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2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

1. JOHDANTO

SAK:n jäsenliitot ovat teettäneet yhdessä 
SAK:n kanssa Tilastokeskuksella jäsenky-
selyjä viiden vuoden välein vuodesta 1995 
lähtien. Aineistonkeruun ja tallennuksen on 
hoitanut Tilastokeskus ja raportoinnin ovat 
suorittaneet SAK ja jotkin liitot itsenäisesti. 
Tässä raportissa esitellään vuoden 2020 tut-
kimuksen tulokset Palvelualojen ammatti-
liiton osalta. SAK on julkaissut aineistosta 
oman raporttinsa, johon sisältyy muiden liit-
tojen ohella myös pamilaisia vastaajia (Juntu-
nen 2019).

Ensi m mä i nen om is t a t ut k i mu k sis t a 
vuonna 1995 tehtiin Liikealan ammattilii-
ton toimesta ennen liittojen yhdistymistä 
ja siihen sisältyi vain kaupan ala. Vuoden 
2000 tutkimuksessa (Ignatius 2000) oli-
vat mukana jo kaikki yhdistyneen liiton, 
Palvelualojen ammattiliiton, sopimusalat. 
Tuolloin kokemukset yhdistymisestä olivat 
vielä vähäisiä. Vuosien 2005 (Sund 2005) ja 
2010 (Ahtiainen 2011) tutkimuksissa seu-
rattiin vielä PAMin liittokokonaisuuden 
kehitystä ja otokseen poimittiin edusta-
vat ryhmät kaikilta liiton sopimusaloilta. 

Tutkimuksissa ei havaittu kovinkaan suu-
ria sopimusaloittaisia eroja liiton keskeisten 
toimintojen painotuksissa ja vuoden 2015 
tutkimuksessa (Ahtiainen 2015) luovuttiin 
sopimusaloittaisesta tarkastelusta. Tässä-
kään tutkimuksessa sopimusalatarkastelu 
ei ole mukana.

Vuonna 2015 suuri muutos tutkimuksessa 
tapahtui aineistonkeruussa. Aiemmissa 
tutkimuksissa aineisto kerättiin postiky-
selyllä ja 2015 siirryttiin puhelinhaastatte-
lun käyttöön. Puhelinhaastattelussa kato 
jää pieneksi, mikä mahdollistaa aiempaa 
pienemmän otoskoon. Samalla vastaus-
ten edustavuus paranee, kun lähes kaikki 
otokseen poimitut vastaavat kyselyyn. Tut-
kimuksen painotukset ovat muuttuneet 
huomattavasti vuoden 2015 tutkimuksesta. 
Tutkimuksella selvitetään nyt melko laajalti 
jäsenistön näkemyksiä maahanmuutosta ja 
ilmastonmuutoksesta sekä niiden yhteyk-
sistä ja vaikutuksista työelämään ja liittoa 
koskeviin odotuksiin. Tutkimuksella pyri-
tään ennakoimaan näiden ongelma-alueiden 
vaatimia toimenpiteitä.

Tutkimuksen perusjoukko on tässä tutki-
muksessa rajoitettu liiton enintään 40-vuo-
tiaisiin maksaviin jäseniin. Opiskelijat ja elä-
keläiset eivät sisälly aineistoon. Aiemmin 
perusjoukon muodostivat alle 60-vuotiaat 
jäsenet. Aineisto kerättiin puhelinhaastat-
teluilla.

Haastattelututkimuksessa kato jää pieneksi 
ja vastaajia tutkimukseen saatiin kaikkiaan 

1216. Haastattelut suoritettiin alkuvuodesta 
2019 ja lopulliseen aineistoon saatiin 502 
pamilaista vastaajaa. PAMin osuus SAK:n 
aineistossa oli 294 ja sitä täydennettiin 208 
lisähaastattelulla. 

Aiemmissa tutkimuksissa aineisto painotet-
tiin liiton tutkimusajankohdan jäsenraken-
netta edustavaksi sukupuolen ja iän mukaan. 
Tässäkin tutkimuksessa käytetään painoker-
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toimia, joilla varmistetaan aineiston edusta-
vuus.

SAK:n järjestötutkimusten, joista tämä tutki-
mus on PAMin itsenäinen osuus, keskeisenä 
tavoitteena on tuottaa uutta vertailutietoa 
liitoille keskeisistä asioista. Kysymykset ovat 
olleet aiemmilla tutkimuskerroilla perustal-
taan paljolti samanlaisia. Vastaajien taus-
tatietojen lisäksi tietoja koottiin työstä, työ-
paikasta, työsuhteesta, työn sisällöstä ja 
vaikutusmahdollisuuksista, liiton ja SAK:n 
palveluista ja liittoon kohdistuvista odotuk-
sista, osallistumisesta liiton toimintaan sekä 
vastaajan elämäntilanteesta ja tavoitteista. 
Vuoden 2015 tutkimuksessa aiempien tut-
kimusten lomakkeen sisältöä jo jonkin ver-
ran karsittiin. Työtä ja sen asettamia vaati-
muksia sekä työpaikan suhteita, ilmapiiriä 
ja työpaikan tavoitteisiin sitoutumista ja vas-
taajan perhetilannetta koskevia kysymyksiä 
poistettiin ja keskityttiin enemmän liittoa 
ja sen tehtäviä ja palveluja selvittäviin kysy-
myksiin.

Vertailtavuus aiempiin tutkimuksiin on 
vähäinen perusjoukkojen erilaisuuden takia. 
Tästä tutkimuksesta puuttuvat 41–60-vuoti-
aat vastaajat ja monien tarkasteltavien asioi-
den osalla erot alle ja yli 40-vuotiaiden välillä 
ovat suuret. Lisäksi vertailtavuus aiempaan 
on säilynyt vain pieneltä osin tämän tutki-
muksen kysymyksenasettelussa. Kysymyk-
siä on karsittu ja muutettu huomattavasti. 
Vertailtavuus oli vähäistä jo vuoden 2015 tut-
kimuksessa, koska siinä muuttujissa esiintyi 
huomattavan suuri ei osaa sanoa -vastaus-
ten osuus. Tässä uudessa tutkimuksessa 
ongelmasta on päästy. Numeeriset vertai-
lut aiempiin tutkimuksiin jäävät vähäisiksi. 
Kuitenkin raportissa esitetään toistuvien 
aihepiirien ja kysymysten osalta joitain tar-
kasteluja.

Tutkimusmenetelmänä on valtaosin taulu-
kointi kuten aiemmissakin tutkimuksissa. 
Vuosien 2010 ja 2015 tutkimusten tavoin teh-
tiin lisäksi korrelaatioihin pohjautuvia ana-
lyyseja tarkastelun pohjaksi. Käytetty mene-
telmä on faktorianalyysi, joka kattaa kaikki 
lomakkeen kysymykset.

Faktorianalyysissa perustana ovat muut-
tujien väliset korrelaatiot. Siinä lasketaan 
kaikkien muuttujien korrelaatiot keskenään 
ja muodostetaan näistä toisiinsa liittyvien 
muuttujien asiakokonaisuuksia, faktoreita. 
Faktori sisältää siis kysymykset, muuttujat, 
joihin on tutkimuksessa vastattu samalla 
tavoin tai saman suuntaisesti.

Faktori on muuttujaryhmä, joka kuvaa vas-
tauksista muodostunutta uutta ulottuvuutta. 
Sen sisällön määrittävät faktoriin voimak-
kaimmin korreloivat muuttujat ja sisällön 
määrittäminen vaatii aina tulkintaa näiden 
faktoriin korreloivien muuttujien kautta. 
Faktorianalyysia ja sen toteutusta esitellään 
tarkemmin liitteessä 2.

Tässä tutkimuksessa faktorianalyysia hyö-
dynnetään kahdella tavalla. Ensinnäkin 
sillä pyritään kuvaamaan ja pelkistämään 
kysymyslomakkeen vastauksia ja supista-
maan tarkasteltavia asiakokonaisuuksia. 
Tämän lisäksi nyt toistuva faktoritarkastelu 
tekee mahdolliseksi näiden asiakokonai-
suuksien muodostumisen muutosten vertai-
lun vuoden 2015 ja tämän uuden tutkimuk-
sen välillä. Toiseksi sen avulla tarkastellaan 
tekstissä joitain mielenkiintoisiksi osoittau-
tuvia yksittäisten muuttujien yhteyksiä. Kor-
relaatioiden laskemisella korvataan osittain 
muuttujien välisiä yhteyksiä kuvaavia tau-
lukoita.
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3. TUTKIMUKSEN TULOKSET

3.1  Vastaajien tausta

Taulukko 1:  Sukupuoli, %

VASTAAJAT JÄSENET

Nainen 337   67,1  % 70,4 %

Mies 165   32,9 % 29,6 %

Yhteensä 502 100.0 %  100.0 %

Vastaajista kolmasosa on miehiä ja kaksi kolmannesta naisia. Aiemmissa 
tutkimuksissa naisia on ollut suhteellisesti selvästi enemmän kuin nyt, 
alimmillaan noin 75 %. Naiset ovat jäsenistöön verrattuna vastaajissa  
hieman aliedustettuja.

Taulukko 2: Vastaajan ikä

IKÄ VASTAAJAT

20–25  153  30,5 %

26–30 131  26,1 %

31–35  123  24,5 %

36–40 95 18,9 %

Yhteensä 502 100.0 %

Tutkimuksen vastaajat ovat varsin nuoria. Eniten vastaajissa on 
20–25-vuotiaita, 31 %, ja osuus alenee hieman iän myötä, 36–40-vuotiaita 
on 19 %. Miesten ja naisten ikäjakaumat eivät juurikaan poikkea toisistaan. 
Tutkimukseen poimitut ikäryhmät edustavat yhteensä 54 % liiton koko 
jäsenistöstä.
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Taulukko 3: Äidinkieli

ÄIDINKIELI VASTAAJAT

suomi  480  95,6 %

ruotsi 5   1,0 %

muu  17  3,4 %

Yhteensä 502 100.0 %

Vastaajat ovat suomenkielisiä. Ruotsinkielisiä on prosentti ja  muun- 
kielisiä 3,4 %.

Taulukko 4: Alue

ALUE VASTAAJAT

Pääkaupunkiseutu  91   18,1 %

Muu Uusimaa 37 7,4 %

Etelä-Suomi 107 21,3 %

Länsi-Suomi 143 28,5 %

Itä- ja Pohjois- 

Suomi
122   24,3  %

eos  2 0,4 %

Yhteensä 502 100.0 %

Valtaosa tutkimukseen vastanneista on eteläisistä maakunnista. Itä- tai 
Pohjois-Suomesta heitä on noin neljännes. Pääkaupunkiseudulla vastaa-
jista on miehiä puolet ja muualla maassa hieman alle kolmasosa.
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Taulukko 5: Tilastollinen kuntaryhmä

ALUE VASTAAJAT

Pääkaupunkiseutu  91   18,1 %

Muu kaupunki 288 57,4 %

Taajama 73 14,5 %

Maaseutumainen 48 9,6 %

eos  2 0,4 %

Yhteensä 502 100.0 %

Pääkaupunkiseudulta vastaajia on 18 % ja muista kaupungeista 57 %.   
Taajamista  ja maaseudulta heistä on kaikkiaan 24 %.

Miesten osuus pääkaupunkiseudulla on 50 % ja muualla selvästi vähem-
män. Muissa kaupungeissa miesten osuus on 32 % ja taajamissa ja maaseu-
dulla vähän yli viidennes.

Taulukko 6: Liittymisajankohta

LIITTYMISVUOSI VASTAAJAT

2018–2019  99   19,7 %

2016–2017 112 22,3 %

2014–2015 68 13,5 %

2009–2013 135 26,9 %

2004–2008 69 13,7 %

-2004 19 3,8 %

Yhteensä 502 100.0 %

Vastaajat ovat 20–40-vuotiaita ja siten liittymisajankohta on kaikilla 
2000-luvulla. PAMin jäsenyysaika on alle vuoden viidenneksellä, 22 %:lla 
2–3 vuotta ja 13 %:lla 4–5 vuotta. Yli 5 vuotta jäsenenä on vastaajista ollut 
44 %.
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Taulukko 7: Ammattiliiton jäsenyysaika

JÄSENYYSAIKA VASTAAJAT

0 vuotta  5   1,0 %

1–2 vuotta 93 18,5 %

3–5 vuotta 110 21,9 %

6–10 vuotta 160 31,9 %

11– vuotta 133 26,5 %

eos 1 0,2 %

Yhteensä 502 100.0 %

Kaikkiaan ammattiliiton jäsenyysaika on pidempi kuin PAMin jäse-
nyysaika. Yli 5 vuotta jonkin ammattiliiton jäsenenä on vastaajista ollut 
58 %.

Taulukko 8: Ammatillinen koulutus

VASTAAJAT

Ei ammatillista tutkintoa 80   15,9 %

Ammattitutkinto kuten ammatillinen perust. 281 56,0 %

Opistotason tutkinto kuten tekninen opisto 39 7,8 %

Korkeakoulututkinto kuten yliopisto tai amk 86 17,1 %

Jokin muu 16   3,2 %

Yhteensä 502 100.0 %

Tutkintoa vailla olevia vastaajista on 16 %. Ammatillinen perustutkinto 
PAMin jäsenistä on tutkimuksen mukaan 56 %:lla, opistotason tutkinto 
8 %:lla ja korkeakoulututkinto 17 %:lla. Ammattikokemuksen vähäisyys 
verrattuna vuoden 2015 tutkimukseen näkyy siinä, että aiemmin tutkin-
toa vailla oli 9 % ja ammattitutkinto oli 71 %:lla vastaajista. Tähän lienee 
vaikuttanut tutkintojen hankkiminen työssäkäynnin ohessa. Vuoden 2015 
tutkimuksessa opistotason- tai korkeakoulututkinto oli 19 %:lla vastaajista, 
kun osuus on nyt 25 %.
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Naisista korkeakoulu- tai amk-tutkinto on 21 %:lla ja osuus miehillä on 
10 %. Ammatillista koulutusta vailla olevia on puolestaan miehistä 20 % ja 
naisista 14 %. Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvilla koulutus on korkein. Heistä 
35 %:lla on korkeakoulu- tai opistotutkinto. Muilla alueilla osuus on noin 
viidennes. Ammatillista koulutusta vailla olevia on eniten pääkaupunki-
seudulla, 28 %. Muualla Uudellamaalla ja Etelä- Suomessa osuus on noin 
17 % ja Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomessa vähän yli 10 %.

Taulukko 9: Työtilanne 

VASTAAJAT

Vakituinen kokoaikainen 223 44,4 %

Vakituinen osa-aikainen 99 19,7 %

Määräaikainen kokoaikatyö 26 5,2 %

Määräaikainen osa-aikatyö 30 6,0 %

Jokin muu 33 6,6 %

Ei tällä hetkellä töissä 90 17,9 %

Ei osaa/halua sanoa 1   0,2 %

Yhteensä 502 100.0 %

Työtilanteen vakiintumattomuus nuorilla näkyy siinä, että tässä tut-
kimuksessa vakituinen työsuhde on 64 %:lla vastaajista kun vastaava 
osuus oli vuonna 2015 73 %. Kaikista vastaajista kokoaikaisia työsuhteita 
on 50 %:lla ja osa-aikaisia 26 %:lla. Määräaikaisten työsuhteiden osuus on 
11 %. Vastaajista ei ole vastaushetkellä töissä 18 %.

Miehistä vakituisia kokoaikaisia työsuhteita on 56 ja naisista 39 %:lla.  
Naisista osa-aikaisia on taas kaikkiaan 30 % ja miehistä 16 %.
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Taulukko 10: Työsuhteen luonne alueittain, %

PK- 

SEUTU

MUU 

UUSI-

MAA

ETELÄ- 

SUOMI

LÄNSI- 

SUOMI

ITÄ- JA 

POHJ.- 

SUOMI

YHT.

Vakituinen  
kokoaikainen

64,4 % 66,7 % 53,3 % 50,4 % 47,4 % 54,1 %

Vakituinen  
osa-aikainen

17,8 % 15,2 % 28,3 % 28,6 % 22,1 % 24,0 %

Määräaikainen  
kokoaikatyö

6,8 % 12,1 % 1,1 % 5,9 % 9,5 % 6,3 %

Määräaikainen  
osa-aikatyö

1,4 % 0,0 % 7,6 % 10,1 % 10,5 % 7,3 %

Jokin muu 9,6 % 6,1 % 9,8 % 5,0 % 10,5 % 8,3 %

Yhteensä 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %

        

Ei työssä 19,8 % 10,8 % 15,6 % 16,8 % 22,1 % 17,9 %

Taulukossa 10 esitetään työsuhteet prosentteina vain niiden osalta, jotka 
käyvät työssä. Taulukon alla on ei-työssäkäyvien osuudet. Työssäkäyvistä 
pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla noin kaksi kolmesta on 
vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteessa. Etelä- ja Länsi-Suomessa osuus 
on hieman yli puolet ja pienin se on Itä- ja Pohjois-Suomessa, 47 %. Osa-ai-
kaisia on vähiten Uudellamaalla, pääkaupunkiseudulla 19 % ja muualla 
Uudellamaalla 15 %. Tämä on selvästi vähemmän kuin muissa lääneissä. 
Itä- ja Pohjois-Suomessa osuus on 33 %, Etelä-Suomessa 36 % ja Länsi-Suo-
messa 39 %. Työssäkäyvistä määräaikaisia on eniten Itä- ja Pohjois-Suo-
messa, 20 % ja Länsi-Suomessa 16 %, pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suo-
messa määräaikaisia työsuhteita on noin 8 %:lla ja muualla Uudellamaalla 
12 %:lla.

Vastaushetkellä työssä ei käy noin viidennes pääkaupunkiseudun ja Itä- ja 
Pohjois-Suomen vastaajista. Etelä- ja Länsi-Suomessa heitä on noin 16 % ja 
muualla Uudellamaalla 11 %, mikä osuus on melko epäluotettava.
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3.2  Työelämä

Kuvio 1: Työssä tärkeät asiat

81 %

79 %

50 %

62 %

57 %

30 %

43 %

34 %

30 %

35 %

17 %

20 %

47 %

34 %

37 %

64 %

50 %

58 %

55 %

48 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hyvä työporukka

Hyvä johtaminen

Mielenkiintoiset työtehtävät

Varma ja pysyvä työpaikka

Mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa

Hyvä palkka

Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön

Sopivan haastava työ

Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin

Mahdollisuus edetä uralla

Erittäin tärkeä Melko tärkeä

Hyvä työporukka

Hyvä johtaminen

Mielenkiintoiset työtehtävät

Varma ja pysyvä työpaikka

Mahdollisuus kehittää  
omaa ammattitaitoa

Hyvä palkka

Mahdollisuus vaikuttaa  
omaan työhön

Sopivan haastava työ

Mahdollisuus vaikuttaa  
työaikoihin

Mahdollisuus edetä uralla

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Erittäin tärkeä Melko tärkeä

Kaikki kuviossa esitetyt asiat ovat vastaajille 
tärkeitä työssä. Alimmillaan 83 % pitää tär-
keinä mahdollisuutta vaikuttaa työaikoihin 
ja edetä uralla. Muutoin erittäin tai melko tär-
keänä piirrettä pitää yli 90 % ja erot ovat pie-
niä. Tärkeyden asteessa on kuitenkin eroja. 
Tärkeimpiä ovat ilmapiiritekijät, kiva työpo-
rukka ja hyvä johtaminen, joita pitää erittäin 
tärkeinä peräti neljä viidennestä. Seuraavina 
ovat varma ja pysyvä työpaikka sekä mah-

dollisuus kehittää ammattitaitoaan, joilla 
vastaava osuus on noin 60 %.

Puolet vastaajista pitää mielenkiintoisia työ-
tehtäviä ja 43 % vaikutusmahdollisuuksia 
omaan työhön erittäin tärkeinä. Huomatta-
vaa on, että palkan osalla vastaava osuus on 
piirteistä pienin, hieman alle kolmannes.

Kuvion 1 piirteiden tärkeyttä on selvitetty 
myös edellisissä järjestötutkimuksissa. 
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Kuvio 2: Omat odotukset

29 %

9 %

3 %

8 %

11 %

13 %

53 %

20 %

16 %

45 %

24 %

14 %

28 %

22 %

23 %

30 %

26 %

23 %

16 %

36 %

37 %

33 %

24 %

29 %

10 %

23 %

24 %

7 %

30 %

45 %

31 %

43 %

34 %

7 %

31 %

37 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Palkka takaa riittävän toimeentulon

On huolissaan tulevaisuudestaan työmarkkinoilla

Pelkää, ettei osaamisensa riitä työtehtävien
muuttuessa

Pelkää, ettei jaksa työn kuormitusta tulevaisuudessa

Pelkää, että perheenlisäys voisi vaikeuttaa asemaa
työelämässä

Olisi valmis tekemään vähemmän työtunteja, vaikka
palkka pienenisi

Voisi kouluttautua uuteen ammattiin

Olisi valmis muuttamaan työn perässä

Voisi ryhtyä yrittäjäksi

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä TÄYSIN ERI MIELTÄ

Palkka takaa riittävän  
toimeentulon

On huolissaan tulevaisuudestaan 
työmarkkinoilla

Pelkää, ettei osaamisensa riitä 
työtehtävien muuttuessa

Pelkää, ettei jaksa työn  
Kuormitusta tulevaisuudessa

Pelkää, että perheenlisäys voisi 
vaikeuttaa asemaa työelämässä

Olisi valmis tekemään vähemmän 
työtunteja, vaikka palkka pienenisi

Voisi kouluttautua  
uuteen ammattiin

Olisi valmis muuttamaan  
työn perässä

Voisi ryhtyä yrittäjäksi

Täysin eri  
mieltä

Täysin samaa  
mieltä

Jokseenkin 
samaa mieltä

Jokseenkin  
eri mieltä

Ei osaa sanoa

Tarkkoja vertailuja aiempiin tutkimuksiin ei 
ole mahdollista tehdä. Tässä tutkimuksessa 
on mukana vain enintään 40-vuotiaita, kun 
aiemmissa olivat mukana kaikki työikäiset.  
Vanhemmiten odotukset muuttuvat. Kui-
tenkin voi todeta, että eroja aiempaan on 
vain vähän ja piirteiden tärkeysaste ja tär-
keysjärjestys ovat ennallaan. Myös aiemmin 
ilmapiiritekijät ja varma työpaikka ovat olleet 
tärkeimpiä. Lähinnä vain mahdollisuutta 
kehittää ammattitaitoa pidetään tässä tut-

kimuksessa muihin suhteellisesti tärkeäm-
pänä kuin 2010 ja 2015 tutkimuksissa. Se 
selittynee tämän tutkimuksen vastaajien 
nuorella iällä.

Osa-aikatyössä ja määräaikaisessa työsuh-
teessa olevat eivät pidä pysyvää työpaikkaa 
yhtä tärkeänä kuin vakinaisessa kokoaika-
työssä olevat. Jälkimmäisistä sitä ei pidä tär-
keänä 1 % ja epätyypillisissä työsuhteissa ole-
vista 7 %. 
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Kuvio 2 kuvaa vastaajien suhtautumista 
omaa asemaansa ja työtä koskeviin väittei-
siin. Useimmin ollaan samaa mieltä siitä, 
että voisi kouluttautua uuteen ammattiin. 
Tähän on valmis peräti 83 % vastaajista. 
Vuoden 2010 tutkimuksessa vastaava osuus 
oli 60 %, joten luku on varsin korkea. Osuus 
on kuitenkin varsin lähellä vuoden 2010 
osuutta alle 45-vuotiailla, jolloin se oli suu-
rimmillaan alle 25-vuotiailla, 85 %. Nuoret 
ovat valmiimpia uuteen koulutukseen kuin 
vanhat ja tässä tutkimuksessa kaikki vas-
taajat ovat korkeintaan 40-vuotiaita. Aiem-
paa suppeampi ikärakenne aiheuttaa tässä 
tutkimuksessa sen, että valmius koulut-
tautua uuteen ammattiin on nuorimmilla 
vain vähän runsaampaa kuin vanhemmilla. 
20–25- vuotiailla osuus on nyt 86 % ja 
36–40-vuotiailla 83 %.

Koulutusvalmiuteen on yhteydessä myös 
se, että 45 % vastaajista on valmis muutta-
maan työn perässä. Tässä tutkimuksessa 
20–25-vuotiaista on työn perässä valmis 
muuttamaan 60 %. Vanhemmiten osuus 
pienenee. 26–30-vuotiailla se on 53 % ja 
31–35- ja 36–40-vuotiailla 32 %. Yrittäjäksi 
on valmis ryhtymään kaikkiaan 39 % vas-
taajista. Tähän ovat valmiimpia 26–30-vuo-
tiaat, joista väitteen kanssa on täysin tai jok-
seenkin samaa mieltä 47 %. 30–35-vuotiailla 
osuus on 39 % ja pienimmillään se on alle 
26-vuotiailla ja yli 35-vuotiailla, 35 %.

Väitteeseen, että palkan on taattava riittävä 
toimeentulo, yhtyy 75 % vastaajista, mikä 
kuvastaa sitä, että vastaajien pääasiallinen 
tulonlähde on palkka. Palkan on taattava 
riittävä toimeentulo, mutta kuitenkin 36 % 
vastaajista katsoo, että voisi vähentää työ-
aikaansa, vaikka palkka alenisi. Työajan 
vähentämisvalmius palkkaa alentamalla 

osoittanee riippumattomuutta palkasta. 
Tämä on vahvimmin yhteydessä vastaa-
jan ikään. 20–25-vuotiaista tätä koskevan 
väitteen kanssa on samaa mieltä 28 % ja 
36–40-vuotiailla osuus on 45 %. Työsuhteen 
yhteys työajan lyhentämismahdollisuuk-
siin näkyy ehkä yllättäen vain alle 26-vuo-
tiailla. Heillä vakituisessa kokoaikaisessa 
työsuhteessa olevista 16 % voisi vähentää 
työaikaansa, kun vastaava osuus on epätyy-
pillisissä työsuhteissa olevilla 30 %. Muissa 
tarkastelluissa ikäryhmissä eroja työsuhteen 
osalta ei ole.

Jaksamisen riittävyydestä on huolissaan 
kaikkiaan 36 % vastaajista. Seuraavassa tau-
lukossa 11 esitetään huoli jaksamisen riit-
tävyydestä työsuhteen ja iän mukaan. Työ-
suhteen osalla taulukossa eivät ole mukana 
vastaajat, jotka eivät käy vastaushetkellä 
työssä. Taulukko näyttää selittävän pitkälti 
työajan vähentämisvalmiutta eri ikäryh-
missä. 26–40-vuotiaista jaksamisesta on 
huolissaan 36 %. Työajan lyhentämisval-
mius on selvästi suurempaa silloin, kun pelä-
tään jaksamista työssä. 46 % jaksamisen riit-
tävyyttä pelkäävistä 26–40-vuotiaista olisi 
valmis lyhentämään työaikaansa, kun osuus 
ei-pelkäävillä on 29 %. Tämä huomattava 
ero esiintyy molemmissa tarkasteltavissa 
työsuhderyhmissä. Pelko työssä jaksami-
sesta on siis samalla tavoin yhteydessä työ-
ajan lyhentämisvalmiuteen niin vakituisilla 
kokoaikaisilla kuin epätyypillisissä työsuh-
teissakin olevilla työntekijöillä.

Alle 26-vuotiailla tilanne on erilainen. Heillä 
epätyypillisissä työsuhteissa olevat ovat sel-
västi valmiimpia työajan vähentämiseen 
kuin vakituiset kokoaikaiset. Epätyypilli-
sissä työsuhteissa olevilla työssä jaksami-
sen pelko lisää valmiutta työajan lyhentä-
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Taulukko 11: Huoli jaksamisen riittävyydestä työsuhteen ja iän mukaan
 

Ikä 26–40 v. Vakituinen Osa-aikainen YHT. N

On huoli 44 % 49 % 46 %   106

Ei 32 % 26 % 29 % 187

Yhteensä 36 % 36 % 36 % 293

N 172 121 293

Ikä 20–25 v. Vakituinen Osa-aikainen YHT. N

On huoli 17 % 48 % 33 % 39

Ei 15 % 21 % 19 % 80

Yhteensä 16 % 30 % 24 % 119

N 51 68 119

miseen, kun taas vakituisessa työsuhteissa 
olevilla tätä yhteyttä ei ole, ja heistä on työ-
ajan lyhentämiseen valmis vain 16 %. Vaki-
tuisessa työsuhteissa olevien valmius työ-
ajan lyhentämiseen palkkaa alentamalla 
kasvaa iän myötä huomattavasti, noin 20 

prosenttiyksikköä. Erityisesti työajan lyhen-
tämisvalmius kasvaa silloin, kun ollaan huo-
lissaan jaksamisesta. Tässä ryhmässä kasvua 
on 27 prosenttiyksikköä, kun kasvu muilla on 
17 prosenttiyksikköä.

Vastaajien nuoruutta verrattuna aiempiin 
tutkimuksiin kuvastaa myös se, että kol-
mannes heistä pelkää perheenlisäyksen vai-
keuttavan asemaa työelämässä. Kaikkiaan 
tulevaisuudesta työmarkkinoilla on huolis-
saan 33 % vastaajista ja useimmin huoli on 
perheenlisäyksen lisäksi jaksaminen työn 
kuormituksen alla. Uupumista pelkää 35 % 
vastaajista. Vähiten ollaan huolissaan osaa-
misen riittävyydestä.

Pelko osaamisen riittävyydestä on yhtey-
dessä enemmän kokemusvuosiin kuin 
ikään. Alle 3 vuotta liiton jäsenenä olleista 
osaamisensa riittävyydestä on huolissaan  
22 % ja osuus alenee 36–40-vuotiailla 
14 %:iin. Osaamisen riittävyyttä pelätään 

vakituisissa kokoaikaisissa työsuhteissa hie-
man vähemmän kuin epätyypillisissä työ-
suhteissa. Osuudet ovat 11 % ja 16 %.

Naisilla on enemmän huolta tulevaisuudes-
taan työmarkkinoilla kuin miehillä. Naisista 
tätä koskevan väitteen kanssa on täysin tai 
jokseenkin samaa mieltä 36 % ja miehistä 
27 %. Saman suuntaisesti ero toistuu toi-
meentulon riittävyyden, naisista huolissaan 
25 % ja miehistä 18 %, jaksamisen riittävyy-
den, naisista huolissaan 39 % ja miehistä 
26 %, osaamisen riittävyyden, naisista huo-
lissaan 19 % ja miehistä 13 %, sekä perheen-
lisäyksen vaikutusten työelämässä, naisista 
huolissaan 37 % ja miehistä 22 %, osalla.
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Taulukko 12: Huolissaan tulevaisuudestaan työmarkkinoilla (työlliset)

Vakituinen Osa-aikainen YHT.

Mies 19 % 31 % 27 %

Nainen 23 % 40 % 36 %

Yhteensä 22 % 37 % 33 %

Taulukko 13: Pelkää, että perheenlisäys voisi vaikeuttaa  asemaa työelämässä  
(työlliset)

Vakituinen Osa-aikainen YHT.

Mies 17 % 22 % 19 %

Nainen 32 % 35 % 34 %

Yhteensä 26 % 32 % 28 %

Osan sukupuolten eroista selittää naisten 
pieni osuus kokoaikaisissa vakituisissa työ-
suhteissa olevista, mikä on naisilla 39 % ja 
miehillä 56 %. Seuraavassa taulukossa esi-

tetään erikseen vakituisessa kokoaikaisissa 
työsuhteissa ja epätyypillisissä työsuhteissa 
olevien sukupuolen mukaiset osuudet.

Epätyypillisten työsuhteiden suuri osuus 
naisilla selittää sukupuolten eron huolissa 
työmarkkinoilla vain osittain. Ero miehiin 
säilyy myös työsuhteen vakioinnin jälkeen, 
vaikkakin se kaventuu huomattavasti. Vaki-
tuisessa kokoaikaisissa työsuhteissa olevilla 
miehillä huolestuneiden osuus on 19 % ja nai-
silla 23 %. Epätyypillisissä työsuhteissa vas-
taava osuus on miehillä 31 % ja naisilla 40 %. 
Ero säilyy ryhmien sisällä ja osa- ja määräai-
kaisuus selittää siten vain osan sukupuolten 
eroista.

Perheenlisäys näyttäisi olevan enemmän 
naisten kuin miesten huoli työelämän osalta, 
eikä työsuhteen muoto näytä vaikuttavan 
eroon. Se pysyy liki 15 prosenttiyksikössä 
niin vakinaisissa kokoaikaisissa kuin epä-
tyypillisissäkin työsuhteissa.

Taulukossa 12 ilmenee sukupuolten eron 
lisäksi myös työsuhteen yhteys huoliin. 
Kaikkiaan tulevaisuudesta työmarkkinoilla 
on vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteissa 
olevista huolissaan 22 %, kun osuus epätyy-
pillisissä työsuhteissa olevilla on 37 %.
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3.3  Liiton tehtävät

Kuvio 3: Liiton tehtävien merkitys vastaajalle, jäsenyyden syyt

Liiton palveluista merkittävimpiä ovat var-
mistaa ansiosidonnainen työttömyysturva, 
tuki ongelmissa työnantajan kanssa ja työeh-
doista, kuten palkoista ja työajasta, neuvotte-
leminen. Näitä kaikkia pitää tärkeinä vähin-
tään 94 % ja erittäin tärkeinä vähintään 62 % 
vastaajista. 84 %:lle vastaajista on tärkeää, 
että liitosta saa neuvontaa ja koulutusta työ-
elämän asioissa. Nämä kaikki ovat vastaa-
jaan henkilökohtaisesti kohdistuvia palve-
luita. Henkilökohtaisista palveluista vähiten 
merkittäviä ovat jäsenedut, kuten vakuutuk-
set ja lomatoiminta. Niitä pitää merkittävinä 
48 % vastaajista.

Työttömyysturva ja edunvalvonta ovat olleet 
tärkeimpiä liiton jäsenyyden syitä myös 
aiemmin ja tärkeänä pitävien osuudet poik-
keavat aiemmasta vain vähän. Näitä palve-
luja ovat ennenkin pitäneet tärkeinä lähes 
kaikki vastaajat. Liiton tuki ongelmissa työn-
antajan kanssa on tässä tutkimuksessa yhtä 
merkittävää kuin edunvalvonta ja työttö-
myysturva. Edellisissä tutkimuksissa asiaa 
kysyttiin hieman eri tavoin ja niissä liki 90 % 
vastaajista piti liiton neuvontapalveluja ja 
noin 80 % oikeusaputoimintaa tärkeänä.  
On mahdollista, että liiton tuen merkitys 
ongelmatilanteissa on nyt hieman aiempaa 
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Taulukko 14: Liiton tärkeys

VASTAAJAT

Erittäin tärkeää 180   35,8 %

Melko tärkeää 251 50,1 %

Ei osaa sanoa 0 0,0 %

Ei kovin tärkeää 59 11,7 %

Ei lainkaan tärkeää 12 2,4 %

Yhteensä 502 100.0 %

suurempi. Sitä erittäin tärkeänä pitäviä on 
peräti 74 % ja lisäksi melko tärkeänä sitä pitää 
22 % vastaajista. Iällä ei ollut merkittävää 
yhteyttä neuvontapalveluihin eikä oikeusa-
putoimintaan edellisissä tutkimuksissa, joten 
vastaajien nuori ikä tässä tutkimuksessa ei 
vaikuttane tuloksiin.

Muista ammattiliiton tehtävistä 81 % vastaa-
jista pitää merkittävänä sitä, että liitot edis-
tävät tärkeitä yhteiskunnallisia asioita. Paine 
työpaikalla näkyy siinä, että 61 % vastaajista 
katsoo, että työpaikalla on tapana kuulua liit-
toon.

Miesten ja naisten erilainen työelämäasema 
näkyy liiton toimien merkityksessä vastaa-
jille. Liiton neuvonta- ja koulutuspalveluita 
pitää erittäin tai melko merkittävänä naisista 
89 % ja miehistä 73 %. Liiton tukea erimieli-
syyksissä työnantajan kanssa pitää tärkeänä 
vastaavasti 97 % naisista ja 90 % miehistä. 

Naisille on myös merkittävämpää se, että 
liitto ajaa yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita. 
Heistä se on merkittävää 84 %:lle ja miehistä 
72 %:lle.

Jäsenedut ovat tärkeimpiä liiton jäsenenä 
vähän aikaa olleille ja niiden merkitys vähe-
nee jäsenyysvuosien lisääntyessä. Alle 3 
vuotta liiton jäsenenä olleista niitä pitää 
merkittävinä 63 % ja osuus alenee 40 %:iin 
yli 10-vuotisen jäsenyyden myötä. Samanta-
painen yhteys toteutuu luonnollisesti myös 
iän ja liittymisajan osalla. Myös koulutus 
on yhteydessä jäsenetujen tärkeänä pitämi-
seen. Vailla ammatillista koulutusta olevista 
jäsenetuja pitää merkittävänä 55 %, kun taas 
osuus korkeakoulutetuilla on 36 %. Yhteys on 
odotettu, koska opiskelu vie aikansa.
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Taulukko 15: Liiton tehtäviä merkityksettöminä pitäminen liiton tärkeyden mukaan

Tehtävällä ei merkitystä LIITTO  
TÄRKEÄ

LIITTO  
EI TÄRKEÄ

Liitto neuvottelee työehdoista,  
kuten palkoista ja työajasta

3,5 % 20,3 %

Liitosta saa tietoa, neuvontaa ja  
koulutusta työelämän asioissa

11,4 % 44,6 %

Saa liitosta tukea, jos on ongelmia  
työnantajan kanssa

1,9 % 20,3 %

Ammattiliitot edistävät tärkeitä  
yhteiskunnallisia asioita

11,9 % 52,7 %

Työpaikalla on tapana kuulua  
liittoon

33,4 % 59,5 %

Liitosta saa jäsenetuja kuten  
vakuutusetuja ja lomatoimintaa

47,2 % 73,0 %

Haluaa varmistaa ansiosidonnaisen  
työttömyysturvan

2,1 % 10,8 %

Yhteensä 431 71 %

Edellisestä kuviosta jo näkyy, että ammatti-
liittoa pidetään tärkeänä. Taulukko 14 tukee 
tätä. Sen mukaan kaikkiaan liittoa tärkeänä 
pitää 86 % vastaajista, 36 % erittäin ja 50 % 
melko tärkeänä. Liitto ei ole tärkeä 14 %:lle 

vastaajista, joissa 2 % ei pidä liittoa lainkaan 
tärkeänä. Liiton tärkeys kasvaa iän myötä. 
Alle 26-vuotiasta liitto on melko tai erittäin 
tärkeä 80 %:lle ja osuus kasvaa 36–40-vuoti-
ailla 92 %:iin.

Taulukossa 15 ovat esillä liiton tehtäviä ei 
kovin tai ei lainkaan merkittävänä pitävien 
osuudet liiton jäsenyyttä tärkeänä ja ei tär-
keänä pitävien ryhmissä. Taulukko korostaa 
ansiosidonnaisen työttömyysturvan merki-
tystä. Vain 11 % liiton jäsenyyttä ei-tärkeänä 
pitävistä ei pidä työttömyysturvaa merkittä-
vänä. Myös työehdoista neuvotteleminen ja 

tuki ongelmissa työnantajan kanssa on tär-
keää myös jäsenyyttä ei-tärkeänä pitäville. 
Heistä 80 % pitää niitä merkittävinä tehtä-
vinä. Yli puolet jäsenyyttä ei-tärkeinä pitä-
vistä on sitä mieltä, että liiton neuvonta- ja 
koulutuspalveluista työelämän asioissa on 
hyötyä.
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Taulukko 16: Luottamusmies työpaikalla

VASTAAJAT

Kyllä 314   62,4 %

Ei 135 26,9 %

Ei osaa sanoa 53 10,6 %

Yhteensä 502 100.0 %

Luottamusmies on 62 %:lla vastaajien työpaikoista. Joka kymmenes ei tiedä 
onko työpaikalla luottamusmiestä. Jo aiemmissa tutkimuksissa havaittiin, 
että luottamusmiestyöpaikkojen osuus on ollut kasvussa. Vuonna 2005 
työpaikoista luottamusmies oli 53 %:lla ja ei osaa sanoa -vastausten osuus 
oli sama kuin nyt. Vertailu on hatara ja mm. työpaikan koko jää huomiotta. 
Työpaikoilla, joissa on luottamusmies, tämän tuntee 76 % vastaajista. 22 % 
vastaajista ei tunne luottamismiestä ja 2 % ei osaa sanoa.

Taulukko 17: Tiedätkö, kuka on luottamusmiehesi?

      

VASTAAJAT

Kyllä 239   47,4 %

Ei 68 13,3 %

Ei osaa sanoa 195 38,8 %

Yhteensä 502 100.0 %

Taulukko 18: Tiedätkö, millaisissa asioissa luottamusmieheen voi ottaa yhteyttä?

 

VASTAAJAT

Kyllä 446   88,6 %

Ei 39 7,8 %

Ei osaa sanoa 17 3,2 %

Yhteensä 502 100.0 %
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3.4  Osallistuminen

Taulukko 19:  Aktiivisuus jäsenenä

VASTAAJAT

Erittäin aktiivinen 9 1,8 %

Melko aktiivinen 66 13,1 %

Ei osaa sanoa 2 0,2 %

Ei kovin aktiivinen 247 49,0 %

Ei lainkaan aktiivinen 178 35,5 %

Yhteensä 502 100.0 %

Aktiivijäseniä ilmoittaa olevansa 15 % vastaajista, 2 % erittäin aktiivisia ja 
13 % melko aktiivisia. Aiemmissa tutkimuksissa asiaa on kysytty hieman 
eri tavoin. Vuosina 2010 ja 2015 tutkimuksissa ammattiyhdistysaktiivina 
itseään piti noin 6 % vastaajista. Niissä ei kuitenkaan eritelty aktiivisuuden 
tasoa vaan vastaus oli pelkkä kyllä tai ei.

Taulukko 20: Kiinnostus osallistua liiton toimintaan

VASTAAJAT

Erittäin kiinnostunut 19 3,6 %

Melko kiinnostunut 135 26,9 %

Ei osaa sanoa 11 2,0 %

Ei kovin kiinnostunut 247 49,2 %

Ei lainkaan kiinnostunut 90 17,9 %

Yhteensä 502 100.0 %

Erittäin tai melko kiinnostunut liiton toimintaan osallistumisen lisää-
misestä olisi kaikkiaan 31 % vastaajista. Potentiaalia aktiivien rekrytoin-
tiin siis olisi. Sen mahdollisuuksia tarkastellaan lähemmin seuraavassa 
kuviossa.
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Kuvio 4: Osallistuisi enemmän
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Erityisesti osallistumista saattaisi edis-
tää mahdollisuus olla toiminnassa mukana 
omilla ehdoillaan. Paljon osallistumista se 
lisäisi 13 %:lla ja jonkin verran 46 %:lla vas-
taajista. Lähes yhtä merkittäviä aktiivisuu-
den lisääjiä voisivat olla lisätieto ammatti- 
liittojen toiminnasta ja tehtävistä sekä 
jonkin työkaverin kehotus tulla mukaan 
toim intaa n. Nä mä l isä isiv ät a k t i iv i-
suutta hieman yli puolella vastaajista.  

Nykyaikaisempia toimintatapoja osallis-
tuakseen vaatisi 42 % vastaajista. Hieman 
alle neljäsosa pelkää työtovereiden reakti-
oita, jos osallistuisi ay-toimintaan. Näille 
kysymyksille ei ole vertailupohjaa aiemmissa 
tutkimuksissa.
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Taulukko 21: Osallistuisi enemmän 

Kiinnostunut Ei kiinnostunut

Jos joku pyytäisi  
mukaan

83 % 30 %

Jos voisi olla toimin-
nassa mukana omilla 
ehdoillaan

87 % 48 %

Jos ei tarvitsisi miettiä, 
mitä muut ajattelevat 
sinusta

43 % 14 %

Jos tietäisi enemmän 
ammattiliittojen toimin-
nasta ja tehtävistä

84 % 42 %

Jos ammattiliittojen 
toimintatavat olisivat 
nykyaikaisempia

64 % 33 %

Jokin edellä mainituista 98 % 67 %

Kaikkiaan toimintaan osallistumisen edellytyksien parantaminen lisäisi 
osallistumista 76 %:lla vastaajista. Lisäämisestä kiinnostuneista listatut 
syyt lisäisivät osallistumista 98 %:lla ja lisäämistä epäilevistä 67 %.lla.
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3.5 Liiton tuki neuvotteluissa työnantajan kanssa

Kuvio 5: Ammattiliiton tehtävien tärkeys neuvotteluissa työnantajan kanssa
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Työajoista neuvotteleminen 
työnantajien kanssa

Työntekijöiden ammatillisen 
osaamisen edistäminen

Määräaikaisten sekä  
vuokra- ja keikkatyöläisten 

aseman parantaminen

Työntekijöiden jaksamisesta 
huolehtiminen

Jäsenten tukeminen näiden 
oman työnsä kehittämisessä

Työolojen ja työsuojelun 
parantaminen

Palkoista neuvotteleminen 
työnantajan kanssa

Aiemmin on jo todettu, että liiton jäsenyys 
koetaan tärkeäksi ja monet liiton palvelut 
ovat tärkeitä lähes kaikille vastaajille. Tähän 
on yhteydessä se, että kuviossa 5 kuvatut 
työnantajan kanssa neuvoteltavat asiat ovat 
tärkeitä. Liki poikkeuksetta tärkeinä pide-
tään työolojen ja työsuojelun parantamista, 
palkoista neuvottelemista, määräaikaisten 
sekä vuokra- ja keikkatyöläisten aseman 
parantamista ja työntekijöiden jaksamisesta 
huolehtimista. Vain muutama prosentti 
vastaajista ei pidä niitä tärkeinä. Muistakin 
asioista ainoastaan noin kymmenesosa vas-

taajista ei pidä tärkeinä työajoista neuvottele-
mista, tukea oman työn kehittämisessä eikä 
ammatillisen osaamisen edistämistä.

Naisista palkoista neuvottelemista pitää erit-
täin tärkeänä 70 % ja miehistä 62 %. Ero tois-
tuu työoloista neuvottelujen osalla. Niistä 
neuvotteleminen on erittäin tärkeää naisista 
76 %:lle ja miehistä 60 %:lle. Naiset ovat mie-
hiä useammin epätyypillisissä työsuhteissa 
ja niin määräaikaisten sekä vuokra- ja keik-
katyöläisten aseman parantaminen on nai-
sista erittäin tärkeää 72 %:lle, kun miehillä 
osuus on 55 %.
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3.6  Ammattiliiton yhteiskuntapoliittiset tehtävät

Kuvio 6: Ammattiliiton yhteiskuntapoliittiset tehtävät

Kuviossa 6 tarkastellut ammattiliittojen 

yhteiskunnalliset tehtävät koetaan lähes 

poikkeuksetta tärkeiksi. Vähintään kaksi 

kolmannesta pitää erittäin tärkeänä työelä-

män tasa-arvoa, oman alansa tulevaisuuden 

turvaamista, hyvien julkisten palveluiden 

säilymistä, työttömyysturvan ja eläke-etujen 

riittävää tasoa ja suomalaisen työelämän 

pysymistä mukana kehityksessä. Tärkeinä 
näitä pitävät liki kaikki vastaajat. Noin 90 % 
vastaajista pitää tärkeänä sitä, että työelämän 
asiat ovat esillä yhteiskunnallisessa keskuste-
lussa ja yhteiskunta toimii ekologisesti.
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4.  SUHTAUTUMINEN ILMASTONMUUTOKSEEN

Taulukko 22: Suhtautuminen ilmastonmuutokseen

VASTAAJAT

Erittäin vakava ongelma 271 53,8 %

Melko vakava ongelma 185 36,7 %

Ei osaa sanoa 5 0,9 %

Vain vähäinen ongelma 36 7,0 %

Ei lainkaan ongelma 5 1,1 %

Yhteensä 502 100.0 %

Tärkeimpien tehtävien, työttömyysturvan, 
eläke-etujen ja sosiaaliturvan tason sekä 
oman alan tulevaisuuden turvaaminen, on 
ollut yhtä tärkeää myös edeltävissä tutki-
muksissa. Sen sijaan julkisten palveluiden 
hyvinä säilymisen merkitys on kasvanut. 
Vuonna 2010 kunnan ja valtion palveluiden 
turvaamista piti melko tai erittäin tärkeänä 
76 % ja vuonna 2015 86 % vastaajista. Nyt hie-
man eri tavoin kysyttynä julkisten palvelui-
den säilymistä pitää tärkeänä 95 %. Vastaa-
jajoukon ikärakenteen eroista huolimatta ero 
näyttää merkittävältä, sillä aiemmissa tut-
kimuksissa eroja julkisten palveluiden puo-
lustamisen tärkeydessä ei ikäryhmien välillä 
juurikaan ollut.

Eniten erimielisyyttä on siitä, että maahan-
muuttajien työllistymistä tulisi edistää ja 
varsinkin siitä, että työelämän perinteiset 
rakenteet, tehtävät ja tavat säilyvät ennal-
laan. 19 % vastaajista ei pidä maahanmuutta-
jien tukemista tärkeänä ja 37 % vastaajista on 
sitä mieltä, että työelämän rakenteet saisivat 
muuttua.

Työasema ja tulevaisuuden uhat ovat nai-
silla yleisempiä kuin miehillä. Niinpä naiset 
pitävät liittojen yhteiskunnallisista tehtä-
vistä hyvien julkisten palveluiden säilymistä, 
oman alansa tulevaisuudesta huolehtimista 
ja riittävää työttömyysturvan tasoa jon-
kin verran tärkeämpinä kuin miehet. Julki-
sia palveluita ja työttömyysturvan riittävää 
tasoa pitää erittäin tärkeinä naisista 78 % ja 
miehillä vastaavat osuudet ovat 62 % ja 65 %. 
Oman alan tulevaisuuden turvaamisen 
osalla vastaavat osuudet ovat naisilla 77 % ja 
miehillä 71 %.

Ammatillisen koulutuksen yhteys tässä tar-
kasteltaviin muuttujiin näkyy siinä, että 
opisto- tai korkeakoulutetut ovat herkimmin 
luopumassa perinteisistä työelämän raken-
teista. Heistä rakenteiden säilymistä korosta-
van väitteen kanssa on täysin tai jokseenkin 
samaa mieltä 48 %, kun osuus ammattitut-
kinnon omaavilla on 68 %.
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Ilmastonmuutos koetaan vakavana ongel-
mana. Vähäisenä ongelmana sitä pitää 7 %  
ja ei lainkaan ongelmana 1 % vastaajista.  

Erittäin vakava ongelma se on 54 %:n mie-
lestä.

Kuvio 7: Käsitys ilmastonmuutoksesta

Vastaajat ovat varsin yksimielisiä siitä, että 
ammattiliittojen tulee reagoida toiminnal-
laan ilmastonmuutokseen. 88 % vastaajista 
on vähintään jokseenkin samaa mieltä väit-
teestä, että ammattiliittojen tulee osallistua 
toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 
ja 77 % väitteestä, että ammattiliittojen on 
järjestettävä koulutusta ekologiseen toimin-
taan työpaikoilla. Eri mieltä väitteistä on 
11 % ja 22 % vastaajista. Työnantajan, liiton ja 
työntekijöiden yhteisiä toimia vaativa tavoite 

kehittää työpaikoilla energian ja materiaa-
lin kulutusta vähentäviä työtapoja saa laa-
jimman kannatuksen. Sitä pitää erittäin tär-
keänä 69 % ja melko tärkeänä kaikkiaan 28 % 
vastaajista eli tärkeänä kaikkiaan 97 %.

Ekologisen toiminnan vaikutuksia mittaa-
vista käsityksistä 89 % yhtyy väitteeseen, että 
ympäristöystävällinen teknologia luo uusia 
työpaikkoja. Työpaikkojen vähenemistä ei 
siis välttämättä pelätä. Valmiutta omakoh-
taisiinkin toimiin vastaajilla näyttäisi olevan.  
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Taulukko 23: Suhtautuminen ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutos On  
ongelma

N=454

Ei ole  
ongelma

N=43

Työpaikoilla on kehitettävä työtapoja, jotka  
vähentävät energian ja materiaalien kulutusta

98 81

Ammattiliittojen tulee osallistua toimiin  
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 

92 47

Ammattiliittojen on järjestettävä koulutusta  
ekologiseen toimintaan työpaikoilla

80 40

Ympäristöystävällinen teknologia luo  
uusia työpaikkoja

90 74

On tärkeää hillitä ilmastonmuutosta, vaikka  
se vaatisi kouluttautumista uuteen ammattiin 

83 33

Työpaikoilla on investoitava ympäristötoimiin,  
vaikka se tarkoittaisi pienempiä palkankorotuksia

88 37

Ilmastonmuutosta on hillittävä, vaikka se tarkoit- 
taisi työpaikkojen vähenemistä joillakin aloilla

69 21

Uuteen ammattiin olisi ilmastonmuuton-
muutoksen hillitsemisen vaatimien toimien 
takia valmis kouluttautumaan 79 % ja pie-
nempiin palkankorotuksiin voisi suostua 
75 % vastaajista. Näitä koskevista väitteistä on 
vähintään jokseenkin eri mieltä 21 % ja 24 %.  

Työpaikkojen väheneminen joillakin aloilla 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kokee 
eniten vastustusta. Väitteestä on eri mieltä 
kaikkiaan kolmannes vastaajista.

On selvää, että ilmastonmuutoksen koke-
minen ongelmaksi on yhteydessä ilmaston-
muutoksen hillitsemistoimiin ja näiden toi-
mien vaatimiin muutoksiin työelämässä. 
Erot ongelmana kokemisen ja ei-ongelmana 
pitämisen välillä ovat pienimmät sellaisten 
väittämien osalla, jotka eivät vaikuta vastaa-
jan työhön. Myös ilmastonmuutosta vähäi-
senä ongelmana pitävät yhtyvät laajalti väit-
teisiin uusien työtapojen kehittämisestä ja 
ympäristöystävällisen teknologian kehittä-
misestä. Suurimmat erot ovat ilmastonmuu-
toksen hillinnän sellaisissa seurauksissa, 

jotka koskettavat vastaajaa konkreettisim-
min. Työpaikkojen vähenemistä vaativia 
toimia ilmastonmuutosta ei ongelmana pitä-
vistä hyväksyy vain viidennes ja palkanko-
rotusten alentamista ja uudelleenkoulutusta 
vaativia toimia hyväksyy noin kolmannes. 
Työpaikkojen väheneminen on melko kiel-
teinen seuraus myös ilmastonmuutosta 
ongelmana pitäville. Heistä sitä ei hyväksy 
31 %.
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Taulukko 24: Suhtautuminen ilmastonmuutokseen taustamuuttujittain, %

Ilmaston-
muutos on 

ongelma

Valmis  
uuteen  

ammattiin

Valmis 
pienempiin 

palkan- 
korotuksiin

Valmis  
vähentämään 

työpaikkoja
 N

Mies 84,8 % 70,3 % 69,1 % 58,2 % 165

Nainen 93,2 % 82,2 % 77,2 % 67,1 % 337

20–30 v. 92,3 % 78,6 % 78,2 % 63,0 % 284

31–40 v. 88,1 % 78,0 % 69,7 % 65,6 % 218

PK-seutu 89,0 % 85,7 % 81,3 % 71,4 % 91

Muu Uusimaa 97,3 % 89,2 % 73,0 % 64,9 % 37

Etelä-Suomi 89,0 % 77,1 % 75,2 % 58,7 % 109

Länsi-Suomi 93,7 % 76,2 % 74,8 % 64,3 % 143

Itä- ja P-Suomi 86,9 % 73,0 % 68,9 % 63,1 % 122

PK-seutu 89,0 % 85,7 % 81,3 % 71,4 % 91

Muu kaupunki 91,7 % 80,3 % 75,9 % 65,9 % 290

Taajama 90,4 % 72,6 % 63,0 % 58,9 % 73

Maaseutumainen 85,4 % 60,4 % 70,8 % 47,9 % 48

Opisto, korkeak. 96,0 % 81,6 % 86,4 % 73,6 % 125

Ammattitutkinto 87,9 % 75,2 % 66,5 % 58,7 % 281

Ei amm. koulut. 90,0 % 78,8 % 81,3 % 65,0 % 80

Vakit.,  kokoaik. 88,8 % 75,3 % 70,9 % 61,0 % 223

Vakit., osa-aik. 93,9 % 83,8 % 73,7 % 63,6 % 99

Määräaik, kokoaik. 92,3 % 80,8 % 80,8 % 61,5 % 26

Määräaik, osa-aik. 86,7 % 83,3 % 86,7 % 73,3 % 30

Muu 88,2 % 70,6 % 79,4 % 67,6 % 34

Ei työssä 92,2 % 80,0 % 76,7 % 68,9 % 90

Yhteensä 90,4 % 78,3 %         74,5 % 64,1 % 502
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5.  MAAHANMUUTTOA KOSKEVAT KÄSITYKSET

Taulukko 25: Maahanmuutto hyvä/huono asia

VASTAAJAT

Enemmän hyvä 302   60,2 %

Enemmän huono 178 35,5 %

Ei osaa sanoa 22 4,2 %

Yhteensä 502 100.0 %

Maahanmuuttoa pitää enemmän hyvänä kuin huonona asiana 60 %  
vastaajista. Huonona sitä pitää 36 %.

Naiset ja alle 31-vuotiaat näyttävät pitävän 
ilmastonmuutosta vakavana ongelmana 
useammin kuin miehet ja yli 30-vuotiaat. 
Naiset ovat myös valmiimpia ilmaston-
muutoksen hillitsemistoimien kielteisiin 
seurauksiin, alanvaihtoon, palkankorotus-
ten alentamiseen tai työpaikkojen vähene-
miseen. Asuinpaikan syrjäisyys ja pienuus 
näkyvät vähäisempänä valmiutena hyväksyä 
näitä kielteisiä seurauksia, vaikka ilmaston-
muutos nähdäänkin hillitsemistoimia vaa-
tivana ongelmana muualla paitsi Itä- ja Poh-

jois-Suomessa ja maaseutumaisilla seuduilla. 
Ero niihinkin on varsin pieni. 

Opisto- tai korkeakoulutus lisää hieman 
ilmastonmuutoksen kokemista ongelmana 
ja valmiutta kielteisiin seurauksiin ammatti-
tutkinnon suorittaneisiin verrattuna. Työpai-
kan vakiintuneisuus taas vähentää ilmaston-
muutoksen kokemista ongelmana ja samalla 
myös uuden koulutustarpeen ja pienempien 
palkankorotusten hyväksymistä.
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Kuvio 8:  Käsitys maahanmuutosta
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työvoimaa kyseisiin töihin

Vastaajat suhtautuvat maahanmuuttoon 
pääasiassa myönteisesti ja se näkyy myös 
käsityksissä maahanmuuttoon liittyvistä 
väittämistä. Vastaajista 83 % työskentelisi 
mielellään maahanmuuttajan kanssa, mikä 
on enemmän kuin taulukossa 18 ilmenevä 
maahanmuuttajien kanssa työskentelevien 
määrä. Väitteestä, että maahanmuuttajat 
tuovat uusia näkökulmia ja kansainvälistä 
osaamista suomalaisiin työyhteisöihin on 
vähintään jokseenkin samaa mieltä 80 % 
vastaajista ja 71 % katsoo, että Suomi tarvit-
see ulkomaista työvoimaa.

Myönteisyys näkyy myös siinä, että 75 % 
vastaajista on eri mieltä väitteestä, että maa-
hanmuuttajat vievät suomalaisten työpaikat, 

69 % eri mieltä väitteestä, että maahanmuut-
tajat eivät sopeudu suomalaiseen työelämään 
ja 57 % ei katso, että maahanmuutto polkee 
palkkoja Suomessa. Näistä väitteistä eniten 
yhdytään siihen, että maahanmuutto polkee 
palkkoja. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 
väitteestä on 38 % vastaajista.

Suomalaiset on kuitenkin liki kaikkien vas-
taajien mielestä pidettävä etusijalla työpaik-
koja täytettäessä. 91 % on samaa mieltä väit-
teestä, että ennen kuin Suomeen palkataan 
työvoimaa EU:n ulkopuolelta, pitäisi tarkis-
taa, onko maassa jo saatavilla työvoimaa 
kyseisiin töihin. Täysin väitteeseen yhtyy 
62 % ja jokseenkin samaa mieltä on 29 % vas-
taajista.
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Taulukko 26: Työskentely maahanmuuttajan kanssa

VASTAAJAT

Kyllä 327   64,9 %

Ei 172 34,3 %

Ei osaa sanoa 3 0,8 %

Yhteensä 502 100.0 %

Maahanmuuttajan kanssa on työskennellyt 65 % vastaajista ja 34 %:lla ei ole kokemusta  
maahanmuuttajista työtoverina.

Taulukko 27: Suhtautuminen maahanmuuttoon maahanmuuttajan kanssa  
työskentelyn mukaan

Työskentely maahanmuuttajan kanssa Kyllä
N=326

Ei
N=173

Maahanmuuttajat tuovat uusia näkökulmia ja  
osaamista suomalaisiin työyhteisöihin

83 74

Maahanmuuttajat vievät suomalaisten työpaikat 21 32

Suomi tarvitsee työvoimaa myös oman maan  
ulkopuolelta

75 62

Maahanmuutto polkee palkkoja Suomessa 40 35

Maahanmuuttajat eivät sopeudu suomalaiseen  
työelämään

26 36

Työskentelee mielellään maahanmuuttajan kanssa 89 72

Ennen kuin Suomeen palkataan työvoimaa  
EU:n ulkopuolelta, pitäisi tarkistaa, onko  
maassa saatavilla työvoimaa

90 95

Maahanmuutto on enemmän hyvä kuin huono asia 65 49

Työskentely maahanmuuttajan kanssa on 
yhteydessä myönteiseen käsitykseen maa-
hanmuutosta. Taulukossa 28 esitetään 
maahanmuuttoa koskevan väitteen kanssa 

täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien 
osuudet maahanmuuttajan kanssa työsken-
telyn mukaan. Maahanmuuttajan kanssa 
työskennelleistä 65 % pitää maahanmuut-
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Taulukko 28: Maahanmuuton pitäminen hyvänä asiana taustamuuttujittain

Maahanmuutto on 
enemmän hyvä asia

On  
työskennellyt 

maahanmuutt. 
kanssa

Ei ole  
työskennellyt 

maahanmuutt. 
kanssa

Yhteensä  N

Mies 58,6 % 50,0 % 56,4 % 165

Nainen 68,1 % 48,0 % 60,8 % 337

20–30 v. 65,7 % 49,9 % 59,9 % 284

31–40 v. 63,5 % 47,8 % 58,7 % 218

Pääkaupunkiseutu 77,6 % 66,7 % 75,8 % 91

Muu Uusimaa 66,7 % 38,5 % 56,8 % 37

Etelä-Suomi 63,9 % 36,1 % 55,0 % 109

Länsi-Suomi 57,5 % 48,2 % 53,8 % 143

Itä- ja Pohjois-Suomi 59,7 % 54,7 % 58,2 % 122

Pääkaupunkiseutu 77,6 % 66,7 % 75,8 % 91

Muu kaupunki 63,4 % 53,4 % 60,0 % 290

Taajama 58,5 % 32,3 % 47,9 % 73

Maaseutumainen 43,5 % 37,5 % 41,7 % 48

Opisto, korkeakoulu 75,6 % 62,9 % 72,0 % 125

Ammattitutkinto 56,5 % 37,6 % 50,2 % 281

Ei ammat. koulutusta 75,5 % 61,3 % 70,0 % 80

toa enemmän hyvänä kuin huonona asiana, 
kun osuus muilla on 49 %. Sama suuntaus 
toistuu muissakin väitteissä. Ero on useim-
miten noin 10 prosenttiyksikköä. Suurin se 
on väitteen työskentelen tai työskentelisin 
mielelläni maahanmuuttajan kanssa osalla,  

17 prosenttiyksikköä. Kokemusten ja myön-
teisyyden yhteyden voi tulkita siten, että 
kokemukset maahanmuuttajista työelä-
mässä ovat myönteisiä, sillä yhteys ei johdu 
vastaajien taustoista.
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Vakituinen, kokoaik. 59,3 % 44,4 % 54,7 % 223

Vakituinen, osa-aik. 65,6 % 58,3 % 63,6 % 99

Määräaik, kokoaikainen 81,0 % 60,0 % 76,9 % 26

Määräaik, osa-aikainen 76,5 % 46,2 % 63,3 % 30

Muu 69,6 % 54,5 % 64,7 % 34

Ei työssä 66,7 % 44,4 % 57,8 % 90

Yhteensä 64,7 % 48,6 % 59,4 % 502

N 326 173 499

Maahanmuuttajien kanssa työskennel-
leet suhtautuvat maahanmuuttoon selvästi 
myönteisemmin kuin muut vastaajat kaik-
kien taustamuuttujien mukaan tarkastel-
tuina. Naisten suhtautuminen on myöntei-
sempää kuin miesten vain aloilla, joissa on 
paljon maahanmuuttajia ja siten kokemuk-
sia maahanmuuttajan kanssa työskente-
lystä. Pääkaupunkiseudulla työskentelevät 
pitävät maahanmuuttoa enemmän hyvänä 
asiana useammin kuin muualla maassa 
asuvat. Samoin opisto- tai korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneet ovat koulutetuista 
myönteisimpiä maahanmuuttajia kohtaan. 

Vakituisessa ja kokoaikaisessa työsuhteessa 
olevat suhtautuvat maahanmuuttoon taas 
varovaisemmin kuin epätyypillisissä työ-
suhteissa olevat. Tässä tarkastellaan vain 
kahden muuttujan keskinäisiä yhteyksiä, 
sillä aineisto ei aina riitä kolmannen muut-
tujan vakiointiin. Kuitenkin edellä rapor-
tissa on mm. havaittu, että naisia on vähiten 
pääkaupunkiseudulla, minkä pitäisi vähen-
tää naisten myönteisyyttä maahanmuuttoa 
kohtaan, ja siitä huolimatta naiset suhtautu-
vat maahanmuuttoon selvästi myönteisem-
min kuin miehet.
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Taulukko 29: Väitteeseen maahanmuuttajat vievät suomalaisten 
 työpaikat yhtyminen taustamuuttujittain

Maahanmuuttajat 
vievät suomalaisten 
työpaikat

On  
työskennellyt

Ei ole  
työskennellyt

Yhteensä  N

Mies 19,0 % 37,5% 24,2 % 165

Nainen 21,4 % 29,6 % 24,3 % 337

20–30 v. 21,3 % 30,8 % 24,6 % 284

31–40 v. 19,6 % 33,3 % 23,9 % 218

Pääkaupunkiseutu 10,5 % 26,7 % 13,2 % 91

Muu Uusimaa 20,8 % 53,8 % 32,4 % 37

Etelä-Suomi 23,6 % 25,0 % 23,9 % 109

Länsi-Suomi 23,0 % 32,1 % 26,6 % 143

Itä- ja Pohjois-Suomi 25,4 % 32,1 % 27,9 % 122

Pääkaupunkiseutu 10,5 % 26,7 % 13,2 % 91

Muu kaupunki 21,0 % 30,1 % 24,1 % 290

Taajama 26,8 % 35,5 % 30,1 % 73

Maaseutumainen 39,1 % 37,5 % 37,5 % 48

Opisto, korkeakoulu 13,3 % 17,1 % 14,4 % 125

Ammattitutkinto 26,0 % 41,6 % 31,3 % 281

Ei ammat. koulutusta 12,2 % 22,6 % 16,3 % 80

Vakituinen, kokoaik. 24,0 % 33,3 % 26,9 % 223

Vakituinen, osa-aik. 24,6 % 16,7 % 21,2 % 99

Määräaik, kokoaikainen 9,5 % 20,0 % 11,5 % 26

Määräaik, osa-aikainen 5,9 % 30,8 % 16,7 % 30

Muu 17,4 % 45,5 % 26,5 % 34

Ei työssä 16,7 % 41,7 % 26,7 % 90

Yhteensä 20,6 % 31,8 % 24,3 % 502

N 326 173 499
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Taulukko 30: Käsitykseen, että maahanmuutto alentaa palkkoja Suomessa  
yhtyminen taustamuuttujittain

Maahanmuutto alentaa 
palkkoja Suomessa

On  
työskennellyt 

maahanmuutt. 
kanssa

Ei ole  
työskennellyt 

maahanmuutt. 
kanssa

Yhteensä  N

Mies 38,8 % 41,7 % 39,4 % 165

Nainen 41,0 % 32,0 % 37,4 % 337

20–30 v. 34,8 % 28,8 % 32,4 % 284

31–40 v. 46,6 % 43,5 % 45,4 % 218

Pääkaupunkiseutu 36,8 % 26,7 % 35,2 % 91

Muu Uusimaa 37,5 % 53,8 % 43,2 % 37

Etelä-Suomi 48,6 % 38,9 % 45,0 % 109

Länsi-Suomi 39,1 % 44,6 % 41,3 % 143

Itä- ja Pohjois-Suomi 37,3 % 18,9 % 28,7 % 122

Pääkaupunkiseutu 36,8 % 26,7 % 35,2 % 91

Muu kaupunki 37,1 % 31,1 % 34,8 % 290

Taajama 58,5 % 51,6 % 54,8 % 73

Maaseutumainen 43,5 % 33,3 % 37,5 % 48

Työpaikkojen menetystä maahanmuutta-
jille pelkää maahanmuuttajien kanssa työs-
kennelleistä viidennes ja osuus muilla on 
kolmannes. Selvä ero näkyy kaikissa tarkas-
telluissa ryhmissä. Iän ja sukupuolen yhteys 
työpaikkojen  menettämisen pelkoon on 
vähäinen. Pääkaupunkiseudulla pelko on 
puolestaan jonkin verran vähäisempää kuin 

muualla maassa ja ammattitutkinnon suo-
rittaneilla se on selvästi suurempaa kuin kor-
keamman koulutuksen saaneilla. Vakitui-
sissa kokoaikaisissa työsuhteissa olevilla on 
työpaikan osalta ehkä enemmän menetet-
tävää ja siksi he pelkäävät sen menettämistä 
enemmän kuin muut.
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Opisto, korkeakoulu 33,3 % 22,9 % 30,4 % 125

Ammattitutkinto 49,2 % 43,6 % 46,6 % 281

Ei ammat. koulutusta 24,5% 22,6 % 23,8 % 80

Vakituinen, kokoaik. 48,7 % 37,5 % 44,8 % 223

Vakituinen, osa-aik. 32,8 % 30,6 % 31,3 % 99

Määräaik, kokoaikainen 23,8 % 60,0 % 30,8 % 26

Määräaik, osa-aikainen 17,6 % 23,1 % 20,0 % 30

Muu 43,5 % 45,5 % 44,1 % 34

Ei työssä 37,0 % 30,6 % 34,4 % 90

Yhteensä 40,2 % 34,7 % 38,0 % 502

N 326 173 499

Ehkä yllättäen maahanmuuttajien kanssa 
työskennelleistä 40 % katsoo maahanmuu-
ton polkevan palkkoja, kun osuus vastaajilla, 
jotka eivät ole työskennelleet maahanmuut-
tajan kanssa, on alempi eli 35 %. Ero esiintyy 
liki kaikissa tarkastelluissa ryhmissä. Suku-
puolen osalla ero ei näy miehillä ja työsuh-
teen osalla määräaikaisilla.

Varsinkin osa-aikaisilla näkemys, että maa-
hanmuutto alentaa palkkoja Suomessa, saa 
vähän tukea. Väitteestä on samaa mieltä kai-

kista osa-aikaisista alle 30 %. Samoin näke-
mykseen yhtyy vain noin 30 % opisto- tai 
korkeakoulututkinnon suorittaneista ja 24 % 
ammattikoulutusta vailla olevista. 

Ammattitutkinnon hankkineista taas 47 % 
katsoo, että maahanmuutto alentaa palk-
koja, ja vastaava osuus vakituisilla ja kokoai-
kaisilla työntekijöillä on myös korkea, 45 %.
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Kuvio 9: Kokemukset maahanmuuttajista työtoverina
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Kokemuksia maahanmuuttajista työtove-
rina ovat kertoneet vain maahanmuuttajien 
kanssa työskennelleet. Ne ovat valtaosin 
myönteisiä. Väitteestä maahanmuuttajat 
ovat yhtä hyviä tai huonoja työntekijöitä kuin 
suomalaisetkin on vähintään jokseenkin 
samaa mieltä 90 % vastaajista ja 82 %:n mie-
lestä työskentely maahanmuuttajan kanssa 
on ollut opettavaista. Lisäksi 64 % maa-
hanmuuttajan kanssa työskennelleistä on 
eri mieltä väitteestä, että maahanmuutta-
jat eivät välitä työturvallisuudesta samaan 

tapaan kuin suomalaiset työntekijät ja 56 % 
on eri mieltä väitteestä, että maahanmuut-
tajien on vaikea sopeutua suomalaisen työ-
elämän tapoihin. Puutteellinen kielitaito 
hankaloittaa työskentelyä Suomessa 88 %:n 
mielestä. Vastauksissa ilmeneviä vaikeuksia 
maahanmuuttajien sopeutumisessa ja kie-
litaidon puutteessa ei kuitenkaan voi suo-
raan tulkita kielteisyydeksi, koska näiden 
vaikeuksien ratkaisumahdollisuuksista ei 
kysytä.
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6. LIITON TOIMINTOJEN KESKEISET ULOTTUVUUDET

Vuosien 2010 ja 2015 tutkimusten tavoin 
myös tässä tutkimuksessa hahmotetaan 
laajalti muuttujien välisiä yhteyksiä ja niistä 
vastausten perusteella muodostuvia asia-
kokonaisuuksia. Menetelmänä on aiemman 
tavoin muuttujien välisiin korrelaatioihin 
perustuva faktorianalyysi. Faktoriratkaisu 
sisältää lomakkeen kaikki kysymykset ja sen 
avulla voidaan tarkastella kaikkien tutki-
muksen muuttujien välisiä yhteyksiä.

Faktorianalyysissa muuttujat ryhmitel-
lään niiden välisten yhteyksien perusteella 
yleensä 4–6 ryhmään, faktoriin. Faktori on 
tutkimuksen muuttujista korrelaatioiden 
perusteella muodostettu asiakokonaisuus, 
jossa samalle faktorille sisältyviin kysymyk-
siin annetut vastaukset ovat yhteydessä toi-
siinsa. Toisaalta taas muuttujien yhteydet 
muihin faktoreihin ovat mahdollisimman 
pienet. Muuttujan saama lataus faktorilla 
kuvaa muuttujan yhteyden voimakkuutta 
faktoriin ja on itse asiassa muuttujan korre-
laatio faktorin muodostamaan uuteen ulot-
tuvuuteen. Lataus voi olla myös negatiivinen, 
jolloin muuttujan yhteys faktoriin on kään-
teinen. Faktorin sisältö määrittyy sitten sillä 
korkeimpia latauksia saaneiden muuttujien 
mukaan. Tätä ei saa sekoittaa siihen, miten 
tärkeänä yms. jotain asiaa pidetään. Se ker-
too vain sen, missä määrin tarkasteltuihin 
asioihin saadut vastaukset liittyvät toisiinsa. 
Faktoriratkaisusta kerrotaan tarkemmin liit-
teessä 2.

Vuosien 2015 ja 2019 järjestötutkimuksissa 
kysymysrakenteet ovat paljolti erilaiset. 
Vuonna 2015 keskityttiin laajemmin vas-
taajien työtä ja liittoa koskeviin käsityksiin 
ja odotuksiin, työtilanteeseen ja liiton työ-

elämää tukevien toimien käyttöön ja tar-
peellisuuteen kuin uudessa tutkimuksessa. 
Kuitenkin yhteisten tekijöiden osalla fak-
toriratkaisut muistuttavat huomattavasti 
toisiaan. Keskeisiksi asiakokonaisuuksiksi 
muodostuvat molemmissa liiton edunval-
vonnan ja työttömyysturvan tärkeys, osallis-
tuminen liiton toimintaan sekä työtä koske-
via odotuksia ja työssä kehittymistä koskevat 
seikat. Ikää koskevien tulosten arvioinnissa 
on huomioitava se, että tähän tutkimuksen 
sisältyvät vain 20–40-vuotiaat liiton jäsenet, 
kun aiemmin mukana olivat alle 61-vuotiaat.

Faktoriratkaisun sisältö on riippuvainen sii-
hen sisältyvistä muuttujista. Mukana pide-
tään lähes kaikki lomakkeen kysymykset ja 
joskus samanaiheiset kysymykset muodos-
tavat oman kokonaisuutensa. Vuosien 2015 
ja tämän tutkimuksen painotukset ja ongel-
manasettelut ovat muuttuneet melko paljon. 
Tämän tutkimuksen lomakkeesta on kar-
sittu lukuisia aiempiin tutkimuksiin sisälty-
viä aihepiirejä ja toisaalta taas lisätty uusia, 
mikä näkyy myös faktoriratkaisussa. Edel-
lisissä tutkimuksissa oli runsaasti työtä ja 
työn sisältöä koskevia kysymyksiä, jotka ovat 
tästä tutkimuksesta pois. Samoin liiton teh-
täviä ja jäsenpalveluja koskevia kysymyksiä 
on rajattu eikä niiden käyttöä tai arvioita pal-
velun onnistumisesta enää kysytä. Toisaalta 
taas uusina aihealueina ovat ilmastonmuu-
tos ja maahanmuutto.

Lomakkeessa kysytään kuitenkin edelleen 
työssä tärkeitä piirteitä, liittoon liittymisen 
syitä ja liiton tehtävien merkitystä vastaa-
jalle, liiton toimintaan osallistumista sekä 
liiton yhteiskuntapoliittisia tehtäviä. Näiltä 
osin faktoriratkaisujen vertaaminen aiem-
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6.1  Perusmuuttujien faktoriratkaisu

paan on yleisellä tasolla mahdollista. Seuraa-
vassa esitetään ensin faktoriratkaisu, jossa 
ovat mukana nämä liittoa ja työtä koskevat 
aiheet, ja verrataan sitä aiempaan, vuoden 
2015, 4 faktorin ratkaisuun. Sen jälkeen tar-
kastellaan tämän tutkimuksen perusteella 
saatua faktoriratkaisua, jossa ovat mukana 
myös uudet aihepiirit, ilmastonmuutos ja 
maahanmuutto.

V u o d e n  2 0 1 5  t u t k i m u k s e s s a  
muodostuneet faktorit:

1. Edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus

2. Työttömyysturva

3. Osallistuminen ja lakkovalmius

4. Odotukset työmarkkinoilla

Tässä tutkimuksessa

1. Liiton tärkeys, ammatillinen kehitys,  
osallistuminen

2. Ikä

3. Osallistumisvalmius, vanhojen  
rakenteiden muutos

4. Työn sisältö, ura, liitto ei tärkeä,  
neuvotteluapua ei tarvita

Vuosien 2015 ja 2019 faktoriratkaisut ovat 
samankaltaiset sikäli, että molemmissa 
esiintyy laaja liittoa, liittojen jäsenpalveluja 
ja yhteiskunnallisia tehtäviä koskeva fak-
tori, missä ilmenee vastaajien myönteinen 
käsitys. Myös osallistuminen ja työmarkki-
naodotukset muodostavat paljolti saman-
kaltaiset kokonaisuudet.

Perusjoukon ikäeroista ja kysymysten pai-
notuksista johtuen kuitenkin eroja on. 
Edunvalvonta ja työttömyysturva eivät 
erotu omille faktoreilleen samassa määrin 
kuin aiemmin ja iän merkitys muuttuu. Ikä 
muodostaa nyt oman faktorinsa, mikä ker-
too lähinnä siitä, että iän yhteys muihin fak-
toreihin on yhtä lailla vähäinen kuin vuoden 
2015 tutkimuksessa.

6.1.1  Ensimmäinen faktori: Liiton tuen 
tärkeys, ammatillinen kehitys

Ensimmäisellä faktorilla korkeimpia latauk-
sia saavat liiton toimintaan ja työelämään 
liittyvät muuttujat, joissa korostuu myöntei-
nen suhtautuminen. Kärjessä ovat kiinnos-
tus osallistua nykyistä enemmän ammat-
tiliiton toimintaan ja vastaajien toimintaan 
osallistumista edistävät tekijät. Näitä ovat 

mahdollisuus osallistua joustavasti omilla 
ehdoillaan, lisätieto ammattiliiton toimin-
nasta, kutsu osallistua, nykyaikaisemmat  
toimintatavat ja osallistuminen ilman työ-
ympäristön paineita. Tällä faktorilla ammat-
tiliiton jäsenyys koetaan tärkeäksi ja se edis-
tää vastaajien mielestä yhteiskunnallisesti 
tärkeitä asioita. Ammattiliiton tehtävistä sel-
keimmin faktoriin ovat yhteydessä ammatil-
lisen osaamisen edistäminen, tukeminen 
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jäsenten oman työn kehittämisessä, työnte-
kijöiden jaksamisesta huolehtiminen, työ-
ajoista neuvotteleminen ja määräaikaisessa 
työsuhteessa olevien sekä vuokra- ja keik-
katyöläisten aseman parantaminen. Mer-
kittävimmistä liittoon kuulumisen syistä 
faktorilla korkeimmalle sijoittuvat tiedon, 
neuvonnan ja koulutuksen saanti työelä-
mään liittyvistä asioista, jäsenedut kuten 
vakuutukset ja lomatoiminta, tuki ongel-
missa työnantajan kanssa, työehdoista ja pal-
koista neuvotteleminen sekä se, että työpai-
kalla on tapana kuulua liittoon. Lähinnä tälle 
faktorille sijoittuvat myös julkisten palve-
luiden puolustamisen tärkeys, suomalaisen 
työelämän muutoksessa mukana pysyminen 
ja oman alan tulevaisuudesta huolehtiminen.

Vastaajien työssä tärkeinä pitämistä asioista 
faktorille sijoittuu selkeimmin mahdolli-
suus edetä uralla. Työkokemus ja liiton jäse-
nyysaika ovat taustamuuttujista yhteydessä 
faktoriin.

6.1.2 Toinen faktori: Ikä

Toinen faktori kuvastaa lähinnä iän, työko-
kemuksen ja liiton jäsenyyden keston välistä 
keskinäistä yhteyttä. Korrelaatiot muihin 
työelämää ja liittoa koskeviin muuttujiin 
ovat vähäiset. Valmius muuttaa työn perässä 
toiselle paikkakunnalle sijoittuu lähinnä tälle 
faktorille, mutta yhteys on melko heikko.

Negatiiviset lataukset tässä tarkoittavat sitä, 
että nuoret ja kokemattomat painottavat 
kyseisiä tekijöitä vähemmän kuin vanhat ja 
kokeneet. Selkeimmin näitä ovat ammattilii-
ton jäsenyyden tärkeys, haastavan työn vaa-
timus ja liiton toiminta palkoista neuvotel-
taessa, epätyypillisissä työsuhteissa olevien 
aseman sekä työolojen ja työsuojelun paran-
tamisessa. Nuoret ovat myös vähemmän 

aktiivisia ammattiliiton jäseniä ja he kokevat 
vaikutusmahdollisuutensa omaan työhön 
vähäisemmäksi kuin vanhemmat ikäluokat. 
Työttömyysturvan taso on nuorilla lisäksi 
verraten usein riittämätön. Tässä mainitut 
yhteydet ovat melko heikkoja, mutta kuiten-
kin ilmeisen johdonmukaisia.

6.1.3  Kolmas faktori: Osallistuminen

Kolmannella faktorilla latauksia saavat 
muuttujat ovat paljolti samat kuin ensim-
mäisellä faktorilla. Liiton toimintaan osal-
listumista edistävien muuttujien lataukset 
ovat niillä lähes yhtä voimakkaat. Yleisen 
kiinnostuksen lisäksi näitä ovat osallistumi-
sen kiinnostavuuden lisääntyminen, jos tie-
täisi enemmän ammattiliittojen toiminnasta 
ja tarjolla olevista tehtävistä, jos voisi olla toi-
minnassa mukana joustavasti omilla ehdoil-
laan, jos joku pyytäisi mukaan, jos ammatti-
liiton toimintatavat olisivat nykyaikaisempia 
ja jos ei tarvitsisi miettiä, mitä muut ajattele-
vat, kun osallistuu ammattiliiton toimin-
taan. Muilta osin työelämään ja liittoon suh-
tautuminen on kuitenkin faktoreilla täysin 
erilaista.

Tällä faktorilla osallistumishaluun liittyy 
yleinen liiton toimien tarpeettomana pitämi-
nen ja vaatimattomat työtä koskevat odotuk-
set. Huomattavimpia negatiivisia latauksia 
faktorilla saavat eläke-etujen tason riittä-
vyyden, työelämän perinteisten rakenteiden 
ja tehtävien säilymisen, hyvien julkisten pal-
veluiden, alan tulevaisuuden turvaamisen, 
työttömyysturvan, työelämän tasa-arvon, 
työntekijöiden ammatillisen osaamisen, 
hyvän työporukan ja liiton neuvottelutoi-
mien vähäinen merkitys. Tämän yhteyden 
voi tulkita myös käänteisesti. Vähäinen osal-
listumisvalmius on yhteydessä lueteltujen 
toimien tärkeänä pitämiseen.
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Huomattavaa on, että ikä, työkokemus tai 
liiton jäsenyyden kesto eivät näytä olevan 
yhteydessä faktorin muuttujiin. Tällä fakto-
rilla muuttujien yhteydet eivät selity myös-
kään vastaajan maantieteellisellä sijainnilla, 
kuntatyypillä, koulutuksella eivätkä työsuh-
teen vakinaisuudella tai kokoaikaisuudella.

6.1.4  Neljäs faktori: Uralla eteneminen

Neljännellä faktorilla korostuvat työn sisäl-
töä, uralla etenemistä ja toimeentuloa kos-
kevat muuttujat. Kärjessä ovat työn mie-
lenkiintoisuuden ja haastavuuden tärkeys, 
mahdollisuus kehittää ammattitaitoa ja 
osaamista, uralla eteneminen ja vaikutus-
mahdollisuudet työhön. Näiden saavutta-
miseksi ollaan valmiita koettamaan yrit-
täjyyttä. Liiton toimia ei faktorilla pidetä 
tärkeinä. Edellisiin arvostuksiin liittyy nega-
tiivinen lataus sille, että liitto neuvottelee 
työehdoista, kuten palkoista ja työajasta, ja 
sille, että liitosta saa tukea ongelmissa työn-
antajan kanssa. Liiton jäsenyyden tärkeys on 
vähäinen.

Tälle faktorille sijoittuvat sukupuoli ja koko-
aikaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että kokoai-
katyössä olevat miehet ovat taipuvaisempia 
arvostamaan työn sisältöä ja uraa kuin osa-ai-
katyössä olevat naiset. Lisäksi on ehkä huo-
mattavaa se, että ikä ei ole yhteydessä fakto-
riin ja keino uralla etenemiselle on ennemmin 
yrittäjyys kuin alan vaihto. Tosin yrittäjyys 
voi tässä merkitä myös alan vaihtoa.

Kaiken kaikkiaan molemmissa tutkimuk-
sissa liitto ja liiton toimet koetaan tärkeiksi 
ja käsitys liitosta on selvästi myönteinen. 
Tässä ei ole tapahtunut merkittävää muu-
tosta. Yhteistä tutkimuksille on se, että val-
taosa liittoa ja työtä koskevista käsityksistä 
on myönteisiä ja niin suuri osa muuttujista ei 

ole kovinkaan erottelukykyinen. Muuttujista 
siis ollaan pääosin samaa mieltä ja vastaajien 
väliset erot ovat verraten pieniä. Tämän seu-
rauksena faktorien erottelukyky jää melko 
pieneksi.

Uudessa tutkimuksessa mukana on nyt 
aiemman lisäksi kysymyksiä maahanmuut-
tajista ja ilmastonmuutoksesta. Tämä tarjoaa 
uusia mahdollisuuksia faktoriratkaisuun 
ja erityisesti liiton jäsenyyskokemuksen ja 
maahanmuuttoon ja ilmastonmuutokseen 
suhtautumisen yhteyksistä.

Tarkastelua varten vuoden 2019 aineistosta 
laskettiin myös kaikkia lomakkeen kysy-
myksiä koskeva faktoriratkaisu. Parhaiten 
muuttujat ryhmittyvät 5 faktorin ratkai-
sussa, joka esitetään seuraavaksi.

Uusi lomakkeen kaikki kysymykset sisäl-
tävä faktoriratkaisu tuotti 5 faktoria. Ilmas-
tonmuutosta ja maahanmuuttoa koskevien 
käsitysten liittäminen kyselyn faktoriratkai-
suun säilyttää perusratkaisusta osan. Ikä-
faktori säilyy paljolti ennallaan, mikä aiheu-
tuu siitä, että käsitykset maahanmuutosta ja 
ilmastonmuutoksesta eivät ole ikään juuri-
kaan yhteydessä. Myös liittoon ja sen yleisiin 
tehtäviin myönteisesti suhtautuminen, osal-
listumiseen liittyvät tekijät ja työtä ja työuraa 
koskevat odotukset muodostavat omien fak-
toreidensa perustan. Ilmastonmuutokseen 
ja maahanmuuttoon suhtautuminen tuo 
kuitenkin esiin eroja liiton ja ammattiyhdis-
tysliikkeen toiminnan yleiseen myönteisenä 
kokemiseen.

Seuraavassa esitetään kaikki muuttujat sisäl-
tävä viiden faktorin ratkaisu.

Tarkka kuvaus faktorien sisällöstä ja kysy-
mysten koko tekstin voi tarkistaa liitteestä 2.
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6.2  Koko aineiston faktoriratkaisu

6.2.1  Ensimmäinen faktori:  
Empaattisuus ja ekologisuus

Ensimmäistä faktoria leimaavat myönteinen  
suhtautuminen ympäristönmuutoksen hil-
litsemiseen ja maahanmuuttoon. Korkeim-
pia latauksia faktorilla saavat ilmastonmuu-
tosta koskevat muuttujat

• työpaikoilla on investoitava ympäristö-
toimiin, vaikka se tarkoittaisi pienempiä 
palkankorotuksia,

• ammattiliittojen tulee osallistua toimiin 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi,

• on tärkeää toimia ilmastonmuutoksen  
hillitsemiseksi, vaikka se tarkoittaisi, 
että sinun on kouluttauduttava uuteen 
ammattiin,

• ammattiliittojen on järjestettävä koulu-
tusta ekologiseen toimintaa työpaikoilla,

• on tärkeää, että yhteiskunta toimii  
ekologisesti,

• käsitys, että ilmastonmuutos on ongelma,

• ympäristöystävällinen teknologia luo 
uusia työpaikkoja ja

• näkemys, että työpaikoilla on kehitettävä 
työtapoja, jotka vähentävät energian ja 
materiaalien kulutusta.

Maahanmuuttoa käsittelevät muuttujat 
eivät saa aivan yhtä korkeita latauksia kuin 
ilmastonmuutosta koskevat muuttujat.  
Niistä faktorille sijoittuvat etenkin käsityk-
set, joiden mukaan

• maahanmuuttajat tuovat uusia näkö- 
kulmia ja kansainvälistä osaamista  
suomalaisiin työyhteisöihin,

• on tärkeää, että maahanmuuttajat  
työllistyvät nopeasti,

• työskentely tai työskentelisi mielellään 
maahanmuuttajan kanssa,

• käsitys, että Suomi tarvitsee työvoimaa 
myös oman maan ulkopuolelta,

• käsitys, että maahanmuuttajat eivät vie 
suomalaisten työpaikkoja ja

• on vastaajan mielestä enemmän hyvä 
kuin huono asia, että Suomeen tulee  
työntekijöitä ulkomailta.

Ammattiliiton toimista ja työelämään liitty-
vistä muuttujista korkeimpia latauksia fakto-
rilla saavat muuttujat

• ammattiliitot edistävät vastaajan mielestä 
tärkeitä yhteiskunnallisia asioita,

• osallistuisi enemmän, jos voisi olla  
toiminnassa mukana joustavasti omilla 
ehdoillaan,

• työelämään liittyvien kysymysten tulisi 
olla enemmän esillä julkisessa keskuste-
lussa,

• osallistuisi enemmän, jos tietäisi enem-
män ammattiliittojen toiminnasta ja tar-
jolla olevista tehtävistä,

• on tärkeää, että työelämä on tasa-arvoista 
ja

• on tärkeää, että hyvät julkiset palvelut  
säilyvät Suomessa.

Tälle faktorille sisältyvät muuttujat näyttä-
vät kuvaavan ilmastonmuutoksen pitämistä 
ongelmana, johon on myös liittojen puutut-
tava, sekä myönteistä suhtautumista maa-
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Taulukko 31: Suhtautuminen ilmastonmuutoksen hillintään ja maahanmuuttoon 
joidenkin yhteiskunnallisten käsitysten mukaan

Ilmaston- 
muutoksen 

hillintä ei 
tarpeen

Ilmaston-
muutos ei 

ole ongelma

Maahan- 
muuttajat 

työllistyvät 
hyvin  

– ei tärkeää

Työvoimaa 
maan ulko-
puolelta ei 

tarvita

N

Liitot edistävät 
yhteiskunnal-
lisesti tärkeitä 
asioita, yhtyy

Kyllä 9,2 % 6,7 % 17,6 % 26,6 % 403

Ei 20,0 % 14,4 % 26,7 % 34,4 % 90

Tärkeää, että 
työelämä on 
tasa-arvoista

Kyllä 10,2 % 8,3 % 17,6 % 28,2 % 482

Ei 42,1 % 15,8 % 57,9 % 31,6 % 19

Tärkeää, että 
hyvät julkise 
palvelut säilyvät

Kyllä 9,9 % 8,4 % 16,6 % 27,3 % 476

Ei 38,5 % 11,5 % 65,4 % 50,0 % 26

Työolojen ja 
työsuojelun 
parantaminen 
tärkeää

Kyllä 11,2 % 8,8 % 18,5 % 28,1 % 491

Ei 18,2 % 0,0 % 45,5 % 45,5 % 11

hanmuuttoon. Jossain määrin sallittaisiin 
myös työelämän rakennemuutoksia, pie-
nempiä palkankorotuksia ja uudelleenkou-
lutusta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 
Samalla maahanmuutolla ja ekologisella toi-
milla työpaikoilla nähdään myös myöntei-
siä vaikutuksia työllisyyteen ja työelämään. 

Tällä faktorilla liittojen toimien osalta pai-
notetaan enemmän yleisiä yhteiskunnallisia 
asioita, tasa-arvoa ja julkisten palveluiden 
säilyttämistä kuin omakohtaista edunval-
vontaa ja työttömyysturvaa.

Taulukko 31 tukee faktoriratkaisua. Taulu-
kossa esitetään ristiin keskeisten liittoon, 
työelämään ja julkisiin palveluihin suhtautu-
mista kuvaavien muuttujien yhteydet ilmas-
tonmuutosta ja maahanmuuttoa koskeviin 
käsityksiin. 

Muuttujista esitetään pelkistetysti piirteen 
tärkeänä ja ei-tärkeänä pitäminen, ilmaston-
muutoksessa sen hillinnän tarpeettomuus 
ja ei-ongelmana pitäminen ja maahanmuu-
tosta taas maahanmuuttajien työllistymisen 
pitäminen ei-tärkeänä ja ulkomaisen työ-
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voiman tarpeettomuus. Taulukko kertoo esi-
merkiksi, että tasa-arvoa korostavista 10 % ei 
pidä ilmastonmuutoksen hillintää tarpeelli-
sena, kun vastaava osuus tasa-arvoa vähät-
televillä on 42 %. Samansuuntainen yhteys 
yleisten yhteiskuntakäsitysten ja maahan-
muuton sekä ilmastonmuutoksen välillä 
esiintyy kaikkien kuvattujen muuttujien 
osalla. Näistä yhteiskuntakäsityksistä ollaan 
varsin yksimielisiä ja niitä ei-tärkeänä pitä-
neitä on usein melko vähän.

6.2.2  Toinen faktori:  
Asema työelämässä

Toisella faktorilla suurimpia latauksia saa-
vien muuttujien lataukset ovat lähes yhtä 
korkeita kuin ensimmäisellä faktorilla. Tässä 
korostuvat käsitykset maahanmuutosta ja 
niiden yhteydet liiton toimien tärkeyteen 
ja työelämää koskeviin painotuksiin. Osa 
faktorin kärkimuuttujista on samoja kuin 
ensimmäisellä faktorilla, mutta suunta on 
käänteinen ensimmäiseen faktoriin verrat-
tuna. Ilmastonmuutosta käsittelevien muut-
tujiin lataukset ja siten myös yhteydet fakto-
rin muihin muuttujiin ovat heikot.

Maahanmuuttoa koskevista muuttujista kor-
keimpia latauksia faktorilla saavat

• käsitys, että maahanmuuttajat vievät  
suomalaisten työpaikat,

• on vastaajan mielestä enemmän huono 
kuin hyvä asia, että Suomeen tulee työn-
tekijöitä ulkomailta,

• vastaaja ei työskentele tai työskentelisi 
mielellään maahanmuuttajan kanssa,

• näkemys, että maahanmuutto polkee 
palkkoja Suomessa,

• näkemys, että maahanmuuttajat eivät 
sopeudu suomalaiseen työelämään,

• näkemys, että Suomi ei tarvitse työvoi-
maa oman maan ulkopuolelta.

• vaatimus, että ennen kuin Suomeen 
palkataan työvoimaa EU:n ulkopuolelta, 
pitäisi tarkistaa, onko maassa jo saatavilla 
työvoimaa kyseisiin töihin.

Ilmastonmuutosta koskevien muuttujien 
lataukset ovat pieniä. Merkittävin on erimie-
lisyys väitteestä, että ilmastonmuutosta on 
hillittävä, vaikka se tarkoittaisi työpaikkojen 
vähenemistä joillakin aloilla.

Liittoa ja liiton toimia koskevat muuttujat 
sekä työelämään kohdistuvia odotuksia mit-
taavat muuttujat poikkeavat paljolti ensim-
mäisestä faktorista. Tällä faktorilla niistä 
merkittävimpiä latauksia saavat vaatimus,

• että työelämän perinteiset rakenteet,  
tehtävät ja tavat säilyvät,

•  liiton tärkeä tehtävä on työntekijöiden 
ammatillisen osaamisen edistäminen,

• ammattiliiton jäsenyyden tärkeys  
vastaajalle,

• liiton tärkeä tehtävä on jäsenten tukemi-
nen oman työn kehittämisessä,

• suurempi osallistuminen liiton toimin-
taan, jos ei tarvitsisi miettiä,mitä muut 
ajattelevat, kun osallistuu toimintaan,

• liiton tärkeä tehtävä on työntekijöiden  
jaksamisesta huolehtiminen,

• tärkeää, että liitosta saa tietoa, neuvontaa  
ja koulutusta työelämään liittyvissä 
asioissa,

• liitosta saa jäsenetuja kuten vakuutus- 
etuja sekä lomatoimintaa,

•  jäsenyyden yksi syy on se, että työpai-
kalla on tapana kuulua liittoon,
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• olisi kiinnostunut osallistumaan nykyistä 
enemmän ammattiliiton toimintaan

• työssä tärkeää varma ja pysyvä työpaikka,

• osallistuisi enemmän, jos voisi olla toi-
minnassa mukana joustavasti omilla 
ehdoillaan

• jos tietäisi enemmän ammattiliittojen  
toiminnasta ja tarjolla olevista tehtävistä,

• aktiivisuus ammattiliiton jäsenenä 

• on tärkeää, että vastaajan alalla on tule-
vaisuudessakin töitä Suomessa,

• ammattiliitot edistävät tärkeitä yhteis-
kunnallisia asioita,

•  liiton tärkeä tehtävä on työajoista  
neuvotteleminen,

• on tärkeää, että on mahdollisuus edetä 
uralla ja

• työstä saa hyvän palkan.

Toisella faktorilla kielteinen suhtautuminen 
maahanmuuttoon näyttää liittyvän vastaa-
jan pyrkimykseen säilyttää ja kehittää ase-
maansa työelämässä. Keskeinen muuttuja 
maahanmuuttoon suhtautumisen taustalla 
on suhtautuminen työelämän perinteis-
ten rakenteiden, tehtävien ja tapojen säily-
miseen. Työelämän rakenteiden säilymistä 

ennallaan tärkeänä pitäminen lisää maahan-
muuton yleistä vastustusta. Erityisesti tämä 
yhteys näkyy siinä, että maahanmuuttoa 
pidetään enemmän huonona kuin hyvänä 
asiana ja ollaan sitä mieltä, että maahan-
muuttajat vievät suomalaisten työpaikat. 
Samanlainen hieman heikompi yhteys on 
myös liiton jäsenyyden tärkeydellä vastaa-
jalle ja liiton toimilla vastaajan ammatillisen 
osaamisen kehittämiseen, työssä jaksami-
seen, tukeen työelämään liittyvissä asioissa 
ja jäseneduissa. Näissä muuttujissa näkyy 
yleisenä piirteenä pyrkimys varman ja pysy-
vän työpaikan säilymiseen, uralla etenemi-
seen ja hyvään palkkaukseen, jota maahan-
muutto saattaa uhata.

Tämän toisen faktorin muodostuminen ker-
too kuitenkin vain muuttujien yhteydestä, 
yleisestä työntekijän asemaa parantavien 
toimien ja pyrkimysten tärkeänä pitämisen 
yhteydestä maahanmuuton näkemiseen 
uhkana. Voi siis sanoa, että työntekijöiden 
aseman säilyttämisen tärkeyden lisääntymi-
nen vastaajilla lisää maahanmuuttovastai-
suutta. Tämä ei vielä sinällään kerro mitään 
siitä, miten suurena tämä yhteys nykytilan-
teessa näkyy maahanmuuton vastaisuu-
dessa. Seuraavassa taulukossa esitetään 
muuttujien yhteyden tilanne tämän tutki-
muksen aineistossa.
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Taulukko 32: Oman aseman korostuminen ja maahanmuuttovastaisuus

Maahanmuutto  
enemmän  
huono asia

Maahanmuuttajat 
vievät suomalais-

ten työpaikat
N

Työntekijöiden ammatillisen 
osaamisen edistäminen tärkeää

Kyllä 37,4 % 25,5 % 444

Ei 28,1 % 15,8% 57

Liittojen huolehdittava  
työntekijöiden jaksamisesta

Kyllä 37,0 % 25,0 % 476

Ei 23,1 % 11,5 % 26

Itseään aktiivisena pitäminen
Kyllä 43,4 % 28,9 % 76

Ei 35,1 % 23,3 % 424

Jäsenedut tärkeitä
Kyllä 39,1 % 28,0 % 243

Ei 33,6 % 20,7 % 256

Oman alan tulevaisuus  
on turvattava

Kyllä 36,9 % 24,7 % 482

Ei 20,0 % 15,0 % 20

Liiton jäsenyys tärkeää
Kyllä 37,1 % 25,0% 428

Ei 31,1 % 20,3 % 74

Hyvä palkka tärkeää
Kyllä 36,5 % 24,3 % 469

Ei 28,1 % 25,0 % 32
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Työpaikan varmuus ja  
pysyvyys tärkeää

Kyllä 37,4 % 24,8 % 479

Ei 13,6 % 13,6 % 22

Uralla eteneminen tärkeää
Kyllä 38,3 % 25,1 % 418

Ei 26,8 % 19,5 % 82

Tärkeää, että työelämän  
rakenteet säilyvät

Kyllä 43,7 % 31,8 % 311

Ei 24,9 % 12,4 % 185

Taulukko 32 kertoo, että mainittu yhteys 
työaseman säilymisen ja maahanmuutto-
vastaisuuden välillä on olemassa kaikkien 
tarkasteltujen muuttujien osalla. Faktorin 
työpaikan varmuutta ja rakenteiden säi-
lymistä mittaavien muuttujien osalla piir-
teen tärkeänä tai erittäin tärkeänä pitäneillä 
maahanmuuttoa enemmän huonona pitä-
vien osuus vaihtelee muuttujittain 43 % ja 
37 % välillä, kun piirteitä ei-tärkeinä pitä-
villä osuus vaihtelee 35 % ja 14 % välillä. Ero 
on suurimmillaan työpaikan pysyvyyden, 
rakenteiden säilymisen tärkeyden ja oman 
alan tulevaisuuden turvaamisen osalla. Vas-
taavasti rakenteiden säilymistä mittaavien 
muuttujien osalla piirrettä tärkeänä tai erit-
täin tärkeänä pitäneillä näkemykseen, että 
maahanmuuttajat vievät suomalaisten työt, 
yhtyy 32 %–25 % vastaajista. Osuus piirteitä 
ei tärkeinä pitävillä on 25 %–12 %.

Erot rakenteiden säilyttämisen tärkeänä ja 
ei-tärkeänä pitävien välillä suhtautumisessa 
maahanmuuttoon ovat merkittäviä. Esimer-
kiksi, jos lasketaan maahanmuuttovastai-
suus työpaikan pysyvyyden osalla sitä ei-tär-
keänä pitävien osuuden mukaan ja verrataan 

sitä taulukon lukuun, saadaan eroksi peräti 
23 % kaikista vastaajista.

pysyvyys tärkeä        37,4 % x 479  =  179 
ei tärkeä  13,6 % x 479  =    65 
ero                  114*   

* 114 on 23 % kaikista vastaajista (502)

Näin siis enimmillään liki joka neljännen 
vastaajan osalla näkyy työpaikan pysyvyy-
den tärkeyden yhteys maahanmuuttoa huo-
nona asiana pitämiseen. Laskelma on erit-
täin karkea mm. siksi, että pysyvyyttä ei 
tärkeänä pitäviä on aineistossa hyvin vähän, 
mutta kuitenkin voi sanoa, että tässä esite-
tyllä muuttujien yhteydellä voi olla varsin 
suuri merkitys.

Työaseman säilymisen ja maahanmuutto-
vastaisuuden yhteyden voimakkuus ja mer-
kitys vaihtelee varmasti paljon yleisten suh-
danteiden, mm. työllisyystilanteen, mukaan. 
Voinee olettaa, että työllisyyden muutos vai-
kuttaa tilanteeseen huomattavasti.

Edellä on jo todettu, että toisen faktorin 
työasemaa koskevilla muuttujilla ei ole yhte-
yksiä näkemyksiin ilmastonmuutoksesta. 
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Kuitenkin työllisyyttä ja ilmastonmuutosta 
koskevan muuttujan, ilmastonmuutosta on 
hillittävä, vaikka se tarkoittaisi työpaikkojen 
vähenemistä joillakin aloilla, sijoittuminen 
faktorille voi olla merkki siitä, että toisenlai-
sessa tilanteessa samantapainen työpaikan 
menettämisen uhan ja ekologisen toiminnan 
vaatiman rakennemuutoksen yhteys alkaisi 
näkyä voimakkaampana kielteisenä suhtau-
tumisena ekologiseen toimintaan. Ehkä vai-
kutukset esim. työllisyyteen eivät ole yhtä 
konkreettisesti havaittavissa kuin maahan-
muuton osalla.

6.2.3  Kolmas faktori: Ikä

Kolmannella faktorilla korostuvat lähinnä 
vain ikä, liiton jäsenyyden kesto ja kokemus-
vuodet ammatissa. Näiden yhteydet muihin 
muuttujiin ovat vähäisiä. Lähinnä nuori ikä 
näkyy valmiudessa muuttaa työn perässä 
sekä ammattiliiton tärkeydessä. Näissä-
kin yhteys ikään on heikko. Tämän faktorin 
muodostuminen korostaa sitä, että yleisesti 
ottaen tutkimuksessa selvitettävillä asioilla 
ei ole ainakaan suoraa yhteyttä vastaajan 
ikään.

6.2.4  Neljäs faktori: Osallistuminen

Neljännellä faktorilla korkeimpia latauksia 
saavat liiton toimintaan osallistumista sel-
vittävät muuttujat. Nämä mittaavat samoja 
asioita ja on luonnollista, että muuttujat liit-
tyvät toisiinsa. Kärkimuuttujina ovat osallis-
tuminen enemmän liiton toimintaan ja tar-
kemmin,

• jos tietäisi enemmän ammattiliittojen  
toiminnasta ja tarjolla olevista tehtävistä,

• jos joku pyytäisi vastaajaa mukaan,

• jos voisi olla toiminnassa mukana jousta-
vasti omilla ehdoillaan ja

• jos ammattiliiton toimintatavat olisivat 
nykyaikaisempia.

Kiinnostus osallistua toimintaan on hieman 
epämääräinen mittari eikä kerro välttämättä 
paljon todellisesta osallistumisvalmiudesta. 
Tämä näkyy myös siinä, että itsensä pitämi-
nen aktiivisena liiton jäsenenä ei juurikaan 
ole yhteydessä faktoriin.

Tällä faktorilla osallistumismuuttujien yhte-
ydet muihin muuttujiin ovat heikot ja epä-
johdonmukaiset. Faktorin tulkinta rajoittuu 
siihen, että osallistumista edistävien ehto-
jen toteutuminen saattaisi edistää osallis-
tumista. Näistä suurin vaikutus voisi olla 
lisätiedolla ammattiliiton toiminnasta ja tar-
jolla olevista tehtävistä. Muita tehokkaim-
pia tapoja voisivat olla henkilökohtainen 
kontakti, mahdollisuus olla mukana omilla 
ehdoillaan ja ammattiliittojen toimintatapo-
jen muutos nykyaikaisemmiksi.

6.2.5  Viides faktori: Riippumattomuus

Viidennellä faktorilla muuttujien lataukset 
ovat heikkoja. Kuitenkin faktorilla ilmenee 
lievä myönteisyys ekologiseen toimintaan ja 
toisaalta taas lievä kielteisyys maahanmuut-
toon.

Ilmastonmuutosta koskevista muuttujista 
faktorilla korkeimpia latauksia saavat näke-
mykset,

• että ilmastonmuutosta on hillittävä, 
vaikka se tarkoittaisi työpaikkojen  
vähenemistä joillakin aloilla,

• että ilmastonmuutos on vakava ongelma,

• että on tärkeää toimia ilmastonmuutok-
sen hillitsemiseksi, vaikka se tarkoittaisi, 
että sinun on kouluttauduttava uuteen 
ammattiin,
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• että ammattiliitojen tulee osallistua  
toimiin ilmastonmuutoksen  
hillitsemiseksi,

• että ammattiliittojen on järjestettävä  
koulutusta ekologiseen toimintaan  
työpaikoilla,

• että työpaikoilla on investoitava ympäris-
tötoimiin, vaikka se tarkoittaisi pienem-
piä palkankorotuksia,

• että työpaikoilla on kehitettävä työtapoja, 
jotka vähentävät energian ja materiaalien 
kulutusta,

• että ympäristöystävällinen teknologia  
luo uusia työpaikkoja ja

• on tärkeää, että yhteiskunta toimii  
ekologisesti.

Kielteistä suhtautumista maahanmuuttoa 
kohtaan taas ilmentävät käsitys,

• että Suomi ei tarvitse työvoimaa oman 
maan ulkopuolelta,

• että  maahanmuuttajat vievät  
suomalaisten työpaikat,

• että on enemmän huono asia, että  
Suomeen tulee työntekijöitä ulkomailta,

• että maahanmuuttajat eivät tuo uusia 
näkökulmia ja kansainvälistä osaamista 
suomalaisiin työyhteisöihin,

• ettei työskentele tai ei työskentelisi  
mielellään maahanmuuttajan kanssa,

• ettei ole tärkeää, että maahanmuuttajat 
työllistyvät nopeasti,

• että maahanmuuttajat eivät sopeudu  
suomalaiseen työelämään,

• että vastaaja ei ole työskennellyt  
maahanmuuttajan kanssa ja

• käsitys, että ennen kuin Suomeen palka-
taan työvoimaa EU:n ulkopuolelta, pitäisi 
tarkistaa, onko maassa jo saatavilla  
työvoimaa kyseisiin töihin.

Myönteisyys ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seen ja kielteinen suhtautuminen maahan-
muuttoon on faktorilla lievästi yhteydessä 
siihen, että vastaaja

• ei koe olevansa aktiivinen ammattiliiton 
jäsen,

• olisi valmis tekemään vähemmän  
työtunteja, vaikka palkka pienenisi,

• on sitä mieltä, että määräaikaisessa työ-
suhteessa olevien sekä vuokra- ja keikka-
työläisten aseman parantaminen ei ole 
tärkeää,

• on sitä mieltä, että ammattiliiton jäsenyys 
ei ole tärkeä,

• on sitä mieltä, että pysyvä ja varma  
työpaikka ei ole tärkeä ja

• voisi kouluttautua uuteen ammattiin.

• lisäksi faktori on yhteydessä vastaajan 
epätyypilliseen työsuhteeseen, nuoreen 
ikään, asumispaikan syrjäisyyteen ja 
paikkakunnan pieneen kokoon.

On mahdollista, että faktori kertoo poik-
keavuudesta suhtautumisessa ilmaston-
muutokseen ja maahanmuuttoon. Ensim-
mäisellä faktorilla liittoon myönteisesti 
suhtautuminen on yhteydessä sekä ilmas-
tonmuutoksen pitämiseen ongelmana että 
myönteiseen käsitykseen maahanmuu-
tosta. Tällä faktorilla suhtautuminen on ris-
tiriitaista. Katsotaan esim., että ilmaston-
muutosta on hillittävä, mutta samalla ollaan 
sitä mieltä, että Suomi ei tarvitse työvoimaa 
maan ulkopuolelta.
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Faktorille sijoittuvat taustamuuttujat poik-
keavat 1. ja 2. faktorin taustoista. Tässä ne 
kuvastavat paljolti työelämään kiinnittymi-
sen astetta ja riippumattomuutta nykyisestä 
asemasta, ei-aktiivisuutta, valmiutta vähen-
tää työntekoa, ammattiliiton ja varman 
työpaikan vähäistä tärkeyttä ja valmiutta 
kouluttautua uuteen ammattiin. Lisäksi fak-
toriin ovat yhteydessä myös ikä, asuinpaikka 
ja työsuhteen epätyypillisyys. Yhteydet ovat 
hyvin heikot, mutta näyttävät johdonmukai-
silta. Voisiko olla, että työhön sitoutumatto-
mista ainakin osa suhtautuisi maahanmuut-
toon eri tavoin kuin ilmastonmuutokseen. 
Voisi esimerkiksi pitää ilmastonmuutosta 
toimia vaativana ongelmana ja toisaalta vas-
tustaa maahanmuuttoa.

Taulukoinnit tukevat kuvattuja muuttujien 
yhteyksiä joiltain osin, tosin lievästi. Edellä 
mainituista muuttujista asuinpaikka ja työ-
tilanne ovat sellaisia, joissa ilmastonmuutok-
seen ja maahanmuuttoon suhtautuminen on 
erilaista. Syrjäseudulla asuminen ja määräai-
kainen tai osa-aikainen työsuhde näyttävät 
lisäävän tarvetta huolehtia ilmastonmuutok-
sesta vaikka oman asemansa heikentämisen 
uhalla ja puolestaan taas lisäävän maahan-
muuton vastustamista.

Seuraavassa katsotaan vielä, miten muut 
faktorille sijoittuvat taustamuuttujat ovat 
yhteydessä toisaalta väitteeseen, että ilmas-
tonmuutosta on hillittävä, vaikka se tar-
koittaisi työpaikkojen vähenemistä joillakin 
aloilla ja toisaalta väitteeseen, että Suomi tar-
vitsee työvoimaa maan ulkopuolelta.

Itsensä ei-aktiivisena kokeminen on yhtey-
dessä siihen, että on vähintään melko samaa 
mieltä ilmastonmuutoksen hillinnän tar-
peesta. Aktiiveista väitteeseen yhtyy 51 ja 

ei-aktiiveista 66 %. Maahanmuuton tarpeel-
lisuudesta taas aktiiveista on samaa mieltä 
77 ja ei-aktiiveista 69 %. Vastaajista, jotka 
voisivat vähentää työtunteja, vaikka palk-
kaa alentamalla, 75 % yhtyy ilmastonmuu-
toksen hillintää koskevaan väitteeseen, kun 
taas työtuntien vähentämisestä eri mieltä 
olevilla vastaava osuus on 57 %. Vastaajilla, 
jotka pitävät pysyvää työpaikkaa tärkeänä, 
osuus ilmastonmuutoksen hillinnän osalla 
on 64 %. Pysyvää työpaikkaa ei-tärkeänä 
pitävillä osuus on 68 %. Lisäksi vielä liiton 
toimintaan osallistumisesta kiinnostuneista 
73 % ei yhdy maahanmuuton tarpeellisuutta 
koskevaan väitteeseen ja osallistumiseen 
haluttomilla osuus on 69 %.

Näin siis monen työstä ja liitosta riippumat-
tomuutta kuvaavien muuttujien osalla tämä 
riippumattomuus näyttää lisäävän ilmaston-
muutoksen hillinnän tarvetta ja osin olevan 
myös yhteydessä lisääntyvään maahanmuu-
ton vastaisuuteen.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Palvelualojen ammattiliitto on jo pitkään 
suorittanut tutkimuksia jäsentensä käsi-
tyksistä työelämästä ja liiton toiminnoista.  
Ensi vuonna 20 vuotta täyttävä liitto on 
perustamisestaan lähtien suorittanut jär-
jestötutkimuksia viiden vuoden välein. 
Tässä uudessa tutkimuksessa aihepiiriä osin 
supistettiin edellisestä vuoden 2015 tutki-
muksesta. Muun muassa työn sisältöä ja 
liiton tehtävissään onnistumista koskevat 
kysymykset jäävät vaille tarkastelua. Uusina 
aihepiireinä tässä tutkimuksessa ovat jäsen-
ten käsitykset ilmastonmuutoksesta ja maa-
hanmuutosta.

Aihepiirien karsinnasta huolimatta voi 
todeta, että keskeiset liittoa ja työelämäodo-
tuksia koskevat käsitykset ovat paljolti säi-
lyneet ennallaan. Liitto koetaan tärkeäksi ja 
se hoitaa vastaajille keskeisiä asioita. Edel-
leen työttömyysturva ja edunvalvonta ovat 
tärkeimpiä tehtäviä ja syitä kuulua liittoon. 
Liki kaikki vastaajat pitävät niiden merki-
tystä suurena. Näiden rinnalla on liitolta saa-
tava tuki neuvotteluissa ja ongelmissa työn-
antajan kanssa ja sen merkitys on hieman 
noussut aiemmasta. Yli neljä viidennestä 
vastaajista pitää merkittävänä myös liitoista 
saatavaa koulutusta ja sitä, että liitot edistä-
vät tärkeitä yhteiskunnallisia asioita.

Liiton tärkeänä pitäminen on odotetusti 
yhteydessä liiton vastaajille merkittävim-
pien tehtävien hoitoon. Näiden lisäksi kui-
tenkin liitoilla on myös tärkeitä yhteiskunta-
poliittisia tehtäviä. Taas liki kaikki vastaajat 
pitävät tärkeänä työttömyysturvan ja elä-
ke-etujen riittävää tasoa, julkisten palvelui-
den säilymistä ja työelämän tasa-arvoa. Yhtä 
tärkeää on suomalaisen työelämän pysymi-

nen mukana kehityksessä ja oman alan työl-
lisyys myös tulevaisuudessa. Liitoilta toivo-
taan näiden asioiden edistämistä ja voinee 
sanoa, että nämä yhteiskuntapoliittiset teki-
jät yhdessä liiton jäsenistöön kohdistuvien 
tärkeimpien tehtävien kanssa muodostavat 
liiton toiminnan perustan, jolla on vastaajien 
selvä tuki. Tämä perusta ei ole aiemmasta 
paljoakaan muuttunut.

Liiton yhteiskuntapoliittisten tehtävien 
yhteydessä tutkimuksessa selvitetään myös 
vastaajien näkemystä yhteiskunnan eko-
logisen toiminnan ja maahanmuuttajien 
nopean työllistymisen tärkeydestä. Mukana 
on myös kysymys työelämän perinteisten  
rakenteiden säilymisestä. Ekologisen toi-
minnan merkityksestä ollaan lähes yhtä 
mieltä. Vain 9 % vastaajista ei pidä sitä tär-
keänä. Maahanmuuttajien työllistymistä 
pitää tärkeänä kaikkiaan neljä viidennestä 
vastaajista.  Työelämän rakenteita on valmis 
muuttamaan 37 % vastaajista. Tutkimuk-
sessa ei tarkemmin selvitetä rakenteiden 
muuttamisen taustoja eikä sitä, miten niitä 
pitäisi muuttaa. Niiden arviointi jää siten 
vähäiseksi, lähinnä muuttujien yhteyksien 
tarkastelun varaan.

Ilmastonmuutos on vakava ongelma liki 
kaikkien vastaajien mielestä. 54 % vas-
taajista pitää sitä erittäin vakavana ja 37 % 
melko vakavana ongelmana. Vastaajat yhty-
vät laajalti väitteisiin siitä, että työpaikoilla 
on kehitettävä kulutusta vähentäviä työta-
poja ja ympäristöystävällinen teknologia luo 
uusia työpaikkoja. Nämä toimet ovat yleisiä 
ja ennemmin työllisyyttä edistäviä. Väit-
teistä on eri mieltä vain selvästi alle 10 % 
vastaajista. Ammattiliittojen osallistumista 
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ilmastonmuutoksen hillintään odottaa liki 
90 % vastaajista ja 77 % katsoo, että ammat-
tiliittojen on järjestettävä koulutusta ekologi-
seen toimintaan työpaikoilla.

Selvä enemmistö jäsenistöstä olisi ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi valmis hyväksy-
mään myös heihin itseensä vaikuttavia toi-
mia. Uuteen ammattiin kouluttautumisen 
voisi hyväksyä 79 %, pienempiin palkanko-
rotuksiin suostuisi 75 % ja joidenkin alojen 
työpaikkojen vähennyksen hyväksyisi 64 % 
vastaajista.

Naiset ja nuoret, 20–30-vuotiaat, pitä-
vät ilmastonmuutosta ongelmana ja ovat  
valmiimpia hy väksymään omakohtai-
set kielteiset seuraukset kuin miehet ja 
31–40-vuotiaat. Samanlainen tilanne on 
myös opisto- tai korkeakoulututkinnon ja 
ammattitutkinnon suorittaneiden sekä vaki-
naisten kokoaikaisten ja osa- ja määräaikais-
ten vastaajien osalla. Esimerkiksi vähin-
tään opistotutkinnon suorittaneista 96 % ja 
ammattitutkinnon suorittaneista 88 % pitää 
ilmastonmuutosta ongelmana. Edellisistä 
työpaikkojen vähenemisen ilmastonmuu-
toksen hillinnän takia hyväksyisi 71 % ja jäl-
kimmäisistä 59 %.

Maahanmuuttoa pidetään enemmän hyvänä 
kuin huonona asiana. Sitä vastustaa 36 % ja 
puoltaa 60 % vastaajista. Naiset, pääkau-
punkiseudulla asuvat, vähintään opisto-
tutkinnon suorittaneet ja epätyypillisissä 
työsuhteissa olevat vastaajat suhtautuvat 
maahanmuuttoon keskimääräistä myöntei-
semmin.

Maahanmuuttajien kanssa työskennel-
lään tai työskenneltäisiin mielellään ja hei-
dän katsotaan tuovan uutta osaamista ja 
näkökulmia suomalaiseen työelämään.  

Alle viidennes ei yhdy näihin väitteisiin. 
Suomen katsotaan myös tarvitsevan työ-
voimaa maan ulkopuolelta. Väitteestä on 
eri mieltä vain noin neljännes vastaajista. 
Tähän liittyy se, että hieman alle neljännes 
on sitä mieltä, että maahanmuuttajat vie-
vät suomalaisten työpaikat. Työpaikkojen 
menetystä ei siis paljonkaan pelätä. Kuiten-
kin 91 % vastaajista haluaa, että ennen maa-
hanmuuttajan palkkaamista tulisi tarkistaa, 
onko maassa saatavilla työvoimaa kyseisiin 
töihin. Kielteisintä suhtautuminen maahan-
muuttoon on siinä, että sen katsotaan alen-
tavan palkkoja. Tätä mieltä on runsas kol-
mannes vastaajista.

Työskentely maahanmuuttajan kanssa vai-
kuttaa selvästi käsityksiin maahanmuu-
tosta. Maahanmuuttajan kanssa työsken-
nelleistä 65 % pitää maahanmuuttoa hyvänä 
asiana, kun osuus muilla on 49 %. Ero tois-
tuu kaikkien tarkasteltujen väitteiden 
paitsi palkkauksen osalla. Maahanmuut-
tajan kanssa työskennelleistä 40 % katsoo 
maahanmuuton alentavan palkkoja. Osuus 
muilla vastaajilla on 35 %. Käytössä olevista 
taustamuuttujista ero esiintyy selkeim-
min naisilla, pääkaupunkiseudulla asuvilla, 
opisto- tai korkeakoulututkinnon suoritta-
neilla ja vakinaisessa ja kokoaikaisessa työ-
suhteissa olevilla.

SAK on julkaissut tutkimuksesta oman 
raporttinsa, mikä sisältää yksityisen pal-
velualan lisäksi myös julkisen palvelualan, 
teollisuuden ja kuljetusalan tarkastelun. 
Kysymykset ovat samat kuin tässä tutki-
muksessa ja SAK:n tutkimuksessa yksityi-
nen palveluala sisältää aineiston PAMin 
osalta. Käsillä olevaan omaan tutkimuk-
seensa PAM on lisännyt käytettävän haas-
tatteluaineiston kaksinkertaiseksi.
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SAK:n raportti paljastaa selviä eroja toimi-
aloittain. PAMin jäsenistö on julkisten pal-
veluiden ohella tutkimuksen toimialoista 
naisvaltaisin ja osa-aikaisten osuus on yksi-
tyisillä palvelualoilla selvästi suurempi kuin 
muilla tarkastelluilla aloilla. Tämä näkyy 
tuloksissa paljolti samalla tavoin kuin tässä 
tutkimuksessa sukupuolten välisissä eroissa. 
Naiset suhtautuvat ilmastonmuutoksen tor-
juntaan ja maahanmuuttoon myönteisem-
min kuin miehet ja painottavat tasa-arvoa ja 
julkisten palveluiden säilymistä enemmän 
kuin miehet. He kokevat asemansa työelä-
mässä epävarmemmaksi kuin miehet ja kai-
paavat liiton tukea mm. työolojen paranta-
misessa ja palkkaneuvotteluissa enemmän 
kuin miehet. Naisten suuri osa-aikaisuus 
näkynee siinä, että naiset ovat miehiin verra-
ten riippumattomia nykyisestä työpaikasta, 
mikä ilmenee valmiutena uuteen koulutuk-
seen, yrittäjyyteen tai muuttoon.  Urakehi-
tys, työpaikan pysyvyys ja hyvä palkkaus 
ovat puolestaan miehille tärkeämpiä kuin 
naisille. Yleensä nämä erot näkyvät SAK:n 
tutkimuksessa myös toimialojen eroina nais- 
ja miesvaltaisten alojen välillä.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan muuttu-
jien yhteyksiä myös faktoriratkaisun avulla. 
Faktorianalyysi kertoo, mitkä muuttujat 
korreloivat keskenään ja muodostavat niitä 
yhdistävän uuden ulottuvuuden, faktorin, 
johon sisältyviin muuttujiin on vastattu 
mahdollisimman samalla tavoin. Toisaalta 
taas faktorit pyritään muodostamaan sellai-
siksi, että niihin sisältyvien muuttujien yhte-
ydet muihin faktoreihin ovat vähäisiä.

Faktoriratkaisuja laskettiin kaksi. Toisessa 
ovat mukana edellistä vuoden 2015 tutki-
musta vastaavat muuttujat ja toisessa ote-
taan mukaan myös ilmastonmuutosta ja 
maahanmuuttoa koskevat muuttujat. Ver-
tailtavissa olevan aineiston osalta muutok-
set faktoriratkaisussa ovat vähäisiä, Edel-
leen näyttää siltä, että keskeisen perustan 
ammattiliiton toiminnassa muodostaa lii-
tolta saatava tuki työelämässä, ammatilli-
sessa kehittymisessä ja yhteiskunnallisessa 
vaikuttamisessa. Kaikkien näiden osalla lii-
ton jäsenyyttä pidetään tärkeänä. Näiden 
perustoimintojen merkitys jäsenille on säi-
lyttänyt asemansa.

Kaikkien tutkimukseen sisältyvien muut-
tujien yhteyksiä selvittävässä faktoriana-
lyysissa faktoreita muodostui viisi: empaat-
tisuus ja ekologisuus, asema työelämässä, 
riippumattomuus, osallistuminen ja ikä. 
Faktorit muodostuvat paljolti sen perus-
teella, miten ilmastonmuutokseen ja maa-
hanmuuttoon suhtaudutaan.

Laajan perustan käsityksille ilmastonmuu-
toksesta ja maahanmuutosta muodostaa lii-
ton toimien tärkeänä pitämisen ja yhteiskun-
nallisen vaikuttamisen yhteys myönteiseen 
käsitykseen ilmastonmuutoksen hillitsemi-
sestä ja maahanmuutosta. Oman aseman ja 
sen kehittämisen korostuminen työelämässä 
saattaa kuitenkin lisätä maahanmuuttovas-
taisuutta. Tällöin maahanmuuttajat näh-
dään uhkana omalle asemalle ja heidän kat-
sotaan mm. vievän suomalaisten työpaikat 
tai polkevan palkkoja Suomessa. Oman ase-
man säilyttämisen yhteydet ilmastonmuu-
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toksen hillinnän tarpeeseen ovat vähäisem-
mät kuin maahanmuuton vastaisuuteen. 
Lähinnä senkään osalta ei sallita ilmaston-
muutoksen hillinnän vaikuttavan työpaik-
kojen menetykseen. Tämän tutkimuksen 
aineiston koko, mikä ei salli mm. toimialoit-
taista tarkastelua, vaikeuttaa näiden muut-
tujien yhteyksien merkityksen arviointia.  

Lisäksi mm. työttömyystilanteen ja työ-
voiman tarjonnan vaihtelut vaikuttanevat 
merkitykseen huomattavasti. Kuitenkin on 
selvää, että valtaosa jäsenistöstä suhtau-
tuu maahanmuuttoon ja ilmastonmuutok-
sen hillintään myönteisesti ja suuri osa olisi 
valmis hyväksymään myös niiden kielteiset 
seuraukset. 
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LIITE 1: Kyselylomake

Hyvää iltaa/päivää, olen Suomen Gallu-
pin haastattelija NN. Teemme tänään tutki-
musta ammattiliittosi jäsenten keskuudessa 
työtä ja ammattiliittoja koskevissa asioissa.  
Kyseessä on ammattiliittosi [KIINTIÖ-
RYHMÄ] keskusjärjestön SAK:n jäsentut-
kimus. Tutkimus vie aikaa 10–15 minuuttia. 
Saanko Tehdä sinulle joitakin kysymyksiä?

q001  
Aluksi kysyisin, mikä on  
korkein koulutuksesi.

• Ei ammatillista tutkintoa

• Ammattitutkinto kuten ammatillinen 
perustutkinto, ammattitutkinto tai  
erikoisammattitutkinto

• Opistotason tutkinto kuten tekninen 
opisto tai kauppaopisto

• Korkeakoulututkinto kuten yliopisto  
tai ammattikorkeakoulu

• Jokin muu

• Ei osaa/halua sanoa

q002  
Entä millainen on  
tämänhetkinen työtilanteesi?

• Olet vakituisessa eli toistaiseksi  
voimassa olevassa kokoaikatyössä

• Olet vakituisessa osa-aikatyössä

• Olet määräaikaisessa kokoaikatyössä

• Olet määräaikaisessa osa-aikatyössä

• Jokin muu

• Ei ole tällä hetkellä töissä

• Ei osaa/halua sanoa

Seuraavaksi muutamia työhön ja omaan työ-
paikkaasi liittyviä kysymyksiä:

q003   
Kerro ensin, kuinka tärkeinä pidät  
seuraavien asioiden toteutumista  
työssäsi. 
Erittäin tärkeä–Melko tärkeä–Ei kovin tärkeä 
–Ei lainkaan tärkeä–Ei osaa sanoa

• Hyvä palkka

• Varma ja pysyvä työpaikka

• Mielenkiintoiset työtehtävät

• Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi

• Sopivan haastava työ

• Mahdollisuus kehittää omaa ammattitai-
toasi ja osaamistasi

• Mahdollisuus edetä uralla

• Hyvä työporukka

• Mahdollisuus vaikutta työaikoihin

• Hyvä johtaminen

q004 
Onko työpaikallasi luottamusmies? 

• Kyllä

• Ei

• Ei osaa sanoa

JOS ON (q004=1)
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q005 
Tiedätkö, kuka on luottamusmiehesi?

• Kyllä

• Ei

• Ei osaa sanoa

q006 
Tiedätkö, millaisissa asioissa luotta-
musmieheen voi ottaa yhteyttä?

• Kyllä

• Ei

• Ei osaa sanoa

q007 
Seuraavaksi eräitä työhösi ja elämääsi 
liittyviä väittämiä. Kerro, kuinka samaa 
tai eri mieltä olet kunkin kanssa. 
Täysin samaa mieltä–Jokseenkin samaa  
mieltä–Jokseenkin eri mieltä–Täysin eri  
mieltä–Ei osaa sanoa

• Palkkasi takaa riittävän toimeentulon

• Olet huolissasi tulevaisuudestasi työ-
markkinoilla

• Pelkäät, ettei osaamisesi riitä työtehtä-
vien muuttuessa

• Pelkäät, ette jaksa työn kuormitusta  
tulevaisuudessa

• Pelkäät, että perheenlisäys voisi vaikeutta 
asemaasi työelämässä

• Olisit valmis tekemään vähemmän  
työtunteja, vaikka palkkasi pienenisi

• Voisit kouluttautua uuteen ammattiin

• Olisit valmis muuttamaan työn perässä

• Voisit ryhtyä yrittäjäksi

q008 
Kuinka kauan olet ollut jonkin ammat-
tiliiton jäsen? Ota huomioon kaikki 
jäsenyysvuodet eli myös mahdolliset 
opiskelijajäsenyydet tai jäsenyydet 
jossain toisessa ammattiliitossa. Arvioi 
asiaa täysinä vuosina.

• ____ vuotta

• Ei osaa/halua sanoa

q009 
Luettelen seuraavaksi eräitä mahdolli-
sia syitä kuulua ammattiliittoon. Kerro, 
kuinka merkittävä syy kunkin niistä on 
omalle ammattiliittojäsenyydellesi.
Erittäin merkittävä–Melko merkittävä– 
Ei kovin merkittävä–Ei lainkaan merkittävä–
Ei osaa sanoa

• Liitto neuvottelee työehdoista, kuten  
palkoista ja työajasta

• Liitosta saat tietoa, neuvontaa ja koulu-
tusta työelämään liittyvissä asioissa

• Saat liitosta tukea, jos sinulla on ongelmia 
työnantajasi kanssa

• Ammattiliitot edistävät mielestäsi  
tärkeitä yhteiskunnallisia asioita

• Työpaikallasi on tapana kuulua liittoon

• Liitosta saat jäsenetuja kuten vakuutus- 
etuja sekä lomatoimintaa

• Haluat varmistaa ansiosidonnaisen  
työttömyysturvan itsellesi



58

Seuraavaksi kysymyksiä osallistumisesta ja 
vaikuttamisesta ammattiliitossa

q010 
Kuinka tärkeää ammattiliiton jäsenyys 
on sinulle?

LUETTELE 1-4

• Erittäin tärkeää

• Melko tärkeää

• Ei kovin tärkeää

• Ei lainkaan tärkeää

• Ei osaa sanoa

q011  
Entä kuinka aktiivinen ammattiliiton 
jäsen koet olevasi?

LUETTELE 1-4

• Erittäin aktiivinen

• Melko aktiivinen

• En kovin aktiivinen

• En lainkaan aktiivinen

• Ei osaa sanoa

JOS EI ERITTÄIN AKTIIVINEN (q011=2-5)

q012  
Kuinka kiinnostunut olisit osallistu-
maan nykyistä enemmän ammattiliiton 
toimintaan?

LUETTELE 1-4

• Erittäin kiinnostunut

• Melko kiinnostunut

• En kovin kiinnostunut

• En lainkaan kiinnostunut

• Ei osaa sanoa

JOS EI ERITTÄIN AKTIIVINEN (q011=2-5)

q013 
Kerro erikseen, kuinka paljon kunkin 
seuraavaksi luettelemani asian toteu-
tuminen lisäisi mielenkiintoasi osallis-
tua nykyistä aktiivisemin ammattiliiton 
toimintaan. 
Lisäisi merkittävästi–Lisäisi jonkin verran– 
Ei lisäisi kovinkaan paljon–Ei lisäisi lainkaan–
Ei osaa sanoa

• Jos joku pyytäisi sinua mukaan

• Jos voisit olla toiminnassa mukana  
joustavasti omilla ehdoillasi

• Jos sinun ei tarvitsisi miettiä, mitä  
muut ajattelevat sinusta, kun osallistut 
ammattiliiton toimintaan

• Jos tietäisit enemmän ammattiliittojen 
toiminnasta ja tarjolla olevista tehtävistä

• Jos ammattiliiton toimintatavat olisivat 
nykyaikaisempia

q014 
Seuraavaksi luettelen eräitä tehtä-
viä, jotka liittyvät ammattiliittojen 
työnantajien kanssa yleensä työehto-
sopimuksissa neuvottelemiin asioihin. 
Kerro, kuinka tärkeänä ammattiliiton 
tehtävänä pidät niistä kutakin. 
Erittäin tärkeä–Melko tärkeä–Ei kovin  
tärkeä–Ei lainkaan tärkeä–Ei osaa sanoa

• Palkoista neuvotteleminen työnantajan 
kanssa

• Työolojen ja työsuojelun parantaminen

• Jäsenten tukeminen näiden oman työnsä 
kehittämisessä

• Työntekijöiden jaksamisesta huolehtimi-
nen

• Määräaikaisessa työsuhteessa olevien 
sekä vuokra- ja keikkatyöläisten aseman 
parantaminen
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• Työntekijöiden ammatillisen osaamisen 
edistäminen

• Työajoista neuvotteleminen työnantajien 
kanssa

q015 
Sitten eräitä ammattiliitojen yhteis-
kuntapoliittisia tehtäviä. Kerro, kuinka 
tärkeänä pidät, että ammattiliitto työs-
kentelee seuraavien asioiden puolesta. 
Erittäin tärkeää–Melko tärkeää–Ei kovin 
tärkeää–Ei lainkaan tärkeää–Ei osaa sanoa

• Työelämään liittyvät kysymykset ovat 
esillä julkisessa keskustelussa

• Sinun alallasi on tulevaisuudessakin töitä 
Suomessa

• Työttömyysturvan taso on riittävä

• Eläke-etujen taso on riittävä

• Työelämä on tasa-arvoista

• Suomalainen työelämä pysyy mukana 
muutoksessa ja kehityksessä

• Työelämän perinteiset rakenteet, tehtävät 
ja tavat säilyvät ennallaan

• Yhteiskunta toimii ekologisesti

• Hyvät julkiset palvelut säilyvät Suomessa

• Maahanmuuttajat työllistyvät nopeasti

Sitten pari kysymystä ilmastonmuutoksesta

q016 
Onko ilmastonmuutos mielestäsi…?

LUETTELE 1-4

• Erittäin vakava ongelma

• Melko vakava ongelma

• Vain vähäinen ongelma

• Ei lainkaan ongelma

• Ei osaa sanoa

q017 Luettelen seuraavaksi muutaman 
ympäristöön ja ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseen liittyvän väittämän. Kerro, 
kuinka samaa tai eri mieltä olet kunkin 
kanssa. 
Täysin samaa mieltä–Jokseenkin samaa miel-
tä–Jokseenkin eri mieltä–Täysin eri mieltä–Ei 
osaa sanoa

• Työpaikoilla on kehitettävä työtapoja, 
jotka vähentävät energian ja materiaalien 
kulutusta.

• Ammattiliitojen tulee osallistua toimiin 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

• Ammattiliittojen on järjestettävä koulu-
tusta ekologiseen toimintaan työpaikoilla.

• Ympäristöystävällinen teknologia luo 
uusia työpaikkoja.

• On tärkeää toimia ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, vaikka se tarkoittaisi, 
että sinun on kouluttauduttava uuteen 
ammattiin.

• Työpaikoilla on investoitava ympäristö-
toimiin, vaikka se tarkoittaisi pienempiä 
palkankorotuksia.

• Ilmastonmuutosta on hillittävä, vaikka 
se tarkoittaisi työpaikkojen vähenemistä 
joillakin aloilla.
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Lopuksi muutama maahanmuuttoon ja maahan-
muuttajiin liittyvä kysymys.

Suomeen muutetaan eniten naapurimaista 
Virosta, Venäjältä ja Ruotsista – töihin, opiske-
lemaan, perhesyiden ja paluumuuton vuoksi. 
Noin kolmannes maahanmuuttajista on kiintiö-
pakolaisia ja turvapaikan saaneita.

q018 
Onko mielestäsi enemmän hyvä vai huono 
asia, että Suomeen tulee työntekijöitä 
ulkomailta?

• Enemmän hyvä

• Enemmän huono

• Ei osaa sanoa

q019 
Mitä mieltä olet seuraavista maahanmuut-
toon liittyvistä väittämistä. Kerro, kuinka 
samaa tai eri mieltä olet kunkin kanssa. 
Täysin samaa mieltä–Jokseenkin samaa mieltä–
Jokseenkin eri mieltä–Täysin eri mieltä–Ei osaa 
sanoa

• Maahanmuuttajat tuovat uusia näkökulmia  
ja kansainvälistä osaamista suomalaisiin  
työyhteisöihin.

• Maahanmuuttajat vievät suomalaisten  
työpaikat.

• Suomi tarvitsee työvoimaa myös oman  
maan ulkopuolelta.

• Maahanmuutto polkee palkkoja Suomessa.

• Maahanmuuttajat eivät sopeudu suomalai-
seen työelämään.

• Työskentelen tai työskentelisin mielelläni 
maahanmuuttajan kanssa.

• Ennen kuin Suomeen palkataan työvoimaa 
EU:n ulkopuolelta, pitäisi tarkistaa, onko 
maassa jo saatavilla työvoimaa kyseisiin  
töihin.

q020 
Työskenteletkö nyt tai oletko työskennel-
lyt maahanmuuttajan kanssa?

• Kyllä

• Ei

• Ei osaa/halua sanoa

JOS ON TYÖSKENNELLYT MAAHANMUUTTA-
JAN KANSSA (q020=1)

q021 
Seuraavaksi muutama väittämä työsken-
telystä maahanmuuttajien kanssa. Ajattele 
omia kokemuksia asiasta ja kerro sen pe-
rusteella, kuinka samaa tai eri mieltä olet 
kunkin kanssa. 
Täysin samaa mieltä–Jokseenkin samaa mieltä–
Jokseenkin eri mieltä–Täysin eri mieltä–Ei osaa 
sanoa

• Maahanmuuttajat ovat yhtä hyviä tai huonoja 
työntekijöitä kuin suomalaisetkin.

• Maahanmuuttajien on vaikea sopeutua suo-
malaisen työelämän tapoihin.

• Työskentely maahanmuuttajan kanssa on 
ollut opettavaista.

• Puutteellinen kielitaito hankaloittaa työsken-
telyä Suomessa.

• Maahanmuuttajat eivät välitä työturvalli-
suudesta samaan tapaan kuin suomalaiset 
työntekijät.

Tässä olivat kaikki kysymyksemme. Kiitos, että 
osallistuit tutkimukseemme. Olen NN ja soi-
tan Suomen Gallupin haastattelukeskuksesta 
Espoosta. Hyvää illanjatkoa ja kuulemiin.
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LIITE 2: Faktorianalyysi

Faktorianalyysilla voidaan ryhmitellä isojakin 
asiakokonaisuuksia. Siinä lasketaan kaikkien 
mukana olevien muuttujien korrelaatiot keske-
nään ja muodostetaan niiden perusteella aineis-
toa mahdollisimman hyvin kuvaavia muut-
tujaryhmiä, faktoreita. Tässä tutkimuksessa 
käytetyssä perusfaktoriratkaisussa löydettiin  
4 faktoria ja kaikki muuttujat sisältävässä ratkai-
sussa 5 faktoria.

Faktorit pyritään muodostamaan mahdollisim-
man erilaisiksi, mikä tarkoittaa sitä, että fakto-
rien välinen yhteys, korrelaatio, on mahdolli-
simman pieni ja faktoriin kuuluvien muuttujien 
korrelaatiot faktoriin ja samalla toisiinsa taas 
mahdollisimman suuret. Muuttujan tulisi olla 
yhteydessä vain yhteen faktoriin.

Faktorit ovat aineistosta luotuja uusia muut-
tujia, jotka kuvaavat erilaisia aineiston keskei-
siä ulottuvuuksia. Tässä tutkimuksessa lomake 
kattaa kaikkiaan noin 80 muuttujaa ja aineis-
ton ryhmittely asiakokonaisuuksiksi helpot-
taa monelta osin analyysia ja jäsenistön työti-
lanteen ja liiton toimintojen hahmottamista.  
Faktorianalyysilla pyritään löytämään tämän 
kokonaisuuden keskeisimmät piirteet.

Seuraavissa faktoritulostuksissa listataan fakto-
riratkaisussa mukana olevien muuttujien fakto-
rilatauksia kullekin faktorille erikseen molem-
pien faktoriratkaisujen osalta. Faktorilataukset 
kuvaavat muuttujien korrelaatiota faktoriin ja 
luvut vaihtelevat 1.0 ja -1.0 välillä kuten korre-
laatioissakin. Arvo 1 tarkoittaa täyttä korrelaa-
tiota, arvo - 1 täyttä negatiivista korrelaatiota ja 
arvo 0 sitä, että muuttujalla ei ole yhteyttä fak-
toriin. Tässä tapauksessa vastaukset tarkastel-
tavia muuttujia koskeviin kysymyksiin menevät 
satunnaisesti ristiin.

Faktorin sisältö muodostuu korkeimpien fak-
torilatausten saaneiden muuttujien perus-
teella. Niiden yhteys faktoriin on suurin.  

Seuraavassa faktorit on listattu muuttujittain 
latausten voimakkuuden perusteella. Mikäli 
yhteys on miinusmerkkinen, yhteys on kääntei-
nen, mutta voimakkuus on sama.

Käsiteltävät muuttujat on muutettu järjestysas-
teikollisiksi. Alla olevissa listauksissa on mukana 
paljon asennekysymyksiä ja niissä suunta on 
yleensä positiivisesta negatiiviseen. Arvo 1 on 
positiivinen ja arvo 5 (esim.) negatiivinen.  Täy-
delliset muuttujatekstit ja luokitusten suunnat 
voi tarkistaa kysymyslomakkeesta liitteestä 1.

Tässä faktorianalyysissa lomakkeen peruskysy-
myksistä, muuttujista, muodostui neljä faktoria, 
jotka on nimetty voimakkaimpia latauksia saa-
neiden muuttujien perusteella seuraavasti:

1. faktori:  Liiton tuen tärkeys,  
ammatillinen kehitys

2. faktori:  Ikä

3. faktori:  Osallistuminen 

4. faktori:  Uralla eteneminen

Toisessa faktoriratkaisussa ovat mukana kaikki 
lomakkeen muuttujat ja niistä muodostui 5 fak-
toria.

1. faktori: Empaattisuus ja ekologisuus

2. faktori: Asema työelämässä

3. faktori: Ikä

4. faktori: Osallistuminen

5. faktori: Riippumattomuus

Tarkemman kuvan faktorien sisällöstä saa alla 
olevasta faktorittaisesta muuttujalistauksesta, 
Vasen sarake ilmaisee muuttujan kysymyskoo-
din lomakkeella. Muuttujanimiä on usein lyhen-
netty. Aluksi esitetään lista kaikkien mukana 
olevien muuttujien latauksista kullakin fakto-
rilla. Sitä seuraavat faktorittaiset muuttujalistat.  
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FAKTORIRATKAISU, PERUSMUUTTUJAT, 4 FAKTORIA (F1-F4)

Kysymyksen tunnus ja nimi                                        Faktorilataus 
                F1            F2           F3            F4

Sukupuoli      -0.126 0.194    0.119    0.246

q001 Aluksi kysyisin, mikä on korkein koulutuksesi?  -0.015 -0.164 0.058 0.117

q002 Entä millainen on tämänhetkinen työtilanteesi?             -0.062   -0.069   -0.085    0.016

q003 Hyvä palkka                                                   0.184   -0.062   -0.126    0.136

q003 Varma ja pysyvä työpaikka                                   0.256   -0.129   -0.181   -0.027

q003 Mielenkiintoiset työtehtävät                                 0.220   -0.079   -0.139    0.482

q003 Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi                        0.233   -0.173   -0.175    0.399

q003 Sopivan haastava työ                                         0.211   -0.210   -0.174    0.467

q003 Mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoasi ja osaam. 0.267   -0.130   -0.126    0.432

q003 Mahdollisuus edetä uralla                                    0.378   -0.042   -0.122    0.428

q003 Hyvä työporukka                                               0.254  -0.100   -0.236    0.162

q003 Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin                           0.104   -0.155   -0.109    0.021

q003 Hyvä johtaminen                                               0.213   -0.126   -0.111    0.124

q004 Onko työpaikallasi luottamusmies?                            0.109    0.035   -0.118   -0.000

q005 Tiedätkö, kuka on luottamusmiehesi?   0.038   -0.104    0.009    0.016

q006 Tiedätkö, missä asioissa luottamusmieh. voi ottaa yht.     -0.014   -0.144   -0.077    0.020

q007 Palkkasi takaa riittävän toimeentulon                        0.095    0.012   -0.077    0.133

q007 Olet huolissasi tulevaisuudestasi työmarkkinoilla           0.220   -0.061    0.057   -0.214

q007 Pelkäät, ettei osaamisesi riitä työtehtävien muuttuessa     0.147    0.062    0.153   -0.134

q007 Pelkäät, ettet jaksa työn kuormitusta tulevaisuudessa       0.079   -0.067    0.139   -0.133

Kultakin faktorilta esitetään lista faktorilla 
korkeimpia latauksia saaneista muuttujista 
latauksen suuruusjärjestyksessä. Listassa 
ovat mukana muuttujat joiden lataus fak-
torilla on vähintään noin 0.2. Kiintoisaa on 
myös tieto siitä, millä asioilla ei ole yhteyttä 
toisiinsa. Tämä tieto löytyy kaikkien fakto-
rien listauksesta, jossa ovat mukana kysy-
mysnumerojärjestyksessä kaikkien muuttu-
jien lataukset jokaisella faktorilla.

Lopuksi vielä varoitus faktorilatausten tul-
kinnasta. Korkeat faktorilataukset eivät mer-

kitse sitä, että muuttujaa koskevaan kysy-
mykseen olisi vastattu sen myönteisemmin 
tai kielteisemmin kuin muihinkaan kysy-
myksiin. Yhteys faktoriin merkitsee vain 
sitä, että kysymyksiin on vastattu faktorila-
tauksen kertomassa määrin samalla tavoin. 
Vastausjakaumat ovat siis eri asia kuin fak-
torilataukset.

Seuraavassa muuttujalistaukset molempien 
faktoriratkaisujen kaikkien faktorien osalta 
ja faktoreittain.
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q007 Pelkäät, että perheenlisäys voisi vaikeuttaa asemaasi       0.117    0.008    0.114   -0.135

q007 Voisit vähentää työtunteja, vaikka palkkasi pienenisi      -0.086   -0.074    0.227   0.005

q007 Voisit kouluttautua uuteen ammattiin                        0.206   -0.017    0.139    0.076

q007 Olisit valmis muuttamaan työn perässä                       0.211    0.231    0.105    0.163

q007 Voisit ryhtyä yrittäjäksi                                    0.101    0.038    0.139    0.285

q009 Liitto neuvottelee työehd., kuten palkoista ja työaj.       0.361   -0.175   -0.219   -0.279

q009 Liitosta saat tietoa, neuvo. ja koul.työelämästä            0.470   -0.114   -0.083   -0.205

q009 Saat liitosta tukea ongelmissa työnantajan kanssa           0.381   -0.131   -0.071   -0.263

q009 Ammattiliitot edist. tärkeitä yhteiskunnall. asioita        0.557   -0.067   -0.065   -0.150

q009 Työpaikallasi on tapana kuulua liittoon  0.355   -0.048   -0.170   -0.042

q009 Liitosta saa jäsenetuja, vakuutusetuja, lomatoimintaa 0.444    0.051   -0.082   -0.008

q009 Haluat varmistaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan 0.157   -0.137   -0.129   -0.126

q010 Kuinka tärkeää ammattiliiton jäsenyys on sinulle?           0.487   -0.278   -0.037   -0.236

q011 Entä kuinka aktiivinen ammattiliiton jäsen olet             0.395   -0.167    0.150   -0.027

q012 Kuinka kiinnostunut olisit osallistumaan enemmän 0.519   -0.131    0.433    0.034

q013 Jos joku pyytäisi sinua mukaan                               0.488   -0.027    0.468    0.021

q013 Jos voisit olla toiminnassa mukana omilla ehdoillasi        0.566   -0.088    0.469   -0.016

q013 Jos sinun ei tarvitsisi miettiä, mitä muut ajattelevat      0.411    0.014    0.286    0.012

q013 Jos tietäisit enemmän ammattiliittojen toiminnasta          0.538   -0.057    0.487   -0.017

q013 Jos ammattiliiton toiminta olisivat nykyaikaisempaa         0.449   -0.036    0.449    0.129

q014 Palkoista neuvotteleminen työantajan kanssa                 0.238   -0.204   -0.203   -0.174

q014 Työolojen ja työsuojelun parantaminen                       0.309   -0.171  -0.117   -0.165

q014 Jäsenten tukeminen näiden oman työnsä kehittämisessä 0.465   -0.131   -0.196    0.074

q014 Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen                   0.459   -0.087   -0.229    0.009

q014 Määräaikaisessa työsuhteessa olevien yms.                   0.356   -0.179   -0.197   -0.069

q014 Työntekijöiden ammatillisen osaamisen edistäminen 0.483   -0.093   -0.240    0.072

q014 Työajoista neuvotteleminen työnantajien kanssa              0.415   -0.148   -0.177   -0.108

q015 Työelämään liittyvät kysymykset ovat esillä julk.           0.373   -0.178   -0.035   -0.007

q015 Sinun alallasi on tulevaisuudessakin töitä Suomessa         0.325   -0.117   -0.283   -0.076

q015 Työttömyysturvan taso on riittävä                          0.227   -0.176   -0.279   -0.128

q015 Eläke-etujen taso on riittävä   0.245   -0.164   -0.306   -0.084

q015 Työelämä on tasa-arvoista                                    0.315   -0.050   -0.269   -0.123

q015 Suomalainen työelämä pysyy mukana kehityksessä              0.330   -0.075   -0.233    0.058

q015 Työelämän perint. rakenteet, teht. ja tavat säilyvät        0.290   -0.106  -0.304    0.025

q015 Yhteiskunta toimii ekologisesti                              0.351   -0.009   -0.180    0.019

q015 Hyvät julkiset palvelut säilyvät Suomessa                   0.343   -0.131   -0.297   -0.058
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Alue                                                               0.085    0.066    0.057   -0.005

Kuntaryhmä                                                         0.165    0.174    0.035    0.038

Kokemusvuodet                                                      0.322    0.786   -0.097   -0.009

Ikä                                                                 0.192    0.680   -0.057   -0.033

Liittymisvuosi                                                     0.330    0.769   -0.098    0.001

Ensimmäinen faktori: Liiton tuen tärkeys, ammatillinen kehitys

Kysymyksen tunnus ja nimi                                                                 F1

q013 Jos voisit olla toiminnassa mukana joustavasti omilla ehdoillasi              0.566

q009 Ammattiliitot edistävät tärkeitä yhteiskunnallisia asioita                    0.557

q013 Jos tietäisit enemmän liittojen toiminnasta ja tehtävistä                     0.538

q012 Kuinka kiinnostunut olisit osallistumaan enemmän liiton toimintaan  0.519

q013 Jos joku pyytäisi sinua mukaan                                                 0.488

q010 Kuinka tärkeää ammattiliiton jäsenyys on sinulle?                             0.487

q014 Työntekijöiden ammatillisen osaamisen edistäminen                             0.483

q009 Liitosta saat tietoa, neuvontaa ja koulutusta työelämän asioissa              0.470

q014 Jäsenten tukeminen näiden oman työnsä kehittämisessä                          0.465

q014 Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen                                     0.459

q013 Jos ammattiliiton toimintatavat olisivat nykyaikaisempia                      0.449

q009 Liitosta saat jäsenetuja kuten vakuutusetuja sekä lomatoimintaa              0.444

q014 Työajoista neuvotteleminen työnantajien kanssa                                0.415

q013 Jos sinun ei tarvitsisi miettiä, mitä muut ajattelevat sinusta                0.411

q011 Entä kuinka aktiivinen ammattiliiton jäsen koet olevasi?                      0.395

q009 Saat liitosta tukea, jos sinulla on ongelmia työnantajasi kanssa              0.381

q003 Mahdollisuus edetä uralla                                                      0.378

q015 Työelämään liittyvät kysymykset ovat esillä julkisuudessa                     0.373

q009 Liitto neuvottelee työehdoista, kuten palkoista ja työajasta                  0.361

q014 Määräaikaisessa työsuhteessa olevien sekä vuokratyöl. aseman par.            0.356

q009 Työpaikallasi on tapana kuulua liittoon                                        0.355

q015 Yhteiskunta toimii ekologisesti                                                0.351

q015 Hyvät julkiset palvelut säilyvät Suomessa                                      0.343

q015 Suomalainen työelämä pysyy mukana muutoksessa ja kehityksessä                0.330

Liittymisvuosi                                                                       0.330

q015 Sinun alallasi on tulevaisuudessakin töitä Suomessa                           0.325

Kokemusvuodet                                                                        0.322

q015 Työelämä on tasa-arvoista                                                      0.315

q014 Työolojen ja työsuojelun parantaminen                                         0.309

q015 Työelämän perinteiset rakenteet, tehtävät ja tavat säilyvät                   0.290
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q003 Mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoasi ja osaamistasi                     0.267

q003 Varma ja pysyvä työpaikka                                                      0.256

q003 Hyvä työporukka                                                                 0.254

q015 Eläke-etujen taso on riittävä                                                  0.245

Toinen faktori: Ikä

Kysymyksen tunnus ja nimi                                                                F2

Kokemusvuodet                                                                        0.786

Liittymisvuosi                                                                       0.769

Ikä                                                                                   0.680

q010 Kuinka tärkeää ammattiliiton jäsenyys on sinulle?                            -0.278

q007 Olisit valmis muuttamaan työn perässä                                          0.231

q003 Sopivan haastava työ                                                           -0.210

q014 Palkoista neuvotteleminen työantajan kanssa                                  -0.204

Sukupuoli                                                                             0.194

q014 Määräaikaisessa työsuhteessa olevien sekä vuokratyöl. aseman par.           -0.179

q015 Työelämään liittyvät kysymykset ovat esillä julkisuudessa                    -0.178

q015 Työttömyysturvan taso on riittävä                                             -0.176

q009 Liitto neuvottelee työehdoista, kuten palkoista ja työajasta                 -0.175

Kuntaryhmä                                                                           0.174

q003 Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi                                          -0.173

q014 Työolojen ja työsuojelun parantaminen                                         -0.171

q011 Entä kuinka aktiivinen ammattiliiton jäsen koet olevasi?                     -0.167

q001 Aluksi kysyisin, mikä on korkein koulutuksesi?                               -0.164

Kolmas faktori: Osallistuminen

Kysymyksen tunnus ja nimi                                                                 F3

q013 Jos tietäisit enemmän ammattiliittojen toiminnasta ja tehtävistä             0.487

q013 Jos voisit olla toiminnassa mukana joustavasti omilla ehdoillasi              0.469

q013 Jos joku pyytäisi sinua mukaan                                                 0.468

q013 Jos ammattiliiton toimintatavat olisivat nykyaikaisempia                      0.449

q012 Kuinka kiinnostunut olisit osallistumaan enemmän liiton toimintaan           0.433

q015 Eläke-etujen taso on riittävä                                                 -0.306

q015 Työelämän perinteiset rakenteet, tehtävät ja tavat säilyvät                  -0.304

q015 Hyvät julkiset palvelut säilyvät Suomessa                                     -0.297

q013 Jos sinun ei tarvitsisi miettiä, mitä muut ajattelevat sinusta                0.286

q015 Sinun alallasi on tulevaisuudessakin töitä Suomessa                          -0.283
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q015 Työttömyysturvan taso on riittävä                                             -0.279

q015 Työelämä on tasa-arvoista                                                     -0.269

q014 Työntekijöiden ammatillisen osaamisen edistäminen                            -0.240

q003 Hyvä työporukka                                                                -0.236

q015 Suomalainen työelämä pysyy mukana muutoksessa ja kehityksessä               -0.233

q014 Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen                                    -0.229

q007 Olisit valmis tekemään vähemmän työtunteja, vaikka palkka alenisi            0.227

q009 Liitto neuvottelee työehdoista, kuten palkoista ja työajasta                 -0.219

q014 Palkoista neuvotteleminen työantajan kanssa                                  -0.203

q014 Määräaikaisessa työsuhteessa olevien sekä vuokratyöl. aseman par.           -0.197

q014 Jäsenten tukeminen näiden oman työnsä kehittämisessä                         -0.196

q003 Varma ja pysyvä työpaikka                                                     -0.181

q015 Yhteiskunta toimii ekologisesti                                               -0.180

q014 Työajoista neuvotteleminen työnantajien kanssa                               -0.177

q003 Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi                                          -0.175

q003 Sopivan haastava työ                                                           -0.174

q009 Työpaikallasi on tapana kuulua liittoon                                       -0.170

Neljäs faktori: Uralla eteneminen

Kysymyksen tunnus ja nimi                                                                F4

q003 Mielenkiintoiset työtehtävät                                                  0.482

q003 Sopivan haastava työ                                                            0.467

q003 Mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoasi ja osaamistasi                     0.432

q003 Mahdollisuus edetä uralla                                                      0.428

q003 Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi                                           0.399

q007 Voisit ryhtyä yrittäjäksi                                                       0.285

q009 Liitto neuvottelee työehdoista, kuten palkoista ja työajasta                 -0.279

q009 Saat liitosta tukea, jos sinulla on ongelmia työnantajasi kanssa             -0.263

Sukupuoli                                                                             0.246

q010 Kuinka tärkeää ammattiliiton jäsenyys on sinulle?                            -0.236

q007 Olet huolissasi tulevaisuudestasi työmarkkinoilla                            -0.214

q009 Liitosta saat tietoa, neuvontaa ja koulutusta työelämän asioissa             -0.205

q014 Palkoista neuvotteleminen työantajan kanssa                                  -0.174

q014 Työolojen ja työsuojelun parantaminen                                         -0.165

q007 Olisit valmis muuttamaan työn perässä                                          0.163

q003 Hyvä työporukka                                                                 0.162

q009 Ammattiliitot edistävät tärkeitä yhteiskunnallisia asioita                   -0.150

q003 Hyvä palkka                                                                     0.136
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FAKTORIRATKAISU, MUKANA KAIKKI MUUTTUJAT, 5 FAKTORIA 

Kysymyksen tunnus ja nimi                                        Faktorilataus 
                F1             F2            F3            F4      F5

Sukupuoli      -0.118  -0.100   0.186   0.115   0.113

q001 Aluksi kysyisin, mikä on korkein koulutuksesi?            0.105  -0.122  -0.196   0.065  -0.008

q002 Entä millainen on tämänhetkinen työtilanteesi?           -0.088   0.017  -0.069  -0.082   0.168

q003 Hyvä palkka                                                -0.015   0.292  -0.013  -0.110   0.122

q003 Varma ja pysyvä työpaikka                                  0.035   0.364  -0.069  -0.172   0.194

q003 Mielenkiintoiset työtehtävät                               0.218   0.073  -0.051  -0.095  -0.010

q003 Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi                      0.190   0.144  -0.150  -0.137   0.016

q003 Sopivan haastava työ                                       0.207   0.106  -0.188  -0.137  -0.046

q003 Mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoasi ja osaam.      0.202   0.161  -0.096  -0.083   0.073

q003 Mahdollisuus edetä uralla                                  0.222   0.307   0.010  -0.095  -0.042

q003 Hyvä työporukka                                             0.174   0.201  -0.067  -0.218  -0.019

q003 Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin                         0.115   0.064  -0.157  -0.101  -0.047

q003 Hyvä johtaminen                                             0.252   0.047  -0.126  -0.086   0.066

q004 Onko työpaikallasi luottamusmies?                          0.066   0.085   0.046  -0.108   0.144

q005 Tiedätkö, kuka on luottamusmiehesi?                        0.033   0.030  -0.099   0.009   0.111

q006 Tiedätkö, missä asioissa luottamusmieh. voi ottaa yht.    0.021  -0.020  -0.153  -0.082   0.080

q007 Palkkasi takaa riittävän toimeentulon                      0.144  -0.020   0.019  -0.071   0.037

q007 Olet huolissasi tulevaisuudestasi työmarkkinoilla         0.157   0.158  -0.042   0.057  -0.032

q007 Pelkäät, ettei osaamisesi riitä työtehtävien muuttuessa   0.086   0.109   0.072   0.162  -0.030

q007 Pelkäät, ettet jaksa työn kuormitusta tulevaisuudessa     0.121  -0.024  -0.090   0.165   0.026

q007 Pelkäät, että perheenlisäys voisi vaikeuttaa asemaasi     0.120   0.042  -0.008   0.119  -0.033

q007 Voisit vähentää työtunteja, vaikka palkkasi pienenisi     0.055  -0.154  -0.118  0.216  -0.268

q007 Voisit kouluttautua uuteen ammattiin                       0.219   0.078  -0.020   0.140  -0.099

q007 Olisit valmis muuttamaan työn perässä                     0.229   0.011   0.234   0.120   0.031

q007 Voisit ryhtyä yrittäjäksi                                  0.119   0.001   0.043   0.143  -0.102

q009 Liitto neuvottelee työehd., kuten palkoista ja työaj.    0.293   0.241  -0.141  -0.202   0.053

q009 Liitosta saat tietoa, neuvo. ja koul.työelämästä          0.267   0.391  -0.040  -0.046   0.088

q009 Saat liitosta tukea ongelmissa työnantajan kanssa         0.231   0.297  -0.083  -0.034   0.074

q009 Ammattiliitot edist. tärkeitä yhteiskunnall. asioita      0.456   0.332  -0.016  -0.040   0.027

q009 Työpaikallasi on tapana kuulua liittoon                    0.158   0.374   0.013  -0.167   0.075

q009 Liitosta saa jäsenetuja, vakuutusetuja, lomatoimintaa     0.244   0.381   0.122  -0.062   0.059

q009 Haluat varmistaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan 0.093   0.148  -0.114  -0.109   0.041

q010 Kuinka tärkeää ammattiliiton jäsenyys on sinulle?         0.292   0.418  -0.204  -0.014   0.135

q011 Entä kuinka aktiivinen ammattiliiton jäsen olet           0.201   0.345  -0.090   0.178   0.158

q012 Kuinka kiinnostunut olisit osallistumaan enemmän  0.341   0.374  -0.068   0.457   0.104
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q013 Jos joku pyytäisi sinua mukaan                             0.357   0.301   0.011   0.485   0.070

q013 Jos voisit olla toiminnassa mukana omilla ehdoillasi      0.419   0.364  -0.039   0.482   0.004

q013 Jos sinun ei tarvitsisi miettiä, mitä muut ajattelevat    0.183   0.400   0.077   0.307  -0.044

q013 Jos tietäisit enemmän ammattiliittojen toiminnasta        0.388   0.364  -0.005   0.487  -0.050

q013 Jos ammattiliiton toiminta olisivat nykyaikaisempaa       0.342   0.285  -0.001   0.451  -0.011

q014 Palkoista neuvotteleminen työantajan kanssa               0.199   0.173  -0.190  -0.189   0.030

q014 Työolojen ja työsuojelun parantaminen                      0.309   0.132  -0.154  -0.101   0.088

q014 Jäsenten tukeminen näiden oman työnsä kehittämisessä 0.266   0.413  -0.066  -0.167   0.100

q014 Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen                 0.289   0.399  -0.032  -0.213  -0.015

q014 Määräaikaisessa työsuhteessa olevien yms.                 0.307   0.216  -0.154  -0.179   0.126

q014 Työntekijöiden ammatillisen osaamisen edistäminen         0.288   0.424  -0.024  -0.221   0.076

q014 Työajoista neuvotteleminen työnantajien kanssa            0.293   0.326  -0.112  -0.153   0.057

q015 Työelämään liittyvät kysymykset ovat esillä julk.         0.412   0.130  -0.168  -0.038  -0.003

q015 Sinun alallasi on tulevaisuudessakin töitä Suomessa       0.142   0.345  -0.054  -0.276   0.047

q015 Työttömyysturvan taso on riittävä                          0.241   0.096  -0.162  -0.279   0.052

q015 Eläke-etujen taso on riittävä                              0.176   0.205  -0.126  -0.318   0.016

q015 Työelämä on tasa-arvoista                                  0.357   0.094  -0.036  -0.286   0.016

q015 Suomalainen työelämä pysyy mukana kehityksessä            0.317   0.151  -0.050  -0.235   0.038

q015 Työelämän perint. rakenteet, teht. ja tavat säilyvät      0.005   0.467  -0.028  -0.311   0.057

q015 Yhteiskunta toimii ekologisesti                            0.502   0.059  -0.025  -0.228  -0.255

q015 Hyvät julkiset palvelut säilyvät Suomessa                 0.346   0.178  -0.112  -0.313   0.009

q015 Maahanmuuttajat työllistyvät nopeasti                      0.498  -0.147  -0.021  -0.190   0.113

q016 Kuinka suuri ongelma ilmastonmuutos on                    0.482  -0.181  -0.083  -0.044  -0.273

q017 Työpaikoilla kehitettävä kulutusta vähentäviä työtapoja   0.383  -0.155  -0.174  -0.011  -0.233

q017 Ammattiliitojen tulee osallistua ekologiaiin toimiin      0.580  -0.067  -0.116  -0.107  -0.336

q017 Ammattiliittojen on järjestettävä koulusta ekologiasta    0.520   0.030  -0.079  -0.098  -0.293

q017 Ympäristöystävällinen teknologia luo uusia työpaikkoja.   0.407  -0.145  -0.039  -0.076  -0.202

q017 On tärkeää toimia ekologisesti, vaikka uudelleenkoulut.   0.561  -0.240  -0.098   0.001  -0.328

q017 Investoitava ympäristöön, vaikka pienemmät palkankorot. 0.581  -0.256  -0.002   0.002  -0.286

q017 Ekologisia toimia, vaikka työpaikat vähenisivät           0.481  -0.316  -0.143   0.041  -0.378

q018 Enemmän hyvä asia, että tulee työntekijöitä ulkom.        0.400  -0.481   0.022   0.068   0.115

q019 Maahanmuuttajat tuovat uusia näkökulmia työyhteisöihin 0.534  -0.250   0.012   0.032   0.162

q019 Maahanmuuttajat vievät suomalaisten työpaikat.           -0.399   0.530  -0.018  -0.004  -0.140

q019 Suomi tarvitsee työvoimaa myös oman maan ulkopuolelta. 0.417  -0.353  -0.113   0.068   0.167

q019 Maahanmuutto polkee palkkoja Suomessa.                   -0.319   0.400  -0.070   0.102   0.035

q019 Maahanmuuttajat eivät sopeudu suomalaiseen työelämään. -0.353   0.398  -0.067   0.024  -0.120

q019 Työskentelisin mielelläni maahanmuuttajan kanssa.         0.468  -0.403  -0.023   0.065   0.198

q019 Ennen EU:n ulkopuolelta palkkausta, pitäisi tarkistaa    -0.241   0.331  -0.103  -0.007  -0.058

q020 Oletko työskennellyt maahanmuuttajan kanssa               0.256  -0.229  -0.119   0.015   0.479
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q021 Maahanmuuttajat ovat yhtä hyviä työntekijöitä kuin suom.  0.377  -0.334  -0.146   0.025   0.518

q021 Maahanmuuttajien vaikea sopeutua  työelämän tapoihin. -0.253   0.297  -0.087   0.008  -0.192

q021 Työskentely maahanmuuttajan kanssa ollut opettavaista     0.379  -0.275  -0.140   0.051   0.332

q021 Puutteellinen kielitaito hankaloittaa työskentelyä       -0.024   0.051  -0.134  -0.029   0.299

q021 Maahanmuuttajat eivät välitä työturvallisuudesta         -0.307   0.251  -0.030   0.030  -0.294

Nuts2x Alue                                                      0.187  -0.097   0.043   0.065   0.159

Tilastollinen kuntaryhmä                                         0.287  -0.105   0.152   0.042   0.144

Kokemusvuodet                                                  0.265   0.070   0.800  -0.076   0.023

Ikä                                                               0.147   0.041   0.688  -0.060  -0.086

Liittymisvuosi                                                   0.268   0.078   0.786  -0.075   0.053

Ensimmäinen faktori: Empaattisuus ja ekologisuus

Kysymyksen tunnus ja nimi                                                                 F1

insert 1613,1669,1

q017 Investoitava ympäristöön, vaikka pienemmät palkankorot.                        0.581

q017 Ammattiliitojen tulee osallistua ekologiaiin toimiin                           0.580

q017 On tärkeää toimia ekologisesti, vaikka uudelleenkoulut.                        0.561

q019 Maahanmuuttajat tuovat uusia näkökulmia työyhteisöihin                         0.534

q017 Ammattiliittojen on järjestettävä koulusta ekologiasta                         0.520

q015 Yhteiskunta toimii ekologisesti                                                 0.502

q015 Maahanmuuttajat työllistyvät nopeasti                                           0.498

q016 Kuinka suuri ongelma ilmastonmuutos on                                         0.482

q017 Ekologisia toimia, vaikka työpaikat vähenisivät                                0.481

q019 Työskentelisin mielelläni maahanmuuttajan kanssa.                              0.468

q009 Ammattiliitot edist. tärkeitä yhteiskunnall. asioita                          0.456

q013 Jos voisit olla toiminnassa mukana omilla ehdoillasi                           0.419

q019 Suomi tarvitsee työvoimaa myös oman maan ulkopuolelta.                         0.417

q015 Työelämään liittyvät kysymykset ovat esillä julk.                              0.412

q017 Ympäristöystävällinen teknologia luo uusia työpaikkoja.                        0.407

q018 Enemmän hyvä asia, että tulee työntekijöitä ulkom.                             0.400

q019 Maahanmuuttajat vievät suomalaisten työpaikat.                                -0.399

q013 Jos tietäisit enemmän ammattiliittojen toiminnasta                             0.388

q017 Työpaikoilla kehitettävä kulutusta vähentäviä työtapoja                        0.383

q021 Työskentely maahanmuuttajan kanssa ollut opettavaista                          0.379

q021 Maahanmuuttajat ovat yhtä hyviä työntekijöitä kuin suom.                       0.377

q013 Jos joku pyytäisi sinua mukaan                                                  0.357

q015 Työelämä on tasa-arvoista                                                       0.357

q019 Maahanmuuttajat eivät sopeudu suomalaiseen työelämään.                       -0.353
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q015 Hyvät julkiset palvelut säilyvät Suomessa                                       0.346

q013 Jos ammattiliiton toiminta olisivat nykyaikaisempaa                            0.342

q012 Kuinka kiinnostunut olisit osallistumaan enemmän                               0.341

q019 Maahanmuutto polkee palkkoja Suomessa.                                        -0.319

q015 Suomalainen työelämä pysyy mukana kehityksessä                                 0.317

q014 Työolojen ja työsuojelun parantaminen                                           0.309

q014 Määräaikaisessa työsuhteessa olevien yms.                                      0.307

q021 Maahanmuuttajat eivät välitä työturvallisuudesta                              -0.307

q009 Liitto neuvottelee työehd., kuten palkoista ja työaj.                          0.293

q014 Työajoista neuvotteleminen työnantajien kanssa                                 0.293

q010 Kuinka tärkeää ammattiliiton jäsenyys on sinulle?                              0.292

q014 Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen                                      0.289

q014 Työntekijöiden ammatillisen osaamisen edistäminen                              0.288

Tilastollinen kuntaryhmä                                                              0.287

Liittymisvuosi                                                                        0.268

q009 Liitosta saat tietoa, neuvo. ja koul.työelämästä                               0.267

q014 Jäsenten tukeminen näiden oman työnsä kehittämisessä                           0.266

Kokemusvuodet                                                                         0.265

q020 Oletko työskennellyt maahanmuuttajan kanssa                                    0.256

q021 Maahanmuuttajien vaikea sopeutua  työelämän tapoihin.                         -0.253

q003 Hyvä johtaminen                                                                  0.252

q009 Liitosta saa jäsenetuja, vakuutusetuja, lomatoimintaa                          0.244

q015 Työttömyysturvan taso on riittävä                                               0.241

q019 Ennen EU:n ulkopuolelta palkkausta, pitäisi tarkistaa                         -0.241

q009 Saat liitosta tukea ongelmissa työnantajan kanssa                              0.231

q007 Olisit valmis muuttamaan työn perässä                                           0.229

q003 Mahdollisuus edetä uralla                                                       0.222

q007 Voisit kouluttautua uuteen ammattiin                                            0.219

q003 Mielenkiintoiset työtehtävät                                                    0.218

q003 Sopivan haastava työ                                                             0.207

q003 Mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoasi ja osaam.                           0.202

q011 Entä kuinka aktiivinen ammattiliiton jäsen olet                                0.201

q014 Palkoista neuvotteleminen työantajan kanssa                                    0.199

Toinen faktori: Asema työelämässä

Kysymyksen tunnus ja nimi                                                                 F2

q019 Maahanmuuttajat vievät suomalaisten työpaikat.                                 0.530

q018 Enemmän hyvä asia, että tulee työntekijöitä ulkom.                            -0.481

q015 Työelämän perint. rakenteet, teht. ja tavat säilyvät                           0.467

q014 Työntekijöiden ammatillisen osaamisen edistäminen                              0.424
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q010 Kuinka tärkeää ammattiliiton jäsenyys on sinulle?                              0.418

q014 Jäsenten tukeminen näiden oman työnsä kehittämisessä                           0.413

q019 Työskentelisin mielelläni maahanmuuttajan kanssa.                             -0.403

q013 Jos sinun ei tarvitsisi miettiä, mitä muut ajattelevat                         0.400

q019 Maahanmuutto polkee palkkoja Suomessa.                                         0.400

q014 Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen                                      0.399

q019 Maahanmuuttajat eivät sopeudu suomalaiseen työelämään.                        0.398

q009 Liitosta saat tietoa, neuvo. ja koul.työelämästä                               0.391

q009 Liitosta saa jäsenetuja, vakuutusetuja, lomatoimintaa                          0.381

q009 Työpaikallasi on tapana kuulua liittoon                                         0.374

q012 Kuinka kiinnostunut olisit osallistumaan enemmän                               0.374

q003 Varma ja pysyvä työpaikka                                                       0.364

q013 Jos voisit olla toiminnassa mukana omilla ehdoillasi                           0.364

q013 Jos tietäisit enemmän ammattiliittojen toiminnasta                             0.364

q019 Suomi tarvitsee työvoimaa myös oman maan ulkopuolelta.                        -0.353

q011 Entä kuinka aktiivinen ammattiliiton jäsen olet                                0.345

q015 Sinun alallasi on tulevaisuudessakin töitä Suomessa                            0.345

q021 Maahanmuuttajat ovat yhtä hyviä työntekijöitä kuin suom.                      -0.334

q009 Ammattiliitot edist. tärkeitä yhteiskunnall. asioita                           0.332

q019 Ennen EU:n ulkopuolelta palkkausta, pitäisi tarkistaa                          0.331

q014 Työajoista neuvotteleminen työnantajien kanssa                                 0.326

q017 Ekologisia toimia, vaikka työpaikat vähenisivät                               -0.316

q003 Mahdollisuus edetä uralla                                                       0.307

q013 Jos joku pyytäisi sinua mukaan                                                  0.301

q009 Saat liitosta tukea ongelmissa työnantajan kanssa                              0.297

q021 Maahanmuuttajien vaikea sopeutua  työelämän tapoihin.                          0.297

q003 Hyvä palkka                                                                      0.292

q013 Jos ammattiliiton toiminta olisivat nykyaikaisempaa                            0.285

q021 Työskentely maahanmuuttajan kanssa ollut opettavaista                         -0.275

q017 Investoitava ympäristöön, vaikka pienemmät palkankorot.                       -0.256

q021 Maahanmuuttajat eivät välitä työturvallisuudesta                               0.251

q019 Maahanmuuttajat tuovat uusia näkökulmia työyhteisöihin                        -0.250

q009 Liitto neuvottelee työehd., kuten palkoista ja työaj.                          0.241

q017 On tärkeää toimia ekologisesti, vaikka uudelleenkoulut.                       -0.240

q020 Oletko työskennellyt maahanmuuttajan kanssa                                   -0.229

q014 Määräaikaisessa työsuhteessa olevien yms.                                      0.216

q015 Eläke-etujen taso on riittävä                                                   0.205

q003 Hyvä työporukka                                                                  0.201

q016 Kuinka suuri ongelma ilmastonmuutos on                                         -0.181
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Kolmas faktori: Ikä

Kysymyksen tunnus ja nimi                                                                 F3

Kokemusvuodet                                                                         0.800

Liittymisvuosi                                                                        0.786

Ikä                                                                                    0.688

q007 Olisit valmis muuttamaan työn perässä                                           0.234

q010 Kuinka tärkeää ammattiliiton jäsenyys on sinulle?                             -0.204

q001 Aluksi kysyisin, mikä on korkein koulutuksesi?                                -0.196

q014 Palkoista neuvotteleminen työantajan kanssa                                   -0.190

q003 Sopivan haastava työ                                                            -0.188

Sukupuoli                                                                             0.186

q017 Työpaikoilla kehitettävä kulutusta vähentäviä työtapoja                       -0.174

q015 Työelämään liittyvät kysymykset ovat esillä julk.                             -0.168

q015 Työttömyysturvan taso on riittävä                                              -0.162

q003 Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin                                             -0.157

q014 Työolojen ja työsuojelun parantaminen                                          -0.154

q014 Määräaikaisessa työsuhteessa olevien yms.                                      -0.154

q006 Tiedätkö, missä asioissa luottamusmieh. voi ottaa yht.                        -0.153

Tilastollinen kuntaryhmä                                                              0.152

q003 Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi                                           -0.150

q021 Maahanmuuttajat ovat yhtä hyviä työntekijöitä kuin suom.                      -0.146

q017 Ekologisia toimia, vaikka työpaikat vähenisivät                               -0.143

q009 Liitto neuvottelee työehd., kuten palkoista ja työaj.                         -0.141

q021 Työskentely maahanmuuttajan kanssa ollut opettavaista                         -0.140

q021 Puutteellinen kielitaito hankaloittaa työskentelyä                            -0.134

q003 Hyvä johtaminen                                                                 -0.126

q015 Eläke-etujen taso on riittävä                                                  -0.126

q009 Liitosta saa jäsenetuja, vakuutusetuja, lomatoimintaa                          0.122

q020 Oletko työskennellyt maahanmuuttajan kanssa                                   -0.119

q007 Voisit vähentää työtunteja, vaikka palkkasi pienenisi                         -0.118

q017 Ammattiliitojen tulee osallistua ekologisiin toimiin                          -0.116

q009 Haluat varmistaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan                            -0.114

q019 Suomi tarvitsee työvoimaa myös oman maan ulkopuolelta.                        -0.113

q014 Työajoista neuvotteleminen työnantajien kanssa                                -0.112

q015 Hyvät julkiset palvelut säilyvät Suomessa                                      -0.112

q019 Ennen EU:n ulkopuolelta palkkausta, pitäisi tarkistaa                         -0.103
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Neljäs faktori: Osallistuminen

Kysymyksen tunnus ja nimi                                                                 F4

q013 Jos tietäisit enemmän ammattiliittojen toiminnasta                             0.487

q013 Jos joku pyytäisi sinua mukaan                                                  0.485

q013 Jos voisit olla toiminnassa mukana omilla ehdoillasi                           0.482

q012 Kuinka kiinnostunut olisit osallistumaan enemmän                               0.457

q013 Jos ammattiliiton toiminta olisivat nykyaikaisempaa                            0.451

q015 Eläke-etujen taso on riittävä                                                  -0.318

q015 Hyvät julkiset palvelut säilyvät Suomessa                                      -0.313

q015 Työelämän perint. rakenteet, teht. ja tavat säilyvät                          -0.311

q013 Jos sinun ei tarvitsisi miettiä, mitä muut ajattelevat                         0.307

q015 Työelämä on tasa-arvoista                                                      -0.286

q015 Työttömyysturvan taso on riittävä                                              -0.279

q015 Sinun alallasi on tulevaisuudessakin töitä Suomessa                           -0.276

q015 Suomalainen työelämä pysyy mukana kehityksessä                                -0.235

q015 Yhteiskunta toimii ekologisesti                                                -0.228

q014 Työntekijöiden ammatillisen osaamisen edistäminen                             -0.221

q003 Hyvä työporukka                                                                 -0.218

q007 Voisit vähentää työtunteja, vaikka palkkasi pienenisi                          0.216

q014 Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen                                     -0.213

q009 Liitto neuvottelee työehd., kuten palkoista ja työaj.                         -0.202

q015 Maahanmuuttajat työllistyvät nopeasti                                          -0.190

q014 Palkoista neuvotteleminen työantajan kanssa                                   -0.189

q014 Määräaikaisessa työsuhteessa olevien yms.                                      -0.179

q011 Entä kuinka aktiivinen ammattiliiton jäsen olet                                0.178

q003 Varma ja pysyvä työpaikka                                                      -0.172

q009 Työpaikallasi on tapana kuulua liittoon                                        -0.167

q014 Jäsenten tukeminen näiden oman työnsä kehittämisessä                          -0.167

q007 Pelkäät, ettet jaksa työn kuormitusta tulevaisuudessa                          0.165

q007 Pelkäät, ettei osaamisesi riitä työtehtävien muuttuessa                        0.162

q014 Työajoista neuvotteleminen työnantajien kanssa                                -0.153

q007 Voisit ryhtyä yrittäjäksi                                                        0.143

q007 Voisit kouluttautua uuteen ammattiin                                            0.140

q003 Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi                                           -0.137

q003 Sopivan haastava työ                                                            -0.137

q007 Olisit valmis muuttamaan työn perässä                                           0.120
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Viides faktori: Riippumattomuus

Kysymyksen tunnus ja nimi                                                                 F5

q019 Suomi tarvitsee työvoimaa myös oman maan ulkopuolelta.                        -0.381

q017 Ilmastonmuutosta on hillittävä, vaikka työpaikkoja vähenisi                    0.356

q016 Kuinka suuri ongelma ilmastonmuutos on                                         0.333

q019 Maahanmuuttajat vievät suomalaisten työpaikat.                                 0.323

q018 Onko mielestäsi enemmän hyvä, että tulee työntekijöitä ulkomailta            -0.316

q017 Tärkeää toimia ekologisesti, vaikka kouluttauduttava uuteen ammattiin         0.289

q017 Liitojen tulee osallistua toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi           0.285

q019 Maahanmuuttajat tuovat uusia näkökulmia ja kansainvälistä osaamista          -0.275

q017 Ammattiliittojen on järjestettävä koulutusta ekologiseen toimintaan           0.258

q019 Työskentelen tai työskentelisin mielelläni maahanmuuttajan kanssa.           -0.258

q017 Investoitava ympäristötoimiin, vaikka pienemmät palkankorotukset              0.255

q015 Maahanmuuttajat työllistyvät nopeasti                                          -0.227

q017 Työpaikoilla on kehitettävä työtapoja, jotka vähentävät kulutusta             0.227

q019 Maahanmuuttajat eivät sopeudu suomalaiseen työelämään.                        0.218

q011 Entä kuinka aktiivinen ammattiliiton jäsen koet olevasi?                      -0.216

q017 Ympäristöystävällinen teknologia luo uusia työpaikkoja.                        0.205

q007 Olisit valmis tekemään vähemmän työtunteja, vaikka palkkasi pienenisi         0.194

q015 Yhteiskunta toimii ekologisesti                                                 0.188

Ikä                                                                                    0.176

q020 Työskenteletkö nyt tai oletko työskennellyt maahanmuuttajan kanssa?          -0.167

q014 Määräaik. työsuhteessa olevien sekä vuokratyöl. aseman parantaminen          -0.164

q019 Ennen EU:n ulkopuolelta palkkausta, pitäisi tarkistaa                          0.135

q010 Kuinka tärkeää ammattiliiton jäsenyys on sinulle?                             -0.132

q012 Kuinka kiinnostunut olisit osallistumaan enemmän                              -0.130

Nuts2x Alue                                                                          -0.129

q003 Varma ja pysyvä työpaikka                                                      -0.126

q002 Entä millainen on tämänhetkinen työtilanteesi?                                -0.125

Tilastollinen kuntaryhmä                                                             -0.121

q007 Voisit kouluttautua uuteen ammattiin                                            0.118



Järjestötutkimus 2020 on kuudes tutkimus 
sarjassa, jossa seurataan laajasti Palvelualojen 
ammattiliiton jäsenistön työ- ja elämäntilan-
netta sekä käsityksiä liitosta ja sen toimintojen 
kehittämisestä.

Palvelualojen  
ammattiliitto PAM
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