esim. opinto- ja hoitovapaa).
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Kuva 6. Määräaikaisuuden peruste vuonna 2011 ja 2007.

Suurin osa määräaikaisessa palvelussuhteessa olevista vastaajista katsoi hoitamansa
tehtävän olevan pysyvä, vaikka työsuhde on määräaikainen. Tällaisten palvelussuhteiden
määrä on vuonna 2011 (54 %) lisääntynyt vuodesta 2007 (51 %). Naisilla oli hieman
enemmän edellä kuvattuja palvelussuhteita. Sijaisuuksien hoitaminen määräaikaisuuden
perusteena on vähentynyt vuodesta 2007. Vuoden 2011 vastaajajoukossa miehet (23 %)
hoitivat enemmän sijaisuuksia kuin naiset (19 %).
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0-1 20,0% (22)
2-3 30,9% (34)
4-5 11,8% (13)
6-7 11,8% (13)
8-9 4,5% (5)
10-11 4,5% (5)
12-13 4,5% (5)
14-15 3,6% (4)
16-17 0,9% (1)
18-19 0,9% (1)
20 tai enemmän 6,4% (7)
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Kuva 7. Peräkkäisten määräaikaisten työ- tai virkasuhteiden määrä nykyisessä työpaikassa.
(Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat)

Määräaikainen palvelussuhde nykyisessä työpaikassa oli ensimmäinen 20 %:lla. Kaksi tai
kolme peräkkäistä palvelussuhdetta oli 30 %:lla. Neljästä seitsemään peräkkäistä
määräaikaisuutta oli noin 23 %:lla vastaajista. Kymmenen tai useampia peräkkäisiä
palvelussuhteita oli runsaalla 20 %:lla.

0-1 27,5% (30)
2-3 26,6% (29)
4-5 16,5% (18)
6-7 6,4% (7)
8-9 6,4% (7)
10-11 6,4% (7)
14-15 1,8% (2)
16-17 2,8% (3)
18-19 0,9% (1)
20 vuotta tai kauemmin 4,6% (5)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kuva 8. Kuinka kauan peräkkäiset määräaikaiset työsuhteet ovat kestäneet. (Määräaikaisessa
palvelussuhteessa olevat)

Peräkkäiset määräaikaiset työsuhteet olivat pisimmillään kestäneet 20 vuotta tai
kauemmin (4 %) ja lyhyemmät tyypillisesti enimmillään vuoden (27 %). Määräaikainen
työsuhde oli kestänyt 2-3 vuotta 29 %:lla vastaajista.
Vuonna 2007 yleisimmät määräaikaisen palvelussuhteen kokonaiskestot olivat 1 vuosi (20
%) tai 2-3 vuotta (molemmat 14 %).
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0-1 4,8% (61)
2-3 7,3% (93)
4-5 5,9% (75)
6-7 5,7% (73)
8-9 6,2% (79)
10-11 8,0% (102)
12-13 8,3% (106)
14-15 5,5% (70)
16-17 5,5% (70)
18-19 2,7% (34)
20 vuotta tai kauemmin 39,9% (507)
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Kuva 9. Kuinka kauan palvelussuhde nykyisen työnantajan palveluksessa on kestänyt
yhtäjaksoisesti. (Kaikki vastaajat)

Nykyisen työnantajan kanssa palvelussuhde on kestänyt suurimmalla osalla vastanneista
20 vuotta tai kauemmin (40 %). Seuraavaksi suurimmat ryhmät muodostuvat 10—11 ja
12–13 vuotta saman työnantajan palveluksessa työskennelleistä vastaajista.

ATK 10,7% (141)
kirjasto 12,6% (166)
laboratorio 7,4% (98)
laboratoriotekninen 5,5% (72)
kasvien- ja eläintenhoito 1,4% (18)
tutkimus- ja opetus 3,6% (47)
maatalous 0,1% (1)
puusepäntyö 0,3% (4)
siivous 1,1% (15)
yliopistopaino 0,3% (4)
toimisto 26,9% (356)
hallinto (ml. suunnittelijat, kouluttajat) 20,4% (269)
virastomestari 3,5% (46)
kiinteistö 1,9% (25)
ei mikään yllä olevista 4,5% (59)
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Kuva 10. Mikä on ammattialasi?

Suurimman ammattialaryhmän vastaajista muodostivat toimistotehtävissä työskentelevät
(2011: 27 %; 2007: 28 %; 1999: 18 %) ja toiseksi suurimman ryhmän hallintotehtäviä
hoitavat (2011: 20 %; 2007: 23 %; 1999: 14 %). ATK- ja kirjastotyötä tekevät vastaajat
ovat seuraavaksi suurimmat ryhmät.
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3. PALKKAUS JA ARVIO TYÖNANTAJATOIMINNASTA

3.1 PALKKAUS JA PALKKAUSJÄRJESTELMÄT

Suomen Akatemian hallintohenkilöstön palkkausjärjestelmä 0,7% (9)
varastokirjaston palkkausjärjestelmä 0,2% (2)
opetushallituksen palkkausjärjestelmä 0,5% (7)
kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen Cimon palkkausjärjestelmä 0,1% (1)
pelastusopiston muun henkilöstön palkkausjärjestelmä 0,3% (4)
yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmä 91,7% (1201)
yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmä 1,3% (17)
pelastusopiston opetushenkilöstön palkkausjärjestelmä 0,1% (1)
muu 5,1% (67)
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Kuva 11. Minkä palkkausjärjestelmän mukaan palkkauksesi määritellään tämän hetkisessä
tehtävässä?

Yliopistojen muun henkilökunnan palkkausjärjestelmän piiriin kuuluu 92 % vastaajista.
Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän piiriin kuului runsas 1 %
vastaajista. Muiden kuin tutkimuksessa mainittujen palkkausjärjestelmien piirissä oli 5 %
vastaajista. Osa muuhun palkkausjärjestelmään kuuluvista vastaajista ilmoitti olevansa
kuntien tai valtion palkkausjärjestelmien piirissä.
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alle 800 € 0,9% (12)
801 - 900 € 0,1% (1)
901 - 1000 € 0,5% (7)
1001 - 1100 € 0,4% (5)
1101 - 1200 € 0,8% (11)
1201 - 1300 € 0,8% (11)
1301 - 1400 € 0,7% (9)
1401 - 1500 € 0,4% (5)
1501 - 1600 € 0,6% (8)
1601 - 1700 € 0,9% (12)
1701 - 1800 € 2,0% (26)
1801 - 1900 € 1,2% (16)
1901 - 2000 € 2,8% (37)
2001 - 2100 € 5,1% (67)
2101 - 2200 € 7,3% (95)
2201 - 2400 € 19,7% (257)
2401 - 2600 € 20,1% (263)
2601 - 2800 € 11,9% (155)
2801 - 3000 € 6,8% (89)
3001 - 3200 € 5,5% (72)
3201 - 3400 € 2,9% (38)
3401 - 3600 € 2,4% (31)
3601 - 3800 € 1,3% (17)
3801 - 4000 € 1,4% (18)
4001 - 4500 € 2,3% (30)
yli 4500 € 1,1% (14)
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Kuva 12. Mitkä olivat ns. säännölliset kuukausitulot (bruttotulo veroja vähentämättä; €/kk)
päätoimestasi?

Suurin osa vastaajista sijoittuu tuloluokkaan 2201 – 2400 euroa kuukaudessa (20 %) ja
2401 – 2600 euroa kuukaudessa (20 %). Veronalaiset tulot ovat välillä 2601 – 2800 euroa
kuukaudessa 12 %:lla vastanneista. Enemmän kuin 3000 euroa kuukaudessa ansaitsee 17
% vastaajista.
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Kuva 13. Vastaajat tuloluokittain vuosina 2011, 2007, 2006, 1999.

Vastaajien tulot ovat kasvaneet selvästi vuodesta 2007. Suurin tuloluokka muodostui 2201
– 2600 € kuukaudessa ansaitseviin.

Vuosi
Kaikki vastaajat
Kaikki vastaajat
Kaikki vastaajat
Kaikki vastaajat
Nainen
Nainen
Nainen
Nainen
Mies
Mies
Mies
Mies

2011
2007
2006
1999
2011
2007
2006
1999
2011
2007
2006
1999

Keskipalkka
2459
2226
2100
1645
2409
2183
2038
1603
2618
2351
2358
1934

Taulukko 1. Keskipalkkojen vertailu yleisesti sekä sukupuolen mukaan 1999, 2006, 2007, 2011.

Näin ollen myös keskipalkka on noussut 2459 euroon. Vastaajista miehet ansaitsevat
keskimäärin noin 200 euroa kuukaudessa enemmän kuin naiset.
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Ryhmä
ATK
hallinto
tutkimus- ja opetus
laboratoriotekninen
kirjasto
laboratorio
toimisto
kiinteistö
virastomestari
muut

Keskipalkka
1999
2318
2153
2531
1772
1780
1689
1554
1717

Keskipalkka
2007
2542
2461
2261
2158
2119
2060
2048
2008
1908
1959

Keskipalkka
2011
2966
2863
2421
2329
2393
2280
2291
2150
2112
2188

Muutos %
16,7
16,3
7,1
7,9
12,9
10,7
11,9
7,1
10,7
11,7

Taulukko 2. Ammattialojen palkat 1999, 2006, 2007, 2011.

Ammattialakohtaisia palkkoja tarkasteltaessa myös jokaisessa ryhmässä on tapahtunut
positiivista kehitystä palkan määrässä.

nainen
5,0% (49)
3,8% (37)
17,5% (171)
41,1% (402)
23,3% (228)
9,2% (90)
100,0% (977)

1400 €/kk tai vähemmän
1401 - 1800 €/kk
1801- 2200 €/kk
2201 - 2600 €/kk
2601 - 3200 €/kk
yli 3200 €/kk
Yhteensä

mies
2,2% (7)
4,1% (13)
13,2% (42)
36,4% (116)
26,6% (85)
17,6% (56)
100,0% (319)

Taulukko 3. Naisten ja miesten osuus tuloluokittain vuonna 2011.

Miehistä noin 18 % ansaitsee yli 3200 euroa kuukaudessa kun vastaavalle ansiotasolle
yltää 9 % naisista.
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Kuva 14. Vastaajien oma arvio palkkauksen tasosta verrattuna työmarkkinoilla yleensä
maksettavaan palkkaan samoista tai samankaltaisista tehtävistä.

Vastaajista 40 % arvioi saavansa hieman pienempää palkkaa kuin vastaavista tehtävistä
työmarkkinoilla yleensä maksetaan. Huomattavasti pienemmäksi palkkansa arvioi 23 %
vastaajista ja suunnilleen samantasoiseksi kuin muualla vastaavissa tehtävissä 22 %
vastaajista.
40 % naisista katsoo palkkansa olevan hieman alempi kuin muualla vastaavissa tehtävissä.
Miehillä vastaava lukema on 38 %. Suurin osa kaikista vastaajista arvioi palkkansa hieman
alemmaksi kuin muualla vastaavista töistä maksettaisiin (40 %). Eniten epävarmoja
palkkauksensa kilpailukyvystä löytyy alle 1800 euroa kuukaudessa ansaitsevista. Yli 3200
euroa kuukaudessa ansaitsevista noin kolmannes arvioi palkkauksensa olevan samaa
luokkaa kuin työmarkkinoilla yleensä, samassa tuloluokassa on myös eniten palkkansa
yleistä tasoa korkeammaksi arvioivia.
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Kehityskeskustelut ovat olleet rakentavia
Esimiehen ja työntekijän välinen vuorovaikutus on parantunut

28,0% (364) 14,1%

58,0% (754)

Arviointikeskustelut ovat olleet avoimia

15,2%

23,6%

61,3% (796)

Olen saanut riittävästi tietoa palkkausjärjestelmän perusteista

33,2% (431)

48,1% (625)

33,3% (433)

43,6% (568)

18,7%
23,1%

Työntekijä henkilönä ei ole vaikuttanut palkanmääräytymiseen

43,0% (560)

37,6% (489)

19,4%

Esimiehen tuntemus työntekijän tehtävistä on lisääntynyt

41,6% (541)

39,7% (516)

18,7%

Kohtelee nais- ja miestyöntekijöitä tasapuolisesti

39,1% (509)

31,8% (414)

29,1% (378)

On selkeä ja ymmärrettävä

36,2% (469)

49,2% (638)

Tehtävänimike ei ole vaikuttanut palkanmääräytymiseen

35,2% (456)

50,6% (656)

Kohtelee nuoria ja vanhoja työntekijöitä tasapuolisesti

32,9% (427)

14,6%
14,2%
27,3% (354)

39,8% (517)

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy työn vaativuuden perusteella

32,1% (417)

55,3% (720)

12,6%

Ottaa huomioon työtehtävien vaativuuden

30,7% (399)

56,0% (729)

13,3%

Kohtelee samanlaista tai samantyyppistä työtä tekeviä tasapuolisesti

28,4% (369)

Minuun sovellettu uusi palk.jär. toimii paremmin kuin aiempi palk.jär. 24,3% (316)
Kannustaa ammattitaidon kehittämiseen

22,3%

20,1%

51,6% (671)
38,3% (498)

37,3% (485)
17,0%

60,7% (787)
53,4% (690)

28,2% (364)

Aiemman palk.jär. muk. maks. palkka ei ole vaik. uuden palk.jär. muk. palkanmääritykseen

18,4%

Palkitsee hyvästä työsuorituksesta

16,8%

70,3% (916)

12,9%

Reagoi tehtävien muutoksiin

16,7%

68,7% (892)

14,6%

Yliopiston/viraston/yhtiön rahatilanne ei ole vaikuttanut palkan määritykseen

16,5%

Kohtelee eri henkilöstöryhmiä tasapuolisesti 14,6%
Palkkaporrastus eri työtehtävien välillä on oikeudenmukainen 14,4%

60,2% (784)

Antaa kilpailukykyisen palkkatason 13,6%

64,5% (836)

0%
samaa mieltä

eri mieltä

16,8%

66,7% (867)
53,2% (691)

20%
40%
en osaa sanoa

60%

32,1% (417)
25,4% (331)
21,9%
80%

100%

Kuva 15. Miten koet seuraavien asioiden toteutuneen palkkausjärjestelmässä.

Jäseniä pyydettiin arvioimaan palkkausjärjestelmää annettujen väittämien kautta. Suurin
osa vastaajista kertoo saaneensa riittävästi tietoa palkkausjärjestelmän perusteista (61 %
samaa mieltä). Arviointikeskustelut on koettu avoimiksi (58 % samaa mieltä) ja
kehityskeskustelut pääsääntöisesti rakentaviksi (48 % samaa mieltä). Kriittisimmin
vastaajat suhtautuivat väittämiin yliopiston tai viraston rahatilanne ei ole vaikuttanut
palkan määritykseen (67 % eri mieltä) ja palkkausjärjestelmä palkitsee hyvästä
työsuorituksesta (70 % eri mieltä) sekä palkkausjärjestelmä reagoi tehtävien muutoksiin
(69 % eri mieltä). Vastaajat eivät koe palkkausjärjestelmän antavan kilpailukykyistä
palkkatasoa (65 % eri mieltä) eikä palkkaporrastuksen eri tehtävien välillä katsota olevan
oikeudenmukainen (60 % eri mieltä).
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Tehtävänimike ei ole vaikuttanut palkanmääräytymiseen (nainen)
Tehtävänimike ei ole vaikuttanut palkanmääräytymiseen (mies)
Työntekijä henkilönä ei ole vaikuttanut palkanmääräytymiseen (nainen)
Työntekijä henkilönä ei ole vaikuttanut palkanmääräytymiseen (mies)
Esimiehen tuntemus työntekijän tehtävistä on lisääntynyt (nainen)
Esimiehen tuntemus työntekijän tehtävistä on lisääntynyt (mies)
Esimiehen ja työntekijän välinen vuorovaikutus on parantunut (nainen)
Esimiehen ja työntekijän välinen vuorovaikutus on parantunut (mies)
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy työn vaativuuden perusteella (nainen)
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy työn vaativuuden perusteella (mies)
Yliopiston/viraston/yhtiön rahatilanne ei ole vaikuttanut palkan määritykseen (nainen)
Yliopiston/viraston/yhtiön rahatilanne ei ole vaikuttanut palkan määritykseen (mies)
alk.jär. muk. maks. palkka ei ole vaik. uuden palk.jär. muk. palkanmääritykseen (nainen)
palk.jär. muk. maks. palkka ei ole vaik. uuden palk.jär. muk. palkanmääritykseen (mies)
On selkeä ja ymmärrettävä (nainen)
On selkeä ja ymmärrettävä (mies)
Reagoi tehtävien muutoksiin (nainen)
Reagoi tehtävien muutoksiin (mies)
Kannustaa ammattitaidon kehittämiseen (nainen)
Kannustaa ammattitaidon kehittämiseen (mies)
Palkkaporrastus eri työtehtävien välillä on oikeudenmukainen (nainen)
Palkkaporrastus eri työtehtävien välillä on oikeudenmukainen (mies)
Palkitsee hyvästä työsuorituksesta (nainen)
Palkitsee hyvästä työsuorituksesta (mies)
Antaa kilpailukykyisen palkkatason (nainen)
Antaa kilpailukykyisen palkkatason (mies)
Kohtelee nais- ja miestyöntekijöitä tasapuolisesti (nainen)
Kohtelee nais- ja miestyöntekijöitä tasapuolisesti (mies)
Kohtelee nuoria ja vanhoja työntekijöitä tasapuolisesti (nainen)
Kohtelee nuoria ja vanhoja työntekijöitä tasapuolisesti (mies)
Kohtelee eri henkilöstöryhmiä tasapuolisesti (nainen)
Kohtelee eri henkilöstöryhmiä tasapuolisesti (mies)
Kohtelee samanlaista tai samantyyppistä työtä tekeviä tasapuolisesti (nainen)
Kohtelee samanlaista tai samantyyppistä työtä tekeviä tasapuolisesti (mies)
Ottaa huomioon työtehtävien vaativuuden (nainen)
Ottaa huomioon työtehtävien vaativuuden (mies)
Olen saanut riittävästi tietoa palkkausjärjestelmän perusteista (nainen)
Olen saanut riittävästi tietoa palkkausjärjestelmän perusteista (mies)
Arviointikeskustelut ovat olleet avoimia (nainen)
Arviointikeskustelut ovat olleet avoimia (mies)
Kehityskeskustelut ovat olleet rakentavia (nainen)
Kehityskeskustelut ovat olleet rakentavia (mies)
Minuun sovellettu uusi palk.jär. toimii paremmin kuin aiempi palk.jär. (nainen)
Minuun sovellettu uusi palk.jär. toimii paremmin kuin aiempi palk.jär. (mies)

31,8% (308)
54,1% (524)
14,0%
45,6% (145)
39,6% (126)
14,8%
42,5% (414)
38,3% (373)
19,3% (188)
44,9% (142)
35,4% (112)
19,6% (62)
41,6% (405)
41,0% (399)
17,4%
41,6% (132)
36,6% (116)
21,8% (69)
42,2% (411)
34,1% (332)
23,8% (232)
47,9% (152)
31,5% (100)
20,5% (65)
32,0% (312)
55,0% (536)
12,9%
32,4% (103)
55,7% (177)
11,9%
15,3%
67,9% (661)
16,8%
19,6% (62)
63,3% (200)
17,1%
17,6%
54,7% (528)
27,7% (267)
20,5% (65)
49,5% (157)
30,0% (95)
34,0% (330)
50,6% (491)
15,4%
42,4% (134)
45,3% (143)
12,3%
15,9%
69,7% (677)
14,4%
18,6% (59)
66,2% (210)
15,1%
22,9% (222)
60,5% (587)
16,6%
20,6% (65)
61,7% (195)
17,7% (56)
13,4%
61,5% (599)
25,1% (244)
17,0%
56,0% (178)
27,0% (86)
17,4%
69,7% (680)
12,9%
14,8%
72,2% (229)
12,9%
13,4%
62,7% (609)
23,9% (232)
13,3%
70,5% (222)
16,2%
32,4% (315)
34,8% (339)
32,8% (319)
59,7% (190)
11,3%
28,9% (92)
30,5% (297)
42,0% (409)
27,4% (267)
40,6% (128)
32,4% (102)
27,0% (85)
12,7%
55,3% (537)
32,0% (311)
20,5% (65)
46,7% (148)
32,8% (104)
26,0% (253)
54,1% (526)
19,9% (194)
35,8% (114)
43,7% (139)
20,4% (65)
29,3% (286)
56,8% (554)
13,8%
34,8% (110)
53,8% (170)
11,4%
59,7% (580)
23,6% (229) 16,7%
65,1% (207)
23,9% (76) 11,0%
55,1% (536)
28,9% (281)
16,0%
66,4% (211)
25,2% (80) 8,5%
47,3% (459)
32,7% (318)
20,0% (194)
50,6% (161)
35,2% (112)
14,2%
24,1% (234)
38,2% (371)
37,8% (367)
24,9% (79)
38,8% (123)
36,3% (115)

0%
samaa mieltä

eri mieltä

20%
40%
en osaa sanoa

60%

80%

100%

Kuva 16. Naisten ja miesten näkemyksiä palkkausjärjestelmistä.

Tarkasteltaessa naisten ja miesten palkkausjärjestelmästä antamia arvioita huomio
kiinnittyy erityisesti väittämiin tehtävänimike ei ole vaikuttanut palkanmääräytymiseen, on

selkeä ja ymmärrettävä, kohtelee nais- ja miestyöntekijöitä tasapuolisesti, kohtelee eri
henkilöstöryhmiä tasapuolisesti ja arviointikeskustelut ovat olleet avoimia. Miehet ovat
olleet väittämistä useammin samaa mieltä. Suurin ero on havaittavissa väittämän kohtelee
nais- ja miestyöntekijöitä tasapuolisesti kohdalla, jossa miesvastaajista hyväksyi väittämän
noin 60 % ja naisvastaajista vain noin 32 %. Pääsääntöisesti miehet ovat olleet
tyytyväisempiä palkkausjärjestelmiin kuin naiset. Vastausten eroja selittänee miesten
parempi palkkataso.
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3.2 ARVIO TYÖNANTAJATOIMINNASTA

Kuva 17. Minkä kokonaisarvosanan antaisit omalle työnantajallesi?

Vastaajia pyydettiin antamaan työnantajalleen kokonaisarvosana kouluarvosanoin (4-10).
Työnantajat saivat vuonna 2011 keskiarvosanan 7,3. Keskiarvo jatkoi laskuaan vuodesta
1999 (7,6). Määräaikainen henkilöstö antoi hieman korkeampia arvosanoja (7,4)
työnantajalle kuin vakinainen henkilöstö (7,3).
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Kuva 18. Minkä kokonaisarvosanan antaisit omalle työnantajallesi (yhdistyskohtaiset)

Yhdistyksittäin vertailtuna Svenska handelshögskolanissa työskentelevät antavat selvästi
muita korkeamman arvosanan (8,3). Heikoimman arvosanan antaa Lapin yliopiston
henkilökunta (6,7). Kokonaisarvosanojen keskiarvo on 7,2.
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4

5

6

7

8

SHHPF, 6 kpl
7,4

PfÅA, 56 kpl

7,3

TaiHY, 9 kpl

7,1

OHY, 7 kpl

6,6

JYHY, 100 kpl

6,6

TTYHY, 40 kpl

6,6

OYHY, 75 kpl

6,6

HYHY RY, 487 kpl

6,5

AaltoHY, 56 kpl

6,5
6,4

VYHY, 28 kpl

6,3

TYHY, 109 kpl
LTYHY, 64 kpl

6

ISYHY, 148 kpl

6

LAYHY, 15 kpl

5,8

TaYHY, 79 kpl

10

8

SAHY, 7 kpl

PeOH, 5 kpl

9

5,5
5,4

Kuva 29. Kokonaisarvosana työnantajan henkilöstöpolitiikasta yhdistyksittäin.
Työnantajan saamat kokonaisarvosanat henkilöstöpolitiikasta ovat yleisesti heikompia kuin
kokonaisarvosanat työnantajatoiminnasta. Yhdistyksittäin vertailtuna Svenska
handelshögskolanissa ollaan jälleen tyytyväisimpiä työnantajan henkilöstöpolitiikkaan
(8,0). Heikoimman arvosanan antaa Tampereen yliopiston henkilökunta (5,4).
Kokonaisarvosanojen keskiarvo työnantajan henkilöstöpolitiikasta on 6,5.
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3.3 MUUTOKSET TYÖSSÄ
Tutkimuksessa selvitettiin myös työtehtävien sisällöllistä muutosta ja niiden vaikutusta
työssä viihtymiseen sekä kiireen määrää.

54,2% (710)

0%

45,8% (599)

20%

40%

60%
kyllä
ei

80%

55,6% (544)

nainen

44,4% (435)

49,1% (157)

mies
0%

20%

100%

50,9% (163)
40%
kyllä

60%
ei

80%

100%

Kuva 20. Ovatko työtehtäväsi muuttuneet viimeisen vuoden aikana (kaikki vastaajat, naiset ja
miehet)

lisännyt huomattavasti 10,5% (74)
lisännyt jonkin verran 42,1% (297)
ei ole lisännyt eikä vähentänyt 21,5% (152)
vähentänyt jonkin verran 17,1% (121)
vähentänyt huomattavasti 8,8% (62)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kuva 21. Koetko työtehtävissä tapahtuneen muutoksen lisänneen vai vähentäneen työn
mielekkyyttä?

Vastaajista 54 % arvioi työtehtäviensä muuttuneen viimeisen vuoden aikana. Naisista 56
%:lla työtehtävät ovat muuttuneet viimeisen vuoden aikana ja miehistä 49 %:lla. Jos
työtehtävät olivat muuttuneet, vastaajilta kysyttiin muutoksen mielekkyyden suuntaa.
Muutosten voidaan katsoa olleen pääasiassa positiivisia: enemmistö koki työnsä
muuttuneen jonkin verran mielekkäämmäksi (42 %) ja huomattavasti mielekkäämmäksi
(11 %) vastanneista. Työtehtävissä tapahtuneet muutokset olivat vähentäneet työn
mielekkyyttä jonkin verran 17 %:lla vastaajista ja huomattavasti 9 %:lla vastaajista.
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vähentyneet huomattavasti 1,9% (24)
vähentyneet jonkin verran 7,9% (102)
eivät vähentyneet eivätkä lisääntyneet 30,8% (399)
lisääntyneet jonkin verran 41,3% (535)
lisääntyneet huomattavasti 18,2% (236)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kuva 22. Onko työtehtäviesi määrässä tapahtunut muutosta viimeisen vuoden aikana?

Vastaajilta kysyttiin myös työtehtävien määrässä tapahtuvan muutoksen suuntaa. 41 %
arvioi työmäärän lisääntyneen jonkin verran ja 18 % lisääntyneen huomattavasti. 8 %
vastaajista arvioi työtehtävien määrän vähentyneen jonkin verran.

vähentynyt huomattavasti 2,0% (26)
vähentynyt jonkin verran 8,0% (104)
ei vähentynyt eikä lisääntynyt 32,9% (427)
lisääntynyt jonkin verran 39,1% (508)
lisääntynyt huomattavasti 18,0% (233)
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40%

60%

80%

100%

Kuva 23. Onko tapahtunut muutosta kiireen osalta viimeisen vuoden aikana?

Arvioitaessa viimeisen vuoden aikana ollut kiirettä, vastaajista 39 % ilmoitti kiireen
lisääntyneen jonkin verran ja 18 % lisääntyneen huomattavasti. Kiireen määrän on arvioitu
kokonaisuudessaan selvästi kasvavan. Kiireen kasvua arvioi 57 % ja vähentymistä 10 %.
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Kuva 24. Onko tapahtunut muutosta kiireen osalta viimeisen vuoden aikana?

Kiireen osalta työssä tapahtuneiden muutosten arviointia vuosien 2007 ja 2011 välillä
vertailtaessa voidaan todeta, että kiire on lisääntynyt huomattavasti kolmella
prosenttiyksiköllä vuodesta 2007.
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4. TYÖAIKA

4.1 TYÖAIKA JA LIUKUMAT
Työaikaa koskevan kysymyksen vastauksissa oli nähtävissä kaiku yliopistouudistusta
edeltävältä ajalta: virastotyöajan piirissä ilmoitti olevansa 66 % vastaajista, vaikka
virastoissa työskentelee 2 % vastanneista. Yliopistoissa 1.8.2010 käyttöönotettu
yliopistojen yleinen työaika on saman mittainen kuin virastotyöaika, joten sekaannus on
ymmärrettävä.

Kuva 25. Mitä työaikaa noudatat?

Valtaosa tutkimukseen osallistuneista (88 %) noudattaa 7 tunnin 15 minuutin työaikaa
(virasto- ja yliopistojen yleinen työaika). Viikkotyöaikaa (7 tuntia 39 minuuttia) ilmoitti
noudattavansa 6 % vastaajista. Heistä osa työskentelee kunta-alalla ja osa yliopistoissa.
Ilmeisesti viikkotyöajan ilmoittaneet yliopistolaiset ovat ennen yhtenäiseen työaikaan
siirtymistä kuuluneet viikkotyöajan piiriin ja vastaus tuli ns. vanhasta muistista.
Yliopistosektorilla jaksotyöaika on käytössä Helsingin yliopiston eläinsairaalassa.
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92,4% (1198)

0%

20%

7,6%
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Kuva 26. Onko työsuhteesi koko- vai osa-aikainen?

Kokoaikaisessa työsuhteessa on 92 % vastaajista.

90,8% (1183)

0%

20%

40%

9,2% (120)

60%
kyllä
ei

80%

100%

Kuva 27. Onko sinulla mahdollisuus käyttää työajan liukumaa?

Kaikista vastanneista 91 %:lla oli mahdollisuus liukuman käyttöön. Tavallisimmin
saldokertymä oli alle 10 tuntia: 1-5 tuntia (19 %)ja 6-10 tuntia (17 %). Hälyttävän
korkeita (41 tuntia tai enemmän) oli 6 %:lla vastaajista.
-20 tai enemmän 0,1% (1)
-11 - -20 1,0% (11)
-6 - -10 1,6% (18)
-1 - -5 6,1% (67)
0 3,6% (39)
1 - 5 19,2% (210)
6 - 10 16,7% (182)
11 - 15 10,8% (118)
16 - 20 11,6% (127)
21 - 25 6,5% (71)
26 - 30 6,2% (68)
31 - 35 3,2% (35)
36 - 40 7,1% (77)
41 - 50 1,7% (19)
51 - 60 1,0% (11)
61 - 70 0,9% (10)
70 tai enemmän 1,5% (16)
en tiedä/en osaa sanoa 1,1% (12)
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80%

100%

Kuva 28. Jos kyllä, paljonko liukuman saldo on tällä hetkellä?

26

2007
12,6
12,4
13,7
14,8
14,6
14,5
14,1
13,1
12,9
12,5
9,6
8,8
8,4
19
12
13
10

Yhteensä
naiset
miehet
hallinto
atk
tutkimus ja opetus
virastomestari
toimisto
laboratoriotekninen
muut
kiinteistö
kirjasto
laboratorio
esimies
ei esimies
vakinainen
määräaikainen

2011
17,6
15,7
23,7
20,3
15,5
21
18,9
14,5
44,3
20,3
22,4
10,1
14,9
50,4
15,4
16
13,5

Taulukko 4. Liukumasaldojen keskiarvot eri ryhmissä.

Liukumasaldojen keskiarvot ovat kasvaneet vuodesta 2007. Esimiestehtävissä
työskentelevillä on selvästi enemmän liukumasaldoa kuin työntekijöillä.

4.2 YLITYÖT

32,8% (425)

0%

20%

nainen

mies
0%

67,2% (870)

40%

60%
kyllä
ei

31,7% (307)

100%

68,3% (662)

36,7% (116)
20%

80%

63,3% (200)
40%
kyllä

60%
ei

80%

Kuva 29. Ylityön tekeminen vuonna 2011.
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100%

hallinto (ml. suunnittelijat, kouluttajat)
kiinteistö

45,9% (122)

54,1% (144)

41,7% (10)

58,3% (14)

tutkimus- ja opetus

36,4% (16)

63,6% (28)

ATK

34,3% (47)

65,7% (90)

virastomestari

33,3% (15)

66,7% (30)

kasvien- ja eläintenhoito

33,3% (6)

66,7% (12)

laboratoriotekninen

32,9% (23)

67,1% (47)

ei mikään yllä olevista

32,8% (19)

67,2% (39)

laboratorio

31,3% (30)

68,8% (66)

toimisto

30,0% (104)

70,0% (243)

siivous 20,0% (3)
kirjasto

80,0% (12)

18,4%

81,6% (129)

maatalous

100,0% (1)

puusepäntyö

100,0% (4)

yliopistopaino

100,0% (4)
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Kuva 30. Ylityön tekeminen ammattialoittain vuonna 2011.

33 % vastaajista oli tehnyt ylityötä vuonna 2011. Miehet tekivät jonkin verran enemmän
ylityötä vuonna 2011 kuin naiset. Ammattialoittain vertailtuna eniten ylityötä tehtiin
hallinto-, kiinteistö- sekä opetus- ja tutkimustehtävissä.
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28,9% (122)

0%

71,1% (300)

20%

40%

60%
kyllä
ei

27,2% (83)

nainen

0%

100%

72,8% (222)

33,9% (39)

mies

80%

66,1% (76)
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ei
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Kuva 31. Onko sinulla ylitöitä varten esimiehen määräys tai lupa (vuosi 2011 ja sukupuoli)

29 % oli lupa ylityöhin esimieheltä. Miehistä 34 %:lla ja naisista 27 %:lla oli esimiehen
lupa ylityölle.

työtehtävistä suoriutuminen vaati ylityön tekemistä 77,0% (324)
uusien työmenetelmien/laitteiden/tietojärjestelmien käytön opettelu tai muu vastaava uusiin asioihin perehtyminen vaati ylityön tekemistä 23,5% (99)
täydentävällä rahoituksella järjestettävän toiminnan lisääntyminen vaati ylityön tekemistä 8,1% (34)
rakenteelliseen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet (esim. tehtävien tai yksikön uudelleen organisointi) 15,9% (67)
muu syy 25,9% (109)
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100%

Kuva 32. Mikä on ylityön syynä?

Työtehtävien määrän lisääntyminen näkyy: Ylityön syynä oli 77 %:lla työtehtävistä
suoriutuminen. Toiseksi suurin syy ylityön tekemiselle oli muut syyt, kuten sairauslomat ja
päivystystehtävät sekä ennalta arvaamattomat uudet työt.
Kuvan 24 mukaan kiire oli lisääntynyt. Tästä voidaan päätellä, että työntekijöiden
työmäärä on lisääntynyt.
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ylityöt on korvattu täysin 50,5% (193)
ylityöt on korvattu osittain 17,8% (68)
en ole saanut mitään korvausta 31,7% (121)
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Kuva 33. Oletko saanut esimiehen määräyksestä tai luvalla tekemästä ylityöstä virka- tai
työehtosopimuksen mukaisen korvauksen?

ylityöt on korvattu täysin 28,2% (113)
ylityöt on korvattu osittain 15,5% (62)
olen pyytänyt, mutta en ole saanut mitään korvausta 3,0% (12)
en ole pyytänyt mitään korvausta 53,4% (214)
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Kuva 34. Oletko saanut ilman esimiehen määräystä tai lupaa tehdystä ylityöstä korvauksen?

Yli puolelle vastaajista esimiehen luvalla tai määräyksestä tehty ylityö on korvattu
rahallisesti tai vapaa-aikana. Täysimääräisesti ylityöt on korvattu puolelle vastaajista (50
%) ja osalle (18 %) ylityöt on korvattu osittain. Ilman korvausta on jäänyt 32 %
vastaajista.
Ilman esimiehen määräystä tai lupaa tehtyä ylityötä on korvattu 28 %:lle vastanneista.
Suurin osa vastaajista (53 %) ei ole pyytänyt mitään korvausta ylityöstä.
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1 - 5 11,8% (128)
6 - 10 12,4% (134)
11 - 15 6,4% (69)
16 - 20 7,1% (77)
21 - 25 2,3% (25)
26 - 30 5,4% (58)
31 - 40 3,0% (32)
41 - 50 1,9% (21)
51 - 60 1,5% (16)
61 - 70 0,5% (5)
70 tai enemmän 1,7% (18)
liukuman puitteissa 0,7% (8)
ei yhtään 45,4% (491)
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Kuva 35. Minkä verran olet tehnyt ylityötä viimeisen kolmen kuukauden aikana?

45 % vastaajista ei ole tehnyt tunteina laskettuna lainkaan ylityötä. 6-10 tuntia ylitöitä on
tehnyt 12 % vastaajista ja 1-5 tuntia 12 % vastaajista. Kysyttäessä ylityöstä saatua
korvausta 64 % vastaajista ei ole tehnyt ylityötä, josta ei olisi saanut korvausta.
Suurimmat ryhmät tehdyistä korvauksettomista ylityöstä muodostuivat kohtiin: 1-5 tuntia
(8 %) ja 6-10 tuntia (9 %).

keskiarvo
20,8

mediaani
15,0

min
1,0

max
280,0

Nainen

19,7

14,5

1,0

200,0

Mies

24,1

18,0

1,0

280,0

ei esimies

20,3

15,0

1,0

280,0

esimies

28,3

18,0

3,0

200,0

muu

19,0

30,0

1,0

30,0

määräaikainen työsopimussuhde

23,7

20,0

2,0

120,0

määräaikainen virkasuhde

17,1

10,0

1,0

80,0

toistaiseksi voimassa oleva (vakinainen) työsopimussuhde

19,6

15,0

1,0

150,0

työllisyysvaroin palkattu

6,0

6,0

6,0

6,0

vakinainen virkasuhde

24,2

15,0

1,0

280,0

Yhteensä 2011

Taulukko 5. Kolmen kuukauden aikana tehdyt ylityöt eri vastaajaryhmissä.

Esimiehet ovat tehneet hieman muita enemmän ylityötä. Keskiarvon mukaan tarkasteltuna
kolmessa kuukaudessa on tehty yhteensä noin 21 tuntia ylitöitä. Määrä on hieman noussut
vuodesta 2007, jolloin vastaava lukema oli 20 tuntia.
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1 - 5 8,4% (81)
6 - 10 8,6% (83)
11 - 15 4,0% (39)
16 - 20 4,2% (40)
21 - 25 1,2% (12)
26 - 30 3,1% (30)
31 - 40 1,6% (15)
41 - 50 1,0% (10)
51 - 60 1,1% (11)
61 tai enemmän 1,3% (13)
liukuman puitteissa 0,6% (6)
ei yhtään 64,3% (619)
en osaa sanoa 0,4% (4)
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Kuva 36. Minkä verran olet tehnyt viimeisen kolmen kuukauden aikana sellaisia ylitöitä, joista
et ole saanut korvausta?

Suurin osa on saanut tekemästään ylitöistä korvauksen. Viimeisen kolmen kuukauden
aikana suurin ryhmä korvauksettomista ylitöistä syntyy luokkaan 6-10 tuntia (9 %).
keskiarvo
19,9

mediaani
12,0

min
0,5

max
150,0

Nainen

19,6

15,0

0,5

150,0

Mies

20,6

10,0

2,0

120,0

ei esimies

19,0

10,0

0,5

150,0

esimies

32,2

20,0

4,0

150,0

muu

33,4

30,0

2,0

95,0

määräaikainen työsopimussuhde

21,8

16,0

3,0

100,0

määräaikainen virkasuhde

15,2

10,0

3,0

35,0

toistaiseksi voimassa oleva
(vakinainen) työsopimussuhde

20,3

10,0

0,5

150,0

vakinainen virkasuhde

18,0

15,0

1,0

150,0

Yhteensä 2011

Taulukko 6. Korvauksetta tehtyjen ylitöiden tunnuslukuja eri vastaajaryhmissä.
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6,4% 11,8% (134)

0%

61,8% (702)

16,1% (183)

20%
40%
60%
vähentynyt huomattavasti
vähentynyt jonkin verran
lisääntynyt jonkin verran
lisääntynyt huomattavasti

80%
pysynyt ennallaan

3,9%

100%

Kuva 37. Miten ylityön määrä on mielestäsi kehittynyt viimeisen vuoden aikana?

Ylityötuntien keskiarvoja tarkasteltaessa on havaittavissa, että esimiestehtävissä
työskentelevät tekevät huomattavasti enemmän korvauksetonta ylityötä kuin työntekijät.
62 % vastaajista arvioi ylityön määrän pysyneen ennallaan. Vastanneista 16 % katsoi
ylitöiden määrän lisääntyneen jonkin verran ja 12 % vähentyneen jonkin verran.
Kokonaisuudessaan ylityön arvioitiin lisääntyneen.

18,0% (226)

0%

15,6% (195)

34,2% (429)

3,0%

20%
40%
60%
en haluaisi tehdä ollenkaan ylitöitä
haluaisin vähentää ylitöitteni määrää
haluaisin tehdä enemmänkin ylitöitä
en tee ylitöitä

29,2% (366)

80%
ylitöiden määrä on sopiva

100%

Kuva 38. Suhtautuminen ylityöhön?

keskiarvo
18,8

mediaani
12,0

min
1,0

max
280,0

erittäin huonosti

10,0

10,0

10,0

10,0

haluaisin vähentää ylitö

26,0

26,0

26,0

26,0

lisännyt huomattavasti

50,5

25,0

2,0

150,0

lisännyt jonkin verran

20,3

15,0

5,0

60,0

melko huonosti

19,5

19,5

9,0

30,0

pysynyt ennallaan

20,0

20,0

20,0

20,0

vähentänyt huomattavasti

26,5

20,0

1,0

200,0

vähentänyt jonkin verran

19,8

15,0

1,0

120,0

ei merkitystä

Taulukko 7. Suhtautuminen ylityöhön ja tehtyjen ylitöiden määrä kyselyä edeltäneen kolmen
kuukauden aikana.

34 % vastaajista kokee ylityön määrän sopivaksi, 16 % haluaisi vähentää ylitöiden määrää
ja 18 % ei haluaisi tehdä lainkaan ylitöitä. Vastanneista 29 % ei tee lainkaan ylitöitä.

33

5. YLIOPISTOUUDISTUS

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka hyvin liiton jäsenet kokevat tuntevansa 1.1.2010
voimaan tulleen yliopistouudistuksen, sillä suurin osa YHL:n jäsenistä työskentelee
yliopistosektorilla. Seuraavissa kuvissa esitetään arvio myös jäsenyhdistyksittäin.

erittäin hyvin 5,7% (69)
melko hyvin 23,1% (281)
kohtalaisesti 42,7% (520)
melko huonosti 24,6% (299)
erittäin huonosti 3,9% (48)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kuva 39. Kuinka hyvin tunnet yliopistouudistuksen?

Yliopistouudistuksen tunsi hyvin (6 %) tai melko hyvin (23 %) lähes kolmannes
vastaajista. Kohtalaisesti yliopistouudistuksen katsoi tuntevansa 43 % vastanneista. Melko
huonosti uudistuksen tunsi neljännes vastaajista.
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Kuva 40. Kuinka hyvin tunnet yliopistouudistuksen – yhdistyksittäin.

Yhdistyksittäin vastauksia tarkasteltaessa hajonta oli melko suurta, sillä 46 % Lapin
yliopiston henkilökuntayhdistyksen kyselyyn vastanneista jäsenistä katsoi tuntevansa
yliopistouudistuksen melko hyvin. Melko huonosti uudistuksen arvioi tuntevansa 56 %
Svenska handelshögskolans personalföreningin vastanneista jäsenistä ja 57 % Vaasan
yliopistoyhteisön henkilökuntayhdistyksen jäsenistä.

erittäin hyvin 0,4% (5)
melko hyvin 12,8% (152)
ei hyvin eikä huonosti 45,1% (537)
melko huonosti 33,8% (403)
erittäin huonosti 7,9% (94)
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Kuva 41. Kuinka hyvin yliopistouudistus mielestäsi onnistui?
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100%

Kuva 42. Miten yliopistouudistus on vaikuttanut tyytyväisyyteesi yliopistoon työpaikkana yhdistyksittäin

Yliopistouudistuksen onnistumiseen suhtautui erittäin tai melko kriittisesti 41 %
vastanneista. Suurin osa vastaajista valitsi vaihtoehdon ei hyvin eikä huonosti (34 %)
Uudistuksen melko onnistuneeksi arvioi 13 % vastaajista. Tyytymättömimpiä uudistukseen
olivat vastaajat Itä-Suomen yliopiston henkilöstöyhdistyksestä (melko huonosti 45 %,
erittäin huonosti 12 %). Tyytyväisimpiä taas olivat Taideyliopistojen
henkilökuntayhdistyksen vastaajat (melko hyvin 29 %).
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vähentänyt huomattavasti 13,0% (156)
vähentänyt jonkin verran 35,6% (427)
ei merkitystä 46,2% (554)
lisännyt jonkin verran 4,7% (56)
lisännyt huomattavasti 0,6% (7)
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Kuva 43. Miten yliopistouudistus on vaikuttanut tyytyväisyyteesi yliopistoon työpaikkana?

Kuva 44. Miten yliopistouudistus on vaikuttanut tyytyväisyyteesi yliopistoon työpaikkana –
yhdistyksittäin.

Vastaajista 46 % kokee, ettei yliopistouudistuksella ole ollut merkitystä tyytyväisyyteen
yliopistoon työpaikkana. Lähes puolet vastaajista katsoo, että uudistus on vähentänyt
tyytyväisyyttä jonkin verran (36 %) ja huomattavasti (13 %). Huomattavaa on, että vain 6
% vastaajista katsoo yliopistouudistuksen parantaneen työtyytyväisyyttä jonkin verran tai
huomattavasti (alle 1 %).
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Virkasuhteen muuttuminen työsuhteeksi sujui ongelmitta, 1183 kpl

3,5

Yliopistouudistus on merkinnyt yliopistojen autonomian kasvamista, 1188 kpl

3,0

Ulkoisen edustuksen kasvaminen yliopistojen hallinnossa on myönteistä, 1186 kpl

2,9

Määräaikaisten työntekijöiden asema on parantunut, 1169 kpl

2,8

Kohtaamiskäytänteet ovat kohentuneet, 1162 kpl

2,7

Yliopistouudistus on parantanut yliopistojen ja muun yhteiskunnan välisiä suhteita, 1193 kpl

2,7

Pystyn nykyään keskittymään paremmin ydintehtäviini, 1178 kpl

2,6

Opetushenkilöstöä on enemmän kuin ennen, 1148 kpl

2,6

Yliopistouudistus ei ole näkynyt työssäni millään tavalla, 1200 kpl

2,6

Akateeminen vapaus on lisääntynyt, 1170 kpl

2,5

Tunnen, että jaksan työssäni paremmin kuin ennen, 1180 kpl

2,5

Saan nykyään paremmin tietoa yliopistoni asioista, 1167 kpl

2,4

Avoimuus työyhteisössäni on lisääntynyt, 1173 kpl

2,3

Työtyytyväisyyteni on yliopistouudistuksen myötä parantunut, 1173 kpl

2,3

Hallinnolliset tehtävät vievät vähemmän aikaa kuin ennen, 1171 kpl

2,3

Työilmapiiri työyhteisössäni on yliopistouudistuksen myötä parantunut, 1186 kpl

2,2

Yksikössäni on enemmän määrärahoja kuin ennen, 1177 kpl

2,1

Byrokratia on vähentynyt, 1171 kpl

1,8
max 5

Kuva 45. Yliopistouudistusta koskevien annettujen väittämien arviointi – keskiarvot.

Vastaajat arvioivat yliopistouudistuksen vaikutuksia omassa yliopistossaan useiden
annettujen väittämien avulla. Asteikkona arvioinnissa oli 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin
samaa mieltä. Korkeimman keskiarvon sai väittämä virkasuhteen muuttaminen
työsuhteeksi sujui ongelmitta (keskiarvo 3,5). Heikoimman arvosanan sai väittämä
byrokratia on vähentynyt (1,8).
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37,3% (152)

23,8% (97) 21,8% (89)

Yliopistouudistus ei ole näkynyt työssäni millään tavalla 20,7% (86) 30,8% (128)

12,5%

24,3% (101) 14,7% 9,4%

Virkasuhteen muuttuminen työsuhteeksi sujui ongelmitta

Ulkoisen edustuksen kasvaminen yliopistojen hallinnossa on myönteistä 8,6% 18,1%

46,3% (189)

28,7% (117) 25,3% (103)

Hallinnolliset tehtävät vievät vähemmän aikaa kuin ennen

15,0% 17,2%

Määräaikaisten työntekijöiden asema on parantunut

49,5% (202)

Pystyn nykyään keskittymään paremmin ydintehtäviini 13,5% 24,6% (100)
17,6%

Yliopistouudistus on merkinnyt yliopistojen autonomian kasvamista

42,9% (173)

Byrokratia on vähentynyt
Työtyytyväisyyteni on yliopistouudistuksen myötä parantunut

19,7%
14,5%

31,8% (128)

26,4% (106)

34,4% (140)

Yksikössäni on enemmän määrärahoja kuin ennen

1

2

4

42,8% (174)

68,1% (275)
26,8% (109)

Yliopistouudistus on parantanut yliopistojen ja muun yhteiskunnan välisiä suhteita 8,7%20,6% (85)
20%
5

9,2%

59,4% (238)

21,6% (87) 26,1% (105)

0%
3

21,8% (88)

43,1% (175)
43,9% (176)

19,0%

Kohtaamiskäytänteet ovat kohentuneet 8,2% 16,6%
Avoimuus työyhteisössäni on lisääntynyt

48,0% (196)

22,6% (92) 30,0% (122)

Työilmapiiri työyhteisössäni on yliopistouudistuksen myötä parantunut

11,5%

29,6% (121)

55,3% (224)

20,9% (85) 29,6% (120)

Saan nykyään paremmin tietoa yliopistoni asioista
Opetushenkilöstöä on enemmän kuin ennen

42,5% (174)

15,8% 21,2% (86)

Akateeminen vapaus on lisääntynyt

15,4%

47,7% (194)

16,9% 25,5% (104)

Tunnen, että jaksan työssäni paremmin kuin ennen

21,3% (87)

33,7% (137) 8,1%

34,9% (142)

41,2% (166)
59,6% (246)
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Kuva 46. Yliopistouudistusta koskevien annettujen väittämien arviointi – jakaumat.

Jakaumien mukaan tarkasteltuna 22 % antoi vastauksen 5= täysin samaa mieltä
väittämään virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi sujui ongelmitta. Täysin eri mieltä –
vastaus annettiin useimmin väittämiin byrokratian on vähentynyt, yksikössäni on
enemmän määrärahoja kuin ennen ja hallinnolliset tehtävät vievät vähemmän aikaa kuin
ennen.
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6. ORGANISAATIOMUUTOKSET JA
TYÖSSÄJAKSAMINEN

Virastoissa ja yhtiöissä työskenteleviltä jäseniltä kysyttiin, oliko heidän työpaikoillaan tehty
organisaatiouudistuksia sekä pyydettiin arvioimaan toteutettujen muutosten tunnettuutta
ja onnistumista.

43,6% (41)

0%

20%

56,4% (53)

40%

60%
kyllä
ei

80%

100%

Kuva 47. Onko työpaikallasi tehty organisaatiomuutoksia?

Noin puolet vastaajista kertoi, että työpaikalla oli tehty tai oli tekeillä
organisaatiomuutoksia. Muutokset olivat tavallisimmin koskeneet hallinnon muuttamista tai
esimiessuhteiden uudelleen järjestelyitä sekä tiimien organisaatiorakenteen muutoksia.

erittäin hyvin 4,2% (3)
melko hyvin 22,5% (16)
kohtalaisesti 38,0% (27)
melko huonosti 16,9% (12)
erittäin huonosti 18,3% (13)
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Kuva 48. Miten hyvin tunnet muutosten sisältöä?

38 % vastaajista katsoi tuntevansa muutosten sisällön kohtalaisesti. Melko hyvin koki
muutosten sisällön tuntevansa 23 % ja melko huonosti 17 % vastanneista.
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melko hyvin 15,6% (10)
kohtalaisesti 64,1% (41)
melko huonosti 15,6% (10)
erittäin huonosti 4,7% (3)
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Kuva 49. Kuinka muutokset ovat mielestäsi onnistuneet?

Kohtalaisen onnistuneeksi muutoksen arvioi 64 % vastanneista. Yksikään vastaajista ei
kokenut muutosta erityisen onnistuneeksi. Viidennes kyselyyn osallistuneista arvioi
organisaatiomuutosten epäonnistuneen.

vähentänyt huomattavasti 10,9% (7)
vähentänyt jonkin verran 17,2% (11)
ei merkitystä 65,6% (42)
lisännyt jonkin verran 6,3% (4)
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Kuva 50. Ovatko muutokset lisänneet tyytyväisyyttäsi työpaikkaasi?

Myös organisaatiomuutosten vaikutusta vastaajien työtyytyväisyyväisyyteen tiedusteltiin.
Suurimmalle osalle (66 %) muutoksilla ei ole ollut merkitystä. Kolmannes katsoo, että
muutos on vähentänyt huomattavasti (11 %) tyytyväisyyttä työpaikkaan ja jonkin verran
(17 %). Vain 6 % vastaajista kokee muutoksen lisänneen tyytyväisyyttä jonkin verran.
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27,6% (352)
9,5%

Jatkuva muutos

62,9% (803)

Avoimuuden puute

62,2% (794)

27,3%

Vastuiden epäselvyys

62,1% (795)

26,5%

59,1% (754)

Palkkauksen epäoikeudenmukaisuus
Työstä maksettava liian pieni palkka

56,6% (720)

Epäoikeudenmukainen työnjako

55,2% (704)

26,3%

31,5% (401)
30,9% (394)13,9%

54,6% (693)

Kiire/kireät aikataulut

14,7%

36,9% (468)

Tunne, ettei työtäni arvosteta

50,9% (648)

37,3% (475)

Henkinen uupuminen

50,1% (637)

40,3% (512) 9,6%

Tietojärjestelmiin liittyvät ongelmat

50,0% (635)

37,7% (479) 12,4%

Työtä koskevien vaikutusmahdollisuuksien puute

47,3% (599)

38,3% (485) 14,4%

Työyksikön henki

43,3% (553)

Esimiehen vuorovaikutustaidot

41,7% (532)

Tunne, että eri ammattialoilla työskentelevien tasa-arvo ei toteudu

40,5% (516)

Fyysinen uupuminen

39,1% (495)

Tunne, ettei kykyihini luoteta

38,2% (485)

Tunne, ettei koulutustani arvosteta

37,3% (474)

47,9% (612)
45,5% (580)
37,3% (475)

12,8%
22,2%

51,0% (646)

9,9%

48,5% (617)

13,3%

45,7% (581)

17,0%

Esimies ei tunne työtehtäviäni

33,8% (427)

54,0% (682)

12,3%

Työtehtävien uud. organisointi ja sen myötä mahd. siirto toiseen yksikköön

33,7% (424)

52,1% (656)

14,1%

31,4% (61) 19,1%

Muu, mikä?

49,5% (96)

Oman työn merkitys kokonaisuuden kannalta on epäselvä

30,5% (387)

54,7% (693)

14,8%

Työtehtävien ulkoistamisen pelko

29,9% (379)

56,3% (715)

13,8%

Palvelussuhteen epävarmuus 28,5% (363)

61,2% (779)

Tunne, että eri sukupuolta olevien tasa-arvo ei toteudu

25,5%

Työpaikkakiusaaminen

24,2%

64,5% (820)

Kehityskeskustelujen puute

22,3%

65,7% (831)

0%
heikentää

ei heikennä

51,0% (649)

20%
40%
en osaa sanoa

60%

23,5%

80%

100%

Kuva 51. Heikentävätkö seuraavat tekijät jaksamistasi tai viihtymistäsi työssä, jota tällä hetkellä
teet?

Työssä viihtymistä ja jaksamista heikentävistä tekijöistä vastauksissa erityisesti nousi
esiin jatkuva muutos (63 %), avoimuuden puute ja vastuiden epäselvyys
(molemmat 62 %).
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Aikaansaamisen ja hyödyllisyyden tunne

82,9% (1039)

Tunne, että kykyihini luotetaan

82,4% (1041)

9,5%

Oman työn merkitys kokonaisuuden kannalta selvä

80,6% (1010)

11,1%8,3%

Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön liittyviin kysymyksiin

80,3% (1012)

11,3%8,4%

Työyksikön henki

80,1% (1007)

12,3%

Tunne, että työtäni arvostetaan

79,9% (1013)

12,7%

78,9% (993)

Palvelussuhteen varmuus

11,4%9,6%

Mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun

70,8% (889)

15,1% 14,1%

Toimivat, ajan tasalla olevat tietojärjestelmät

70,0% (876)

18,4% 11,7%

Avoimuus työyhteisön toiminnassa

69,9% (876)

19,3% 10,8%

Esimies tuntee työtehtäväni

69,4% (863)

17,2% 13,4%

Oikeudenmukainen työnjako

68,0% (854)

Oikeudenmukainen palkkaus

65,6% (826)

20,2% 11,7%
22,0%

60,1% (754)

Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon työyksikössä tai laajemmin

22,2%

51,9% (650)

Kehityskeskustelut

30,8% (386) 17,3%

Arviointikeskustelu

46,5% (583)

34,1% (428)

Tunne, että eri sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu

46,2% (582)

23,5%

Tunne, että eri ammattialoilla työskentelevien tasa-arvo toteutuu

45,0% (566)
28,3% (356)

Jatkuvat muutoksen mukana tuomat mahdollisuudet

Työtehtävien uud. organisointi ja sen myötä mahd. siirto toiseen yksikköön

15,2%

0%
edistää

ei edistä

21,3%

50,4% (635)
70,3% (109)
59,5% (746)

25,3% (317)

72,4% (907)

Työtehtävien mahdollinen ulkoistaminen

19,4%

30,3% (382)

26,6% (334) 28,5% (358)

16,8% 12,9%

Muu, mikä?

12,4%
17,7%

20%
40%
en osaa sanoa

60%

20,0%
80%

100%

Kuva 52. Edistävätkö seuraavat tekijät sinun jaksamistasi tai viihtymistäsi työssä, jota teet tällä
hetkellä?

Eniten työssä viihtymistä ja jaksamista edistävät annetuista tekijöistä aikaansaamisen ja
hyödyllisyyden tunne (83 %) sekä tunne, että kykyihin luotetaan (82 %).

19,1% (245)

0%

64,0% (821)

20%

40%

16,9% (217)

60%
kyllä

en

Kuva 53. Koetko työpaikkasi olevan uhattuna?
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80%
en tiedä

100%

palvelussuhteen määräaikaisuus tai tilapäisyys 18,0% (44)
työn vähentyminen 3,7% (9)
yliopistojen/virastojen rahatilanne (valtion varsinainen budjettirahoitus) 21,6% (53)
yliopistojen/virastojen täydentävän rahoituksen tilanne (muu kuin valtion varsinainen budjettirahoitus) 6,1% (15)
yhtiön taloudellisen tilanteen heikentyminen 2,4% (6)
työtehtävien siirtyminen toiselle paikkakunnalle 3,7% (9)
työn siirtyminen toisen organisaation hoidettavaksi (ulkoistaminen) 18,4% (45)
työtehtävien nopea muuttuminen ja uusista tehtävistä selviytymisen pelko 2,0% (5)
rakenteellinen kehittäminen 12,2% (30)
yhteistyö-, kumppanuus- ja konsortiohankkeet 1,2% (3)
jokin muu syy 10,6% (26)
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Kuva 54. Minkä vuoksi koet työpaikkasi olevan uhattuna?

Työpaikan ei tyypillisesti koeta olevan uhattuna (64 %). Kuitenkin 19 % vastaajista kokee
uhkia työpaikan säilymisen suhteen. Jos työpaikan koettiin olevan uhattuna, yleisimpänä
tekijänä tähän nähtiin yliopistojen tai virastojen rahatilanne (22 %). Seuraavaksi
yleisimpänä uhkakuvana oli työn siirtyminen toisen organisaation hoidettavaksi (18 %) ja
kolmantena palvelussuhteen määräaikaisuus tai tilapäisyys (18 %).
35,4% (433)

Ennakoimattomat muutokset

21,3% (38)

Muu, mikä?
Siirtyminen toisiin tehtäviin talon sisällä samalla paikkakunnalla
Työttömyyden uhka

40,2% (492)
25,8% (46)

17,7% (221)

24,4% (299)
52,8% (94)

68,7% (859)

15,6% (194)

13,7% (171)

70,7% (880)

13,7% (171)

Työkyvyttömyyden uhka

12,1%

74,7% (925)

13,2% (163)

Irtisanomisen uhka

11,5%

74,9% (930)

13,5% (168)

Lomautuksen uhka 5,7%
Siirtyminen eri organisaation palvelukseen samalla paikkakunnalla 4,6%
Siirtyminen toisiin tehtäviin talon sisällä eri paikkakunnalle 4,6%

12,3%
12,4%

85,4% (1062)

10,0%

87,2% (1075)

Siirtyminen eri organisaation palvelukseen eri paikkakunnalle
0%
kyllä

82,0% (1014)
83,0% (1028)

20%
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40%
60%
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10,3%
80%

100%

Kuva 55. Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä?

Kysyttäessä työhön liittyviä epävarmuustekijöitä, suurimmat epävarmuustekijät
kohdistuvat ennakoimattomiin muutoksiin (36 %) sekä luokkaan muu, mikä? (21 %), jossa
korostuivat määräaikaisen palvelussuhteen epävarmuus, organisaatiomuutosten vaikutus
sekä työympäristön terveellisyyteen liittyvät tekijät.
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Naisten ja miesten välinen tasa-arvo työelämässä, 671 kpl

2,5

Mahdollisuudet itsensä kehittämiseen työssä, 992 kpl

2,5

Esimiehen johtamistapa, 1012 kpl

2,6

Kehityskeskustelut, 925 kpl

2,6

Arviointikeskustelut, 892 kpl

2,7

Palvelussuhteen turvallisuus (pysyvyys), 960 kpl

2,7

Mahdollisuus vaikuttaa omaa asemaa ja työtehtäviä koskeviin ratkaisuihin, 992 kpl

2,7

Työnteon mielekkyys ja työhalut yleensä, 1093 kpl

2,7

Eri ikäisten työntekijöiden välinen tasa-arvo, 789 kpl

2,7

Tietojen saanti työpaikan tavoitteista ja tulevaisuudensuunnitelmista, 1022 kpl

2,8

Eri henkilöstöryhmien välinen tasa-arvo, 803 kpl

2,9

Palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuus, 968 kpl

3,0
max 4

Kuva 56. Työyhteisöön liittyvien tekijöiden arviointi (asteikko 1=selvästi parempaan suuntaan –
4=selvästi huonompaan suuntaan).

Työyhteisöön liittyvien eri tekijöiden arvioinnissa esiin nousevat seuraavat
kehittämistarpeet: palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuus ja eri henkilöstöryhmien
välinen tasa-arvo. Selvästi parempaan suuntaan ovat kehittyneet naisten ja miesten
välinen tasa-arvo ja mahdollisuudet itsensä kehittämiseen.
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7. ESIMIESTYÖ JA HENKILÖSTÖKOULUTUS

7.1 Esimiestyön onnistuminen
Vastaajia pyydettiin arvioimaan annettujen väittämien avulla, miten oman työyksikön
esimiehet ovat täyttäneet työntekijöiden esimiestyölle asettamat odotukset. Asteikko
arvioinnissa oli 1=täysin samaa mieltä – 4=täysin eri mieltä.
Esimies hallitsee muutostilanteet, 1091 kpl

2,6

Esimies jakaa järkevällä tavalla vastuuta työntekijöilleen, 1076 kpl

2,6

Esimies antaa riittävästi palautetta työssä onnistumisestani, 1153 kpl

2,6

Esimies osaa motivoida, 1100 kpl

2,5

Esimies tiedottaa asioista riittävästi, 1190 kpl

2,5

Esimies tukee ja rohkaisee, kun työ tuntuu hankalalta, 1065 kpl

2,5

Esimies on aidosti kiinnostunut henkilöstön hyvinvoinnista, 1124 kpl

2,4

Esimies tuntee työtehtäväni, 1226 kpl

2,3

Esimies osaa olla tarvittaessa jämäkkä, 1150 kpl

2,3

Esimies tiedottaa asioista ymmärrettävästi, 1198 kpl

2,2

Esimies kuuntelee ja kuulee, 1209 kpl

2,2

Esimies arvostaa työtäni, 1199 kpl

2,2

Esimies on tarvittaessa tavoitettavissa, 1242 kpl

2,1

Esimies on yhteistyökykyinen, 1224 kpl

2,1

Esimies luottaa kykyihini, 1161 kpl

2,0
1,7

Jotain muuta, mitä?, 58 kpl
max 4

Kuva 57. Esimiestyöhön kohdistuvien odotusten toteutuminen.

Koska vain 7 % vastaajista toimi esimiesasemassa, voidaan vastausten katsoa valtaosin
edustavan työntekijöiden näkemyksiä.
Kolme tekijää, joista vastaajat ovat eniten eri mieltä väittämien kanssa, ovat Esimies
hallitsee muutostilanteet, Esimies jakaa järkevällä tavalla vastuuta ja Esimies antaa
riittävästi palautetta työssä onnistumisestani (keskiarvo 2,6). Väittämät Esimies luottaa
kykyihini, Esimies on yhteistyökykyinen ja Esimies on tarvittaessa tavoitettavissa taas
pitivät vastaajien mielestä parhaiten paikkansa. Luokassa jotain muuta, mitä vastaajat
valitsivat itse seikan, jonka toteutumista arvioivat, mikä selittää parasta vastaavuutta. Esiin
nostettuja asioita olivat mm. paras esimies ja toisaalta esimies epäasiallinen, chefen har
för mycket att göra, esimiesten lukumäärä on lisääntynyt ja esimiehellä ei ole valtaa

hankkia lisää työntekijöitä.
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7.2 Henkilöstökoulutus

Työntekijöiden osaamiseen kohdistuu jatkuvasti lisääntyviä vaatimuksia ja työtehtävät
muuttuvat organisaatiomuutosten, ulkoistamisen ja ostopalveluiden myötä. Esimiehellä on
oleellinen vaikutus työntekijän mahdollisuuksiin osallistua henkilöstökoulutukseen.

en ole osallistunut 34,5% (445)
olen, 1 - 2 päivää 36,9% (475)
olen, 3 - 5 päivää 19,9% (256)
olen, 6 - 10 päivää 6,0% (77)
olen, yli 10 päivää 2,7% (35)
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Kuva 58. Oletko osallistunut työnantajan järjestämään tai maksamaan henkilöstökoulutukseen?

37 % vastaajista oli osallistunut 1-2 päivää kestäviin henkilöstökoulutuksiin ja 35 % ei
ollut osallistunut koulutuksiin.

ei ole mielestäni ollut tarvetta 18,9% (80)
ei ole ollut tarjolla sopivaa koulutusta 46,2% (196)
työnantaja ei ole katsonut koulutusta tarpeelliseksi 8,5% (36)
koulutuksen hinta 3,3% (14)
en ole saanut tietoa koulutusmahdollisuuksista 9,9% (42)
muu syy 13,2% (56)
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Kuva 59. Mikä on ollut syy, ettet ole osallistunut henkilöstökoulutuksiin?

Jos vastaajat eivät olleet käyneet henkilöstökoulutuksissa, syynä tähän on yleisimmin
sopivan koulutustarjonnan puute (46 %). 19 % kokee, että koulutukselle ei ole ollut
tarvetta. Kuitenkin lähes 20 % vastaajista ei ollut saanut tietoa koulutusmahdollisuuksista
ja koulutusta ei ollut katsottu hänelle tarpeelliseksi.

47

kyllä, ammattiin tai työhön liittyen 15,8% (199)
kyllä, ammattiyhdistystoimintaan liittyen 5,3% (67)
kyllä, harrastuksiin liittyen 15,4% (194)
muuten 3,7% (46)
en ole 64,1% (807)
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Kuva 60. Oletko opiskellut viimeisen vuoden aikana muutoin kuin työnantajan järjestämässä tai
maksamassa koulutuksessa?

Muussa kuin henkilöstökoulutuksena järjestettyyn koulutukseen/opintoihin ei ole työn
ohessa osallistunut 64 % vastaajista. Henkilöstökoulutusjärjestelmän ulkopuolella 16 %
vastanneista oli opiskellut ammattiin tai työhön liittyen ja 15 % harrastuksiin liittyen.

Kuva 61. Osallistuminen työnantajan järjestämään tai maksamaan henkilöstökoulutukseen
yhdistyksittäin.
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8. AMMATTIYHDISTYSTOIMINTA

Jäseniä pyydettiin kertomaan kaksi tärkeintä syytä, miksi he ovat järjestytyneet
ammatillisesti. Kärkikaksikko oli selvä, mutta myös suomalainen työmarkkinakulttuuri
erottui vastauksissa.

järjestäytyminen tuo paremman turvan (mm. palkkaus ja palvelussuhteen ehdot) 68,3% (884)
järjestäytyminen takaa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa 22,0% (285)
tapani on järjestäytyä 19,4% (251)
mikäli jäisin työttömäksi, minulla olisi mahdollisuus ansiosidonnaiseen päivärahaan 66,5% (861)
suurin osa saman alan työntekijöistä työyhteisössäni kuuluu ko. jäsenyhdistykseen 11,3% (146)
ei ollut muita vaihtoehtoja tarjolla 1,9% (25)
muu 1,9% (25)
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Kuva 62. Miksi olet järjestäytynyt ammattijärjestöön?

Ammattijärjestöön liitytään paremman palvelussuhdeturvan vuoksi (68 %). Mikäli vastaaja
jäisi työttömäksi, on mahdollisuus ansiosidonnaiseen päivärahaan (67 %).
Järjestäytymisen tarjoamia vaikutusmahdollisuuksia painotti 23 % vastanneista ja
järjestäytymisen oli ottanut tavaksi 20 % vastaajista. Suomessa järjestäytymisaste (75 %
työntekijöistä) onkin perinteisesti korkea ja ammattijärjestöillä on tärkeä osa
sosiaalivakuutusjärjestelmässä (työttömyys- ja eläkevakuutus).
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Kuva 63. Syitä järjestäytymiseen YHL:n jäsenyhdistykseen (2007 ja 2011).

Naiset ovat miehiä useammin liittyneet YHL:n jäsenyhdistykseen saadakseen
mahdollisuuden ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyystilanteessa. Edellisestä
tutkimuksesta järjestäytymisen tuoma parempi turva kasvanut vastauksissa (67 %).
Organisaatiomuutokset ja työelämän epävarmuus ovat selvästi muuttaneet järjestätymisen
syiden painopistettä vuoden 2007 jäsentutkimuksen tuloksiin verrattuna. Nyt korostuvat
ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja järjestäytymisen antaman turvan (palvelussuhteen
ehdot, luottamusmiespalvelut) merkitys.
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toimintaedellytysten parantaminen (mm. riittävä määrä perushenkilökuntaa ja muita resursseja) 40,1% (521)
tasa-arvo (sukupuolten välisen tasa-arvon lisäksi myös muu, kuten eri ikäryhmien välinen, eri ammattialojen välinen jne.) 27,4% (356)
työllisyys (työpaikkojen turvaaminen) 58,6% (761)
palkkaus 82,1% (1067)
muut palvelussuhteen ehdot (esim. vuosiloma, palkalliset virkavapaudet) 52,2% (678)
työaikajoustojen lisääminen (esim. etätyö ja työaikapankki) 16,6% (216)
henkilöstöpolitiikka (esim. henkilöstökoulutus, johtaminen) 24,1% (313)
jäsenedut (vakuutukset, alennukset, virkistys- ja lomatoiminta yms.) 18,7% (243)
työsuojelu 27,4% (356)
jäsenten työn arvostuksen kohentaminen 12,8% (166)
jäsenten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen työpaikalla 10,7% (139)
sosiaalietuudet (eläkkeet, terveydenhoito, sosiaaliturva) 30,9% (402)
palvelussuhdeturva 32,1% (417)
työttömyysturvaetuuksien taso 19,9% (258)
työelämän tutkimus 1,9% (25)
työajan lyhentäminen 3,5% (46)
työkykyä ylläpitävä/edistävä toiminta 25,1% (326)
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytysten parantaminen 7,4% (96)
työkykyä palauttava kuntoutus 3,7% (48)
ennaltaehkäisevä kuntoutus 7,8% (101)
jokin muu 0,7% (9)
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Kuva 64 . Valitse viisi tärkeintä ammattijärjestön tehtävää.

Kuva 65. Ammattijärjestöjen tärkeimmät edunvalvontatehtävät vuosina 2007 ja 2011.

Kiinnostavaa on, että ammattijärjestön tärkeimmiksi katsotuissa tehtävissä ei ole
tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna vuoden 2007 tuloksiin. Jäsenistö painottaa
edelleen palkkausta (82 %) työllisyyyttä (työpaikkojen turvaaminen, 59 %) ja
palvelussuhteen ehtoja (esim. vuosiloma, palkalliset virkavapaudet, 54 %)
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ei ole 92,8% (1197)

on 7,2% (93)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kuva 66. Onko sinulla luottamustehtäviä omassa liitossa (YHL)?

ei ole 84,3% (1087)
puheenjohtaja, hallituksen jäsen, sihteeri, muu toimihenkilö 7,5% (97)
luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu (tai näiden varalla) 8,4% (108)
yt-edustaja (tai varalla) 2,7% (35)
muu 3,2% (41)
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Kuva 67. Onko sinulla luottamustehtäviä omassa jäsenyhdistyksessä?

Tutkimukseen osallistuneiden voidaan katsoa edustavan hyvin YHL:n perusjäseniä, sillä 93
%:lla vastaajista ei ole liiton tasolla luottamustehtäviä YHL:ssä ja 84 %:lla ei ole
luottamustehtäviä jäsenyhdistyksessään.
Jäsenyhdistysten luottamustehtäviä hoitavia vastaajista oli 8 %. He toimivat
puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, sihteerinä tai muuna toimihenkilönä tai
luottamusmiehenä sekä työsuojeluvaltuutettuna.

en ole 92,2% (1180)

olen 7,8% (100)
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Kuva 68. Oletko työpaikkasi jonkin hallintoelimen jäsen?
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Kuva 69. Osallistuminen yliopiston /viraston hallintoelimiin eri vastaajaryhmissä (%).

Yliopistolakiuudistus (1.1.2010) näkyy yliopiston hallintoelimiin osallistumisessa, sillä
monijäsenisten hallintoelinten luku- ja jäsenmäärät vähentyivät selvästi verrattuna
virastomuotoisiin yliopistoihin. Valtaenemmistö (92 %) ei ollut työpaikkansa hallintoelimen
jäsenenä.
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9. TYÖHÖN KOHDISTUVAT EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Jäseniä pyydettiin kertomaan annettujen väittämien avulla, minkälaisia
epävarmuustekijöitä heidän työhönsä kohdistuu. Vastauksia verrattiin jäsenyhdistyksittäin.

Kuva 70. Siirtyminen toisiin tehtäviin talon sisällä samalla paikkakunnalla

Työtehtävien muutos siten, että työntekijä siirtyisi uusiin tehtäviin saman työnantajan
palveluksessa samalla paikkakunnalla oli selvästi meneillään olevan
organisaatiouudistuksen tai epäselvässä tilanteessa olevan työpaikan epävarmuustekijä.
Tutkimuksen toteuttamishetkellä taidekorkeakoulujen mahdollisesta yhdistämisestä osana
yliopistokentän rakenteellista kehittämistä alettiin käydä keskustelua, Tampereen yliopisto
oli muuttamassa koko toimintamalliaan ja Oulun yliopistossa oli vähennetty henkilöstöä.
Opetushallitus ja Suomen Akatemia olivat juuri saaneet suuret uudistuksensa valmiiksi.
Keskustelu Pelastusopiston asemasta ei ollut vielä alkanut, mutta valtion
tuottavuusohjelman mahdollinen vaikutus herätti epävarmuutta.
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Kuva 71. Siirtyminen toisiin tehtäviin talon sisällä eri paikkakunnalle

Työpaikkojen siirto saman talon sisällä eri paikkakunnalle ei ollut aivan niin merkittävä
tekijä suurimpien muutosten keskellä työskennelleiden mielestä. Huomionarvoinen on
kuitenkin Aalto-yliopiston nousu esiin: keskustelu pääkampuksen mahdollisesta siirrosta
Espoon Otaniemestä Helsingin Töölönlahdelle kävi julkisuudessa vilkkaana.
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Kuva 72. Siirtyminen eri organisaation palvelukseen samalla paikkakunnalla

Tehtävien ulkoistaminen esimerkiksi yliopistokonsernin tai hallinnonalan sisälle
muodostettavan yhtiön palvelukseen huolestutti erityisesti Suomen Akatemiassa, sillä
keskustelussa oli esillä yhteisten IT-palvelujen ja taloushallinnon palveluiden tuottaminen
Opetushallituksen ja CIMOn kanssa. Lapin yliopisto valmisteli yhteisten tukipalvelujen
tuottamista Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen sekä Lapin
koulutuskuntayhtymän kanssa, eikä palvelujen tuottamismallista ollut vielä selvyyttä.
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Kuva 73. Siirtyminen eri organisaation palvelukseen eri paikkakunnalle

Tehtävien ulkoistaminen ja siirtäminen toiselle paikkakunnalle selittyy Lapin yliopistossa
työskentelevien osalta samoin kuin edellisessäkin epävarmuustekijässä.
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Kuva 74. Lomautuksen uhka

Pelastusopistossa epävarmuus oli suurinta: valtion tuottavuusohjelman jatko oli
hallitusneuvotteluissa pöydällä. Itä-Suomen ja Oulun yliopistoissa oli käyty edellisenä
vuonna henkilöstövähennyksiin johtaneet YT-menettelyt, joiden jälkivaikutus näkyy
vastauksissa.
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Kuva 75. Irtisanomisen uhka

Irtisanomisen uhkaa koki huolestuttavan moni tutkimuksen osanottajista. Oulun ja ItäSuomen yliopistojen sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilöstöllä oli tuoreessa
muistissa irtisanomisiin johtaneet YT-menettelyt ja Lapin yliopistossa tukipalveluiden
uudelleen järjestämisen mahdolliset henkilöstövaikutukset eivät olleet tiedossa.
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Kuva 67. Työttömyyden uhka

Kuva 77. Ennakoimattomat muutokset

Tutkimuksen toteuttamisaikana eri yliopistoissa ja virastoissa meneillään olleet ja jo
päättyneet suuret organisaatiouudistukset sekä YT-menettelyt herättivät huomattavaa
levottomuutta YHL:n jäsenistössä. Moni mietti, milloin on meidän yliopistomme tai
virastomme vuoro.
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Kuva 78. Työkyvyttömyyden uhka

Työkyvyttömyyden uhkaa kokee hätkähdyttävän moni. Näitä lukuja voi lähestyä
kahdestakin näkökulmasta. Toimialan suuret sisällölliset ja toiminnalliset muutokset,
henkilöstömäärän vähennyksistä johtuva työmäärien kasvu ja kiireen lisääntyminen
aiheuttavat väsymystä ja uupumusta. Sisäilmaongelmat ovat yleisiä, ja niiden vaikutus
työkykyyn on osoitettu todeksi.
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