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TEKIJÄN ESIPUHE

Järjestötutkimus 2015 on viides tutkimus sarjassa, jossa kyselyn avulla seurataan laajasti 

Palvelualojen ammattiliiton jäsenistön työ- ja elämäntilannetta sekä käsityksiä liitosta ja 

sen toimintojen kehittämisestä. Tutkimus on SAK:n liittojen vuodesta 1995 lähtien viiden 

vuoden välein aluksi Tilastokeskuksella ja nyt vuonna 2015 Innolink Research Oy:llä teet-

tämän kyselyn itsenäinen Palvelualojen ammattiliiton osuus.  PAM hoitaa itse raportoinnin 

ja aineiston keruu ja tallennus on tilattu ulkopuolisilta. 

Ensimmäinen tutkimuksista tehtiin Liikealan ammattiliiton aikana. Tuolloin raportista 

vastasi Kaj Ilmonen ja tutkimus kattoi kaupan alan. Liittojen yhdistymisen myötä mukaan 

tulivat myös Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton, Teknisten ja Erikoisammattien Lii-

ton ja Kiinteistötyöntekijäin Liiton toimialat. Vuonna 2000 tutkimuksen teki Palvelualojen 

ammattiliitolle Veli-Pekka Ignatius ja vuonna 2005 Ralf Sund. Tein tutkimuksen ensi kerran 

vuonna 2010. Tuolloin tutkimus oli vielä paljolti aiempien tutkimusten mukainen. 

Tällä kerralla aika paljon on muuttunut. Aineiston keruu suoritettiin nyt postikyselyn 

sijaan puhelinhaastatteluin. Sen suoritti Innolink Research Oy. Samalla lomakkeen kysy-

myksiä karsittiin. Pois jäivät työtehtäviä ja työpaikan ilmapiiriä koskevat kysymykset ja 

taustamuuttujia vähennettiin mm. siten, ettei vastaajan toimiala ole enää selvillä. Näiden 

muutosten takia vertailu aiempiin tutkimuksiin on rajoitettua. Nyt keskitytään enimmäk-

seen vastaajien käsityksiin liitosta ja osallistumisesta liiton toimintoihin. 

PAMissa tutkimusta ohjasi asiantuntijatyöryhmä ja haluan kiittää sen jäseniä hyvästä yh-

teistyöstä, neuvoista ja kannustavasta ilmapiiristä. Ryhmään kuuluivat järjestöasiantuntija 

Johanna Sparf ja yhteiskuntapoliittisen yksikön päällikkö Antti Veirto. Kiitos myös markki-

nointisuunnittelija Jenni Rantalalle liiton viestintälinjalta raportin julkaisuasun pätevästä 

muokkauksesta ja taitosta.

Espoossa 10.11.2015

Lasse Ahtiainen
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1. JOHDANTO

SAK:n jäsenliitot ovat teettäneet yhdessä SAK:n kanssa jäsenkyselyjä viiden vuoden 

välein vuodesta 1995 lähtien. Vuoteen 2010 asti aineiston keruun ja tallennuksen hoiti 

Tilastokeskus ja tämän vuoden 2015 tutkimuksen aineiston keräsi Innolink Research Oy.  

Raportoinnin ovat suorittaneet SAK ja jotkin liitot itsenäisesti. Tässä raportissa esitetään 

vuoden 2015 tutkimuksen tulokset Palvelualojen ammattiliiton osalta.

Ensimmäinen omista tutkimuksista vuonna 1995 tehtiin Liikealan ammattiliiton toimesta 

ennen liittojen yhdistymistä ja siihen sisältyi vain kaupan ala. Vuoden 2000 tutkimukses-

sa (Ignatius 2000) olivat mukana jo kaikki yhdistyneen liiton, Palvelualojen ammattiliiton, 

sopimusalat. Tuolloin kokemukset yhdistymisestä olivat vielä vähäisiä. Vuosien 2005  

(Sund 2005) ja 2010 (Ahtiainen 2011) tutkimuksissa seurattiin vielä PAMin liittokokonai-

suuden kehitystä ja otokseen poimittiin edustavat ryhmät kaikilta liiton sopimusaloilta. 

Tutkimuksissa ei havaittu kovinkaan suuria sopimusaloittaisia eroja liiton keskeisten toi-

mintojen painotuksissa ja tässä uudessa tutkimuksessa on luovuttu sopimusaloittaisesta 

tarkastelusta.

Suuri muutos tutkimuksessa tapahtui aineistonkeruussa. Aiemmissa tutkimuksissa  

aineisto kerättiin postikyselyllä. Nyt päätettiin siirtyä puhelinhaastattelun käyttöön.  

Puhelinhaastattelussa kato jää pieneksi, mikä mahdollistaa aiempaa pienemmän otos-

koon. Samalla vastausten edustavuus paranee, kun lähes kaikki otokseen poimitut 

vastaavat kyselyyn.

2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimuksen perusjoukon muodostavat edelleen liiton enintään 60-vuotiaat maksavat 

jäsenet. Opiskelijat ja eläkeläiset eivät sisälly aineistoon. Perusjoukko määritettiin samoin 

perustein myös vuosien 2005 ja 2010 tutkimuksissa. Aineisto kerättiin puhelinhaastatte-

luilla, jotka suoritti Innolink Research Oy.

Haastattelututkimuksessa kato jää pieneksi ja sen takia otanta supistettiin 1000 jäseneen. 

Haastattelut suoritettiin alkuvuodesta 2015 ja lopulliseen aineistoon saatiin 961 pamilais-

ta vastaajaa. SAK:n yleisen tutkimuksen osalta vastaajien määräksi muodostui 1539.

Aiemmissa tutkimuksissa aineisto painotettiin liiton tutkimusajankohdan jäsenrakennetta 

edustavaksi sukupuolen ja iän mukaan. Tässäkin tutkimuksessa käytetään vielä painoker-

toimia, joilla varmistetaan aineiston edustavuus.

SAK:n järjestötutkimusten, joista tämä tutkimus on PAMin itsenäinen osuus, keskeisenä 

tavoitteena on tuottaa uutta vertailutietoa liitoille keskeisistä asioista. Kysymykset ovat 

olleet aiemmin tutkimuskerroilla perustaltaan paljolti samanlaisia. Vastaajien tausta- 

tietojen lisäksi tietoja koottiin työstä, työpaikasta, työsuhteesta, työn sisällöstä ja vai-

kutusmahdollisuuksista, liiton ja SAK:n palveluista ja liittoon kohdistuvista odotuksista, 

osallistumisesta liiton toimintaan sekä vastaajan elämäntilanteesta ja tavoitteista. Tällä 
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kerralla käytettiin paljolti aiempien tutkimusten lomaketta, minkä sisältöä kuitenkin jon-

kin verran karsittiin. Työtä ja sen asettamia vaatimuksia sekä työpaikan suhteita, ilmapiiriä 

ja työpaikan tavoitteisiin sitoutumista ja vastaajan perhetilannetta koskevia kysymyksiä 

poistettiin ja keskityttiin enemmän liittoa ja sen tehtäviä ja palveluja selvittäviin kysymyk-

siin.

Vertailtavuus aiempaan säilyi siis myös tämän tutkimuksen kysymyksenasettelussa.  

Kysymyksiä karsittiin ja jonkin verran ajanmukaistettiin, mikä heikentää osin vertailuja  

aiempaan. Aineiston käsittelyssä havaittiin, että siirtyminen kyselystä haastatteluun 

näkyy tässä tapauksessa erittäin selvästi tutkimustuloksissa. Uusi aineisto ei erittele 

vastaajia läheskään yhtä hyvin kuin vanhemmat aineistot, koska ei osaa sanoa-vastausten 

osuus on suurimmassa osassa kysymyksiä hyvin suuri. Ei osaa sanoa-vastausten poista-

minen tarkastelusta ei sekään tuottanut vertailukelpoisia tuloksia. Tästä syystä vertailut 

aiempiin tutkimuksiin jäävät pääosin pois.

Tutkimusmenetelmänä on valtaosin taulukointi kuten aiemmissakin tutkimuksissa. 

Vuoden 2010 tutkimuksen tavoin tehtiin lisäksi korrelaatioihin pohjautuvia analyyseja 

tarkastelun pohjaksi. Käytetty menetelmä on faktorianalyysi, joka kattaa kaikki lomakkeen 

kysymykset.

Faktorianalyysissa perustana ovat muuttujien väliset korrelaatiot. Siinä lasketaan kaikkien 

muuttujien korrelaatiot keskenään ja muodostetaan näistä toisiinsa liittyvien muuttujien 

asiakokonaisuuksia, faktoreita. Faktori sisältää siis kysymykset, muuttujat, joihin on tutki-

muksessa vastattu samalla tavoin tai samansuuntaisesti.

Faktori on muuttujaryhmä, joka kuvaa vastauksista muodostunutta uutta ulottuvuutta.  

Sen sisällön määrittävät faktoriin voimakkaimmin korreloivat muuttujat ja sisällön mää- 

rittäminen vaatii aina tulkintaa näiden faktoriin korreloivien muuttujien kautta. Faktori- 

analyysia ja sen toteutusta esitellään tarkemmin liitteessä 2.

Tässä tutkimuksessa faktorianalyysia hyödynnetään kolmella tavalla. Ensinnäkin sillä 

pyritään kuvaamaan ja pelkistämään pitkän kysymyslomakkeen vastauksia ja supistamaan 

tarkasteltavia asiakokonaisuuksia. Tämän lisäksi nyt toistuva faktoritarkastelu tekee mah-

dolliseksi näiden asiakokonaisuuksien muodostumisen muutosten vertailun vuoden 2010 

ja tämän uuden tutkimuksen välillä. Toiseksi tätä pelkistystä käytetään raportin rakenteen 

perustana. Yksittäisten muuttujien, tulokset, vastausjakaumat, pyritään jatkossa esittämään 

faktoreittain ja siis faktorianalyysin perusteella jäsenneltyinä. Kolmanneksi sen avulla 

tarkastellaan tekstissä joitain mielenkiintoisiksi osoittautuvia yksittäisten muuttujien 

yhteyksiä. Korrelaatioiden laskemisella korvataan osittain muuttujien välisiä yhteyksiä 

kuvaavia taulukoita.
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3. EDUSTAVUUS

Taulukko 1. Sukupuoli, %

2005 2010 2015

Vastaajat Jäsenet Vastaajat Jäsenet Vastaajat Jäsenet

Nainen 78,1 80 77,8 76,1 77,3 73,3

Mies 21,9 20 22,2 23,9 22,7 26,7

Yhteensä 100 100 100 100 100 100

Taulukossa esitetään tutkimukseen vastanneiden ja liiton jäsenten sukupuolijakaumat 

vuosilta 2005, 2010 ja 2015. Luvuissa ovat mukana jäsenmaksun maksaneet enintään 

60-vuotiaat jäsenet. Opiskelijat ja eläkeläiset on poistettu luvuista. Jäsenrekisterin osalta 

mukana on siis otannan perusjoukko. Miesten osuus jäsenistöstä on noussut vuodesta 

2005. Tuolloin miesten osuus oli 20 % kun se oli keväällä 2015 26,7 %.

Vuoden 2005 tutkimuksessa miehet vastasivat tutkimukseen useammin kuin naiset. Myö-

hemmissä tutkimuksissa tilanne on päinvastainen. Erot eivät ole kuitenkaan kovin suuria 

ja ikä on suurempi vastaamisaktiivisuuteen vaikuttava tekijä kuin sukupuoli, mikä ilmenee 

seuraavasta taulukosta. 

Taulukko 2. Tutkimukseen vastanneiden ja PAMin jäsenten ikä 2015, %

Vastaajat Jäsenet

  –30 v. 24,9 34,8

31—40 v. 30,2 26,2

41—50 v. 19,6 20,2

51—60 v. 25,4 18,8

Yhteensä 100 100

N 961 148 697

Aineisto on koottu tällä kerralla haastattelulla, missä vastausprosentti on selvästi suu-

rempi kuin postikyselyssä. Siitä huolimatta nuorten osuus vastaajissa on yhä selvästi 

pienempi kuin jäsenistössä. Alle 30-vuotiaiden osuus vastaajista on 25 % ja jäsenistöstä 

35 % vuonna 2015.
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Taulukko 3. Pääasiallinen toiminta, %

Palkansaaja 82,6

Yrittäjä 0,1

Freelancer 0,1

Ei työssä 17,2

Yhteensä 100

Vastaajista käy työssä 82,8 % ja työelämän ulkopuolella on 17,2 %. Tutkimukseen vas-

tanneista alle 41-vuotiailla työssäkäyvien osuus on 84 %, 41—50-vuotiailla 85 % ja 

51—60-vuotiailla 78 %. Vertailu aiempiin tutkimuksiin ei ole mahdollista, koska kysymyk-

senasettelu on erilainen.

4. TUTKIMUKSEN TULOKSET

4.1  VASTAAJIEN TAUSTA

Ennen tulosten esittelyä kuvataan vielä joitain vastaajien taustatietoja, lähinnä koulutusta 

ja työsuhdetta, sekä vastaajien käsityksiä työssä tärkeistä asioista. Työn sisältöä ei tässä 

uudessa tutkimuksessa kysytty kovinkaan laajasti. Työssä tärkeiden asioiden yhteyksiä 

muihin muuttujiin on siksi melko vähän eivätkä ne sisälly selkeästi mihinkään muodostu-

neista asiakokonaisuuksista, faktoreista.

Taulukko 4. Ammatillinen koulutus, % 

Ei tutkintoa 8,6

Ammattitutkinto 70,6

Opistotason tutkinto 11,0

Korkeakoulututkinto 8,4

Muu 1,3

Yhteensä 100

Valtaosalla vastaajista, 71 %, on ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikois- 

ammattitutkinto. Opistotutkinto on 11 %:lla ja yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto 

8 %:lla tutkimukseen vastanneista. Ilman ammatillista koulutusta on 9 % vastaajista, mikä 

on selvästi vähemmän kuin vuoden 2010 tutkimuksessa, jolloin vastaava osuus oli 17 %.
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Taulukko 5. Työnantaja, %

Julkinen sektori 18,9

Yksityinen sektori 80,1

Kolmas sektori 0,8

Yrittäjä 0,2

Yhteensä 100

Yksityisellä sektorilla on työssä 80 % vastaajista ja 19 % julkisella sektorilla, valtiolla tai 

kunnissa. Yrittäjiä on vastaajista vain muutama ja kolmannella sektorilla, järjestöjen tai 

säätiöiden palveluksessa, yksi prosentti. Yksityisen sektorin osuus on sama kuin vuonna 

2010. Muutoin vertailtavuutta ei ole. Vastaajat, jotka eivät käy työssä, ovat vastanneet 

viimeisimmän työpaikan mukaan. 

Julkisen sektorin työnantajat ovat selvästi suurempia kuin muiden työnantajien. Niistä 

15 % on alle 10 hengen ja 33 % vähintään 50 hengen työpaikkoja. Muualla, siis lähinnä yksi-

tyisellä sektorilla, vastaavat osuudet ovat 22 % ja 17 %.

Taulukko 6. Työsuhteen kokopäiväisyys, %

Kyllä 69,4

Ei 30,6

Yhteensä 100

Osa-aikaisessa työssä on 30,6 % kaikista vastaajista ja kokoaikaisessa 69,4 %. Kokoaikai-

sia on lähes yhtä suuri osuus kuin vuonna 2010, jolloin osuus oli 67,1 %. Tilastokeskuksen 

työvoimatutkimuksen mukaan osa-aikaisten osuus palkansaajista vuonna 2014 oli keski-

määrin 14,6 %. Vastaajan ikä on selvästi yhteydessä osa-aikaisuuteen, joskaan ei aivan suo-

rasti. Osa-aikaisia on eniten 51—60-vuotiaiden ryhmässä, missä heidän osuutensa on 39 %. 

Alle 31-vuotiaista osa-aikaisia on 31 % ja sitä vanhemmissa ikäryhmissä osuus on vähäisin. 

31—40-vuotiaista osa-aikaisia on 29 % ja vähiten heitä on 41—50-vuotiaissa, 26 %.

Julkisen sektorin palveluksessa olevista osa-aikaisia on 41 %. Muilla työnantajilla osuus on 

selvästi pienempi, 29 %.

Taulukko 7. Onko työpaikalla/työalalla luottamusmies tai vastaava, %

Kyllä 74,2

Ei 13,4

Eos 12,3

Yhteensä 100
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Kolmella neljänneksellä palkansaajista on työpaikalla luottamusmies tai työsuojeluval-

tuutettu. Osuus on hieman suurempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli 56 %. Alle 10 hengen 

työpaikoilla työskentelevistä luottamusmies tai vastaava on puolella vastaajista. 10—49 

hengen työpaikoilla osuus on 78 % ja sitä suuremmilla työpaikoilla 90 %.

Taulukko 8. Työpaikan koko, %

1—9 henkilöä 19,7

10—49 henkilöä 60,2

50—250 henkilöä 17,7

yli 250 henkilöä 2,4

Yhteensä 100

Viidenneksellä työssäkäyvistä työpaikan henkilömäärä on alle kymmenen, 60 %:lla työn-

tekijöitä on 10—49 ja viidenneksellä taas vähintään 50 henkilöä. Alle kymmenen hengen 

työpaikkoja on huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2010. Tuolloin alle 10 hengen työ-

paikka oli 44 %:lla vastaajista.

Taulukko 9. Työsuhteen luonne, %

Vakituinen työsuhde 86,1

Määräaikainen 11,5

Vuokratyö, vakituinen 1,6

Vuokratyö, määräaikainen 0,7

Yhteensä 100

Vakituinen työsuhde on 88 %:lla palkansaajista ja määräaikainen 12 %:lla, kun otetaan 

mukaan myös vuokratyöntekijät. Vuokratyöfirmojen palveluksessa on kaikkiaan 2 % 

vastaajista. Osuudet ovat lähes samat kuin vuonna 2010. Alle 31-vuotiaista palkansaajista 

vakituinen työsuhde on 82 %:lla. 31—40-vuotiailla osuus on 87 %, 41—50-vuotiailla 90 % ja 

useimmin se on 51—60-vuotiailla, 92 %. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 

määräaikaisten osuus oli vuonna 2014 15,6 % palkansaajista, joten PAMissa osuus on keski-

määräistä pienempi.

Julkisella sektorilla määräaikaisuus on yleisempää kuin muilla työnantajilla. Vakituisessa 

työsuhteessa on julkisella sektorilla toimivista vastaajista 78 % ja yksityisellä sektorilla 

toimivista 91 %.
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Taulukko 10. Ammattiliiton jäsenyyden kesto

Alle 10 vuotta 54,2

11—20 vuotta 24,0

Yli 20 vuotta 21,8

Yhteensä 100

4.2 TYÖSSÄ TÄRKEÄT ASIAT

Kuvio 1. Työssä tärkeät asiat  

57 % 

48 % 

47 % 

40 % 

31 % 

26 % 

26 % 

25 % 

22 % 

15 % 

10 % 

7 % 

39 % 

45 % 

46 % 

50 % 

60 % 

56 % 

57 % 

58 % 

60 % 

51 % 

47 % 

29 % 

1 % 

1 % 

1 % 

1 % 

1 % 

2 % 

2 % 

2 % 

2 % 

3 % 

8 % 

22 % 

1 % 

3 % 

8 % 

3 % 

7 % 

6 % 

9 % 

9 % 

16 % 

15 % 

15 % 

16 % 

30 % 

32 % 

34 % 

0 % 50 % 100 % 

Varma ja pysyvä työpaikka 

Hyvät työkaverit 

Hyvä esimies 

Mielenkiintoinen työ 

Hyvä palkka 

Hyvät työajat 

Mahdollisuus kehittää ammattitaitoa 

Mahdollisuus käyttää aloitekykyään 

Vastuullinen työ 

Pitkät lomat 

Hyvät ylenemismahdollisuudet 

Helppo ja yksinkertainen työ 

erittäin tärkeä 

melko tärkeä 

eos 

ei kovin tärkeä 

ei lainkaan tärkeä 

Vuoden 2015 tutkimuksessa ei kysytty enää kovinkaan laajasti työn sisältöä koskevia 

seikkoja. Poissa ovat työtehtäviä, työssä vaadittavia taitoja ja ominaisuuksia, vaikutus-

mahdollisuuksia ja työpaikan henkilösuhteita käsittelevät kysymykset. Useita näistä voi 

tarkastella kuitenkin yleisellä tasolla työssä tärkeinä pidettyjen asioiden kysymyssarjalla, 

mikä toistuu uudessa tutkimuksessa lähes samanlaisena kuin vuoden 2010 tutkimuksessa. 

Tässä tarkastelussa ovat mukana vain työssä käyvät vastaajat.

Painotukset ovat vuoden 2010 tutkimuksen kaltaisia. Tärkeintä on varma ja pysyvä työ-

paikka. Sitä pitää erittäin tärkeänä 57 % vastaajista. Kuitenkin liki yhtä tärkeää työssä ovat 

hyvät työpaikan henkilösuhteet, työn mielenkiintoisuus ja hyvä palkka, joita pitävät erit-

täin tai melko tärkeinä lähes kaikki vastaajat. Hyviä työkavereita ja hyvää esimiestä pitää 

erittäin tärkeänä liki puolet, työn mielenkiintoisuutta 40 % ja hyvää palkkaa 31 % vastaajis-

ta. Vuoden 2010 tavoin palkkaus ei sijoitu listalla aivan kärkeen.
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Työn tarjoamia kehittymismahdollisuuksia, mahdollisuutta käyttää aloitekykyään sekä 

hyviä työaikoja pitää erittäin tärkeinä noin neljännes ja tärkeinä yhä kaikkiaan yli 80 % vas-

taajista. Työhön sisältyvä vastuu on vastaajalle lähes yhtä tärkeää kuin edelliset. Erittäin 

tärkeänä sitä pitää heistä runsas viidennes. Pitkiä lomia pitää erittäin tärkeänä 15 % ja 

ylenemismahdollisuuksia 10 % vastaajista ja lisäksi noin puolet melko tärkeänä. Työn help-

pous jää selvästi muiden työn sisältötekijöiden varjoon. Kaikkiaan sitä pitää tärkeänä noin 

kolmannes vastaajista.

Kuvio 1 viittaa selkeästi siihen, että työpaikan varmuus ja työn mielekkyys ovat vuoden 

2010 tavoin yhä keskeisiä työpaikkaa koskevia tavoitteita ja ohittavat hyvän palkan vaa-

timuksen. Melkein kaikkia seikkoja pidetään yleisesti tärkeinä eikä taustamuuttujilla ole 

siten paljoakaan yhteyksiä työssä tärkeinä pidettyihin asioihin. Ylenemismahdollisuuk-

sissa on iän osalta eroja. Tärkeimpinä niitä pitävät 31—40-vuotiaat, joilla erittäin tai melko 

tärkeänä pitävien osuus on kaikkiaan 63 %. Alle 31-vuotiailla vastaava osuus on 60 %, 

41—50-vuotiailla 55 % ja yli 50-vuotiailla 43 %.

4.3 TULOKSET FAKTOREITTAIN

Faktorianalyysilla lomakkeen muuttujat ryhmiteltiin neljään ryhmään, joita kutsutaan  

faktoreiksi. Nämä ovat:

1.  Edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus

2.  Työttömyysturva

3.  Osallistuminen ja lakkovalmius

4.  Odotukset työmarkkinoilla

Faktorit pohjautuvat muuttujien välisiin yhteyksiin, korrelaatioihin. Samalle faktorille 

sijoittuvat muuttujat ovat yhteydessä toisiinsa ja niitä koskeviin kysymyksiin on vastattu 

samansuuntaisesti. Siten seuraavassa tarkastelussa saman otsikon alle sijoittuvat asiat 

mittaavat ainakin jossain määrin samaa laajempaa asiakokonaisuutta, faktoria.

Faktori nimetään siihen voimakkaimmin yhteydessä olevien muuttujien perusteella. Kaik-

kien tarkastelussa esitettyjen muuttujien yhteys faktoriin ei ole aina kovinkaan voimakas. 

Tällöin muuttuja sijoittuu sille faktorille, johon yhteys on voimakkain.

Yhtenä faktoriratkaisun periaatteena on pyrkimys muodostaa mahdollisimman puhtaita 

asiakokonaisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että muuttuja on yhteydessä vain yhteen fakto-

reista. Tulosten tulkinnasta voi siten kärjistäen sanoa, että sijoittuminen jollekin faktorille 

tarkoittaa samalla sitä, että yhteyttä muihin faktoreihin ja niille sijoittuviin muuttujiin ei 

ole. Tämä ei kuitenkaan faktoriratkaisuissa toteudu koskaan täydellisesti.

Periaatteessa siis yllä nimetyt faktorit, voinee puhua tutkimuksen asiakokonaisuuksista, 

eivät ole yhteydessä toisiinsa. Faktoriratkaisulla pyritään löytämään muuttujarakenne, 

jossa tämä periaate parhaiten toteutuu. Täydellistä faktorien riippumattomuutta toi-

sistaan ei koskaan saavuteta. Tässä muodostunut faktoriratkaisu kertoo kuitenkin sen, 

että edunvalvonta ja työttömyysturva ovat paljolti eri asioita eivätkä ole siis yhteydessä 

myöskään osallistumiseen tai odotuksiin työmarkkinoilla. Samoin työmarkkinaodotukset 

ja osallistuminen eivät ole yhteydessä keskenään.
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Aiemmin tässä tutkimuksessa käsiteltyjä seikkoja, vastaajien taustaa ja työssä tärkeinä pi-

dettyjä asioita, ei kyetty sijoittamaan tietylle faktorille ja sen takia ne on esitelty erikseen.

Seuraavassa tarkastelussa tutkimuksen tuloksia käsitellään asiakokonaisuuksittain, 

faktoreittain. Aluksi esitellään muuttujien jakaumat ja vertailut aiempiin liiton jäsen-

tutkimuksiin. Lopuksi tarkastellaan lyhyesti faktorille sijoittuvien muuttujien yhteyksiä 

vastaajien taustaan ja tutkimuksen muihin muuttujiin.

Vuoden 2010 tutkimuksessa faktoriratkaisussa muodostui viisi ryhmää:

1.  Asiakaspalvelu ja sosiaaliset taidot

2.  Vaikutusmahdollisuudet työssä

3.  Turvallisuus, erityisesti työttömyyden varalta

4.  Ay-aktiivisuus

5.  Ikä ja siihen liittyvät muuttujat

Vuoden 2015 faktoriratkaisu on paljolti vuoden 2010 tutkimuksen mukainen. Merkittä-

vin ero on se, että työn sisältöä, työpaikan henkilösuhteita ja vaikutusmahdollisuuksia 

työpaikalla ei tässä uudessa tutkimuksessa juurikaan kysytty ja siksi asiakaspalveluksi ja 

vaikutusmahdollisuuksiksi nimetyt aiemman tutkimuksen asiakokonaisuudet jäävät pois. 

Muilta osin ratkaisu on ehkä yllättävänkin paljon aiemman mukainen.

4.3.1  Faktori 1:  Edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus

Kuvio 2. Jäsenpalvelun tärkeys  2015
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Kuvion 2 luvut kuvaavat palvelua itselleen erittäin tai melko tärkeänä pitävien osuutta 

vastaajista. Aiemman tavoin tärkein palvelu on työttömyyskassa, jota pitää tärkeänä 93 % 

vastaajista. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat liiton neuvonta- ja asiantuntijapalvelut, 84 % ja 

oikeusaputoiminta 82 %.

Kolme neljännestä vastaajista pitää tärkeänä liiton aluetoimistopalveluja ja noin kak-

si kolmannesta pitää tärkeinä liiton lehteä ja Internet-sivuja ja vakuutusturvaa. Liiton 

ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta pitää tärkeänä hieman yli puolet samoin kuin 

lomatoimintaa. Puolet vastaajista pitää tärkeänä jäsenille suunnattuja tapahtumia ja osto- 

etuja. Vähiten tärkeitä listassa ovat ammattiyhdistyskoulutus ja yleissivistävä koulutus. 

Kuitenkin niitäkin pitää tärkeinä 40 % vastaajista. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna liiton 

aluetoimistopalvelujen ja liiton Internet-sivujen merkitys näyttäisi nousseen.

Nuoret pitävät liiton Internet-sivuja ja ammatillista jatko- tai täydennyskoulutusta 

hieman tärkeämpinä kuin vanhemmat ikäryhmät. Iän vaikutus ei ole kuitenkaan suora. 

Eniten Internet-sivuja painottavat 31—40-vuotiaat, joista niitä pitää tärkeänä 69 % ja 

selvästi vähiten taas yli 50-vuotiaat. Heistä niitä pitää tärkeänä 56 %. Jatko- ja täyden-

nyskoulutuksessa tilanne on samanlainen. 31—40-vuotiaista sitä pitää tärkeänä 60 %, alle 

31-vuotiasta 55 %, 41—50-vuotiaista 57 % ja yli 51—60-vuotiaista 49 %. Tulos on odotettu. 

51—60-vuotiaillakin lisäkoulutusta tärkeänä pitävien osuus on kuitenkin yhä suuri. Alue-

toimistopalvelujen tärkeys lisääntyy iän myötä siten, että alle 41-vuotiaista niitä pitää 

tärkeinä noin 70 % ja 41—60-vuotiaista taas 80 %. Useiden palveluiden osalla on havaitta-

vissa, että lievä palvelua iän myötä tärkeänä pitävien osuuden kasvu johtuu ei osaa sanoa 

–vastausten osuuden pienenemisestä. Tässä voi olla kyse työpaikan ja elämäntilanteen 

vakiintumisesta ja palvelujen tarpeen täsmentymisestä, mutta myös palvelujen tuntemi-

sesta. Nuorilla tietoa ja kokemuksia palveluista on vähemmän kuin muilla.

Kuvio 3. Syy ammattiliittoon kuulumiselle 2010 ja 2015
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2010
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Lähes kaikki vastaajat, 95 %, pitävät työttömyysturvaa tärkeänä syynä ammattiliittoon 

kuulumiselle. Lisäksi 86 % katsoo, että ammattiliittoon kuulumisen antama turvallisuuden 

tunne on tärkeä syy olla liiton jäsen. Edunvalvonta on tärkeä syy 85 %:lle. Vain hyvin har-

voin nämä syyt eivät ole tärkeitä jäsenyydessä. Näiden syiden merkitys on säilynyt lähes 

ennallaan vuodesta 2010.

Noin puolet vastaajista pitää tärkeänä syynä tuen antamista ammattiyhdistysliikkeen 

tavoitteille yhteiskunnassa ja liki puolet pitää tärkeänä porukkaan kuulumista ja halua olla 

kehittämässä työpaikan työoloja. Pakkoa, jotta tulisi hyväksytyksi työpaikalla, pitää tär-

keänä jäsenyyden syynä kaikkiaan viidennes vastaajista. Verrattuna aiempaan nämä syyt 

näyttäisivät olevan yhtä tärkeitä kuin vuonna 2010, jos otetaan huomioon vuoden 2015 

tutkimuksen suuri ei osaa sanoa –vastausten osuus.

Korrelaatioiden perusteella vastaajan taustalla tai työpaikalla ei ole yhteyksiä ammattiliit-

toon kuulumisen syihin. Tämä johtunee paljolti siitä, että yleisimpiä syitä, turvallisuutta ja 

edunvalvontaa, pitävät tärkeinä lähes kaikki vastaajat. Tuki ay-liikkeen tavoitteille on kui-

tenkin lievästi yhteydessä ikään. Sitä pitää 51—60-vuotiaista liittoon kuulumisen tärkeänä 

syynä 57 %. Alle 31-vuotiailla osuus on 49 %. Yhteys ikään ei ole kuitenkaan suoraviivainen, 

sillä vähiten ay-tavoitteiden tukeminen on perustana liiton jäsenyydelle 41—50-vuotiailla, 

47 %. 31—40-vuotiailla osuus on 55 %.
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Kuvio 4. Ammattiosastojen merkitys 2010 ja 2015
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Ammattiosastojen kokoukset ovat jäsenille tärkeä keskustelufoorumi ja ammattiosaston 

yksi keskeinen tehtävä on yhteenkuuluvuuden lisääminen. Väitteiden kanssa on samaa 

mieltä selvästi yli puolet vastaajista. Korkeintaan 5 % heistä on väitteistä eri mieltä. Siten 

voi sanoa, että ammattiosastot ovat yhä säilyttäneet tärkeytensä jäsenien yhteenkuu-

luvuuden ja yhteistoiminnan näyttämöinä. Osastojen merkitystä painottaa lisäksi se, 

että tässä uudessa tutkimuksessa 24 % katsoo luottamusmiehen/työsuojeluvaltuutetun 

riittävän paikalliseen edunvalvontaan. Vertailu ei ole tarkka, mutta vuonna 2010 vastaava 

osuus oli hieman suurempi, 28 %. Lisäksi työpaikalla tehdyissä paikallisissa sopimuksissa 

on onnistuttu hyvin 41 %:n ja huonosti vain 6 %:n mielestä. Tätä ei aiemmin kysytty.

Ikä on yhteydessä siihen, missä määrin ammattiosastot nähdään yhteenkuuluvuuden 

lisääjänä. Alle 31-vuotiaista väitteeseen yhtyy 47 % ja 51—60-vuotiaista 59 %. Tärkeänä 

keskustelufoorumina niitä pitää yli 30-vuotiaista yli 60 % ja sitä nuoremmista 47 %. Paikal-
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lisen sopimisen onnistumiseen ja luottamushenkilöiden merkitykseen edunvalvonnassa 

vastaajan iällä ei ole yhteyttä.

Kuvio 5. Liitto onnistunut  2015
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Parhaiten PAM on vastaajien mielestä onnistunut työsuojelun parantamisessa. 61 % vas- 

taajista katsoo liiton onnistuneen siinä hyvin ja vain 4 % on sitä mieltä, että liitto on 

onnistunut sen osalta huonosti. Puolet tai ainakin liki puolet vastaajista näkee liiton on-

nistuneen hyvin työllisyyden turvaamisessa sekä työaikajärjestelmien, palkkaehtojen ja 

jäsenhankinnan parantamisessa. Hyvin on vastaajien mielestä onnistuttu myös muiden 

tarkasteltavien seikkojen, määräaikaisten ja vuokratyöntekijöiden aseman parantamisen, 

ay-asioista tiedottamisen sekä vaikutusmahdollisuuksien ja osallistumismahdollisuuksien 

lisäämisen osalla. Liiton näkee epäonnistuneen tehtävissään korkeintaan noin kymmenes-

osa vastaajista. Enimmillään liiton katsotaan epäonnistuneen ay-asioista tiedottamisessa, 

minkä osalla tätä mieltä on 13 % vastaajista.

Puolet alle 41-vuotiaista vastaajista katsoo liiton onnistuneen hyvin työaikajärjestelmien 

parantamisessa. Yli 40-vuotiailla osuus on pienempi, 44 %. Kokoaikaiset ovat tyytyväi- 

sempiä liiton toimintaan työaikajärjestelmien parantamisessa kuin osa-aikaiset. Koko- 

aikaisista siinä on onnistuttu hyvin 54 %:n ja osa-aikaisista 42 %:n mielestä. Tämä ei vält-

tämättä tarkoita sitä, että osa-aikaiset olisivat tyytymättömiä asemaansa, sillä liiton 

katsoo epäonnistuneen työaikajärjestelmien parantamisessa osa-aikaisistakin vain 11 %. 

Määräaikaisista 56 % on sitä mieltä, että liitto on onnistunut hyvin määräaikaisten aseman 

parantamisessa. Muilla vastaajilla osuus on 45 %. Liiton näkee epäonnistuneen määräai-

kaisten aseman kohentamisessa 13 % määräaikaisista työntekijöistä. Vuokratyöntekijöistä 

taas 59 % katsoo liiton onnistuneen hyvin vuokratyöntekijöiden aseman parantamisessa.  

Muilla vastaajilla tämä osuus on 40 %. Tulos ei ole kuitenkaan kovin luotettava, koska 

vuokratyöntekijöitä on aineistossa vain 18.
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On ehkä odotettua, että työttömyyspäivärahaa saaneet ovat tyytymättömämpiä liittoon 

työllisyyden turvaamisen osalta. Päivärahaa saaneista liiton katsoo onnistuneen siinä 

hyvin 40 % ja muilla vastaajilla osuus on 59 %. Vastaajan tausta ja työssäkäyntiin liittyvät 

tekijät eivät muilta osin näyttäisi oleva yhteydessä liiton onnistumiseen.

Osasta edunvalvontatehtäviä kysyttiin paitsi tehtävien tärkeyttä myös liiton onnistumista 

tehtävissä. Työolojen parantamisen, korkean palkan, työaikajärjestelmien kehittämisen, 

määräaikaisten ja vuokratyöntekijöiden aseman parantamisen ja vaikutusmahdollisuuk-

sien omaan työhön lisäämisen osalla tehtävän tärkeänä pitäminen on selvästi yhteydessä 

liiton onnistumiseen tehtävän hoidossa. Näissä kaikissa tehtävää tärkeänä pitävät kat-

sovat liiton onnistuneen paremmin tehtävän hoidossa kuin vastaajat, jotka eivät pidä 

tehtävää tärkeänä. Muiden tehtävien osalla kysymysten sisällöllistä vastaavuutta ei löy-

tynyt eikä vertailua voi niistä esittää.

Kuvio 6. SAK:laisen ay-liikkeen edunvalvontatehtävien tärkeys 2010 ja 2015
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Työolojen ja työsuojelun parantaminen ja sukupuolten välisten palkkaerojen kaven-

taminen ovat säilyttäneet asemansa tärkeimpinä pidettyinä SAK:laisen ay-liikkeen 

edunvalvontatehtävinä. Niitä pitää tärkeinä noin 85 % vastaajista. Lähes yhtä tärkeitä 

tehtäviä ovat neuvotella mahdollisimman korkea palkka työntekijöille, tasoittaa suuri- ja 

pienituloisten palkkaeroja, kehittää työaikajärjestelmiä sekä parantaa määräaikaisten ja 

vuokratyöntekijöiden asemaa. Työntekijöiden koulutusmahdollisuuksien parantaminen ja 

oman työn suunnitteluun osallistumismahdollisuuksien lisääminen ovat tärkeitä noin kol-

melle neljännekselle vastaajista. Työn mielenkiintoisuuden lisäämistä pitää tärkeänä 64 % 

vastaajista. Työajan lyhentämistä pidetään listan tehtävistä vähiten tärkeänä. Sitä pitää

tärkeänä 42 % vastaajista. Tehtävien painotukset ovat paljolti samanlaisia kuin vuoden 

2010 tutkimuksessa.

Ikä ei ole yhteydessä ay-liikkeen edunvalvontatehtävien tärkeänä pitämiseen ja muutenkin 

taustamuuttujien yhteydet niihin ovat vähäiset. Huomattavaa on, että osa-aikaisten ja 

kokoaikaisten työntekijöiden välillä ei ole eroja työaikajärjestelmien parantamisen tärkey-

dessä. Sen sijaan määräaikaisista 60 % pitää asemansa parantamista erittäin tärkeänä, kun 

vastaava osuus vakituisessa työsuhteessa olevilla on 30 %.

4.3.2  Faktori 2:  Työttömyysturva

Taulukko 11. Onko saanut työttömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa, %

Kyllä 37,8

Ei 62,1

Yhteensä 100
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Taulukko 12. Tyytyväisyys työttömyyskassan palveluun, %

Ei lainkaan tyytyväinen -

2 2,1

3 6,1

4 48,3

Erittäin tyytyväinen 43,5

Yhteensä 100

Työttömyyskassalta on ansiosidonnaista päivärahaa saanut 38 % vastaajista. Osuus on 

pienempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli 45 %. Vain 2 % päivärahaa saaneista on ollut  

tyytymätön kassan palveluun. Tyytyväisiä palveluun heistä on 92 %.

Kuvio 7. Yhteiskuntapoliittisten tehtävien tärkeys
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Kaikkia SAK:laisen ay-liikkeen yhteiskuntapoliittisia tehtäviä pidetään tärkeinä. Vain 

muutama prosentti vastaajista ei pidä niitä tärkeinä. Liki kaikille vastaajille on tärkeää 

työllisyyden turvaaminen, huolenpito eläke-etujen ja sosiaaliturvan, työttömyysturvan ja 

lapsiperheiden toimeentulon tasosta sekä verotuksen kohtuullisuudesta. Oman toimialan 

tulevaisuuden turvaaminen ja kunnan ja valtion palveluiden puolustaminen ovat nekin 

tärkeitä vähintään 86 %:lle vastaajista.

Aiemmin tässä tutkimuksessa on esillä kuvio (kuvio 6), jossa esitetään vastaajien arviot  

SAK:laisen ay-liikkeen edunvalvontatehtävien tärkeydestä. Yleisesti voi todeta, että 

yhteiskuntapoliittiset tehtävät näyttäisivät olevan jäsenille tärkeämpiä kuin edunvalvon-

tatehtävät. Erot ovat kuitenkin varsin pienet.

Ikä ei juurikaan näy yhteiskuntapoliittisten tehtävien tärkeänä pitämisessä. Lähes kaikki 

pitävät tehtäviä tärkeinä. Kuitenkin tehtäviä erittäin tärkeinä pitävien osuuksissa on pieniä 

eroja muiden paitsi työllisyyden turvaamisen ja työttömyysturvan osalla. Työllisyyden 

turvaamisesta pitää erittäin tärkeänä selvästi yli 90 % ja työttömyysturvaa noin 60 % 

vastaajista kaikissa ikäryhmissä. Eläke-etujen parantamista pitää 51—60-vuotiaista erit-

täin tärkeänä 61 % ja alle 31-vuotiaista 52 %. Verotuksen osalla vastaavat luvut ovat 54% ja 

49 %, lapsiperheiden toimeentulon osalla 56 % ja 52 %, työpaikan toimialan turvaamisen 

osalla 56 % ja 48 % ja julkisten palvelujen puolustamisen osalla 45 % ja 34 %. SAK:n ja liiton 

yhteiskuntapoliittisia tehtäviä pidetään siten yleisesti erittäin tärkeinä ja tehtävien tärke-

ys näyttää hieman iän myötä lisääntyvän.

4.3.3  Faktori 3: Osallistuminen ja lakkovalmius

Vastaajista 5 % pitää itseään ammattiyhdistysaktiivina ja osuus on lähes sama kuin vuonna 

2010. Ammattiyhdistysaktiivisuus lienee vahvasti yhteydessä luottamustehtäviin työ-

paikalla. Parhaillaan luottamustehtävissä ilmoittaa toimivansa 3,4 % vastaajista. SAK:n tai 

ammattiliiton koulutukseen vastaajista on osallistunut viimeisen kahden vuoden aikana 

5,4 %.

Viimeisten kahden vuoden aikana ammattiosaston toimintaan osallistuneita on 9 %.

Taulukko 13. Ammattiyhdistysaktiivi, %

Kyllä 4,9

Ei 95,1

Yhteensä 100
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Taulukko 14. Onko ollut luottamustehtäviä ay-liikkeessä/työpaikalla, %

On juuri parhaillaan 3,4

Aiemmin, ei nyt 9,1

Ei koskaan 87,5

Yhteensä 100

Taulukko 15. SAK:n tai ammattiliiton koulutukseen osallistuminen 2 vuoden aikana, %

Kyllä 5,4

Ei 92,5

Eos 2,1

Yhteensä 100

Taulukko 16. Ammattiosaston toimintaan osallistuminen 2 vuoden aikana, %

Kyllä 8,8

Ei 87,9

Eos 3,3

Yhteensä 100

Kuvio 8. Voisiko ajatella
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Vastaajilla on melko runsaasti valmiuksia osallistua SAK:n, liiton tai osaston tilaisuuksiin, 

toimintoihin verkossa ja ay-koulutukseen. Alimmillaan näihin valmiita on viidennes vastaa-

jista. Uusien jäsenten hankintaan voisi osallistua 21 % ja luottamustehtävää voisi ajatella  

17 % vastaajista.

Taulukko 17. Ideoiden esittäminen parantaakseen omaa työtään, %

Kyllä 35,4

Ei 64,6

Yhteensä 100

Taulukko 18. Ideoiden esittäminen parantaakseen tuotteita tai palveluja, %

Kyllä 28,3

Ei 71,7

Yhteensä 100

Yli kolmasosa palkansaajavastaajista on esittänyt viimeisen vuoden aikana esimiehelleen 

ideoita oman työnsä parantamiseksi. Varsin suuri osa, 28 %, on osoittanut kiinnostusta 

myös työpaikkansa tuotteiden tai palveluiden parantamiseen.

Tässä käsiteltävää faktoria leimaa ensisijassa mahdollisuus harkita SAK:n, liiton tai am-

mattiosaston koulutukseen, toimintaan tai tilaisuuksiin osallistumista sekä valmius ottaa 

vastaan luottamustehtävä työpaikalla ja osallistua uusien jäsenten hankintaan. Näihin val-

miuksiin liittyy aiempi kokemus luottamustehtävistä tai ay-toiminnasta. Tiedonlähteistä 

sosiaalisen median ja liiton Internet-sivujen käyttö sekä keskustelut luottamusmiehen 

kanssa sijoittuvat tälle faktorille.

Tässä tarkastellut muuttujat eivät ole paljonkaan yhteydessä taustamuuttujiin. Aktiivi- 

suus ja osallistuminen eivät ole juurikaan yhteydessä vastaajan ikään. Valmius luottamus-

tehtävien hoitoon ja aiempi osallistuminen ay-koulutukseen ovat nuorilla alle 31-vuotiailla 

hieman harvinaisempia kuin vanhemmilla ikäryhmillä, mikä lienee luonnollista suhteellisen 

vähäisen kokemuksen ja lyhyen jäsenyysajan takia. Yleensä asemansa vakiinnuttaneet 

31—40-vuotiaat ovat hieman aktiivisempia ja valmiimpia osallistumaan liiton toimintaan 

kuin muut ikäryhmät.
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Taulukko 19. Osallistuminen kokoaikaisuuden mukaan, %

Kokoaik. Osa-aik. Yht.

Voisi: harkita luottamustehtävää  

työpaikalla 14,2 21,8 16,6

Voisi: osallistua uusien jäsenten  

hankintaan 18,4 26,6 21

Voisi: osallistua SAK:n, liiton tai  

ammattiosaston tilaisuuksiin 23,4 33,1 26,5

Voisi: osallistua SAK:n, liiton tai  

osaston toimintoihin verkossa 16,7 24 19

Voisi: osallistua SAK:n, liiton tai  

osaston ay-koulutukseen 16,1 27,6 19,8

Ammattiosaston toimintaan  

osallistuminen 2 vuoden aikana 8,9 10,4 9,4

Ay-aktiivi 4,3 6,8 5,1

N 653 308 961

Työsuhdetta ja työpaikkaa koskevista muuttujista on yhteyksiä osallistumiseen työn 

kokopäiväisyydellä ja työpaikan koolla. Nämä ovat esillä taulukoissa 19 ja 20. Mainittakoon 

kuitenkin ensin, että muilla taustamuuttujilla, mm. määräaikaisuudella tai ammatillisella 

koulutuksella ei ole selviä yhteyksiä osallistumiseen.

Taulukko 19 kuvaa kyllä-vastausten osuutta mainittuun toimintaan osallistuneista tai 

kysymykseen vastanneista. On selvästi nähtävissä, että osa-aikaiset ovat valmiimpia 

osallistumaan ay-liikkeen koulutukseen ja toimintaan. Tämä pätee kaikkien taulukoihin 

sisältyvien kysymysten osalla. Ero on suurimmillaan noin 10 prosenttiyksikköä ay-liik-

keen tilaisuuksiin ja koulutukseen osallistumisvalmiudessa. Osa-aikaisista tilaisuuksiin 

voisi osallistua 33 % ja kokopäiväisistä 23 %. Vastaavat luvut ovat koulutuksen osalla 28 % 

ja 16 %. Osa-aikaiset ovat myös osallistuneet ay-toimintaan useammin kuin kokoaikaiset. 

Osa-aikaisilla osallistuneiden osuus on 10 % ja kokoaikaisilla 9 %. Voisiko olla niin, että  

runsaampi vapaa-aika mahdollistaa laajemman toiminnan ay-liikkeessä. Vastaajan taus-

toja, perhetilannetta, vapaa-ajankäyttöä yms. ei tutkimuksessa kysytty, joten niiden 

merkitys jää selvittämättä. Lisäksi vastaajan toimialalla voi olla yhteys osa-aikaisuuteen.
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Taulukko 20. Osallistuminen työpaikan koon mukaan, %

1—9 10—49 50—250 -251 yht.

Voisi harkita luottamustehtävää 

työpaikalla 15,9 13 23,7 21,1 15,7

Voisi osallistua uusien jäsenten 

hankintaan 19,5 17,1 25,2 26,3 19,2

Voisi osallistua SAK:n, liiton tai  

ammattiosaston tilaisuuksiin 28 22,9 31,7 36,8 25,9

Voisi osallistua SAK:n, liiton tai 

osaston toimintoihin verkossa 19,5 16,4 23 31,6 18,6

Voisi osallistua SAK:n, liiton tai 

osaston ay-koulutukseen 20,1 15,1 24,5 36,8 18,3

Ammattiosaston toimintaan  

osallistuminen 2 vuoden aikana 9,1 8,4 15,1 21,1 10,1

Ay-aktiivi 3,7 3,5 7,9 10,5 4,5

N 164 463 139 19 785

Taulukossa 20 esitetään tilanne työpaikan koon mukaisesti. Edelleen luvut kuvaavat 

kyllä-vastausten osuutta. Tulos on mielenkiintoinen. Odottaa sopisi, että osallistuminen 

ay-toimintoihin lisääntyisi työpaikan koon kasvaessa. Yhteys ei kuitenkaan näytä olevan 

suoraviivainen, vaan se pätee ainoastaan vähintään 10 hengen työpaikoista ylöspäin.  

Vähiten osallistumisvalmiuksia ja toimintaan osallistuneita on 10—49 hengen työpai-

koilla ja eniten suurissa työpaikoissa. Kuitenkin 1—9 hengen työpaikoilla osallistuminen 

on kaikkien tarkasteltavien muuttujien osalla selvästi vilkkaampaa kuin 10—49 hengen 

työpaikoilla. Tähänkin syitä voi vain arvailla. Se voisi löytyä toimialasta, työn sisällöstä tai 

työn luonteesta. Ainakin yksintyöskentelyn voisi olettaa vaikuttavan osallistumismah-

dollisuuksiin. Toisaalta taas pienissä työyhteisöissä työkavereiden tunteminen ja yhteisön 

kiinteys voi olla osallistumismahdollisuuksia lisäävä.

Kuvio 9. Lakkovalmiudet
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Yli puolet vastaajista ilmoittaa olevansa valmis lakkoon, jos työnantaja heikentäisi työ-

paikan työehtoja tai valtio muuttaisi sosiaaliturvaa, eläke-etuja tai työaikalakia. Noin 

neljännes ei olisi valmis lakkoon näistä syistä. Työkaverin epäoikeudenmukainen kohtelu 

voisi olla lakon syy 47 %:lle ja työpaikan työntekijöiden irtisanominen 38 %:lle vastaajista.  

Edellisen osalla 30 % ja jäkimmäisen osalla 37 % vastaajista ei katso olevansa valmis 

lakkoon. Vuoden 2010 tutkimuksessa kysymysmuoto oli erilainen eikä vertailtavuus ole 

täydellinen. Kuitenkin voi todeta, että lakkovalmius oli korkea myös vuonna 2010 varsinkin 

jos valtio muuttaisi sosiaaliturvaa, eläke-etuja tai työaikalakia.

Lakkovalmius on yhteydessä ikään. Kaikkien mainittujen syiden osalla valmiimpia lakkoon 

ovat 51—60-vuotiaat. Työehtojen heikentyessä heistä on valmis lakkoon 60 %. Alle 31-vuo-

tiailla vastaava osuus on pienin, 46 %. Eläke- yms. etujen heikennyksen osalla vastaavat 

luvut ovat 58 % ja 46 %, työkaverin huonon kohtelun osalla 54 % ja 41 % ja irtisanomisten 

osalla 43 % ja 34 %. Alle 10 hengen työpaikoilla työskentelevistä lakkoon olisi työolojen 

heikentyessä valmis 52 %, 10—49 hengen työpaikoilla olevista 47 % ja vähintään 50 hengen 

työpaikoilla olevista eniten, 54 %.

Kuvio 10. Ay-asioiden tiedonlähteet v. 2015

85 % 

66 % 

41 % 

35 % 

34 % 

22 % 

22 % 

22 % 

18 % 

17 % 

0 % 50 % 100 % 

Oman liiton lehti 

Oman liiton Internet-sivut 

Keskustelu työkaverin kanssa 

Televisio 

Sanomalehdet 

Keskustelu luottamushenkilöiden kanssa 

Radio 

SAK:n Internet-sivut 

SAK:n lehdet 

Sosiaalinen media 

Ammattiyhdistysliikkeen asioiden yleisin tiedonlähde on oman liiton lehti. Sitä käyttää 

85 % vastaajista. Myös liiton Internet-sivut ovat yleisesti käytettyjä. Niitä käyttää kaksi 

kolmannesta. Muiden lähteiden käyttö on jo selvästi vähäisempää. Työpaikalla keskuste-

lut työkaverin kanssa ovat tiedonlähteenä 41 %:lle ja keskustelut luottamushenkilöiden 

kanssa 22 %:lle vastaajista. Työpaikoilla, joilla on luottamushenkilö, tämä osuus on 30 %. 

Joukkotiedotusvälineistä televisiota ja sanomalehtiä käyttää tiedonlähteenä hieman yli 
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kolmannes ja radiota 22 %, SAK:n internet-sivuja ja lehtiä käyttää ay-asioiden tiedonläh-

teenä noin viidennes. Sosiaalisen median käyttö on harvinaisinta. Se on tietolähteenä  

17 %:lle vastaajista.

Tiedonlähteiden merkitys on pysynyt lähes samana kuin vuoden 2010 tutkimuksessa, 

jossa siinäkin yleisimmin käytettyjä olivat liiton lehti, joukkotiedotusvälineet televisio ja 

sanomalehdet ja keskustelut työkaverien kanssa. Sekä liiton että SAK:n Internet-sivujen 

käytössä on kuitenkin tapahtunut selvää lisäystä.

Televisio, radio ja sanomalehdet ovat tiedonlähteinä sitä yleisempiä, mitä vanhempi 

vastaaja on. Televisiota ja sanomalehtiä käyttää ay-asioiden tiedonlähteenä hieman alle 

puolet 51—60-vuotiaista ja alimmillaan niiden käyttö on alle 31-vuotiailla, 27 %. Radion 

osalla vastaavat osuudet ovat 30 ja 18 %. SAK:n ja liiton internet-sivujen ja lehtien käytös-

sä tiedonlähteenä ei ole ikäryhmittäisiä eroja vaikka olisi ehkä voinut olettaa internetin 

käytön olevan nuorilla yleisempää kuin vanhemmilla vastaajilla. Sosiaalisen median mer-

kityksessä on kuitenkin eroja. Sitä ilmoittaa käyttävänsä tiedonlähteenä joka viides alle 

31-vuotias ja 12 % 51—60-vuotiaista vastaajista. Odotetusti keskustelut luottamushen-

kilöiden kanssa ovat tiedonlähteenä taas sitä useammin mitä vanhempi vastaaja on. Alle 

31-vuotiailla käyttäjien osuus on 17 % ja 51—60-vuotiailla 25 %.

4.3.4  Faktori 4:  Odotukset työmarkkinoilla

Kuvio 11. Odotukset työmarkkinoilla
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2010
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Kysymyssarja, jossa selvitetään vastaajan odotuksia työmarkkinoilla, muodostaa oman 

asiakokonaisuutensa. On selvää, että huolissaan olo on yhteydessä sen syihin. Kaikkiaan 

25 % vastaajista ei ole huolissaan tulevaisuudestaan työmarkkinoilla, 9 % ei osaa sanoa ja 

66 % ilmoittaa olevansa huolissaan. Useimmin huolta aiheuttaa työttömyyden pelko. Tätä 

kokee 23 % vastaajista. Terveytensä riittävyyttä pelkää 18 % ja ikäsyrjintää 16 % vastaajista. 

Mainituista uhista harvinaisin on pelko osaamisen riittävyydestä. Sitä kokee 12 % vastaajista.

Kysymyssarjassa selvitetään pelkojen lisäksi myös muita tulevaisuuden odotuksia ja toi-

mintavalmiuksia. Toista koulutusta voisi vastaajista harkita 39 % ja yrittäjyyttä taas 14 % 

vastaajista. Irtisanomisen ja työttömyyden uhan alla työaikaansa voisi ajatella vähentä-

vänsä 12 % ja palkan alennukseen voisi harkita suostuvansa 9 % vastaajista.

Kuvatut muuttujat ovat paljolti yhteydessä ikään, mikä ilmenee seuraavista taulukoista.

Taulukko 21. Huolissaan olo iän mukaan, %

-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.

Ei huolissaan 71,5 63,8 61,2 62,3 65,1

Eos 11,3 11,7 5,3 6,4 8,9

On huolissaan 17,2 24,5 33,5 31,4 25,9

Yhteensä 100 100 100 100 100

N 239 290 188 244 961
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Tulevaisuudestaan työmarkkinoilla ovat vähiten huolissaan alle 31-vuotiaat. Heistä 17 % 

ilmoittaa olevansa huolissaan. Tätä vanhemmilla iän yhteys huoliin ei ole täysin suora. Kui-

tenkin tulevaisuuden huolet näyttävät yleistyvän iän myötä. 31—40-vuotiaista huolissaan 

on 25 %, 41—50-vuotiaista 34 % ja 51—60-vuotiaista 31 %.

Taulukko 22. Työttömyyden pelko iän mukaan, %

-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.

On huolissaan 15,9 21,0 29,3 28,8 23,1

Eos 10,9 9,3 4,3 8,9 8,5

Ei huolissaan 73,2 69,7 66,5 62,3 68,4

Yhteensä 100 100 100 100 100

N 239 290 188 244 961

Taulukko 23:  Pelko terveyden riittävyydestä iän mukaan, %

-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.

On huolissaan 6,7 13,8 28,7 35,6 20,4

Eos 10 10 9 10,6 9,9

Ei huolissaan 83,3 76,2 62,2 53,8 69,7

Yhteensä 100 100 100 100 100

N 239 290 188 244 961

Taulukko 24. Huolissaan ikäsyrjinnästä iän mukaan, %

-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.

On huolissaan 7,5 14,1 20,7 31,4 17,9

Eos 14,6 12,4 10,1 9,3 11,9

Ei huolissaan 77,8 73,4 69,1 59,3 70,2

Yhteensä 100 100 100 100 100

N 239 290 188 244 961
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Taulukko 25. Huolissaan osaamisen riittävyydestä iän mukaan, %

-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.

On huolissaan 7,1 10,0 15,4 19,1 12,5

Eos 10,0 9,7 5,3 4,7 7,6

Ei huolissaan 82,8 80,3 79,3 76,3 79,9

Yhteensä 100 100 100 100 100

N 239 290 188 244 961

Iän yhteys tulevaisuuden pelkoihin on samansuuntainen kaikkien mainittujen pelkojen 

osalla. Nuoret ovat vähiten huolissaan tulevaisuudestaan työmarkkinoilla ja samalla pelot 

ovat harvinaisempia. Työttömyyden uhkaa ei koe alle 31-vuotiaista 73 % ja osuus laskee 

51—60-vuotiailla 62 %:iin. Terveyden riittävyydestä ei ole huolissaan 83 % alle 31-vuotiaista 

ja 54 % 51—60-vuotiaista. Ikäsyrjintää ei pelkää nuorimmasta ikäryhmästä 78 % ja vanhim-

massa ikäryhmässä osuus on 59 %. Nuoret pelkäävät myös vähiten osaamisen riittävyyttä. 

Alle 31-vuotiaista huolissaan siitä ei ole 83 % ja 51—60-vuotiaista 76 %.

Nuorilla tulevaisuuden pelkoja vähentävät vaihtoehtoiset ratkaisut, toinen koulutus ja 

yritystoiminnan aloittaminen. Alle 31-vuotiaista toista koulutusta voisi ajatella puolet 

vastanneista. Toinen koulutus on huomattavan usein vaihtoehtona myös muilla ikä-

ryhmillä. 31—40-vuotiaista siihen voisi olla valmis 43 %, 42—50-vuotiaista 29 % ja yli 

50-vuotiaistakin viidennes. Kunnon vertailupohjaa ei aiemmista tutkimuksista saa. Kuiten-

kin luvut ovat niin suuria, että niiden pitäisi näkyä myös liiton jäsenpoistumassa. Tässä on 

vielä huomattava, ettei kysymyksestä selkeästi ilmene, onko kyse alan vaihdosta vai oman 

alan jatkokoulutuksesta.

Alle 41-vuotiailla yrittäjyys on varteenotettava vaihtoehto. Heistä 17 % voisi ajatella yrit-

täjäksi siirtymistä. 41—50-vuotiailla vastaava osuus on 10 % ja yli 50-vuotiailla 8 %. 

Taulukko 26. Toinen koulutus mahdollinen iän mukaan, %

-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.

Voi harkita 49,8 43,4 29,3 19,5 36,1

Eos 17,6 16,2 13,3 4,2 12,9

Ei voi harkita 32,6 40,3 57,4 76,3 51

Yhteensä 100 100 100 100 100

N 239 290 188 244 961
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Taulukko 27:  Yrittäjyyden harkinta iän mukaan, %

-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.

Voi harkita 17,6 16,9 10,1 7,6 13,3

Eos 23,4 14,5 12,8 3,4 13,6

Ei voi harkita 59 68,6 77,1 89 73

Yhteensä 100 100 100 100 100

N 239 290 188 244 961

Odotukset asemasta työmarkkinoilla ovat iän ohella yhteydessä työsuhteen kokoaikai-

suuteen. Iän ja osa-aikaisuuden yhteys ei ole suora, vaan yleisimmin osa-aikaisia ovat yli 

50-vuotiaat ja alle 31-vuotiaat, joista osa-aikaisia on 39 % ja 31 %. Vähiten osa-aikaisia on 

41—50-vuotiaiden ryhmässä, 26 %.

Kaikkiaan tulevaisuudestaan työmarkkinoilla on huolissaan 35 % osa-aikaisista ja 22 % 

kokoaikaisista työntekijöistä. Työttömyyden pelkoa kokee osa-aikaisista 30 % ja koko- 

aikaisista 20 %. Ikäsyrjinnän osalla vastaavat osuudet ovat 26 % ja 14 %, terveyden riittä-

vyydessä 23 % ja 19 % ja osaamisen riittävyydessä 19 % ja 10 %. Osa-aikaisuus näkyy myös 

toisen koulutuksen ja yrittäjyyden harkinnassa. Osa-aikaisista toista koulutusta voisi 

harkita puolet ja kokoaikaisista 30 %. Vastaavat osuudet yrittäjyyden harkinnan osalla ovat 

osa-aikaisilla 18 % ja kokoaikaisilla 11 %.

Työajan vähentäminen työttömyysuhan alla on yhteydessä ikään. Vanhemmat ikäluokat 

ovat siihen valmiimpia kuin nuoret. Alle 31-vuotiaista työaikaansa voisi lyhentää vain 9 %, 

Vastaava osuus on yli 50-vuotiailla 26 %. Kokopäivätyötä tekevistä työajan lyhennykseen 

on valmis 17 % vastaajista ja osa-aikatyötä tekevistä 14 %. Vakinaisessa työsuhteessa 

olevista työaikaansa voisi lyhentää 18 % ja määräaikaisista 10 %. Valmiudella palkan alen-

nukseen ei taas ole selkeää yhteyttä ikään. Vähiten siihen ovat valmiita 41—50-vuotiaat 

vastaajat, joista sitä voisi ajatella 5 %. Nuorimmassa ikäryhmässä osuus on 7 % ja van-

himmassa 15 %. Osa-aikaisilla ja kokopäiväisillä ei ole eroja palkan alentamisvalmiudessa. 

Myöskään työsuhteen määräaikaisuudella ei ole yhteyttä valmiuteen alentaa palkkaansa.

5. LIITON TOIMINTOJEN KESKEISET ULOTTUVUUDET

Tutkimuksen tulosten edellä oleva esittely ei ole faktorien sisällön osalta täysin tarkka. 

Lomakkeessa on paljon pitkiä kysymyssarjoja ja ne on sijoitettu lähinnä sille faktorille, 

johon suurin osa kysytyistä asioista liittyy. Vastausjakaumien kuvauksen yhteydessä on 

esitetty muuttujien yhteyksiä lähinnä vain taustamuuttujiin ja työtä koskeviin muuttujiin. 

Seuraavassa tarkastelussa kuvataan kaikkien muuttujien keskinäisiä yhteyksiä faktorirat-

kaisun kautta.

Faktori on tutkimuksen muuttujista korrelaatioiden perusteella muodostettu asiakoko-

naisuus, jossa siihen sisältyviin kysymyksiin annetut vastaukset ovat yhteydessä toisiinsa. 
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Muuttujan saama lataus faktorilla kuvaa muuttujan yhteyden voimakkuutta faktoriin ja on 

itse asiassa muuttujan korrelaatio faktorin muodostamaan uuteen ulottuvuuteen. Lataus 

voi olla myös negatiivinen, jolloin muuttujan yhteys faktoriin on käänteinen. Faktorin 

sisältö määrittyy faktorilla korkeimpia latauksia saaneiden muuttujien mukaan. Faktori-

latausten voimakkuutta ei saa sekoittaa siihen, miten tärkeänä yms. jotain asiaa pidetään. 

Se kertoo vain sen, missä määrin faktoriin sisältyviin asioihin saadut vastaukset liittyvät 

toisiinsa. Faktoriratkaisusta kerrotaan tarkemmin liitteessä 2.

ensimmäinen faktori: edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus

Ensimmäistä faktoria kuvaavat muuttujat liittyvät selvimmin jäsenpalvelujen tärkeyden 

arviointiin, käsityksiin liiton onnistumisesta ja ammattiliittoon liittymisen syistä. Näitä 

koskeviin kysymyksiin on vastattu samansuuntaisesti. Siten voi sanoa, että jäsenpalveluja 

tärkeänä pitävät katsovat liiton onnistuneen tehtävissään ja pitävät myös faktorilla kor-

keita latauksia saaneita ammattiliittoon liittymisen syitä itselleen merkityksellisinä.

Selvimmin jäsenpalveluista tälle faktorille sijoittuvat koulutuspalvelut, liiton Internet- 

sivut, vakuutusturva, jäsenille suunnatut tapahtumat ja ostoedut, jotka eivät ole tärkeim-

pinä pidettyjä liiton palveluita. Näiden muuttujien osalla vastauksissa esiintyy siten eroja 

päinvastoin kuin palveluissa, joita liki kaikki pitävät tärkeinä. Näiden palveluiden osalla ei 

osaa sanoa -vastausten osuus on lisäksi suuri, yleensä vähintään kolmasosa.

Edellä kuvattu pätee myös liiton onnistumisen arviointiin. Siinä tämän faktorin muuttujat 

ovat vastaajien mielestä sellaisia, joiden hoitamisessa liiton ei katsota aina onnistuneen tai 

niitä koskeviin kysymyksiin ei ole osattu vastata. Ei osaa sanoa -vastaus lienee usein tul-

kittavissa siten, ettei asia ole vastaajalle kovinkaan keskeinen. Näitä asioita ovat ay-asioista 

tiedottaminen, vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen työpaikalla sekä 

määräaikaisten ja vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen. Liki puolet vastaajista ei 

ole ottanut kantaa näitä koskeviin kysymyksiin.

Ammattiliittoon kuulumisen syistä ensimmäisellä faktorilla saavat taas korkeimpia la-

tauksia tuki ay-liikkeen tavoitteille, halu kuulua porukkaan, halu kehittää työpaikan oloja 

sekä pakko. Nekin ovat kysytyistä syistä vastaajilla harvinaisimpia ja noin kolmasosa vas-

taajista ei osaa arvioida näiden syiden tärkeyttä. 

Vaikka faktorilla saavat korkeimpia latauksia muuttujat, joihin suuri osa vastaajista ei osaa 

ottaa kantaa, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei vastaajien välillä olisi eroja mainittujen 

asioiden arvottamisessa. Faktorilla korkeimmin sijoittuvat muuttujat eivät vain kosketa 

kaikkia jäseniä.

Kuvaavaa faktorille on se, että liiton onnistumiseen ja liiton tehtävien tärkeänä pitämiseen 

liittyvät myös perinteiset ay-liikkeen tavoitteet kuten edunvalvonta, ay-liikkeen tavoit-

teiden tukeminen ja yhteenkuuluvuus. Liiton tärkeimpinä pidetyistä tehtävistä siihen 

kuuluvat lisäksi edunvalvontaan liittyvät tehtävät kuten palkkaehtojen parantaminen, 

oikeusapu, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut sekä aluetoimiston palvelut ja tilaisuudet.
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toinen faktori: työttömyysturva ja turvallisuus

Toista faktoria leimaavat ammattiyhdistysliikkeen keskeiset yhteiskuntapoliittiset tehtä-

vät ja niistä erityisesti työttömyyden hoito. Korkeimmat lataukset faktorilla ay-liikkeen 

tehtävistä saavat pitää huolta työttömyysturvan riittävästä tasosta ja työllisyyden tur-

vaaminen. Työttömyyden hoitoon liittyvät myös työpaikan tulevaisuuden turvaaminen, 

työttömyyskassapalvelut liiton tärkeimpänä palveluna ja työttömyysturva sekä turvalli-

suuden tunne ammattiliittoon kuulumisen syynä.

Työttömyyden hoidon ohella myös muut kysytyt ay-liikkeen yhteiskuntapoliittiset ja 

keskeiset edunvalvontaan liittyvät tehtävät sijoittuvat tälle faktorille. Liki kaikki vastaa-

jat pitävät tärkeänä eläke-eduista, sosiaaliturvasta, lapsiperheistä, oikeudenmukaisesta 

verotuksesta ja julkisista palveluista huolehtimista. Yleisesti tärkeimpinä pidetyt edun-

valvontatehtävät työolojen ja työsuojelun parantaminen, palkkaerojen kaventaminen ja 

työaikajärjestelmien kehittäminen kuuluvat selkeimmin tälle faktorille.

Faktorille sijoittuu myös liiton tehtävistä mahdollisimman korkean palkan neuvottelu 

työntekijöille. Hyvän palkan pitäminen työssä tärkeänä asiana ei kuitenkaan ole yhtey-

dessä faktoriin. Työssä tärkeinä pidetyistä asioista faktorille sijoittuvat lähinnä hyvät 

työkaverit, hyvä esimies ja varma ja pysyvä työpaikka.

Kuvaavaa faktorille on lisäksi se, että ammattiliittoon kuulumisen syistä siihen sisältyy 

ensisijaisesti työttömyysturva. Sen sijaan edunvalvonta kuuluu yhtä lailla ensimmäiselle 

faktorille. 

kolmas faktori: osallistuminen ja lakkovalmius

Liiton toimintaan osallistuminen, arvio liiton onnistumisesta ja lakkovalmius näyttävät 

kuuluvan yhteen. Korkeimpia latauksia tällä faktorilla saavat valmius lakkoon, jos työn-

antaja heikentää työehtoja, jos työnantaja kohtelee työkaveria epäoikeudenmukaisesti, 

jos valtio muuttaisi sosiaaliturvaa, eläke-etuja tai esimerkiksi työaikalakia työntekijöiden 

edun vastaisesti ja jos työntekijöitä irtisanotaan. Lähes yhtä selvästi faktorille kuuluvat 

myös osallistumisvalmiuksia mittaavat muuttujat, valmius osallistua ay-koulutukseen, 

liiton tilaisuuksiin, uusien jäsenten hankintaan, ay-toimintaan ja ottaa vastaan luottamus-

tehtäviä työpaikalla. Näille on yhteistä se, että kyse on vain valmiuksista eikä toteutuneis-

ta toimista.

Selkeästi tälle faktorille sijoittuvat kuitenkin myös ammattiosaston toimintaan osallis-

tuminen sekä luottamustehtävät työpaikalla. On lisäksi selvää, että osallistuneet pitävät 

itseään yleisemmin ay-aktiivina kuin muut vastaajat. 

Tämän faktorin muuttujien suhde liiton onnistumiseen on käänteinen. Liiton onnistumista 

kuvaavat muuttujat sijoittuvat selkeimmin ensimmäiselle faktorille, mutta saavat myös 

tällä faktorilla melko korkeita latauksia ja ovat siis jossain määrin yhteydessä faktorin 

muihin muuttujiin. Negatiivinen yhteys merkitsee sitä, että liiton onnistuminen tehtävis-

sään vähentää lakko- ja osallistumisvalmiuksia ja epäonnistuminen taas lisää niitä. Lisäksi 
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ammattiosaston toimintoihin osallistuneet ovat valmiimpia lakkoon ja lähes itsestään 

selvästi myös osallistumiseen kuin muut.

Taulukko 28: Valmius lakkoon työehtojen heikentyessä liiton työehtojen parantamisessa 
onnistumisen mukaan, %

Onn. hyvin Eos Onn. huonosti Yht.

On valmis 44,7 57,5 67 51,8

Eos 16,3 29,7 21,6 22,1

Ei valmis 39 12,9 11,4 26,1

Yhteensä 100 100 100 100

N 492 381 88 961

Taulukko 29: Valmius lakkoon työehtojen heikentyessä ammattiosaston toimintaan  
osallistumisen mukaan, %

Osallistunut Eos Ei osall. Yht.

On valmis 67,8 66,7 49,5 51,8

Eos 11,1 18,2 23,4 22,1

Ei valmis 21,1 15,2 27,1 26,1

Yhteensä 100 100 100 100

N 90 33 838 961

Taulukossa 28 näkyy selvästi, että myönteinen käsitys liiton onnistumisesta työehtojen 

parantamisessa vähentää lakkovalmiutta, jos työnantaja heikentäisi työehtoja. Lakkoon 

on valmis 67 % vastaajista, joiden mielestä liitto on epäonnistunut tehtävän hoidossa ja 

45 % heistä, joiden mielestä liitto on onnistunut. Samantapaiset erot esiintyvät kaikkien 

onnistumiskäsitysten ja lakkovalmiuksien osalla. Taulukon 29 mukaan taas 68 % ammatti- 

osaston toimintaan 2 vuoden aikana osallistuneista on valmis lakkoon työehtojen heiken-

tyessä. Vastaava osuus heillä, jotka eivät ole osallistuneet toimintaan, on 50%. Tässäkin 

ero esiintyy kaikkien lakon syiden osalla.

Aktiivit käyttävät ay-tiedonlähteitä laajasti. Television, radion ja sanomalehtien käyttö 

ammattiyhdistystä koskevan tiedon lähteinä sijoittuvat selkeimmin tälle faktorille. Tähän 

faktoriin ovat yhteydessä liki kaikki tiedonlähteet ja kaikkien osalla ammattiyhdistystie-

touden hankinta on osallistuneilla runsaampaa kuin osallistumattomilla.

Liiton toiminnoissa aktiiviset ovat toimineet myös työpaikkansa kehittämiseksi. Ideoiden 

esittäminen oman työnsä ja työpaikkansa tuotteiden tai palveluiden parantamiseksi ovat 

yhteydessä tähän faktoriin. Lisäksi vaativan työn tärkeänä pitäminen on selvästi yhtey-

dessä faktoriin. Muista muuttujista faktorille sijoittuu valmius ajatella itselleen toista 

koulutusta. Osallistuminen ei ole yhteydessä työajan lyhentämisen pitämiseen liiton 

tärkeänä tehtävänä.
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neljäs faktori: odotukset työmarkkinoilla

Vastaajan tulevaisuuden pelot työmarkkinoilla muodostavat oman faktorinsa. Tämä tar-

koittaa sitä, että pelot liittyvät toisiinsa. Selkeimmin faktoria kuvaa työttömyyden pelko. 

Siihen on vahvimmin yhteydessä pelko osaamisen riittävyydestä. Sen sijaan ikäsyrjinnän ja 

terveyden riittävyyden uhat eivät liity kovinkaan vahvasti työttömyyden pelkoon.

Pelot ovat yhteydessä päivärahan saantiin työttömyyskassasta sekä työsuhteen osa-aikai- 

suuteen ja määräaikaisuuteen. Toinen koulutus ja valmius palkan pienentämiseen ovat 

myös lievästi yhteydessä uhkiin ja vastaajat pitänevät niitä mahdollisena uhkien ratkaisui-

na. Taustamuuttujista faktorille sijoittuu selkeimmin ammatillinen koulutus. Siis vähän 

koulutusta saaneet ovat hieman taipuvaisempia kokemaan mainittuja uhkia. Sen sijaan ikä 

ei sijoitu faktorille, mikä johtunee paljolti siitä, että iän yhteys uhkiin ei ole suora, kuten 

faktorille sijoittuvien muuttujien tarkastelussa edellä on todettu.

6. SAK:N JA PAMIN TULOSTEN VERTAILU

Vuoden 2015 Järjestökyselyyn sisältyvät sekä koko SAK:n että PAMin aineistot. Kaikkiaan 

vastaajia oli 2500, joista SAK:n yleiseen aineistoon sisältyy 1539 ja PAMin aineistoon 961 

vastaajaa. SAK julkaisee omaan aineistoonsa perustuvan raportin tämän syksyn aikana ja 

käsillä oleva raportti perustuu taas PAMin aineistoon. Seuraavassa tarkastelussa tuodaan 

esille joitain keskeisiä aineistoissa ilmeneviä eroja. Suorat jakaumat SAK:n ja PAMin aineis-

toista ovat tämän tutkimuksen liitteenä (liite 3).

SAK:n aineistossa 60 % on miehiä. PAMissa heitä on selvästi vähemmän, 23 %. Pamilaiset 

ovat huomattavasti nuorempia kuin muut SAK:n jäsenet. Neljännes pamilaisista on kor-

keintaan 30-vuotiaita. Vastaava osuus SAK:ssa on 16 %. Tässä tarkastelussa PAMin aineisto 

on painotettu aktiivijäsenistöä edustavaksi sukupuolen ja iän osalta. SAK:n aineisto on 

painottamaton.

Molemmissa aineistoissa 83 % vastaajista on palkansaajia ja 17 % ei ole työssä. Pamilaisista 

80 % työskentelee yksityisellä sektorilla ja 19 % julkisella sektorilla. SAK:ssa nämä osuudet 

ovat 62 % ja 36 %. 

PAMin jäsenistä vakituinen työsuhde on 72 %:lla ja SAK:ssa osuus on 75 %. Määräaikaisia  

pamilaisista on 10 % ja SAK:n jäsenistä 7 %. Osa-aikaisia PAMissa on 31 % ja SAK:ssa 23 %.  

PAMin jäsenten nuori ikä heijastunee siten tässä epätyypillisten työsuhteiden yleisyytenä.

PAMin jäsenet työskentelevät keskimäärin jonkin verran pienemmillä työpaikoilla kuin 

SAK:ssa yleensä. Heistä 66 % toimii alle 50 hengen työpaikoilla, kun vastaava osuus muilla 

SAK:n jäsenillä on 56 %. Tämä näkyy myös siinä, että pamilaisista työpaikalla on luottamus- 

henkilö 61 %:lla ja muilla SAK:n jäsenillä 66 %:lla.

Kaiken kaikkiaan muiden muuttujien osalla erot PAMin ja SAK:n jäsenten välillä ovat melko 

vähäiset. Valtaosa eroista johtunee PAMin jäsenten verraten nuoresta iästä ja toisaalta 

runsaista epätyypillisistä työsuhteista.
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Pamilaisilla on keskimääräistä vähemmän työkokemusta ja jäsenvuosia ja on luonnollista, 

että heillä ay-aktiivisuus sekä toimintaan ja koulutukseen osallistuminen on vähäisempää 

kuin muilla SAK:n jäsenillä. PAMin jäsenistä 54 % on ollut mukana ay-liikkeessä korkeintaan 

10 vuotta. SAK:ssa tämä osuus on selvästi pienempi, vain 35 %. Ay-aktiivina pamilaisista pi-

tää itseään 5 % ja luottamustehtäviä heistä on 3 %:lla. SAK:ssa luvut ovat 10 % ja 7 %. PAMin 

jäsenistä luottamustehtävää voisi ajatella 17 % ja SAK:n jäsenistä 19 %. Ammattiosaston 

toimintaan pamilaisista on osallistunut kahden viime vuoden aikana 9 %. SAK:ssa vastaa-

va osuus on 14 %. PAMin jäsenistä ammattiliiton koulutukseen on kahden vuoden aikana 

osallistunut 5 % ja SAK:n jäsenistä 7 %. Valmius osallistua koulutukseen on selvästi osallis-

tumista suurempi, PAMissa 20 % ja SAK:ssa 22 %.

PAMin jäsenten ikä näkyy myös työtä koskevissa odotuksissa. Pamilaisista toista koulutus-

ta voisi harkita 39 % ja yrittäjyyttä 14 %. SAK:ssa nämä osuudet ovat pienemmät, 28 % ja  

13 %. Varsinkin toisen koulutuksen osalla ero on huomattava.

Ikä näkyy myös siinä, että ikäsyrjintää pelkää PAMin jäsenistä 16 % ja SAK:n jäsenistä 20 %. 

Lisäksi terveyden riittävyyden pelko on PAMissa pienempi kuin SAK:ssa, 18 % ja 22 %.

Epätyypillisten työsuhteiden yleisyys PAMissa näkyy joissain liittoa ja SAK:ta koskevissa 

odotuksissa ja niiden toimien arvioinneissa. Pamilaisille määräaikaisten ja vuokratyön-

tekijöiden aseman parantaminen on tärkeämpää kuin yleensä SAK:ssa. Määräaikaisten 

aseman parantamista pitää PAMin jäsenistä erittäin tärkeänä 33 % ja SAK:n jäsenistä 21 %. 

Vastaavat luvut ovat vuokratyöntekijöiden osalla 31 % ja 19 %. Lisäksi työaikajärjestelmien 

kehittämistä työntekijöiden toiveiden mukaisiksi pitää pamilaisista erittäin tärkeänä 28 % 

ja SAK:n jäsenistä 17 %. PAMin jäsenten verraten runsas osa-aikaisuus näkynee myös siinä, 

että työajan lyhentämiseen on PAMissa valmis vain 14 %, kun vastaava osuus SAK:ssa on  

23 %. Pamilaiset arvioivat liiton onnistuneen määräaikaisten ja vuokratyöntekijöiden 

aseman parantamisessa useammin kuin SAK:n jäsenet. Hyvin onnistuneiden osalta luvut 

ovat PAMissa määräaikaisilla 44 % ja vuokratyöntekijöillä 41 % ja SAK:ssa vastaavasti 35 % ja 

32 %. Työaikajärjestelmien parantamisen osalla ero on pienempi, PAMissa liitto on onnis-

tunut hyvin 50 %:n ja SAK:ssa 48 %:n mielestä.

Pamilaiset eivät ole valmiita alentamaan palkkaansa yhtä usein kuin SAK:n jäsenet.  

PAMissa palkkaansa on irtisanomisten välttämiseksi valmis alentamaan 9 % ja SAK:ssa 14 % 

vastaajista. PAMin jäsenet eivät liene yhtä tyytyväisiä palkkaansa kuin SAK:n muut jäsenet. 

Pamilaisista 81 % pitää tärkeänä, että liitto neuvottelee mahdollisimman korkean palkan 

työntekijöille. SAK:n aineistossa vastaava osuus on 71 %.

Kuvatut erot korostavat PAMin jäsenistön erityispiirteitä, nuoruutta ja epätyypillisiä 

työsuhteita. Kuitenkin ammattiyhdistysliikkeen yleisistä tavoitteista ja ammattiliiton 

jäsenyyden perusteista ollaan samaa mieltä.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Työttömyysturva ja edunvalvonta näyttävät hallitsevan vastaajien käsityksiä, odotuksia 

ja arvioita liitosta monilla tasoilla. Työssä pidetään tärkeimpänä varmaa ja pysyvää työ-

paikkaa. Syyt kuulua liittoon ovat useimmin työttömyysturva ja edunvalvonta. Liiton 

tärkeimmät palvelut ovat työttömyyskassapalvelut, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut 

sekä oikeusapu. Liiton ja SAK:n tärkeimpiä yhteiskuntapoliittisia tehtäviä ovat työllisyyden, 

työttömyysturvan, eläke-etuuksien ja sosiaaliturvan riittävästä tasosta huolehtiminen 

sekä palkansaajien kohtuullinen verotus. Tärkeimpiä ay-liikkeen edunvalvontatehtäviä 

ovat työoloista ja palkkauksen mahdollisimman korkeasta tasosta huolehtiminen sekä 

työaikajärjestelmien kehittäminen työntekijöiden toiveiden mukaisiksi.

Kuvatut toiminnot ovat keskeisiä palkansaajaliittojen tavoitteita ja ne nousevat jatkuvasti 

esiin liittojen tutkimuksissa. Työttömyysturvan ja edunvalvonnan painotukset ovat vaih-

delleet jonkin verran yleisen talous- ja työllisyystilanteen mukaan, mutta jäsenet ovat 

jatkuvasti pitäneet niitä liittojen tärkeimpinä tavoitteina.

Vertailtaessa samassa yhteydessä suoritettuun koko SAK:n jäsenistöön suunnattuun 

kyselyyn PAMin erityispiirteiksi nousevat jäsenistön suhteellinen nuoruus ja suuri 

osa-aikaisten osuus. Tämä heijastuu joihinkin ikään yhteydessä oleviin seikkoihin kuten 

osallistumiseen liiton toimintoihin, tulevaisuuden odotuksiin sekä vaatimuksiin epätyypil-

lisissä työsuhteissa toimivien aseman parantamiseksi. Keskeisistä ay-liikkeen tavoitteista 

pamilaiset ja muut SAK:n jäsenet ovat kuitenkin paljolti samaa mieltä.

Tämän tutkimuksen mukaan PAMin jäsenet ovat varsin tyytyväisiä liiton toimintaan 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Yli puolet vastaajista on tyytyväinen liiton toimiin työolo-

jen kehittämisessä, työllisyyden turvaamisessa ja työaikajärjestelmien kehittämisessä 

ja tyytymättömien osuus on näiden osalta alle kymmenesosa. Lisäksi toimet näyttävät 

kohdistuneen oikein mm. epätyypillisissä työsuhteissa, osa-aikaisissa tai määräaikaisissa, 

työskentelevien osalla. Mahdollisimman korkeasta palkkauksesta huolehtiminen ei nouse 

aivan liiton tärkeimmäksi tehtäväksi. Liki puolet vastaajista katsoo liiton onnistuneen hy-

vin myös sen hoidossa.

Yleiskuva jäsenistön käsityksistä liitosta ja sen toiminnoista on siis myönteinen. Kuiten-

kaan aivan kaikki eivät ole yksimielisiä liiton onnistumisesta tehtävissään. Käsitys liiton 

onnistumisesta on lievästi yhteydessä lakkovalmiuteen. Lakkoon on kaikista vastaajista 

työehtojen heikennysten, irtisanomisten tai sosiaalietujen leikkausten vuoksi valmis noin 

puolet vastaajista ja käsitys liiton epäonnistumisesta tehtävissään lisää lakkovalmiutta. 

Liiton toimintoihin osallistuminen lisää sekin lievästi lakkovalmiutta.

Liittoon ei kuuluta vain työttömyysturvan tai edunvalvonnan takia. Varsin suuri osuus vas-

taajista pitää tärkeänä liiton jäsenyyden syynä lisäksi ay-liikkeen tavoitteiden tukemista 

ja porukkaan kuulumista. Tämä yhteenkuuluvuuden merkitys näkyy myös tukena ammat-

tiosastojen toiminnalle. Niitä pidetään tärkeinä keskustelufoorumeina ja yhtenä niiden 

tärkeänä tehtävänä nähdään yhteenkuuluvuuden lisääminen. Yli puolet vastaajista pitää 

jäsenille suunnattuja tapahtumia tärkeinä liiton palveluina.
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Tutkimuksen perusteella aineiston keskeisiksi asiakokonaisuuksiksi muodostuvat pelkis-

tetysti edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus, työttömyys, liiton onnistuminen tehtävissään 

ja siihen liittyvät osallistuminen ja lakkovalmius sekä lopuksi omaa työmarkkina-asemaa 

koskevat pelot. Faktoriratkaisun tavoitteena on erotella asioita ja voi siis sanoa, että 

edunvalvonta ja työttömyyden hoito ovat toisistaan erillisiä asioita. Edunvalvonnan ko-

rostaminen ei taas välttämättä liity osallistumiseen eikä tulevaisuuden pelkoihin. Lisäksi 

osallistuminen liiton toimintaan ei liity kovinkaan vahvasti edunvalvonnan tai työttö-

myysturvan faktoreihin vaan lähinnä käsitykseen liiton epäonnistumisesta tehtävissään ja 

haluun vaikuttaa asioihin tarvittaessa vaikka lakkoilemalla. Omaa tulevaisuutta koskevat 

pelot ovat nekin muista faktoreista irrallisia.

Asiat näyttävät liiton toimien kannalta keskeisiltä. Työttömyysturva ja edunvalvonta ovat 

vanhastaan ay-liikkeen keskeisiä tehtäviä, joiden painotukset vaihtelevat yleisen talous-

tilanteen mukaan. Osallistumisvalmius ja jäsenten aktiivisuus ovat taas liittojen kaiken 

toiminnan edellytyksiä. Erityisen mielenkiintoista on, että työttömyysturva toisaalta ja 

edunvalvonta sekä yhteenkuuluvuus toisaalta muodostavat omat faktorinsa. Näiden takia 

ay-liikkeessä ollaan mukana ja edunvalvontaan liittyvät asiat ovat nykyisin nimenomaan 

palkansaajajärjestöjen hoidossa.

Työttömyysturva ja edunvalvonta eriytyvät omiksi faktoreikseen. Työttömyyden hoito ja 

työttömyyskassapalvelut ovat liiton tärkeimpiä tehtäviä. Liitot voivat olla tärkeitä vaikut-

tajia ja niiltä odotetaan vahvaa yhteiskunnallista vaikuttamista työttömyyden ehkäisyyn 

ja työttömyysturvan varmistamiseen. Viime kädessä turvaa tarjoavat työttömyyskassat 

ja tässä liitot eivät ole ainoita toimijoita. Työttömyysturvaa voivat tarjota myös liittojen 

ulkopuoliset työttömyyskassat. Faktoriratkaisussa työttömyyden hoitoa koskevat teh-

tävät muodostavat selkeästi oman kokonaisuutensa erotukseksi edunvalvontatehtävistä. 

Työttömyyden hoito on kilpailtua ja tarkasti säädeltyä. Näin voisi ajatella, että liittojen 

toimintamahdollisuudet edunvalvontatehtävissä ovat laajimmillaan. 

Asiakokonaisuutta, joka edellä nimettiin edunvalvonta- ja yhteenkuuluvuusfaktoriksi, 

voi ehkä sanoa leimaavan käytännönläheisyys ja yleinen myötämielisyys liiton toimille. 

Liiton tehtävistä pidetään tärkeinä mm. neuvontapalveluita, oikeusapua ja vastaajan oman 

työelämän aseman mukaisia palveluita, työajasta, määräaikaisista tai vuokratyöntekijöistä 

huolehtimista. Palveluja tärkeänä pitävät ovat myös tyytyväisiä liiton toimiin niiden hoita-

miseksi, mikä on merkki siitä, että palvelujen kohdentaminen on onnistunut. Samalla tämä 

onnistuminen on yhteydessä yleiseen liittoa kohtaan tunnettuun myötämielisyyteen. 

Tässä pitää muistaa, että faktorissa on kyse muuttujasta, jossa myönteisten käsitysten 

keskinäisen yhteyden rinnalla on myös kielteisten käsitysten yhteys. Liiton epäonnistumi-

nen on siten yhtä lailla yhteydessä kielteiseen käsitykseen liitosta.

Tulosten valossa edellä kuitenkin voitiin todeta, että PAMin katsotaan useimmin onnistu-

neen tehtävissään. Faktoriin liittyvästä käytännönläheisyydestä on osoituksena se, että 

yleisten ay-liikkeen yhteiskuntapoliittisten tai edunvalvontatehtävien tärkeänä pitäminen 

ei ole yhteydessä tähän faktoriin. 
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Liiton paikallistoiminnan, ammattiosastojen ja työpaikoilla tapahtuvan toiminnan muo-

dot liittyvät lähinnä edunvalvontafaktoriin. Liittoon kuulutaan ay-liikkeen tavoitteiden 

tukemiseksi ja yhteenkuuluvuuden tunteen takia. Ammattiosastot nähdään tärkeinä 

keskustelufoorumeina, joissa luottamusmiehiä evästetään työpaikan asioiden hoidos-

sa. Samalla niitä pidetään tärkeinä yhteenkuuluvuuden lisääjinä. Työpaikalla keskustelut 

luottamusmiehen kanssa ovat tärkeitä ay-asioiden tiedonlähteitä. Lisäksi faktoriin on 

yhteydessä se, että paikallisissa sopimuksissa on onnistuttu hyvin. Kaikkiaan siis yhteen-

kuuluvuus ja yhteiset tavoitteet työpaikalla ovat yhteydessä liiton tärkeinä pidettyihin 

tehtäviin ja myönteiseen käsitykseen liiton onnistumisesta. Vaikka myönteinen käsitys 

liitosta jää monesti ay-toimintojen tukemisen tasolle ja varsinainen liiton toimintoihin 

osallistuminen ei ole tähän faktoriin yhteydessä, niin yhteistoimintaan paikallistasolla 

työpaikan ongelmien ratkaisemiseksi ollaan valmiita.

Näkemykset liiton onnistumisesta monissa keskeisissä tehtävissä kuten palkkaehtojen 

parantamisessa, työaikajärjestelmien kehittämisessä ja työsuojelun parantamisessa 

ovat vahvasti yhteydessä käsityksiin onnistumisesta paikallisissa sopimuksissa. Tämä ei 

kuitenkaan vielä osoita, että onnistumisen aiheuttaisi paikallinen sopiminen, koska tutki-

musaineisto ei sisällä tietoa siitä, millä tasolla asioista on sovittu.

Työttömyysturvan ja edunvalvonnan merkityksessä ei ole paljoakaan ikäryhmittäisiä 

eroja. Niihin liittyviä palveluita pitävät tärkeinä lähes kaikki. Sen sijaan yhteenkuuluvuuden 

korostaminen lisääntyy iän ja jäsenyysajan karttuessa. Tämä korostaa yhteisöllisyyden 

merkitystä varsinkin nuoren jäsenistön sitouttamisessa.

Tutkimuksessa tarkastellut vastaajien pelot työmarkkinoilla lisääntyvät iän myötä. Vanhat 

ovat useammin huolissaan työttömyydestä, ikäsyrjinnästä sekä terveyden ja osaamisen 

riittävyydestä kuin nuoret. Tähän liittyy se, että alle 31-vuotiaat eivät ole kiinnittyneet 

nykyiseen asemaansa samassa määrin kuin vanhemmat, varsinkin yli 40-vuotiaiden ikä-

luokat. Peräti liki joka toisella alle 31-vuotiaalla ja 43 %:lla 31—40-vuotiaista  vaihtoehtoina 

on toinen koulutus, joillakin myös yrittäjyys. Osa-aikaisuus lisää puolestaan huolia ja vaih-

toehtojen harkitsemista kaikissa ikäluokissa.

PAMissa on poikkeuksellisen runsaasti nuoria ja osa-aikaisia jäseniä. Sen tähden ehkä 

erityisesti heidän osallaan yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen ja työolojen sekä 

aseman parantaminen olisi tärkeää. Alan vaihto on tietenkin ensisijaisesti kiinni liiton 

ulkopuolisista tekijöistä, toimialojen työpaikkojen säilyvyydestä ja työn sisällön muutok-

sista, mutta kuitenkin myös liiton toimilla on merkitystä jäsenyyden vakiinnuttamisessa ja 

alojen kehityksessä.
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LIITTEET

LIITE 1. KYSELYLOMAKE

© INNOLINK RESEARCH OY 2015 1 

SAK - JÄSENTUTKIMUS 2015 

Täällä XX Innolink Research Oy:stä hei! Teemme SAK:lle jäsentutkimusta.  
Olisiko teillä hetki aikaa vastata jäsenyyttänne koskeviin kysymyksiin? (Vie aikaa noin 15 minuuttia) 

REKISTERITIEDOT 
 

0. Rekisteritiedot 

Liitto: ______________________________________________________________________________ 
Sukupuoli:  q mies   q nainen Ikä: _____________ vuotta 

 

TAUSTATIEDOT 
 

1. Mikä on koulutuksesi (avustettuna: ylin koulutuksesi)?   
(ei luetella ensin vaihtoehtoja, jos ei osaa sanoa, voidaan nämä vaihtoehdot luetella) 

1. q Ei ammatillista tutkintoa  
2.  q Ammattitutkinto (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto)  
3.  q Opistotason tutkinto (esim. tekninen opisto, kauppaopisto)  
4.  q Korkeakoulututkinto (yliopisto tai amk) 
5.  q Muu 

 

2. Millä sektorilla työnantajasi toimii (tai viimeisin työnantajasi sektori, jos et ole nyt töissä)? 

1. q Julkinen sektori (avustettuna: valtio, kunta, kuntayhtymä) 
2.  q Yksityinen sektori (avustettuna: yksityisesti tai julkisesti omistettu yritys)  
3.  q Kolmas sektori (avustettuna: järjestöt, säätiöt)  
4.  q Työskentelen yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana  
5.  q Muu työnantaja  

 

TYÖSUHDE 
 

3. Teetkö kokoaikatyötä: 

1. q Kyllä  2. q En, jos vastaa ei:   
     2.1. q osa-aikainen  
     2.2. q muu järjestely (esim. erikseen työhön  
       kutsuttava) 

 

4. Oletko 

1. q palkansaaja  4. q freelancer 
2.  q yrittäjä  5.  q apurahansaaja 
3.  q ammatinharjoittaja  6.  q En ole tällä hetkellä töissä à siirry kys. 8 

 

Kysytään jos vastannut kys. 4.1. palkansaaja:   
5. A. Oletko tällä hetkellä:  

1. q Vakituisessa työsuhteessa (toistaiseksi voimassa oleva) 
2.  q Määräaikaisessa työsuhteessa  
3. q Vuokratyöfirman palveluksessa vakituisessa työsuhteessa (toistaiseksi voimassa oleva) 
4. q Vuokratyöfirman palveluksessa määräaikaisessa työsuhteessa 

 

Kysytään jos vastannut 4.2-5:  
5.    B. Koetteko, että toimintasi yrittäjänä on…   

1. q oma haluttu valinta  
2.  q olosuhteiden tai pakon seuraus (ns. pakkoyrittäjyys)  
 

TYÖN LUONNE 
 
6. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle työssäsi? 

Asteikko on 1…5, jossa 1 = ei lainkaan tärkeä ja 5 erittäin tärkeä (Jos haluaa tietää muut luokat, 2 = 
ei kovin tärkeä, 3 = neutraali, 4=melko tärkeä ) , 0 en osaa sanoa. 

 Asteikko 1 - 
5 

En osaa sanoa / 
ei mielipidettä 

1. Hyvä palkka .................................................................................................  ____ q 
2. Varma ja pysyvä työpaikka ............................................................................  ____ q 
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3. Helppo ja yksinkertainen työ .........................................................................  ____ q 
4. Mielenkiintoinen työ ......................................................................................  ____ q 
5. Mahdollisuus käyttää aloitekykyään ...............................................................  ____ q 
6. Mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan ...........................................................  ____ q 
7. Hyvät ylenemismahdollisuudet ......................................................................  ____ q 
8. Hyvät työkaverit ...........................................................................................  ____ q 
9. Hyvät työajat ...............................................................................................  ____ q 
10. Pitkät lomat .................................................................................................  ____ q 
11. Työ, jossa on vastuuta ..................................................................................  ____ q 
12. Hyvä esimies ................................................................................................  ____ q 

 

TYÖPAIKKAA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ 
 

7. Onko työpaikallasi tai työalallasi sinua edustava luottamusmies tai vastaava? 

1. q kyllä  3.  q en osaa sanoa 
2.  q ei     

 

8. Kuinka monta työntekijää on töissä työpaikallasi?  
(Avustetaan tarvittaessa seuraavasti: Työpaikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhtä yksikköä, esim. 
tehdasta, virastoa, laitosta, myymälää, hotellia, toimistoa, liikennealuetta, rakennustyömaata jne., 
jossa työskentelet. Kokoa arvioidessasi ota huomioon toimipaikan koko henkilökunta.) 

1. q 1-9 henkilöä  3. q 50-250 henkilöä  
2.  q 10-49 henkilöä  4.  q yli 250 henkilöä 
 
Kysytään, jos vastannut kys. 4.1: 
9. Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana ehdottanut esimiehellesi tai työnantajallesi uusia ideoita 

parantaaksesi 

 KYLLÄ EN 
1. omaa työtäsi q q 
2. työnantajasi tarjoamia tuotteita tai palveluja q q 
 

ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄ 
 
10. Millaisia ajatuksia sinulla on omasta tulevaisuudestasi työmarkkinoilla?  

 KYLLÄ EI EN OSAA 
SANOA 

1. Pelkään jääväni työttömäksi .......................................................................  q q q 
2. Pelkään, että osaamiseni ei riitä tulevaisuuden työmarkkinoilla .....................  q q q 
3. En ole huolissani tulevaisuudestani työmarkkinoilla ......................................  q q q 
4. Pelkään terveyteni heikkenemistä ja etten siitä johtuen pärjää nykyisessä 

työssäni ....................................................................................................  
q q q 

5. Voisin hyvinkin ajatella toista koulutusta itselleni .........................................  q q q 
6. Voisin hyvinkin ajatella ryhtyväni yrittäjäksi .................................................  q q q 
7. Voisin pienentää palkkaani, jotta työpaikallani vältytään irtisanomisilta ..........  q q q 
8. Pelkään, että vaikeat ajat lisäävät esimerkiksi ikään perustuvaa syrjintää 

(ikärasismia) työpaikallani ..........................................................................  
q q q 

9. Voisin vähentää työaikaani .........................................................................  q q q 	  
JÄSENYYS 

	  
11. Kuinka kauan olet kuulunut johonkin ammattiliittoon (kaikki jäsenyysvuodet yhteensä)? 

1. q Alle 2 vuotta    3.  q 11-20 vuotta  
2.  q 2- 10 vuotta   4.  q Yli 20 vuotta   
12. Seuraavassa on syitä ammattiliittoon kuulumiselle. Miten hyvin ne vastaavat sinun perusteitasi olla 

ammattiliiton jäsen? Asteikko: 1…5 (1 = Ei kuvaa lainkaan… 5= kuvaa erittäin hyvin) 

Olen ammattiliiton jäsen, koska… Asteikko 1 – 
5 

1. (EDUNVALVONTA eli) järjestäytymällä voidaan tehokkaasti puolustaa ja ajaa palkansaajien etuja  ...  ____ 
2. (TYÖTTÖMYYSTURVA eli) haluan varmistaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan itselleni .................  ____ 
3. (TURVALLISUUDENTUNNE eli) kuuluminen liittoon antaa turvallisuutta elämään ____ 



44 Järjestötutkimus 2015

© INNOLINK RESEARCH OY 2015 3 

4. (TUKI AY-LIIKKEEN TAVOITTEILLE eli) haluan omalta osaltani olla tukemassa ay-liikkeen 
tavoitteita koko yhteiskunnassa ...................................................................................................  

____ 

5. (PORUKKAAN KUULUMINEN eli) useat työtoverinikin kuuluvat liittoon ............................................  ____ 
6. (PAKKO eli) käytännössä on pakko olla ammattiliiton jäsen tullakseen hyväksytyksi .........................  ____ 
7. (KEHITTÄMISHALU eli) haluan osallistua työpaikkani työolojen kehittämiseen .................................  ____ 
 

OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN 
 
13. Pidätkö itseäsi ammattiyhdistysaktiivina? 

1. q Kyllä  2. q Ei   
 
14. Onko sinulla tällä hetkellä tai aiemmin ollut luottamustehtäviä ay-liikkeessä tai työpaikalla? (Esim. 

luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu jne.) 

1. q On juuri parhaillaan  3.  q Ei ole koskaan ollut  
2.  q On ollut aiemmin, mutta ei juuri nyt     
 
15. Oletko osallistunut SAK:n tai ammattiliiton järjestämään koulutukseen viimeisen kahden vuoden 

aikana? 

1. q kyllä  3.  q en osaa sanoa 
2.  q ei     
 
16. Mihin seuraavista toimintamuodoista voisit ajatella osallistuvasi 

 KYLLÄ EN EN OSAA 
SANOA 

1. Ottamaan vastaan luottamustehtävän työpaikalla ............................................................  q q q 
2. Osallistumaan uusien jäsenten hankintaan työpaikalla ......................................................  q q q 
3. Osallistumaan SAK:n, liiton tai ammattiosaston järjestämiin tilaisuuksiin ............................  q q q 
4. Osallistumaan SAK:n, liiton tai ammattiosaston erilaisiin toimintoihin verkossa ...................  q q q 
5. Osallistumaan SAK:n, liiton tai ammattiosaston järjestämään ammattiyhdistyskoulutukseen  q q q 	  

PAIKALLINEN AY-TOIMINTA 
	  
17. A. Oletko osallistunut ammattiosastosi toimintaan viimeisen kahden vuoden aikana? 

1. q kyllä  3.  q en osaa sanoa 
2.  q en     	  
17.B. Ohessa on muutama väite ammattiosaston (tai vastaavan) tehtävistä. Mitä mieltä olet väitteistä 
periaatteessa? Asteikko 1 = täysin eri mieltä … 5 = täysin samaa mieltä, en osaa sanoa/ei mielipidettä 

 Asteikko 1 - 
5 

En osaa sanoa / 
ei mielipidettä 

1. Ammattiosastojen kokoukset ovat jäsenille tärkeä keskustelufoorumi, jossa he 
evästävät luottamushenkilöitä ....................................................................  

____ q 

2. Ammattiosaston yksi keskeinen tehtävä etujen valvomisen ohella on jäsenten 
yhteenkuuluvuutta lisäävän toiminnan järjestäminen ....................................  

____ q 

3. Tehokkaaseen etujen valvontaan riittää, että työpaikalla on luottamusmies ja 
työsuojeluvaltuutettu, ammattiosastoa ei välttämättä tarvita ........................  

____ q 

4. Työpaikallani tehdyissä paikallisissa sopimuksissa on onnistuttu hyvin ...........  ____ q 	  
18. Ay-toimintaan osallistutaan monista eri syistä. Mainitse omin sanoin mikä on tärkein asia.    

(haastattelija: piiloluokittelu, tarkista, että vastaaja ymmärtänyt kysymyksen oikein) 

 
 
1. q Työtovereiden kehotuksesta 
2.  q Mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin 
3.  q Tietää paremmin työntekijöiden oikeuksista 
4.  q Haluan vaikuttaa omien ja työtovereiden etujen ajamiseen 
5.  q Tuloksia saavutetaan vain yhteistoiminnalla 
6.  q Ay-toiminta on minulle osa yhteiskunnallista vaikuttamista 
7.  q Muu syy 

 

EDUNVALVONTA 
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19. Miten hyvin liittosi on mielestäsi onnistunut seuraavien tehtävien hoitamisessa?  

 5 = erittäin 
hyvin 

4 = melko 
hyvin 

3 = 
neutraali 

2 = melko 
huonosti 

1 = erittäin 
huonosti 

1. Palkkaehtojen parantaminen ........................  q q q q q 
2. Työaikajärjestelmien parantaminen ...............  q q q q q 
3. Työllisyyden turvaaminen .............................  q q q q q 
4. Määräaikaisten työntekijöiden aseman 

parantaminen ..............................................  
q q q q q 

5. Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen .  q q q q q 
6. Työsuojelun parantaminen ...........................  q q q q q 
7. Työntekijän vaikutusmahdollisuuksien 

lisäämien oman työn järjestelyihin ................  
q q q q q 

8. Työntekijän osallistumismahdollisuuksien 
lisääminen työyhteisön kehittämisessä ..........  

q q q q q 

9. Jäsenhankinta työpaikalla ............................  q q q q q 
10. Ay-asioista tiedottaminen työpaikalla ............  q q q q q 	  
20. Miten tärkeinä pidät seuraavia SAK:laisen ay-liikkeen tehtäviä, jotka liittyvät työnantajien kanssa 

neuvoteltaviin asioihin? Asteikko: 5 = erittäin tärkeä, 4 = melko tärkeä, 3 = neutraali, 2 = ei kovin 
tärkeä, 1 = ei lainkaan tärkeä, en osaa sanoa 

 Asteikko  
1 - 5 

En osaa 
sanoa  

1. Neuvotella mahdollisimman korkea palkka työntekijöille ..................................  ____ q 
2. Kehittää työaikajärjestelmiä työntekijöiden toiveiden mukaisiksi .......................  ____ q 
3. Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja ..................................................  ____ q 
4. Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja ..............................................  ____ q 
5. Lyhentää työaikaa ........................................................................................  ____ q 
6. Parantaa työoloja ja työsuojelua ....................................................................  ____ q 
7. Parantaa määräaikaisten työntekijöiden asemaa .............................................  ____ q 
8. Parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa ..........................................................  ____ q 
9. Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoisemmaksi ja kehittävämmäksi .......  ____ q 
10. Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia ............................................  ____ q 
11. Lisätä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia oman työn järjestelyihin .............  ____ q 	  
21. Miten tärkeinä pidät seuraavia SAK:laisen ay-liikkeen yhteiskuntapoliittisia tehtäviä? 

Asteikko on 1…5, jossa 1 = ei lainkaan tärkeä ja 5 = erittäin tärkeä (Jos haluaa tietää muut luokat, 2 
= ei kovin tärkeä, 3 = neutraali, 4=melko tärkeä) 

 5 = erittäin 
tärkeä 

4 = melko  
tärkeä 

3 =  
neutraali 

2 = ei kovin  
tärkeä 

1 = ei lain-
kaan tärkeä 

1. Turvata työllisyys ......................................................  q q q q q 
2. Turvata työpaikkasi toimialan tulevaisuus Suomessa ....  q q q q q 
3. Pitää huolta työttömyysturvan riittävästä tasosta .........  q q q q q 
4. Pitää huolta eläke-etujen ja sosiaaliturvan riittävästä 

tasosta .....................................................................  
q q q q q 

5. Pitää huolta lapsiperheiden toimeentulosta ja 
palveluista ................................................................  

q q q q q 

6. Huolehtia siitä, että palkansaajien verotus pysyy 
kohtuullisella tasolla ..................................................  

q q q q q 

7. Puolustaa kunnan ja valtion palveluita ........................  q q q q q 	  
22. Olisitko valmis lakkoon tai ulosmarssiin… 

 KYLLÄ EI EN OSAA 
SANOA 

1. jos työnantajasi kohtelisi työkaveriasi epäoikeudenmukaisesti .......................  q q q 
2. jos työnantajasi heikentäisi työpaikkasi henkilöstön työehtoja .......................  q q q 
3. jos valtiovalta muuttaisi sosiaaliturvaa, eläke-etuja tai esim. työaikalakia 

työntekijöiden edun vastaisesti ...................................................................  
q q q 

4. jos työpaikkasi työntekijöitä irtisanotaan .....................................................  q q q 
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JÄSENPALVELUT 

	  
23. Mitä seuraavista tiedonlähteistä käytät ay-liikettä koskevissa asioissa? 

 KYLLÄ EI 
1. Oman liiton lehti ..............................................................................................................  q q 
2. SAK:n lehdet q q 
3. Keskustelu luottamushenkilöiden kanssa ..........................................................................  q q 
4. Keskustelu työkaverin kanssa ..........................................................................................  q q 
5. Oman liiton Internet-sivut ...............................................................................................  q q 
6. SAK:n Internet-sivut .......................................................................................................  q q 
7. Sosiaalinen media (esim. Facebook, keskustelufoorumit) ...................................................  q q 
8. Televisio ........................................................................................................................  q q 
9. Radio ............................................................................................................................  q q 
10. Sanomalehdet ................................................................................................................  q q 	  
24. Miten tärkeinä pidät itsellesi seuraavia jäsenpalveluja? 

Asteikko on 1…5, jossa 1 = ei lainkaan tärkeä ja 5 erittäin tärkeä (Jos haluaa tietää muut luokat, 2 = 
ei kovin tärkeä, 3 = neutraali, 4=melko tärkeä) 

 5 = erittäin 
tärkeä 

4 = melko  
tärkeä 

3 =  
neutraali 

2 = ei kovin  
tärkeä 

1 = ei lain-
kaan tärkeä 

1. Ammattiyhdistyskoulutus .............................  q q q q q 
2. Yleissivistävä koulutus (esim. kielet, ATK, 

sosiaalipolitiikka, elämänhallinta) ..................  
q q q q q 

3. Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus ......  q q q q q 
4. Oikeusaputoiminta .......................................  q q q q q 
5. Työttömyyskassapalvelut .............................  q q q q q 
6. Liiton aluetoimistopalvelut ............................  q q q q q 
7. Liiton neuvonta- ja asiantuntijapalvelut .........  q q q q q 
8. Lomatoiminta ..............................................  q q q q q 
9. Vakuutusturva .............................................  q q q q q 
10. Liiton lehti ...................................................  q q q q q 
11. Liiton Internet-sivut .....................................  q q q q q 
12. Jäsenille suunnatut tapahtumat 

(retkeilypäivät, teatteriretket jne.)  ...............  
q q q q q 

13. Erilaiset ostoedut .........................................  q q q q q 	  
25. A. Saatko tai oletko joskus saanut alasi työttömyyskassalta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa? 

1. q Kyllä  2. q Ei   	  
Kysytään jos vastannut 25.A.1. KYLLÄ:  
25.B. Miten tyytyväinen olet saamaasi palveluun? 
Asteikko on 1…5, jossa 1= en lainkaan tyytyväinen….5= erittäin tyytyväinen 

ei lainkaan tyytyväinen 1 2 3 4 5 erittäin tyyytyväinen 	  
26. Tällä hetkellä Suomessa on kolme ammatillista keskusjärjestöä SAK, STTK ja Akava. Tänä keväänä 

ammattiliitot ovat käynnistäneet hankkeen keskusjärjestöjen yhdistämiseksi. Kannatatko ajatusta? 

1. q kyllä  3.  q en osaa sanoa 
2.  q ei     	  
27. Mitä PUOLUETTA aiot äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa? (ei luetella vaihtoehtoja) 

1. q Kansallinen Kokoomus  7. q Vasemmistoliitto 
2.  q Perussuomalaiset  8. q Vihreä liitto 
3.  q Ruotsalainen Kansanpuolue  9. q Muu puolue tai ryhmä 
4. q Suomen Keskusta  10. q En aikoisi äänestää 
5. q Suomen Kristillinen Liitto  11. q En osaa sanoa 
6. q Suomen Sosialidemokraattinen Puolue  12. q En halua ilmoittaa kantaani  

KIITOS VASTAUKSISTA! 
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LIITE 2. FAKTORIANALYYSI

Faktorianalyysilla voidaan ryhmitellä isojakin asiakokonaisuuksia. Siinä lasketaan kaikkien 

mukana olevien muuttujien korrelaatiot keskenään ja muodostetaan niiden perusteella 

aineistoa mahdollisimman hyvin kuvaavia muuttujaryhmiä, faktoreita. Tässä tutkimukses-

sa käytetyssä faktoriratkaisussa löydettiin 4 faktoria.

Faktorit pyritään muodostamaan mahdollisimman erilaisiksi, mikä tarkoittaa sitä, että 

faktorien välinen yhteys, korrelaatio, on mahdollisimman pieni ja faktoriin kuuluvien 

muuttujien korrelaatiot faktoriin ja samalla toisiinsa taas mahdollisimman suuret. Muut-

tujan tulisi olla yhteydessä vain yhteen faktoriin.

Faktorit ovat aineistosta luotuja uusia muuttujia, jotka kuvaavat erilaisia aineiston kes-

keisiä ulottuvuuksia. Tässä tutkimuksessa lomake kattaa kaikkiaan noin 120 muuttujaa ja 

aineiston ryhmittely asiakokonaisuuksiksi helpottaa monelta osin analyysia ja jäsenistön 

työtilanteen ja liiton toimintojen hahmottamista. Faktorianalyysilla pyritään löytämään 

tämän kokonaisuuden keskeisimmät piirteet.

Seuraavissa faktoritulostuksissa listataan kaikkien mukana olevien muuttujien faktori-

latauksia kullekin neljälle faktorille. Faktorilataukset kuvaavat muuttujien korrelaatiota 

faktoriin ja luvut vaihtelevat 1.0 ja -1.0 välillä kuten korrelaatioissakin. Arvo 1 tarkoittaa 

täyttä korrelaatiota, arvo -1 täyttä negatiivista korrelaatiota ja arvo 0 sitä, että muuttujal-

la ei ole yhteyttä faktoriin. Tässä tapauksessa vastaukset tarkasteltavia muuttujia

koskeviin kysymyksiin menevät satunnaisesti ristiin.

Faktorin sisältö muodostuu korkeimpien faktorilatausten saaneiden muuttujien perus-

teella. Niiden yhteys faktoriin on suurin. Seuraavassa faktorit on listattu muuttujittain 

latausten voimakkuuden perusteella. Mikäli yhteys on miinusmerkkinen, yhteys on kään-

teinen, mutta voimakkuus on sama.

Käsiteltävät muuttujat on muutettu järjestysasteikollisiksi. Alla olevissa listauksissa on 

mukana paljon asennekysymyksiä ja niissä suunta on positiivisesta negatiiviseen. Arvo 1 

on positiivinen ja arvo 5 (esim.) negatiivinen. Puoluemuuttujat tms. on muutettu kyllä— 

ei-muuttujiksi, esim. on puolueen kannattaja—ei ole puolueen kannattaja. Täydelliset 

muuttujatekstit ja luokitusten suunnat voi tarkistaa kysymyslomakkeesta liitteestä 1.

Tässä faktorianalyysissa lomakkeen kysymyksistä, muuttujista, muodostui neljä faktoria, 

jotka on nimetty voimakkaimpia latauksia saaneiden muuttujien perusteella seuraavasti:

          1. faktori:  Edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus

          2. faktori:  Työttömyysturva

          3. faktori:  Osallistuminen ja lakkovalmius

          4. faktori:  Odotukset työmarkkinoilla

Tarkemman kuvan faktorien sisällöstä saa alla olevasta faktorittaisesta muuttujalistauk-

sesta. Vasen sarake ilmaisee muuttujan kysymyskoodin lomakkeella. Muuttujanimiä on 
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usein lyhennetty. Aluksi esitetään lista kaikkien mukana olevien muuttujien latauksista 

kullakin neljällä faktorilla. Sitä seuraavat faktorittaiset muuttujalistat. Kultakin faktorilta 

esitetään lista faktorilla korkeimpia latauksia saaneista muuttujista latauksen suuruus-

järjestyksessä. Listassa ovat mukana muuttujat joiden lataus faktorilla on vähintään noin 

0.3. Kiintoisaa on myös tieto siitä,millä asioilla ei ole yhteyttä toisiinsa. Tämä tieto löytyy 

kaikkien faktorien listauksesta, jossa ovat mukana kysymysnumerojärjestyksessä kaikkien 

muuttujien lataukset jokaisella faktorilla,

Lopuksi vielä varoitus faktorilatausten tulkinnasta. Korkeat faktorilataukset eivät mer-

kitse sitä, että muuttujaa koskevaan kysymykseen olisi vastattu sen myönteisemmin tai 

kielteisemmin kuin muihinkaan kysymyksiin. Yhteys faktoriin merkitsee vain sitä, että 

kysymyksiin on vastattu faktorilatauksen kertomassa määrin samalla tavoin. Vastaus- 

jakaumat ovat siis eri asia kuin faktorilataukset.

Seuraavassa muuttujalistaukset kaikkien faktorien osalta ja faktoreittain.

FAKTORIRATKAISU, 4 FAKTORIA (F1-F4)

Kysymyksen tunnus ja nimi         Faktorilataus

  F1 F2 F3 F4

t2 Sukupuoli -0.008 -0.063 0.115 0.033

t3 Ikä 0.072 -0.068 -0.039 -0.086

t4 Äidinkieli  -0.010 0.045 0.115  0.007

q1 Ammattikoulutus  -0.024 0.010 -0.155 0.124

q2 Työnantaja -0.023 0.072 0.009 0.092

q3 Työsuhteen kokopäiväisyys 0.163 -0.021 -0.196 -0.168

q4 Pääasiallinen toiminta 0.187 -0.034 -0.126 -0.192

q5 Työsuhteen luonne -0.113 -0.030 0.115 -0.145

q61 Miten tärkeää työssä: Hyvä palkka 0.151 0.169 -0.072 0.036

q62 Miten tärkeää työssä: Varma ja pysyvä työpaikka -0.032 0.317 0.135 0.063

q63 Miten tärkeää työssä: Helppo ja yksinkertainen työ 0.138 0.028 -0.472 0.021

q64 Miten tärkeää työssä: Mielenkiintoinen työ 0.094 0.242 0.221 0.010

q65 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus käyttää aloitekykyään 0.215 0.208 0.262 0.043

q66 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus kehittää amm.taitoaan 0.291 0.178 0.220 0.093

q67 Miten tärkeää työssä: Hyvät ylenemismahdollisuuudet  0.406 -0.011 -0.013 0.006

q68 Miten tärkeää työssä: Hyvät työkaverit -0.015 0.327 0.191 0.074

q69 Miten tärkeää työssä: Hyvät työajat 0.178 0.167 0.140 0.023

q610 Miten tärkeää työssä: Pitkät lomat 0.142 0.224 -0.118 -0.060

q611 Miten tärkeää työssä: Työ jossa on vastuuta 0.197 0.261 0.140 -0.029

q612 Miten tärkeää työssä: Hyvä esimies 0.031 0.381 0.227 0.046

q7 Onko työpaikalla/työalalla luottamusmies tai vastaava 0.061 0.004 0.038 -0.003

q8 Työpaikan koko -0.009 -0.021 -0.069 0.021

q91 Ideoiden esittäminen parantaakseen omaa työtään -0.075 -0.006 0.498 -0.083

q92 deoiden esittäminen parantaakseen tuotteita, palveluja -0.061 -0.011 0.498 -0.068

q101 Odotukset työmarkkinoilla: Työttömyyden pelko -0.052 0.064 -0.031 0.906

q102 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää ettei osaaminen riitä -0.057 0.073 -0.015 0.616
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q103 Odotukset työmarkkinoilla: Ei ole huolissaan 0.046 -0.056 0.008 -0.978

q104 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää terveyden riittävyyttä -0.174 0.114 0.074 0.281

q105 Odotukset työmarkkinoilla: Toinen koulutus -0.099 0.063 0.339 0.145

q106 Odotukset työmarkkinoilla: Yrittäjyys -0.050 0.010 0.170 0.040

q107 Odotukset työmarkkinoilla: Voi pienentää palkkaansa 0.071 -0.042 0.091 0.144

q108 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää ikäsyrjintää -0.107 0.069 0.165 0.313

q109 Odotukset työmarkkinoilla: Voi vähentää työaikaansa -0.050 0.009 0.127 0.120

q11 Ammattiliiton jäsenyyden kesto 0.051 -0.050 -0.187 -0.058

q121 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Edunvalvonta 0.227 0.278 0.094 -0.052

q122 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Työttömyysturva -0.053 0.356 0.105 0.139

q123 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Turvallisuuden tunne 0.050 0.336 0.027 0.044

q124 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Tuki AY-liikkeen tavoitt. 0.483 0.105 0.086 -0.039

q125 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Porukkaan kuuluminen 0.322 0.151 -0.076 0.014

q126 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Pakko 0.381 -0.102 -0.313 0.010

q127 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Työolojen kehittämishalu 0.470 0.069 0.042 -0.049

q13 Ammattiyhdistysaktiivi  0.159 0.015 0.312 0.015

q15 Onko ollut luottamustehtäviä ay-liikkeessä/työpaikalla 0.146 -0.036 0.153 0.010

q14 SAK:n tai ammattiliiton koulutukseen osallistuminen 2 v. 0.000 -0.085 -0.015 -0.020

q161 Voisiko ajatella: luottamustehtävää työpaikalla 0.079 0.029 0.573 0.038

q162 Voisiko ajatella: osallistua uusien jäsenten hankintaan 0.080 0.061 0.544 0.121

q163 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton tilaisuuksiin 0.111 -0.008 0.559  0.079

q164 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton toimintaan 0.145 -0.025 0.516 0.078

q165 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton ay-koulutukseen 0.100 -0.039 0.605 0.072

q17A Ammattiosaston toimintaan osallistuminen 2 vuoden aikana 0.144 0.017 0.289 -0.024

q17B1 Ammattios.kokoukset ovat jäsenille tärkeä keskustelufoorumi 0.306 0.177 0.028 -0.123

q17B2 Ammattios.yksi keskeinen tehtävä on yhteekuuluvuuden lis. 0.292 0.236 0.098 -0.091

q17B3 Tehokkaaseen edunvalv. riittää luottamusmies/ts-valtuutettu 0.271 -0.166 -0.430 -0.009

q17B4 Työpaikalla paikallisissa sopimuksissa onnistuttu hyvin 0.269 0.026 -0.223 -0.124

q191 Liitto onnistunut: Palkkaehtojen parantaminen 0.578 -0.009 -0.331 -0.044

q192 Liitto onnistunut: Työaikajärjestelmien parantaminen 0.552 0.074 -0.323 -0.084

q193 Liitto onnistunut: Työllisyyden turvaaminen  0.530 0.052 -0.332 -0.067

q194 Liitto onnistunut: Määräaikaisten aseman parantaminen 0.592 0.036 -0.333 -0.056

q195 Liitto onnistunut: Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen 0.584 0.033 -0.341 -0.092

q196 Liitto onnistunut: Työsuojelun parantaminen 0.496 0.132 -0.215 -0.069

q197 Liitto onnistunut: Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 0.610 -0.005 -0.345 -0.060

q198 Liitto onnistunut: Osallistumismahdollisuuksien lisääminen  0.615 0.029 -0.370 -0.053

q199 Liitto onnistunut: Jäsenhankinta työpaikalla 0.516 0.095 -0.259 -0.112

q1910 Liitto onnistunut: Ay-asioista tiedottaminen 0.487 0.009 -0.266 -0.091

q201 Neuvotella mahdollisimman korkea palkka työntekijöille 0.167 0.501 -0.107 -0.069

q202 Kehittää työaikajärjestelmiä työntekijöiden toiveiden muk.  0.135 0.548 -0.115 0.021

q203 Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja  0.040 0.573 -0.027 0.035

q204 Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja 0.022 0.557 0.092 0.040

q205 Lyhentää työaikaa 0.315 0.089 -0.409 -0.004

q206 Parantaa työoloja ja työsuojelua 0.029 0.578 0.047 0.027

q207 Parantaa määräaikaisten työntekijöiden asemaa 0.129 0.502 0.066 0.080

q208 Parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa  0.168 0.471 0.077 0.052
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q209 Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoiseksi 0.331 0.341 -0.098 0.066

q2010 Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia 0.274 0.488 0.013 0.041

q2011 Lisätä työntekijöiden osallistumismahd. oman työn. suunn. 0.196 0.451 -0.070 0.034

q211 Turvata työllisyys -0.069 0.740 0.079 -0.006

q212 Turvata työpaikan tulevaisuus Suomessa -0.001 0.657 0.047 0.007

q213 Pitää huolta työttömyysturvan riittävästä tasosta -0.111 0.769 0.116 0.020

q214 Pitää huolta eläke-etujen ja sosiaaliturvan tasosta -0.078 0.725 0.115 0.018

q215 Pitää huolta lapsiperheiden toimeentulosta  -0.022 0.724 0.069 0.012

q216 Huolehtia siitä, että palkansaajien verotus kohtuullista -0.061 0.737 0.084 -0.021

q217 Puolustaa kunnan ja valtion palveluita 0.047 0.663 -0.029 -0.044

q221 Valmius lakkoon, työkaverin epäoikeudenmukainen kohtelu  -0.174 0.155 0.615 0.067

q222 Valmius lakkoon, jos työnantaja heikentäisi työehtoja -0.232 0.153 0.634 0.086

q223 Lakkoon, valtio muutt. sos.turvaa, eläke-etuja työaikalakia -0.214 0.149 0.612 0.067

q224 Valmius lakkoon, jos työpaikan työntekijöitä irtisanotaan  -0.154 0.241 0.531 0.086

q231 Käyttää tiedonlähteenä: Oman liiton lehti -0.138 0.119 0.266 0.061

q232 Käyttää tiedonlähteenä: SAK:n lehdet 0.373 -0.140 -0.195 -0.041

q233 Käyttää tiedonlähteenä: Keskustelu luottamushenk. kanssa 0.213 -0.009 0.265 -0.087

q234 Käyttää tiedonlähteenä: Keskustelu työkaverin kanssa 0.005 0.128 0.314 -0.034

q235 Käyttää tiedonlähteenä: Oman liiton Internet-sivut 0.103 0.006 0.327 -0.011

q236 Käyttää tiedonlähteenä: SAK:n Internet-sivut 0.322 -0.124 0.023 -0.000

q237 Käyttää tiedonlähteenä: Sosiaalinen media 0.099 -0.030 0.348 -0.025

q238 Käyttää tiedonlähteenä: Televisio -0.083 0.144 0.521 0.020

q239 Käyttää tiedonlähteenä: Radio 0.059 0.103 0.500 -0.009

q2310 Käyttää tiedonlähteenä: Sanomalehdet 0.030 0.139  0.485  -0.002

q241 Jäsenpalvelun tärkeys: Ammattiyhdistyskoulutus 0.720 -0.070 0.090 -0.057

q242 Jäsenpalvelun tärkeys: Yleissivistävä koulutus(kielet,ATK)  0.689 -0.021 0.123 -0.027

q243 Jäsenpalvelun tärkeys: Ammatillinen jatko/täyd.koulutus 0.592 0.058 0.236 -0.028

q244 Jäsenpalvelun tärkeys: Oikeusaputoiminta 0.396 0.257 0.279 -0.010

q245 Jäsenpalvelun tärkeys: Työttömyyskassapalvelut 0.074 0.473 0.205 0.047

q246 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton aluetoimistopalv  0.489 0.216 0.215 -0.084

q247 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton neuvonta/asiantuntijapalvelut 0.291 0.294 0.286 -0.003

q248 Jäsenpalvelun tärkeys: Lomatoiminta 0.634 0.077 -0.011 -0.082

q249 Jäsenpalvelun tärkeys: Vakuutusturva 0.550 0.166 0.117 -0.033

q2410 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton lehti 0.500 0.285 0.133 0.018

q2411 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton Internet-sivut 0.554 0.167 0.187 0.009

q2412 Jäsenpalvelun tärkeys: Jäsenille suunnatut tapahtumat 0.543 0.146 0.056 -0.050

q2413 Jäsenpalvelun tärkeys: Erilaiset ostoedut 0.535 0.111 0.026 -0.040

q25A Onko saanut työttömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa -0.164 0.065 0.290 0.203

q25B Tyytyväisyys työttömyyskassan palveluun -0.108 0.091 0.289 0.146

q26 Keskusjärjestöjen yhdistymisen kannatus -0.084 0.053 0.256 0.015

q27 Äänestysaikomus 2015 eduskuntavaaleissa (kyllä-ei) 0.345 -0.079 -0.104 -0.047

1. faktori: Edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus   F1

q241 Jäsenpalvelun tärkeys: Ammattiyhdistyskoulutus    0.720

q242 Jäsenpalvelun tärkeys: Yleissivistävä koulutus (kielet,ATK)    0.689
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q248 Jäsenpalvelun tärkeys: Lomatoiminta   0.634

q198 Liitto onnistunut: Osallistumismahdollisuuksien lisääminen    0.615

q197 Liitto onnistunut: Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen   0.610

q194 Liitto onnistunut: Määräaikaisten aseman parantaminen    0.592

q243 Jäsenpalvelun tärkeys: Ammatillinen jatko/täyd.koulutus   0.592

q195 Liitto onnistunut: Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen   0.584

q191 Liitto onnistunut: Palkkaehtojen parantaminen   0.578

q2411 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton Internet-sivut   0.554

q192 Liitto onnistunut: Työaikajärjestelmien parantaminen   0.552

q249 Jäsenpalvelun tärkeys: Vakuutusturva   0.550

q2412 Jäsenpalvelun tärkeys: Jäsenille suunnatut tapahtumat    0.543

q2413 Jäsenpalvelun tärkeys: Erilaiset ostoedut    0.535

q193 Liitto onnistunut: Työllisyyden turvaaminen    0.530

q199 Liitto onnistunut: Jäsenhankinta työpaikalla   0.516

q2410 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton lehti   0.500

q196 Liitto onnistunut: Työsuojelun parantaminen    0.496

q246 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton aluetoimistopalv    0.489

q1910 Liitto onnistunut: Ay-asioista tiedottaminen   0.487

q124 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Tuki AY-liikkeen tavoitt.   0.483

q127 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Työolojen kehittämishalu    0.470

q67 Miten tärkeää työssä: Hyvät ylenemismahdollisuuudet    0.406

q244 Jäsenpalvelun tärkeys: Oikeusaputoiminta   0.396

q126 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Pakko   0.381

q232 Käyttää tiedonlähteenä: SAK:n lehdet    0.373

q27 Äänestysaikomus 2015 eduskuntavaaleissa (kyllä-ei)   0.345

q209 Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoiseksi   0.331

q125 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Porukkaan kuuluminen   0.322

q236 Käyttää tiedonlähteenä: SAK:n Internet-sivut   0.322

q205  Lyhentää työaikaa   0.315

q17B1 Ammattios.kokoukset ovat jäsenille tärkeä keskustelufoorumi   0.306

q17B2 Ammattios.yksi keskeinen tehtävä on yhteekuuluvuuden lis.   0.292

q66 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus kehittää amm.taitoaan    0.291

q247 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton neuvonta/asiantuntijapalvelut   0.291

q2010 Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia   0.274

q17B3 Tehokkaaseen edunvalv. riittää luottamusmies/ts-valtuutettu   0.271

q17B4 Työpaikalla paikallisissa sopimuksissa onnistuttu hyvin   0.269

q222 Valmius lakkoon, jos työnantaja heikentäisi työehtoja   -0.232

q121 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Edunvalvonta   0.227

2. faktori: Työttömyysturva   F2

q213 Pitää huolta työttömyysturvan riittävästä tasosta   0.769

q211 Turvata työllisyys   0.740

q216 Huolehtia siitä, että palkansaajien verotus kohtuullista   0.737

q214 Pitää huolta eläke-etujen ja sosiaaliturvan tasosta   0.725

q215 Pitää huolta lapsiperheiden toimeentulosta   0.724
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q217 Puolustaa kunnan ja valtion palveluita   0.663

q212 Turvata työpaikan tulevaisuus Suomessa   0.657

q206 Parantaa työoloja ja työsuojelua   0.578

q203 Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja   0.573

q204 Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja   0.557

q202 Kehittää työaikajärjestelmiä työntekijöiden toiveiden muk.   0.548

q207 Parantaa määräaikaisten työntekijöiden asemaa   0.502

q201 Neuvotella mahdollisimman korkea palkka työntekijöille   0.501

q2010 Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia   0.488

q245 Jäsenpalvelun tärkeys: Työttömyyskassapalvelut   0.473

q208 Parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa   0.471

q2011 Lisätä työntekijöiden osallistumismahd. oman työn. suunn.   0.451

q612 Miten tärkeää työssä: Hyvä esimies   0.381

q122 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Työttömyysturva   0.356

q209 Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoiseksi   0.341

q123 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Turvallisuuden tunne   0.336

q68 Miten tärkeää työssä: Hyvät työkaverit   0.327

q62 Miten tärkeää työssä: Varma ja pysyvä työpaikka   0.317

q247 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton neuvonta/asiantuntijapalvelut   0.294

q2410 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton lehti   0.285

3. faktori: Osallistuminen ja lakkovalmius   F3

q222 Valmius lakkoon, jos työnantaja heikentäisi työehtoja    0.634

q221 Valmius lakkoon, työkaverin epäoikeudenmukainen kohtelu   0.615

q223 Lakkoon, valtio muutt. sos.turvaa, eläke-etuja työaikalakia   0.612

q165 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton ay-koulutukseen    0.605

q161 Voisiko ajatella: luottamustehtävää työpaikalla   0.573

q163 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton tilaisuuksiin    0.559

q162 Voisiko ajatella: osallistua uusien jäsenten hankintaan   0.544

q224 Valmius lakkoon, jos työpaikan työntekijöitä irtisanotaan   0.531

q238 Käyttää tiedonlähteenä: Televisio   0.521

q164 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton toimintaan    0.516

q239 Käyttää tiedonlähteenä: Radio   0.500

q91 Ideoiden esittäminen parantaakseen omaa työtään   0.498

q92 Ideoiden esittäminen parantaakseen tuotteita, palveluja   0.498

q2310 Käyttää tiedonlähteenä: Sanomalehdet   0.485

q63 Miten tärkeää työssä: Helppo ja yksinkertainen työ   -0.472

q17B3 Tehokkaaseen edunvalv. riittää luottamusmies/ts-valtuutettu   -0.430

q205 Lyhentää työaikaa   -0.409

q198 Liitto onnistunut: Osallistumismahdollisuuksien lisääminen   -0.370

q237 Käyttää tiedonlähteenä: Sosiaalinen media   0.348

q197 Liitto onnistunut: Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen   -0.345

q195 Liitto onnistunut: Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen   -0.341

q105 Odotukset työmarkkinoilla: Toinen koulutus   0.339

q194 Liitto onnistunut: Määräaikaisten aseman parantaminen   -0.333
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q193 Liitto onnistunut: Työllisyyden turvaaminen   -0.332

q191 Liitto onnistunut: Palkkaehtojen parantaminen    -0.331

q235 Käyttää tiedonlähteenä: Oman liiton Internet-sivut   0.327

q192 Liitto onnistunut: Työaikajärjestelmien parantaminen    -0.323

q234 Käyttää tiedonlähteenä: Keskustelu työkaverin kanssa   0.314

q126 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Pakko   -0.313

q13 Ammattiyhdistysaktiivi   0.312

q25A Onko saanut työttömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa    0.290

q17A Ammattiosaston toimintaan osallistuminen 2 vuoden aikana    0.289

q25B Tyytyväisyys työttömyyskassan palveluun   0.289

q247 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton neuvonta/asiantuntijapalvelut   0.286

q244 Jäsenpalvelun tärkeys: Oikeusaputoiminta   0.279

q1910 Liitto onnistunut: Ay-asioista tiedottaminen   -0.266

q231 Käyttää tiedonlähteenä: Oman liiton lehti    0.266

q233 Käyttää tiedonlähteenä: Keskustelu luottamushenk. kanssa    0.265

q65 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus käyttää aloitekykyään    0.262

q199 Liitto onnistunut: Jäsenhankinta työpaikalla   -0.259

4. faktori: Odotukset työmarkkinoilla   F4

q103 Odotukset työmarkkinoilla: Ei ole huolissaan   -0.978

q101 Odotukset työmarkkinoilla: Työttömyyden pelko   0.906

q102 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää ettei osaaminen riitä   0.616

q108 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää ikäsyrjintää    0.313

q104 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää terveyden riittävyyttä    0.281

q25A Onko saanut työttömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa    0.203

q4 Pääasiallinen toiminta    -0.192

q3 Työsuhteen kokopäiväisyys   -0.168

q25B Tyytyväisyys työttömyyskassan palveluun   0.146

q105 Odotukset työmarkkinoilla: Toinen koulutus   0.145

q5 Työsuhteen luonne    -0.145

q107 Odotukset työmarkkinoilla: Voi pienentää palkkaansa    0.144
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LIITE 3. PAM- JA SAK-AINEISTOJEN SUORAT JAKAUMAT

Vasemmalla PAMin 2015 tulokset % N=961. Oikealla muu SAK N=1539.

q1,q2 jne ovat muuttujatunnuksia ja niiden alla ovat luokkatunnukset.

0-tunnus on ei vastannut, ellei toisin mainita.

% on laskettu kaikista vastaajista, siis mukana myös 0-luokka.

  PAM SAK

t2 Sukupuoli

   N  %  %

mies 218 22.7 60.4

nainen   743 77.3 39.6

yhteensä 961 100.0 100.0

   N=1539

t3 Ikä

   N  %  %

-20 2 0.2   0.2

-30 237 24.7 16.0

-40 290 30.2  20.2

-50 188 19.6  25.7

-60 236 24.6  37.5

61- 8 0.8 0.4

yhteensä 961 100.0 100.0 

   N=1539

t4 Äidinkieli

 N  %  %

suomi 925 96.3 96.0

ruotsi 16 1.7 3.2

muu 20 2.1 0.8

yhteensä 961 100 100.0

 PAM    SAK

 %   %

q1 Ammattikoulutus

    0.1

1  8.6 Ei tutkintoa 8.4

2 70.6 Ammattitutkinto 77.8

3 11.0 Opistotason tutkinto 6.5

4  8.4 Korkeakoulututkinto 6.0

5  1.3 Muu 1.1

  100.0 Yhteensä  100.0
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q2 Työnantaja

0  0.3    0.2

1 18.8 Julkinen sektori   36.4

2 79.9 Yksityinen sektori 61.5

3  0.8 Kolmas sektori 0.8

4  0.2 Yrittäjä 0.3

5  Muu  0.8

 100.0 Yhteensä 100.0

q3 Työsuhteen kokopäiväisyys

1 69.4 Kyllä 76.6

2 30.6 Ei 23.4

 100.0 Yhteensä 100.0

q31 Työsuhteen osa-aikaisuus

0 86.6   93.4

1 11.8  Osa-aikainen 4.9

2  1.5  Muu  1.7

  100.0  100.0

q4 Pääasiallinen toiminta

1 82.6 Palkansaaja 82.4

2 0.1 Yrittäjä 0.3

  Ammatinharjoittaja 0.1

4 0.1 Freelancer 0.5

6 17.2 Ei työssä  16.8

 100.0 Yhteensä  100.0

q5A Työsuhteen luonne

0 17.4   17.6

1 71.1 Vakituinen työsuhde 74.1

2  9.5 Määräaikainen 7.1

3  1.3 Vuokratyöf. vakit.  0.8

4  0.6 Vuokratyöf. määräaik. 0.3

 100.0  100.0

q5B Yritystoiminnan aloitus

0 99.8  99.2

1  0.2 Oma valinta 0.8

2  Pakkoyrittäjyys 0.1

 100.0  100.0
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q61 Miten tärkeää työssä: Hyvä palkka

0 17.2 Eos 17.2
1  0.2 Ei lainkaan tärkeä  0.2

2  0.6 Ei kovin tärkeä 0.5

3  7.0 Neutraali   7.2

4 49.3 Melko tärkeä   45.8

5 25.7 Erittäin tärkeä 29.1

  100.0 Yhteensä  100.0

q62 Miten tärkeää työssä: Varma ja pysyvä työpaikka

0 17.7 Eos 17.2

  Ei lainkaan tärkeä  0.2

2  0.6 Ei kovin tärkeä 0.6

3  2.7 Neutraali   2.4

4 32.1 Melko tärkeä   38.4

5 47.0 Erittäin tärkeä 41.1

  100.0 Yhteensä  100.0

q63 Miten tärkeää työssä: Helppo ja yksinkertainen työ

0 17.9 Eos 18.3

1  7.0 Ei lainkaan tärkeä  6.2

2 18.4 Ei kovin tärkeä 20.1

3 27.6 Neutraali  23.3

4 23.6 Melko tärkeä 24.1

5  5.5 Erittäin tärkeä 8.0

  100.0 Yhteensä  100.0

q64 Miten tärkeää työssä: Mielenkiintoinen työ

0 17.4 Eos 17.5

1  0.2 Ei lainkaan tärkeä  0.1

2  0.8 Ei kovin tärkeä 0.3

3  7.5 Neutraali   5.7

4 41.5 Melko tärkeä  46.1

5 32.6 Erittäin tärkeä 30.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q65 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus käyttää aloitekykyään

0 17.7 Eos 18.6

  Ei lainkaan tärkeä 0.3

2 1.3 Ei kovin tärkeä 2.3

3 12.4 Neutraali  15.0

4 47.8 Melko tärkeä 46.7

5 20.7 Erittäin tärkeä 17.1

 100.0 Yhteensä  100.0
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q66 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan

0 17.6 Eos 18.5

1  0.3 Ei lainkaan tärkeä  0.3

2  1.7 Ei kovin tärkeä 1.5

3 12.5 Neutraali  16.4

4 46.7 Melko tärkeä 43.5

5 21.1 Erittäin tärkeä 19.9

 100.0 Yhteensä 100.0

q67 Miten tärkeää työssä: Hyvät ylenemismahdollisuudet

0 18.0 Eos 17.9

1  2.3 Ei lainkaan tärkeä 4.9

2  6.4 Ei kovin tärkeä 8.1

3 26.5 Neutraali  29.9

4 38.2 Melko tärkeä 30.5

5  8.5 Erittäin tärkeä 8.7

  100.0 Yhteensä  100.0

q68 Miten tärkeää työssä: Hyvät työkaverit

0 17.3 Eos 17.3

1  0.1 Ei lainkaan tärkeä  0.1

2  0.5 Ei kovin tärkeä 0.4

3  5.4 Neutraali   3.9

4 37.2 Melko tärkeä   41.8

5 39.5 Erittäin tärkeä 36.5

  100.0 Yhteensä  100.0

q69 Miten tärkeää työssä: Hyvät työajat

0 17.3 Eos 17.2

  Ei lainkaan tärkeä  0.2

2  1.8 Ei kovin tärkeä 0.9

3 13.2 Neutraali   9.6

4 46.2 Melko tärkeä 48.7

5 21.4 Erittäin tärkeä 23.5

  100.0 Yhteensä  100.0

q610 Miten tärkeää työssä: Pitkät lomat

0 17.4 Eos 17.3

1  0.8 Ei lainkaan tärkeä  0.6

2  2.8 Ei kovin tärkeä 3.1

3 24.5 Neutraali  20.2

4 41.9 Melko tärkeä   40.0

5 12.6 Erittäin tärkeä 18.6

  100.0 Yhteensä  100.0
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q611 Miten tärkeää työssä: Työ jossa on vastuuta

0 17.5 Eos 17.3

1  0.1 Ei lainkaan tärkeä  0.3

2  2.1 Ei kovin tärkeä 1.4

3 12.9 Neutraali  15.2

4 49.7 Melko tärkeä 50.4

5 17.7 Erittäin tärkeä 15.3

  100.0 Yhteensä  100.0

q612 Miten tärkeää työssä: Hyvä esimies

0 17.3 Eos 17.3

1  0.1 Ei lainkaan tärkeä  0.1

2  0.4 Ei kovin tärkeä 0.5

3  5.2 Neutraali   5.6

4 37.8 Melko tärkeä 43.7

5 39.2 Erittäin tärkeä 32.9

  100.0 Yhteensä  100.0

q7 Onko työpaikalla/työalalla luottamusmies tai vastaava

0 17.2 Ei vastausta 16.8

1 61.4 Kyllä 65.7

2 11.1 Ei   9.9

3 10.2 Eos  7.7

  100.0  100.0

q8 Työpaikan koko

0 17.6 Ei vastausta   17.2

1 16.2 1-9 henkilöä   11.8

2 49.6 10-49 henkilöä 43.9

3 14.7 50-250 henkilöä 19.0

4  2.0 yli 250 henkilöä 8.2

  100.0 Yhteensä  100.0

q91 Ideoiden esittäminen parantaakseen omaa työtään

0 17.4 Ei vastausta   17.6

1 29.2 Kyllä   30.1

2 53.4 Ei 52.2

  100.0 Yhteensä  100.0

q92 Ideoiden esittäminen parantaakseen tuotteita tai palveluja

0 17.4 Ei vastausta   17.6

1 23.4 Kyllä   22.7

2 59.2 Ei  59.6

  100.0 Yhteensä  100.0
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q101 Odotukset työmarkkinoilla: Työttömyyden pelko

1 22.5 Kyllä   22.8

2 68.8 Ei  68.4

3  8.7 Eos  8.8

  100.0 Yhteensä  100.0

q102 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää ettei osaaminen riitä

1 11.8 Kyllä   12.0

2 80.1 Ei  80.6

3  8.1 Eos  7.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q103 Odotukset työmarkkinoilla: Ei ole huolissaan

1 65.5 Kyllä   65.3

2 25.2 Ei  26.5

3  9.3 Eos  8.2

  100.0 Yhteensä  100.0

q104 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää terveyden riittävyyttä

1 18.2 Kyllä   20.2

2 71.9 Ei  70.4

3  9.9 Eos  9.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q105 Odotukset työmarkkinoilla: Toinen koulutus

1 38.5 Kyllä   28.0

2 47.5 Ei  57.4

3 14.0 Eos 14.6

  100.0 Yhteensä  100.0

q106 Odotukset työmarkkinoilla: Yrittäjyys

1 14.2 Kyllä   13.4

2 70.4 Ei  72.7

3 15.4 Eos 13.9

  100.0 Yhteensä  100.0

q107 Odotukset työmarkkinoilla: Voi pienentää palkkaa irtisanomisten välttämiseksi

1  8.9 Kyllä   14.1

2 76.7 Ei  70.1

3 14.4 Eos 15.8

  100.0 Yhteensä  100.0
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q108 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää ikäsyrjintää

1 16.2 Kyllä   20.4

2 71.8 Ei  69.1

3 12.0 Eos 10.5

  100.0 Yhteensä  100.0

q109 Odotukset työmarkkinoilla: Voi vähentää työaikaansa

1 13.8 Kyllä   23.3

2 70.0 Ei  58.0

3 16.2 Eos 18.8

  100.0 Yhteensä  100.0

q11 Ammattiliiton jäsenyyden kesto

1  0.8 Alle 2 vuotta   6.2

2 53.4 2—10 vuotta 28.3

3 24.0 11—20 vuotta   24.1

4 21.8 Yli 20 vuotta  41.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q121 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Edunvalvonta

   0.3

1 1.1 Ei lainkaan 1.6

2 1.3 2 6.0

3 12.7 3   14.7

4 48.3 4   45.5

5 36.6 Erittäin hyvin 31.8

  100.0 Yhteensä  100.0

q122 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Työttömyysturva

    0.3

1  0.2 Ei lainkaan 0.6

2  0.4 2 0.9

3  4.8 3 7.7

4 35.8 4   38.7

5 58.8 Erittäin hyvin 51.8

  100.0 Yhteensä  100.0

q123 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Turvallisuuden tunne 

    0.3 

1  0.3 Ei lainkaan 1.4 

2  1.7 2 3.7 

3 11.6 3   15.7 

4 44.4 4   47.6 

5 42.0 Erittäin hyvin 31.2 

  100.0 Yhteensä  100.0
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q124 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Tuki AY-liikkeen tavoitteille

0  0.8    1.0

1  4.7 Ei lainkaan 8.8

2 10.0 2   11.7

3 34.3 3   33.4

4 38.4 4   31.7

5 11.7 Erittäin hyvin 13.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q125 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Porukkaan kuuluminen

0  0.8    0.7

1  8.8 Ei lainkaan 9.7

2 13.7 2   11.1

3 31.3 3   29.2

4 34.4 4   32.8

5 10.9 Erittäin hyvin 16.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q126 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Pakko

0  0.2  0.6

1 24.8 Ei lainkaan 24.0

2 24.9 2   22.9

3 29.1 3   25.5

4 16.4 4   20.6

5  4.4 Erittäin hyvin  6.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q127 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Kehittämishalu, työpaikan olot

0  0.9  0.7

1  8.1 Ei lainkaan 12.2

2 13.5 2   16.8

3 34.3 3   32.7

4 34.0 4   29.0

5  9.2 Erittäin hyvin  8.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q13 Ammattiyhdistysaktiivi

1  4.9 Kyllä   10.4

2 95.1 Ei  89.6

  100.0 Yhteensä 100.0
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q15 Onko ollut luottamustehtäviä ay-liikkeessä/työpaikalla

1  3.4 On juuri parhaillaan 7.4

2  9.1 Aiemmin, ei nyt 14.2

3 87.5 Ei koskaan 78.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q14 SAK:n tai ammattiliiton koulutukseen osallistuminen 2 vuoden aikana

1  5.4 Kyllä 7.1

2 92.5 Ei  89.5

3  2.1 Eos  3.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q161 Voisiko ajatella: luottamustehtävää työpaikalla

1 17.0 Kyllä   19.4

2 66.0 Ei  67.3

3 17.0 Eos 13.3

  100.0 Yhteensä  100.0

q162 Voisiko ajatella: osallistua uusien jäsenten hankintaan

1 21.1 Kyllä   19.4

2 64.4 Ei 67.7

3 14.5 Eos 12.9

  100.0 Yhteensä  100.0

q163 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton tai ammattiosaston tilaisuuksiin

1 26.5 Kyllä 28.8

2 56.2 Ei  55.9

3 17.2 Eos 15.2

  100.0 Yhteensä  100.0

q164 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton tai osaston toimintoihin verkossa

1 19.3 Kyllä   19.0

2 63.2 Ei  66.1

3 17.4 Eos 14.8

  100.0 Yhteensä  100.0

q165 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton tai osaston ay-koulutukseen

1 19.9 Kyllä   22.2

2 60.4 Ei  61.7

3 19.6 Eos 16.1

  100.0 Yhteensä  100.0
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q17A Ammattiosaston toimintaan osallistuminen 2 vuoden aikana

1  8.8 Kyllä   13.6

2 87.9 Ei  83.2

3  3.3 Eos  3.2

  100.0 Yhteensä  100.0

Väite:

q17B1 Ammattiosastojen kokoukset ovat jäsenille tärkeä keskustelufoorumi

0 22.9 Eos 27.9

1  1.1 Täysin eri mieltä   0.7

2  2.1 2 1.9

3 17.2 3   18.8

4 44.9 4   35.5

5 11.8 Täysin samaa mieltä   15.1

  100.0 Yhteensä  100.0

Väite:

q17B2 Ammattiosaston yksi keskeinen tehtävä on yhteenkuuluvuuden lisääminen

0 20.2 Eos 26.8

1  0.5 Täysin eri mieltä   0.5

2  4.6 2 1.6

3 21.3 3   19.6

4 41.0 4   38.7

5 12.3 Täysin samaa mieltä   12.9

  100.0 Yhteensä  100.0

Väite:

q17B3 Tehokkaaseen edunvalvontaan riittää luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu

0 24.9 Eos 29.5

1 11.6 Täysin eri mieltä  14.1

2 18.1 2   14.9

3 21.3 3   17.2

4 20.7 4   18.2

5  3.4 Täysin samaa mieltä 6.0

  100.0 Yhteensä  100.0

Väite:

q17B4 Työpaikalla tehdyissä paikallisissa sopimuksissa on onnistuttu hyvin

0 31.6 Eos 31.7

1  1.4 Täysin eri mieltä   2.1

2  4.8 2 4.8

3 21.0 3   23.2

4 33.7 4   29.1

5  7.5 Täysin samaa mieltä 9.0

  100.0 Yhteensä  100.0
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q191 Liitto onnistunut: Palkkaehtojen parantaminen

0  1.1    2.9

1  2.8 Erittäin huonosti   3.1

2  7.8 Melko huonosti  9.2

3 41.1 Neutraali  39.0

4 36.6 Melko hyvin 36.8

5 10.6 Erittäin hyvin  9.0

  100.0 Yhteensä  100.0

q192 Liitto onnistunut: Työaikajärjestelmien parantaminen

0  2.1    3.2

1  1.9 Erittäin huonosti   1.6

2  4.9 Melko huonosti  5.8

3 41.2 Neutraali  41.2

4 39.7 Melko hyvin 40.9

5 10.2 Erittäin hyvin  7.2

  100.0 Yhteensä  100.0

q193  Liitto onnistunut: Työllisyyden turvaaminen

0  1.3    3.2

1  1.8 Erittäin huonosti   2.7

2  7.0 Melko huonosti  9.2

3 39.1 Neutraali  41.7

4 40.4 Melko hyvin 34.3

5 10.4 Erittäin hyvin  8.8

  100.0 Yhteensä  100.0

q194 Liitto onnistunut: Määräaikaisten aseman parantaminen

0  2.7    5.8

1  3.1 Erittäin huonosti   3.4

2  9.3 Melko huonosti 10.1

3 42.0 Neutraali  45.5

4 33.9 Melko hyvin 26.6

5  9.0 Erittäin hyvin  8.5

  100.0 Yhteensä  100.0

q195 Liitto onnistunut: Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen

0  4.9  8.1

1  3.2 Erittäin huonosti   4.5

2  9.9 Melko huonosti  9.7

3 41.3 Neutraali 46.1

4 32.9 Melko hyvin 23.7

5  7.8 Erittäin hyvin  7.9

  100.0 Yhteensä  100.0
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q196 Liitto onnistunut: Työsuojelun parantaminen

0  2.6    4.1

1  0.7 Erittäin huonosti   0.8

2  2.9 Melko huonosti  2.5

3 32.5 Neutraali  31.3

4 49.8 Melko hyvin 50.1

5 11.5 Erittäin hyvin 11.2

  100.0 Yhteensä  100.0

q197 Liitto onnistunut: Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen oman työn suunnittelussa

0  2.4  5.1

1  1.8 Erittäin huonosti   1.5

2  7.1 Melko huonosti 7.2

3 47.3 Neutraali  49.2

4 33.4 Melko hyvin 30.8

5  8.0 Erittäin hyvin  6.2

  100.0 Yhteensä  100.0

q198 Liitto onnistunut: Osallist.mahd.lisääminen työyhteisön kehittämisessä

0  2.3    4.7

1  1.4 Erittäin huonosti   1.1

2  6.1 Melko huonosti 6.1

3 50.1 Neutraali  50.4

4 32.2 Melko hyvin 32.5

5  7.9 Erittäin hyvin  5.2

  100.0 Yhteensä  100.0

q199 Liitto onnistunut: Jäsenhankinta työpaikalla

0 2.3    5.7

1 2.6 Erittäin huonosti   3.1

2  8.2 Melko huonosti 11.2

3 40.7 Neutraali  43.7

4 36.9 Melko hyvin 30.0

5  9.2 Erittäin hyvin  6.5

  100.0 Yhteensä  100.0

q1910 Liitto onnistunut: Ay-asioista tiedottaminen

0  2.2    4.9

1  4.1 Erittäin huonosti   2.7

2  9.1 Melko huonosti  9.9

3 42.0 Neutraali  39.4

4 34.1 Melko hyvin 35.8

5  8.5 Erittäin hyvin  7.3

  100.0 Yhteensä  100.0
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Tehtävä:

q201 Neuvotella mahdollisimman korkea palkka työntekijöille

0  3.7 Eos  6.0

1  0.2 Ei lainkaan tärkeä  0.4

2  1.7 Ei kovin tärkeä 2.4

3 13.4 Neutraali  19.9

4 49.3 Melko tärkeä   51.1

5 31.6 Erittäin tärkeä 20.1

  100.0 Yhteensä  100.0

Tehtävä:

q202 Kehittää työaikajärjestelmiä työntekijöiden toiveiden mukaisiksi

0  4.9 Eos 9.0

1  0.1 Ei lainkaan tärkeä  0.2

2  1.1 Ei kovin tärkeä 1.9

3 13.8 Neutraali  19.3

4 52.5 Melko tärkeä   52.3

5 27.6 Erittäin tärkeä 17.3

  100.0 Yhteensä  100.0

Tehtävä:

q203 Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja

0  3.3 Eos  5.5

1  0.5 Ei lainkaan tärkeä  0.5

2  2.2 Ei kovin tärkeä 1.9

3 13.1 Neutraali  13.5

4 46.2 Melko tärkeä   50.9

5 34.6 Erittäin tärkeä 27.6

  100.0 Yhteensä  100.0

Tehtävä:

q204 Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja

0  3.6 Eos  5.7

1  0.5 Ei lainkaan tärkeä  0.5

2  1.4 Ei kovin tärkeä 1.6

3 10.3 Neutraali  15.1

4 43.3 Melko tärkeä   47.5

5 40.9 Erittäin tärkeä 29.7

  100.0 Yhteensä  100.0
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Tehtävä:

q205 Lyhentää työaikaa

0  9.3 Eos 12.7

1  4.0 Ei lainkaan tärkeä  4.5

2 12.0 Ei kovin tärkeä 11.9

3 32.4 Neutraali  35.4

4 34.4 Melko tärkeä   28.1

5  7.9 Erittäin tärkeä 7.4

  100.0 Yhteensä  100.0

Tehtävä:

q206 Parantaa työoloja ja työsuojelua

 0  4.0  Eos  5.1

 1  0.1  Ei lainkaan tärkeä  0.1

 2  1.0  Ei kovin tärkeä 0.6

 3  9.3  Neutraali   9.7

 4 48.2  Melko tärkeä   52.3

 5 37.4  Erittäin tärkeä 32.2

  100.0  Yhteensä  100.0

Tehtävä:

q207 Parantaa määräaikaisten työntekijöiden asemaa

0  8.0 Eos 12.2

1  0.3 Ei lainkaan tärkeä  0.5

2  1.1 Ei kovin tärkeä 1.4

3 11.2 Neutraali  17.3

4 46.0 Melko tärkeä 47.3

5 33.4 Erittäin tärkeä 21.3

  100.0 Yhteensä  100.0

Tehtävä:

q208 Parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa

0  9.3 Eos 14.9

1  0.3 Ei lainkaan tärkeä  0.7

2  1.2 Ei kovin tärkeä 1.9

3 12.0 Neutraali  18.9

4 46.3 Melko tärkeä   44.3

5 30.8 Erittäin tärkeä 19.2

  100.0 Yhteensä  100.0
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Tehtävä:

q209 Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoisemmaksi

0  7.3 Eos 13.5

1  0.6 Ei lainkaan tärkeä  1.6

2  3.1 Ei kovin tärkeä 4.5

3 24.6 Neutraali  26.6

4 48.9 Melko tärkeä   42.8

5 15.4 Erittäin tärkeä 10.9

  100.0 Yhteensä  100.0

Tehtävä:

q2010 Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia

0  3.7 Eos 11.4

1  0.3 Ei lainkaan tärkeä  0.6

2  1.9 Ei kovin tärkeä 2.9

3 19.1 Neutraali 23.8

4 51.0 Melko tärkeä   46.5

5 23.9 Erittäin tärkeä 14.7

  100.0 Yhteensä  100.0

Tehtävä:

q2011 Lisätä työntekijöiden osallistumismahd. oman työn järjestelyihin

0  6.5 Eos 10.6

1  0.2 Ei lainkaan tärkeä  0.4

2  2.2 Ei kovin tärkeä 1.6

3 19.7 Neutraali  24.6

4 52.6 Melko tärkeä   49.3

5 18.7 Erittäin tärkeä 13.5

  100.0 Yhteensä  100.0

Tehtävä:

q211 Turvata työllisyys

0  0.6 Eos  2.6

1  0.3 Ei lainkaan tärkeä  0.1

2  0.6 Ei kovin tärkeä 0.5

3  3.5 Neutraali   7.7

4 41.2 Melko tärkeä 42.7

5 53.8 Erittäin tärkeä 46.5

  100.0 Yhteensä  100.0
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Tehtävä:

q212 Turvata työpaikan toimialan tulevaisuus Suomessa

0  1.4 Eos  2.9

1  0.4 Ei lainkaan tärkeä  0.3

2  0.7 Ei kovin tärkeä 0.5

3  8.0 Neutraali  10.9

4 39.6 Melko tärkeä   47.1

5 49.9 Erittäin tärkeä 38.3

  100.0 Yhteensä  100.0

 

Tehtävä:

q21 Pitää huolta työttömyysturvan riittävästä tasosta

0  0.9 Eos  2.3

1  0.3 Ei lainkaan tärkeä -

2  0.4 Ei kovin tärkeä 0.5

3  4.7 Neutraali   7.4

4 37.3 Melko tärkeä   40.4

5 56.5 Erittäin tärkeä 49.4

  100.0 Yhteensä  100.0

Tehtävä:

q214 Pitää huolta eläke-etujen ja sosiaaliturvan riittävästä tasosta

0  0.6 Eos  2.6

1  0.4 Ei lainkaan tärkeä  0.1

2  0.3 Ei kovin tärkeä 0.5

3  4.2 Neutraali   6.5

4 41.0 Melko tärkeä   40.2

5 53.6 Erittäin tärkeä 50.2

  100.0 Yhteensä  100.0

Tehtävä:

q215 Pitää huolta lapsiperheiden toimeentulosta ja palveluista

0  0.7 Eos  2.7

1  0.5 Ei lainkaan tärkeä  0.1

2  0.9 Ei kovin tärkeä 0.5

3  4.6 Neutraali  10.1

4 40.2 Melko tärkeä   41.3

5 53.0 Erittäin tärkeä 45.4

  100.0 Yhteensä 100.0
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Tehtävä:

q216 Huolehtia siitä, että palkansaajien verotus pysyy kohtuullisella tasolla

0  0.6 Eos  3.1

1  0.3 Ei lainkaan tärkeä  0.1

2  0.7 Ei kovin tärkeä 0.5

3  6.2 Neutraali  11.8

4 40.9 Melko tärkeä   44.8

5 51.3 Erittäin tärkeä 39.7

  100.0 Yhteensä  100.0

Tehtävä:

q217 Puolustaa kunnan ja valtion palveluita

0  1.0 Eos  3.1

1  0.8 Ei lainkaan tärkeä  0.3

2  1.3 Ei kovin tärkeä 2.3

3 10.8 Neutraali  23.2

4 47.5 Melko tärkeä   46.9

5 38.6 Erittäin tärkeä 24.2

  100.0 Yhteensä  100.0

q221 Valmius lakkoon, jos työnantaja kohtelisi työkaveria epäoikeudenmukaisesti

1 46.8 Kyllä 44.9

2 29.7 Ei   29.9

3 23.5 Eos  25.2

  100.0 Yhteensä   100.0

q222 Valmius lakkoon, jos työnantaja heikentäisi työpaikan työehtoja

1 51.4 Kyllä 47.8

2 26.0 Ei   26.8

3 22.6 Eos  25.3

  100.0 Yhteensä   100.0

q223 Valmius lakkoon, jos valtio muuttaisi sosiaaliturvaa, eläke-etuja tai työaikalakia

1 50.5 Kyllä 47.0

2 26.5 Ei   28.0

3 23.0 Eos  25.0

  100.0 Yhteensä   100.0

q224 Valmius lakkoon, jos työpaikan työntekijöitä irtisanotaan

1 37.6 Kyllä 34.6

2 37.5 Ei   36.2

3 24.8 Eos  29.2

  100.0 Yhteensä   100.0
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q231 Käyttää tiedonlähteenä: Oman liiton lehti

1 84.6 Kyllä   79.5

2 15.4 Ei  20.5

  100.0 Yhteensä  100.0

q232 Käyttää tiedonlähteenä: SAK:n lehdet

1 17.9 Kyllä   26.5

2 82.1 Ei  73.5

  100.0 Yhteensä  100.0

q233 Käyttää tiedonlähteenä: Keskustelu luottamushenkilöiden kanssa

1 22.2 Kyllä   38.1

2 77.8 Ei  61.9

  100.0 Yhteensä  100.0

q234 Käyttää tiedonlähteenä: Keskustelu työkaverin kanssa

1 41.1 Kyllä   44.4

2 58.9 Ei  55.6

  100.0 Yhteensä  100.0

q235 Käyttää tiedonlähteenä: Oman liiton Internet-sivut

1 65.7 Kyllä   53.9

2 34.3 Ei  46.1

  100.0 Yhteensä  100.0

q236 Käyttää tiedonlähteenä: SAK:n Internet-sivut

1 21.5 Kyllä   26.1

2 78.5 Ei  73.9

  100.0 Yhteensä  100.0

q237 Käyttää tiedonlähteenä: Sosiaalinen media

1 16.9 Kyllä 15.5

2 83.1 Ei  84.5

  100.0 Yhteensä  100.0

q238 Käyttää tiedonlähteenä: Televisio

1 34.9 Kyllä   38.5

2 65.1 Ei  61.5

  100.0 Yhteensä  100.0

q239 Käyttää tiedonlähteenä: Radio

1 22.0 Kyllä 18.8

2 78.0 Ei  81.2

  100.0 Yhteensä 100.0
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q2310 Käyttää tiedonlähteenä: Sanomalehdet

1 33.8 Kyllä  36.6

2 66.2 Ei  63.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q241 Jäsenpalvelun tärkeys: Ammattiyhdistyskoulutus

0  0.8  1.7

1  7.1 Ei lainkaan tärkeä 12.9

2 16.6 Ei kovin tärkeä 11.2

3 35.3 Neutraali 31.4

4 30.0 Melko tärkeä 31.4

5 10.2 Erittäin tärkeä 11.3

  100.0 Yhteensä 100.0

q242 Jäsenpalvelun tärkeys: Yleissivistävä koulutus

0  0.8  1.6

1  8.3 Ei lainkaan tärkeä 13.0

2 14.8 Ei kovin tärkeä 13.1

3 36.5 Neutraali 32.0

4 29.3 Melko tärkeä 33.1

5 10.2 Erittäin tärkeä 7.2

  100.0 Yhteensä 100.0

q243 Jäsenpalvelun tärkeys: Ammatillinen jatko/täydennyskoulutus

0  0.6    2.1

1  4.0 Ei lainkaan tärkeä 10.8

2  6.4 Ei kovin tärkeä 8.3

3 33.5 Neutraali  29.8

4 41.7 Melko tärkeä   34.7

5 13.8 Erittäin tärkeä 14.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q244 Jäsenpalvelun tärkeys: Oikeusaputoiminta

0  0.9    1.8

1  1.2 Ei lainkaan tärkeä  5.1

2  1.4 Ei kovin tärkeä 3.2

3 14.1 Neutraali  24.9

4 49.2 Melko tärkeä   39.4

5 33.2 Erittäin tärkeä 25.5

  100.0 Yhteensä  100.0
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q245 Jäsenpalvelun tärkeys: Työttömyyskassapalvelut

0  0.9  1.4

1  0.2 Ei lainkaan tärkeä  0.7

2  0.3 Ei kovin tärkeä 0.5

3  5.3 Neutraali  11.0

4 36.9 Melko tärkeä   40.1

5 56.5 Erittäin tärkeä 46.2

  100.0 Yhteensä  100.0

q246 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton aluetoimistopalvelut

0  0.7    1.8

1  1.6 Ei lainkaan tärkeä  5.1

2  3.7 Ei kovin tärkeä 5.3

3 19.2 Neutraali  27.9

4 49.7 Melko tärkeä   41.5

5 25.0 Erittäin tärkeä 18.3

  100.0 Yhteensä  100.0

q247 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton neuvonta/asiantuntijapalvelut

0  0.7  1.6

1  0.9 Ei lainkaan tärkeä  1.8

2  1.6 Ei kovin tärkeä 2.3

3 13.2 Neutraali  17.0

4 47.2 Melko tärkeä   48.9

5 36.3 Erittäin tärkeä 28.3

  100.0 Yhteensä  100.0

q248 Jäsenpalvelun tärkeys: Lomatoiminta

0  1.0  1.8

1  3.9  Ei lainkaan tärkeä  7.1

2  7.5  Ei kovin tärkeä 8.1

 3 33.6  Neutraali  37.6

 4 43.2  Melko tärkeä   35.2

 5 10.7  Erittäin tärkeä 10.3

  100.0  Yhteensä  100.0

q249 Jäsenpalvelun tärkeys: Vakuutusturva

0  0.8  1.6

1  2.4 Ei lainkaan tärkeä  4.2

2  3.5 Ei kovin tärkeä 4.1

3 28.6 Neutraali  31.4

4 47.1 Melko tärkeä   41.9

5 17.6 Erittäin tärkeä 16.8

  100.0 Yhteensä  100.0
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q2410 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton lehti

0  0.8  1.6

1  1.0 Ei lainkaan tärkeä  2.1

2  6.3 Ei kovin tärkeä 7.8

3 26.1 Neutraali  34.6

4 49.9 Melko tärkeä   39.6

5 15.8 Erittäin tärkeä 14.4

  100.0  Yhteensä  100.0

q2411 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton Internet-sivut

0  0.9    1.9

1  2.5 Ei lainkaan tärkeä  7.0

2  6.5 Ei kovin tärkeä 9.4

3 24.8 Neutraali  33.0

4 47.7 Melko tärkeä   36.3

5 17.7 Erittäin tärkeä 12.5

  100.0 Yhteensä  100.0

q2412 Jäsenpalvelun tärkeys: Jäsenille suunnatut tapahtumat

0  0.9    1.9

1  3.2 Ei lainkaan tärkeä  8.8

2 11.7 Ei kovin tärkeä 10.8

3 34.4 Neutraali  40.2

4 40.3 Melko tärkeä   30.9

5  9.4 Erittäin tärkeä 7.3

  100.0 Yhteensä  100.0

q2413 Jäsenpalvelun tärkeys: Erilaiset ostoedut

0  1.1    1.5

1  3.7 Ei lainkaan tärkeä  9.0

2 11.0 Ei kovin tärkeä 11.1

3 35.4 Neutraali  37.0

4 40.4 Melko tärkeä   34.9

5  8.3 Erittäin tärkeä 6.4

  100.0 Yhteensä  100.0

q25A Onko saanut työttömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa

1 37.8 Kyllä   44.2

2 62.1 Ei  55.8

  100.0 Yhteensä  100.0
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q25B Tyytyväisyys työttömyyskassan palveluun

0 62.8  56.2

1  0.2 Ei lainkaan tyytyväinen 0.5

2  0.4 2 1.0

3  2.4 3 4.7

4 18.0 4   17.9

5 16.2 Erittäin tyytyväinen 19.8

  100.0 Yhteensä  100.0
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1. JOHDANTO


SAK:n jäsenliitot ovat teettäneet yhdessä SAK:n kanssa jäsenkyselyjä viiden vuoden 


välein vuodesta 1995 lähtien. Vuoteen 2010 asti aineiston keruun ja tallennuksen hoiti 


Tilastokeskus ja tämän vuoden 2015 tutkimuksen aineiston keräsi Innolink Research Oy.  


Raportoinnin ovat suorittaneet SAK ja jotkin liitot itsenäisesti. Tässä raportissa esitetään 


vuoden 2015 tutkimuksen tulokset Palvelualojen ammattiliiton osalta.


Ensimmäinen omista tutkimuksista vuonna 1995 tehtiin Liikealan ammattiliiton toimesta 


ennen liittojen yhdistymistä ja siihen sisältyi vain kaupan ala. Vuoden 2000 tutkimukses-


sa (Ignatius 2000) olivat mukana jo kaikki yhdistyneen liiton, Palvelualojen ammattiliiton, 


sopimusalat. Tuolloin kokemukset yhdistymisestä olivat vielä vähäisiä. Vuosien 2005  


(Sund 2005) ja 2010 (Ahtiainen 2011) tutkimuksissa seurattiin vielä PAMin liittokokonai-


suuden kehitystä ja otokseen poimittiin edustavat ryhmät kaikilta liiton sopimusaloilta. 


Tutkimuksissa ei havaittu kovinkaan suuria sopimusaloittaisia eroja liiton keskeisten toi-


mintojen painotuksissa ja tässä uudessa tutkimuksessa on luovuttu sopimusaloittaisesta 


tarkastelusta.


Suuri muutos tutkimuksessa tapahtui aineistonkeruussa. Aiemmissa tutkimuksissa  


aineisto kerättiin postikyselyllä. Nyt päätettiin siirtyä puhelinhaastattelun käyttöön.  


Puhelinhaastattelussa kato jää pieneksi, mikä mahdollistaa aiempaa pienemmän otos-


koon. Samalla vastausten edustavuus paranee, kun lähes kaikki otokseen poimitut 


vastaavat kyselyyn.


2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS


Tutkimuksen perusjoukon muodostavat edelleen liiton enintään 60-vuotiaat maksavat 


jäsenet. Opiskelijat ja eläkeläiset eivät sisälly aineistoon. Perusjoukko määritettiin samoin 


perustein myös vuosien 2005 ja 2010 tutkimuksissa. Aineisto kerättiin puhelinhaastatte-


luilla, jotka suoritti Innolink Research Oy.


Haastattelututkimuksessa kato jää pieneksi ja sen takia otanta supistettiin 1000 jäseneen. 


Haastattelut suoritettiin alkuvuodesta 2015 ja lopulliseen aineistoon saatiin 961 pamilais-


ta vastaajaa. SAK:n yleisen tutkimuksen osalta vastaajien määräksi muodostui 1539.


Aiemmissa tutkimuksissa aineisto painotettiin liiton tutkimusajankohdan jäsenrakennetta 


edustavaksi sukupuolen ja iän mukaan. Tässäkin tutkimuksessa käytetään vielä painoker-


toimia, joilla varmistetaan aineiston edustavuus.


SAK:n järjestötutkimusten, joista tämä tutkimus on PAMin itsenäinen osuus, keskeisenä 


tavoitteena on tuottaa uutta vertailutietoa liitoille keskeisistä asioista. Kysymykset ovat 


olleet aiemmin tutkimuskerroilla perustaltaan paljolti samanlaisia. Vastaajien tausta- 


tietojen lisäksi tietoja koottiin työstä, työpaikasta, työsuhteesta, työn sisällöstä ja vai-


kutusmahdollisuuksista, liiton ja SAK:n palveluista ja liittoon kohdistuvista odotuksista, 


osallistumisesta liiton toimintaan sekä vastaajan elämäntilanteesta ja tavoitteista. Tällä 
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kerralla käytettiin paljolti aiempien tutkimusten lomaketta, minkä sisältöä kuitenkin jon-


kin verran karsittiin. Työtä ja sen asettamia vaatimuksia sekä työpaikan suhteita, ilmapiiriä 


ja työpaikan tavoitteisiin sitoutumista ja vastaajan perhetilannetta koskevia kysymyksiä 


poistettiin ja keskityttiin enemmän liittoa ja sen tehtäviä ja palveluja selvittäviin kysymyk-


siin.


Vertailtavuus aiempaan säilyi siis myös tämän tutkimuksen kysymyksenasettelussa.  


Kysymyksiä karsittiin ja jonkin verran ajanmukaistettiin, mikä heikentää osin vertailuja  


aiempaan. Aineiston käsittelyssä havaittiin, että siirtyminen kyselystä haastatteluun 


näkyy tässä tapauksessa erittäin selvästi tutkimustuloksissa. Uusi aineisto ei erittele 


vastaajia läheskään yhtä hyvin kuin vanhemmat aineistot, koska ei osaa sanoa-vastausten 


osuus on suurimmassa osassa kysymyksiä hyvin suuri. Ei osaa sanoa-vastausten poista-


minen tarkastelusta ei sekään tuottanut vertailukelpoisia tuloksia. Tästä syystä vertailut 


aiempiin tutkimuksiin jäävät pääosin pois.


Tutkimusmenetelmänä on valtaosin taulukointi kuten aiemmissakin tutkimuksissa. 


Vuoden 2010 tutkimuksen tavoin tehtiin lisäksi korrelaatioihin pohjautuvia analyyseja 


tarkastelun pohjaksi. Käytetty menetelmä on faktorianalyysi, joka kattaa kaikki lomakkeen 


kysymykset.


Faktorianalyysissa perustana ovat muuttujien väliset korrelaatiot. Siinä lasketaan kaikkien 


muuttujien korrelaatiot keskenään ja muodostetaan näistä toisiinsa liittyvien muuttujien 


asiakokonaisuuksia, faktoreita. Faktori sisältää siis kysymykset, muuttujat, joihin on tutki-


muksessa vastattu samalla tavoin tai samansuuntaisesti.


Faktori on muuttujaryhmä, joka kuvaa vastauksista muodostunutta uutta ulottuvuutta.  


Sen sisällön määrittävät faktoriin voimakkaimmin korreloivat muuttujat ja sisällön mää- 


rittäminen vaatii aina tulkintaa näiden faktoriin korreloivien muuttujien kautta. Faktori- 


analyysia ja sen toteutusta esitellään tarkemmin liitteessä 2.


Tässä tutkimuksessa faktorianalyysia hyödynnetään kolmella tavalla. Ensinnäkin sillä 


pyritään kuvaamaan ja pelkistämään pitkän kysymyslomakkeen vastauksia ja supistamaan 


tarkasteltavia asiakokonaisuuksia. Tämän lisäksi nyt toistuva faktoritarkastelu tekee mah-


dolliseksi näiden asiakokonaisuuksien muodostumisen muutosten vertailun vuoden 2010 


ja tämän uuden tutkimuksen välillä. Toiseksi tätä pelkistystä käytetään raportin rakenteen 


perustana. Yksittäisten muuttujien, tulokset, vastausjakaumat, pyritään jatkossa esittämään 


faktoreittain ja siis faktorianalyysin perusteella jäsenneltyinä. Kolmanneksi sen avulla 


tarkastellaan tekstissä joitain mielenkiintoisiksi osoittautuvia yksittäisten muuttujien 


yhteyksiä. Korrelaatioiden laskemisella korvataan osittain muuttujien välisiä yhteyksiä 


kuvaavia taulukoita.
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3. EDUSTAVUUS


Taulukko 1. Sukupuoli, %


2005 2010 2015


Vastaajat Jäsenet Vastaajat Jäsenet Vastaajat Jäsenet


Nainen 78,1 80 77,8 76,1 77,3 73,3


Mies 21,9 20 22,2 23,9 22,7 26,7


Yhteensä 100 100 100 100 100 100


Taulukossa esitetään tutkimukseen vastanneiden ja liiton jäsenten sukupuolijakaumat 


vuosilta 2005, 2010 ja 2015. Luvuissa ovat mukana jäsenmaksun maksaneet enintään 


60-vuotiaat jäsenet. Opiskelijat ja eläkeläiset on poistettu luvuista. Jäsenrekisterin osalta 


mukana on siis otannan perusjoukko. Miesten osuus jäsenistöstä on noussut vuodesta 


2005. Tuolloin miesten osuus oli 20 % kun se oli keväällä 2015 26,7 %.


Vuoden 2005 tutkimuksessa miehet vastasivat tutkimukseen useammin kuin naiset. Myö-


hemmissä tutkimuksissa tilanne on päinvastainen. Erot eivät ole kuitenkaan kovin suuria 


ja ikä on suurempi vastaamisaktiivisuuteen vaikuttava tekijä kuin sukupuoli, mikä ilmenee 


seuraavasta taulukosta. 


Taulukko 2. Tutkimukseen vastanneiden ja PAMin jäsenten ikä 2015, %


Vastaajat Jäsenet


  –30 v. 24,9 34,8


31—40 v. 30,2 26,2


41—50 v. 19,6 20,2


51—60 v. 25,4 18,8


Yhteensä 100 100


N 961 148 697


Aineisto on koottu tällä kerralla haastattelulla, missä vastausprosentti on selvästi suu-


rempi kuin postikyselyssä. Siitä huolimatta nuorten osuus vastaajissa on yhä selvästi 


pienempi kuin jäsenistössä. Alle 30-vuotiaiden osuus vastaajista on 25 % ja jäsenistöstä 


35 % vuonna 2015.
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Taulukko 3. Pääasiallinen toiminta, %


Palkansaaja 82,6


Yrittäjä 0,1


Freelancer 0,1


Ei työssä 17,2


Yhteensä 100


Vastaajista käy työssä 82,8 % ja työelämän ulkopuolella on 17,2 %. Tutkimukseen vas-


tanneista alle 41-vuotiailla työssäkäyvien osuus on 84 %, 41—50-vuotiailla 85 % ja 


51—60-vuotiailla 78 %. Vertailu aiempiin tutkimuksiin ei ole mahdollista, koska kysymyk-


senasettelu on erilainen.


4. TUTKIMUKSEN TULOKSET


4.1  VASTAAJIEN TAUSTA


Ennen tulosten esittelyä kuvataan vielä joitain vastaajien taustatietoja, lähinnä koulutusta 


ja työsuhdetta, sekä vastaajien käsityksiä työssä tärkeistä asioista. Työn sisältöä ei tässä 


uudessa tutkimuksessa kysytty kovinkaan laajasti. Työssä tärkeiden asioiden yhteyksiä 


muihin muuttujiin on siksi melko vähän eivätkä ne sisälly selkeästi mihinkään muodostu-


neista asiakokonaisuuksista, faktoreista.


Taulukko 4. Ammatillinen koulutus, % 


Ei tutkintoa 8,6


Ammattitutkinto 70,6


Opistotason tutkinto 11,0


Korkeakoulututkinto 8,4


Muu 1,3


Yhteensä 100


Valtaosalla vastaajista, 71 %, on ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikois- 


ammattitutkinto. Opistotutkinto on 11 %:lla ja yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto 


8 %:lla tutkimukseen vastanneista. Ilman ammatillista koulutusta on 9 % vastaajista, mikä 


on selvästi vähemmän kuin vuoden 2010 tutkimuksessa, jolloin vastaava osuus oli 17 %.
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Taulukko 5. Työnantaja, %


Julkinen sektori 18,9


Yksityinen sektori 80,1


Kolmas sektori 0,8


Yrittäjä 0,2


Yhteensä 100


Yksityisellä sektorilla on työssä 80 % vastaajista ja 19 % julkisella sektorilla, valtiolla tai 


kunnissa. Yrittäjiä on vastaajista vain muutama ja kolmannella sektorilla, järjestöjen tai 


säätiöiden palveluksessa, yksi prosentti. Yksityisen sektorin osuus on sama kuin vuonna 


2010. Muutoin vertailtavuutta ei ole. Vastaajat, jotka eivät käy työssä, ovat vastanneet 


viimeisimmän työpaikan mukaan. 


Julkisen sektorin työnantajat ovat selvästi suurempia kuin muiden työnantajien. Niistä 


15 % on alle 10 hengen ja 33 % vähintään 50 hengen työpaikkoja. Muualla, siis lähinnä yksi-


tyisellä sektorilla, vastaavat osuudet ovat 22 % ja 17 %.


Taulukko 6. Työsuhteen kokopäiväisyys, %


Kyllä 69,4


Ei 30,6


Yhteensä 100


Osa-aikaisessa työssä on 30,6 % kaikista vastaajista ja kokoaikaisessa 69,4 %. Kokoaikai-


sia on lähes yhtä suuri osuus kuin vuonna 2010, jolloin osuus oli 67,1 %. Tilastokeskuksen 


työvoimatutkimuksen mukaan osa-aikaisten osuus palkansaajista vuonna 2014 oli keski-


määrin 14,6 %. Vastaajan ikä on selvästi yhteydessä osa-aikaisuuteen, joskaan ei aivan suo-


rasti. Osa-aikaisia on eniten 51—60-vuotiaiden ryhmässä, missä heidän osuutensa on 39 %. 


Alle 31-vuotiaista osa-aikaisia on 31 % ja sitä vanhemmissa ikäryhmissä osuus on vähäisin. 


31—40-vuotiaista osa-aikaisia on 29 % ja vähiten heitä on 41—50-vuotiaissa, 26 %.


Julkisen sektorin palveluksessa olevista osa-aikaisia on 41 %. Muilla työnantajilla osuus on 


selvästi pienempi, 29 %.


Taulukko 7. Onko työpaikalla/työalalla luottamusmies tai vastaava, %


Kyllä 74,2


Ei 13,4


Eos 12,3


Yhteensä 100
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Kolmella neljänneksellä palkansaajista on työpaikalla luottamusmies tai työsuojeluval-


tuutettu. Osuus on hieman suurempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli 56 %. Alle 10 hengen 


työpaikoilla työskentelevistä luottamusmies tai vastaava on puolella vastaajista. 10—49 


hengen työpaikoilla osuus on 78 % ja sitä suuremmilla työpaikoilla 90 %.


Taulukko 8. Työpaikan koko, %


1—9 henkilöä 19,7


10—49 henkilöä 60,2


50—250 henkilöä 17,7


yli 250 henkilöä 2,4


Yhteensä 100


Viidenneksellä työssäkäyvistä työpaikan henkilömäärä on alle kymmenen, 60 %:lla työn-


tekijöitä on 10—49 ja viidenneksellä taas vähintään 50 henkilöä. Alle kymmenen hengen 


työpaikkoja on huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2010. Tuolloin alle 10 hengen työ-


paikka oli 44 %:lla vastaajista.


Taulukko 9. Työsuhteen luonne, %


Vakituinen työsuhde 86,1


Määräaikainen 11,5


Vuokratyö, vakituinen 1,6


Vuokratyö, määräaikainen 0,7


Yhteensä 100


Vakituinen työsuhde on 88 %:lla palkansaajista ja määräaikainen 12 %:lla, kun otetaan 


mukaan myös vuokratyöntekijät. Vuokratyöfirmojen palveluksessa on kaikkiaan 2 % 


vastaajista. Osuudet ovat lähes samat kuin vuonna 2010. Alle 31-vuotiaista palkansaajista 


vakituinen työsuhde on 82 %:lla. 31—40-vuotiailla osuus on 87 %, 41—50-vuotiailla 90 % ja 


useimmin se on 51—60-vuotiailla, 92 %. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 


määräaikaisten osuus oli vuonna 2014 15,6 % palkansaajista, joten PAMissa osuus on keski-


määräistä pienempi.


Julkisella sektorilla määräaikaisuus on yleisempää kuin muilla työnantajilla. Vakituisessa 


työsuhteessa on julkisella sektorilla toimivista vastaajista 78 % ja yksityisellä sektorilla 


toimivista 91 %.
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Taulukko 10. Ammattiliiton jäsenyyden kesto


Alle 10 vuotta 54,2


11—20 vuotta 24,0


Yli 20 vuotta 21,8


Yhteensä 100


4.2 TYÖSSÄ TÄRKEÄT ASIAT


Kuvio 1. Työssä tärkeät asiat  
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Vuoden 2015 tutkimuksessa ei kysytty enää kovinkaan laajasti työn sisältöä koskevia 


seikkoja. Poissa ovat työtehtäviä, työssä vaadittavia taitoja ja ominaisuuksia, vaikutus-


mahdollisuuksia ja työpaikan henkilösuhteita käsittelevät kysymykset. Useita näistä voi 


tarkastella kuitenkin yleisellä tasolla työssä tärkeinä pidettyjen asioiden kysymyssarjalla, 


mikä toistuu uudessa tutkimuksessa lähes samanlaisena kuin vuoden 2010 tutkimuksessa. 


Tässä tarkastelussa ovat mukana vain työssä käyvät vastaajat.


Painotukset ovat vuoden 2010 tutkimuksen kaltaisia. Tärkeintä on varma ja pysyvä työ-


paikka. Sitä pitää erittäin tärkeänä 57 % vastaajista. Kuitenkin liki yhtä tärkeää työssä ovat 


hyvät työpaikan henkilösuhteet, työn mielenkiintoisuus ja hyvä palkka, joita pitävät erit-


täin tai melko tärkeinä lähes kaikki vastaajat. Hyviä työkavereita ja hyvää esimiestä pitää 


erittäin tärkeänä liki puolet, työn mielenkiintoisuutta 40 % ja hyvää palkkaa 31 % vastaajis-


ta. Vuoden 2010 tavoin palkkaus ei sijoitu listalla aivan kärkeen.
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Työn tarjoamia kehittymismahdollisuuksia, mahdollisuutta käyttää aloitekykyään sekä 


hyviä työaikoja pitää erittäin tärkeinä noin neljännes ja tärkeinä yhä kaikkiaan yli 80 % vas-


taajista. Työhön sisältyvä vastuu on vastaajalle lähes yhtä tärkeää kuin edelliset. Erittäin 


tärkeänä sitä pitää heistä runsas viidennes. Pitkiä lomia pitää erittäin tärkeänä 15 % ja 


ylenemismahdollisuuksia 10 % vastaajista ja lisäksi noin puolet melko tärkeänä. Työn help-


pous jää selvästi muiden työn sisältötekijöiden varjoon. Kaikkiaan sitä pitää tärkeänä noin 


kolmannes vastaajista.


Kuvio 1 viittaa selkeästi siihen, että työpaikan varmuus ja työn mielekkyys ovat vuoden 


2010 tavoin yhä keskeisiä työpaikkaa koskevia tavoitteita ja ohittavat hyvän palkan vaa-


timuksen. Melkein kaikkia seikkoja pidetään yleisesti tärkeinä eikä taustamuuttujilla ole 


siten paljoakaan yhteyksiä työssä tärkeinä pidettyihin asioihin. Ylenemismahdollisuuk-


sissa on iän osalta eroja. Tärkeimpinä niitä pitävät 31—40-vuotiaat, joilla erittäin tai melko 


tärkeänä pitävien osuus on kaikkiaan 63 %. Alle 31-vuotiailla vastaava osuus on 60 %, 


41—50-vuotiailla 55 % ja yli 50-vuotiailla 43 %.


4.3 TULOKSET FAKTOREITTAIN


Faktorianalyysilla lomakkeen muuttujat ryhmiteltiin neljään ryhmään, joita kutsutaan  


faktoreiksi. Nämä ovat:


1.  Edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus


2.  Työttömyysturva


3.  Osallistuminen ja lakkovalmius


4.  Odotukset työmarkkinoilla


Faktorit pohjautuvat muuttujien välisiin yhteyksiin, korrelaatioihin. Samalle faktorille 


sijoittuvat muuttujat ovat yhteydessä toisiinsa ja niitä koskeviin kysymyksiin on vastattu 


samansuuntaisesti. Siten seuraavassa tarkastelussa saman otsikon alle sijoittuvat asiat 


mittaavat ainakin jossain määrin samaa laajempaa asiakokonaisuutta, faktoria.


Faktori nimetään siihen voimakkaimmin yhteydessä olevien muuttujien perusteella. Kaik-


kien tarkastelussa esitettyjen muuttujien yhteys faktoriin ei ole aina kovinkaan voimakas. 


Tällöin muuttuja sijoittuu sille faktorille, johon yhteys on voimakkain.


Yhtenä faktoriratkaisun periaatteena on pyrkimys muodostaa mahdollisimman puhtaita 


asiakokonaisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että muuttuja on yhteydessä vain yhteen fakto-


reista. Tulosten tulkinnasta voi siten kärjistäen sanoa, että sijoittuminen jollekin faktorille 


tarkoittaa samalla sitä, että yhteyttä muihin faktoreihin ja niille sijoittuviin muuttujiin ei 


ole. Tämä ei kuitenkaan faktoriratkaisuissa toteudu koskaan täydellisesti.


Periaatteessa siis yllä nimetyt faktorit, voinee puhua tutkimuksen asiakokonaisuuksista, 


eivät ole yhteydessä toisiinsa. Faktoriratkaisulla pyritään löytämään muuttujarakenne, 


jossa tämä periaate parhaiten toteutuu. Täydellistä faktorien riippumattomuutta toi-


sistaan ei koskaan saavuteta. Tässä muodostunut faktoriratkaisu kertoo kuitenkin sen, 


että edunvalvonta ja työttömyysturva ovat paljolti eri asioita eivätkä ole siis yhteydessä 


myöskään osallistumiseen tai odotuksiin työmarkkinoilla. Samoin työmarkkinaodotukset 


ja osallistuminen eivät ole yhteydessä keskenään.
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Aiemmin tässä tutkimuksessa käsiteltyjä seikkoja, vastaajien taustaa ja työssä tärkeinä pi-


dettyjä asioita, ei kyetty sijoittamaan tietylle faktorille ja sen takia ne on esitelty erikseen.


Seuraavassa tarkastelussa tutkimuksen tuloksia käsitellään asiakokonaisuuksittain, 


faktoreittain. Aluksi esitellään muuttujien jakaumat ja vertailut aiempiin liiton jäsen-


tutkimuksiin. Lopuksi tarkastellaan lyhyesti faktorille sijoittuvien muuttujien yhteyksiä 


vastaajien taustaan ja tutkimuksen muihin muuttujiin.


Vuoden 2010 tutkimuksessa faktoriratkaisussa muodostui viisi ryhmää:


1.  Asiakaspalvelu ja sosiaaliset taidot


2.  Vaikutusmahdollisuudet työssä


3.  Turvallisuus, erityisesti työttömyyden varalta


4.  Ay-aktiivisuus


5.  Ikä ja siihen liittyvät muuttujat


Vuoden 2015 faktoriratkaisu on paljolti vuoden 2010 tutkimuksen mukainen. Merkittä-


vin ero on se, että työn sisältöä, työpaikan henkilösuhteita ja vaikutusmahdollisuuksia 


työpaikalla ei tässä uudessa tutkimuksessa juurikaan kysytty ja siksi asiakaspalveluksi ja 


vaikutusmahdollisuuksiksi nimetyt aiemman tutkimuksen asiakokonaisuudet jäävät pois. 


Muilta osin ratkaisu on ehkä yllättävänkin paljon aiemman mukainen.


4.3.1  Faktori 1:  Edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus


Kuvio 2. Jäsenpalvelun tärkeys  2015
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Kuvion 2 luvut kuvaavat palvelua itselleen erittäin tai melko tärkeänä pitävien osuutta 


vastaajista. Aiemman tavoin tärkein palvelu on työttömyyskassa, jota pitää tärkeänä 93 % 


vastaajista. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat liiton neuvonta- ja asiantuntijapalvelut, 84 % ja 


oikeusaputoiminta 82 %.


Kolme neljännestä vastaajista pitää tärkeänä liiton aluetoimistopalveluja ja noin kak-


si kolmannesta pitää tärkeinä liiton lehteä ja Internet-sivuja ja vakuutusturvaa. Liiton 


ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta pitää tärkeänä hieman yli puolet samoin kuin 


lomatoimintaa. Puolet vastaajista pitää tärkeänä jäsenille suunnattuja tapahtumia ja osto- 


etuja. Vähiten tärkeitä listassa ovat ammattiyhdistyskoulutus ja yleissivistävä koulutus. 


Kuitenkin niitäkin pitää tärkeinä 40 % vastaajista. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna liiton 


aluetoimistopalvelujen ja liiton Internet-sivujen merkitys näyttäisi nousseen.


Nuoret pitävät liiton Internet-sivuja ja ammatillista jatko- tai täydennyskoulutusta 


hieman tärkeämpinä kuin vanhemmat ikäryhmät. Iän vaikutus ei ole kuitenkaan suora. 


Eniten Internet-sivuja painottavat 31—40-vuotiaat, joista niitä pitää tärkeänä 69 % ja 


selvästi vähiten taas yli 50-vuotiaat. Heistä niitä pitää tärkeänä 56 %. Jatko- ja täyden-


nyskoulutuksessa tilanne on samanlainen. 31—40-vuotiaista sitä pitää tärkeänä 60 %, alle 


31-vuotiasta 55 %, 41—50-vuotiaista 57 % ja yli 51—60-vuotiaista 49 %. Tulos on odotettu. 


51—60-vuotiaillakin lisäkoulutusta tärkeänä pitävien osuus on kuitenkin yhä suuri. Alue-


toimistopalvelujen tärkeys lisääntyy iän myötä siten, että alle 41-vuotiaista niitä pitää 


tärkeinä noin 70 % ja 41—60-vuotiaista taas 80 %. Useiden palveluiden osalla on havaitta-


vissa, että lievä palvelua iän myötä tärkeänä pitävien osuuden kasvu johtuu ei osaa sanoa 


–vastausten osuuden pienenemisestä. Tässä voi olla kyse työpaikan ja elämäntilanteen 


vakiintumisesta ja palvelujen tarpeen täsmentymisestä, mutta myös palvelujen tuntemi-


sesta. Nuorilla tietoa ja kokemuksia palveluista on vähemmän kuin muilla.


Kuvio 3. Syy ammattiliittoon kuulumiselle 2010 ja 2015


2015


95 % 


86 % 


85 % 


50 % 


45 % 


43 % 


20 % 


5 % 


12 % 


13 % 


35 % 


32 % 


35 % 


30 % 


2 % 


2 % 


15 % 


23 % 


22 % 


50 % 


0 % 50 % 100 % 


Työttömyysturva 


Turvallisuuden tunne 


Edunvalvonta 


Tuki AY-liikkeen tavoitteille 


Porukkaan kuuluminen 


Työpaikan olojen kehitttämishalu 


Pakko 


tärkeä 


eos 


ei tärkeä 







16 Järjestötutkimus 2015


2010
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Lähes kaikki vastaajat, 95 %, pitävät työttömyysturvaa tärkeänä syynä ammattiliittoon 


kuulumiselle. Lisäksi 86 % katsoo, että ammattiliittoon kuulumisen antama turvallisuuden 


tunne on tärkeä syy olla liiton jäsen. Edunvalvonta on tärkeä syy 85 %:lle. Vain hyvin har-


voin nämä syyt eivät ole tärkeitä jäsenyydessä. Näiden syiden merkitys on säilynyt lähes 


ennallaan vuodesta 2010.


Noin puolet vastaajista pitää tärkeänä syynä tuen antamista ammattiyhdistysliikkeen 


tavoitteille yhteiskunnassa ja liki puolet pitää tärkeänä porukkaan kuulumista ja halua olla 


kehittämässä työpaikan työoloja. Pakkoa, jotta tulisi hyväksytyksi työpaikalla, pitää tär-


keänä jäsenyyden syynä kaikkiaan viidennes vastaajista. Verrattuna aiempaan nämä syyt 


näyttäisivät olevan yhtä tärkeitä kuin vuonna 2010, jos otetaan huomioon vuoden 2015 


tutkimuksen suuri ei osaa sanoa –vastausten osuus.


Korrelaatioiden perusteella vastaajan taustalla tai työpaikalla ei ole yhteyksiä ammattiliit-


toon kuulumisen syihin. Tämä johtunee paljolti siitä, että yleisimpiä syitä, turvallisuutta ja 


edunvalvontaa, pitävät tärkeinä lähes kaikki vastaajat. Tuki ay-liikkeen tavoitteille on kui-


tenkin lievästi yhteydessä ikään. Sitä pitää 51—60-vuotiaista liittoon kuulumisen tärkeänä 


syynä 57 %. Alle 31-vuotiailla osuus on 49 %. Yhteys ikään ei ole kuitenkaan suoraviivainen, 


sillä vähiten ay-tavoitteiden tukeminen on perustana liiton jäsenyydelle 41—50-vuotiailla, 


47 %. 31—40-vuotiailla osuus on 55 %.
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Kuvio 4. Ammattiosastojen merkitys 2010 ja 2015
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Ammattiosastojen kokoukset ovat jäsenille tärkeä keskustelufoorumi ja ammattiosaston 


yksi keskeinen tehtävä on yhteenkuuluvuuden lisääminen. Väitteiden kanssa on samaa 


mieltä selvästi yli puolet vastaajista. Korkeintaan 5 % heistä on väitteistä eri mieltä. Siten 


voi sanoa, että ammattiosastot ovat yhä säilyttäneet tärkeytensä jäsenien yhteenkuu-


luvuuden ja yhteistoiminnan näyttämöinä. Osastojen merkitystä painottaa lisäksi se, 


että tässä uudessa tutkimuksessa 24 % katsoo luottamusmiehen/työsuojeluvaltuutetun 


riittävän paikalliseen edunvalvontaan. Vertailu ei ole tarkka, mutta vuonna 2010 vastaava 


osuus oli hieman suurempi, 28 %. Lisäksi työpaikalla tehdyissä paikallisissa sopimuksissa 


on onnistuttu hyvin 41 %:n ja huonosti vain 6 %:n mielestä. Tätä ei aiemmin kysytty.


Ikä on yhteydessä siihen, missä määrin ammattiosastot nähdään yhteenkuuluvuuden 


lisääjänä. Alle 31-vuotiaista väitteeseen yhtyy 47 % ja 51—60-vuotiaista 59 %. Tärkeänä 


keskustelufoorumina niitä pitää yli 30-vuotiaista yli 60 % ja sitä nuoremmista 47 %. Paikal-
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lisen sopimisen onnistumiseen ja luottamushenkilöiden merkitykseen edunvalvonnassa 


vastaajan iällä ei ole yhteyttä.


Kuvio 5. Liitto onnistunut  2015
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Parhaiten PAM on vastaajien mielestä onnistunut työsuojelun parantamisessa. 61 % vas- 


taajista katsoo liiton onnistuneen siinä hyvin ja vain 4 % on sitä mieltä, että liitto on 


onnistunut sen osalta huonosti. Puolet tai ainakin liki puolet vastaajista näkee liiton on-


nistuneen hyvin työllisyyden turvaamisessa sekä työaikajärjestelmien, palkkaehtojen ja 


jäsenhankinnan parantamisessa. Hyvin on vastaajien mielestä onnistuttu myös muiden 


tarkasteltavien seikkojen, määräaikaisten ja vuokratyöntekijöiden aseman parantamisen, 


ay-asioista tiedottamisen sekä vaikutusmahdollisuuksien ja osallistumismahdollisuuksien 


lisäämisen osalla. Liiton näkee epäonnistuneen tehtävissään korkeintaan noin kymmenes-


osa vastaajista. Enimmillään liiton katsotaan epäonnistuneen ay-asioista tiedottamisessa, 


minkä osalla tätä mieltä on 13 % vastaajista.


Puolet alle 41-vuotiaista vastaajista katsoo liiton onnistuneen hyvin työaikajärjestelmien 


parantamisessa. Yli 40-vuotiailla osuus on pienempi, 44 %. Kokoaikaiset ovat tyytyväi- 


sempiä liiton toimintaan työaikajärjestelmien parantamisessa kuin osa-aikaiset. Koko- 


aikaisista siinä on onnistuttu hyvin 54 %:n ja osa-aikaisista 42 %:n mielestä. Tämä ei vält-


tämättä tarkoita sitä, että osa-aikaiset olisivat tyytymättömiä asemaansa, sillä liiton 


katsoo epäonnistuneen työaikajärjestelmien parantamisessa osa-aikaisistakin vain 11 %. 


Määräaikaisista 56 % on sitä mieltä, että liitto on onnistunut hyvin määräaikaisten aseman 


parantamisessa. Muilla vastaajilla osuus on 45 %. Liiton näkee epäonnistuneen määräai-


kaisten aseman kohentamisessa 13 % määräaikaisista työntekijöistä. Vuokratyöntekijöistä 


taas 59 % katsoo liiton onnistuneen hyvin vuokratyöntekijöiden aseman parantamisessa.  


Muilla vastaajilla tämä osuus on 40 %. Tulos ei ole kuitenkaan kovin luotettava, koska 


vuokratyöntekijöitä on aineistossa vain 18.
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On ehkä odotettua, että työttömyyspäivärahaa saaneet ovat tyytymättömämpiä liittoon 


työllisyyden turvaamisen osalta. Päivärahaa saaneista liiton katsoo onnistuneen siinä 


hyvin 40 % ja muilla vastaajilla osuus on 59 %. Vastaajan tausta ja työssäkäyntiin liittyvät 


tekijät eivät muilta osin näyttäisi oleva yhteydessä liiton onnistumiseen.


Osasta edunvalvontatehtäviä kysyttiin paitsi tehtävien tärkeyttä myös liiton onnistumista 


tehtävissä. Työolojen parantamisen, korkean palkan, työaikajärjestelmien kehittämisen, 


määräaikaisten ja vuokratyöntekijöiden aseman parantamisen ja vaikutusmahdollisuuk-


sien omaan työhön lisäämisen osalla tehtävän tärkeänä pitäminen on selvästi yhteydessä 


liiton onnistumiseen tehtävän hoidossa. Näissä kaikissa tehtävää tärkeänä pitävät kat-


sovat liiton onnistuneen paremmin tehtävän hoidossa kuin vastaajat, jotka eivät pidä 


tehtävää tärkeänä. Muiden tehtävien osalla kysymysten sisällöllistä vastaavuutta ei löy-


tynyt eikä vertailua voi niistä esittää.


Kuvio 6. SAK:laisen ay-liikkeen edunvalvontatehtävien tärkeys 2010 ja 2015
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Työolojen ja työsuojelun parantaminen ja sukupuolten välisten palkkaerojen kaven-


taminen ovat säilyttäneet asemansa tärkeimpinä pidettyinä SAK:laisen ay-liikkeen 


edunvalvontatehtävinä. Niitä pitää tärkeinä noin 85 % vastaajista. Lähes yhtä tärkeitä 


tehtäviä ovat neuvotella mahdollisimman korkea palkka työntekijöille, tasoittaa suuri- ja 


pienituloisten palkkaeroja, kehittää työaikajärjestelmiä sekä parantaa määräaikaisten ja 


vuokratyöntekijöiden asemaa. Työntekijöiden koulutusmahdollisuuksien parantaminen ja 


oman työn suunnitteluun osallistumismahdollisuuksien lisääminen ovat tärkeitä noin kol-


melle neljännekselle vastaajista. Työn mielenkiintoisuuden lisäämistä pitää tärkeänä 64 % 


vastaajista. Työajan lyhentämistä pidetään listan tehtävistä vähiten tärkeänä. Sitä pitää


tärkeänä 42 % vastaajista. Tehtävien painotukset ovat paljolti samanlaisia kuin vuoden 


2010 tutkimuksessa.


Ikä ei ole yhteydessä ay-liikkeen edunvalvontatehtävien tärkeänä pitämiseen ja muutenkin 


taustamuuttujien yhteydet niihin ovat vähäiset. Huomattavaa on, että osa-aikaisten ja 


kokoaikaisten työntekijöiden välillä ei ole eroja työaikajärjestelmien parantamisen tärkey-


dessä. Sen sijaan määräaikaisista 60 % pitää asemansa parantamista erittäin tärkeänä, kun 


vastaava osuus vakituisessa työsuhteessa olevilla on 30 %.


4.3.2  Faktori 2:  Työttömyysturva


Taulukko 11. Onko saanut työttömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa, %


Kyllä 37,8


Ei 62,1


Yhteensä 100
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Taulukko 12. Tyytyväisyys työttömyyskassan palveluun, %


Ei lainkaan tyytyväinen -


2 2,1


3 6,1


4 48,3


Erittäin tyytyväinen 43,5


Yhteensä 100


Työttömyyskassalta on ansiosidonnaista päivärahaa saanut 38 % vastaajista. Osuus on 


pienempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli 45 %. Vain 2 % päivärahaa saaneista on ollut  


tyytymätön kassan palveluun. Tyytyväisiä palveluun heistä on 92 %.


Kuvio 7. Yhteiskuntapoliittisten tehtävien tärkeys
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Kaikkia SAK:laisen ay-liikkeen yhteiskuntapoliittisia tehtäviä pidetään tärkeinä. Vain 


muutama prosentti vastaajista ei pidä niitä tärkeinä. Liki kaikille vastaajille on tärkeää 


työllisyyden turvaaminen, huolenpito eläke-etujen ja sosiaaliturvan, työttömyysturvan ja 


lapsiperheiden toimeentulon tasosta sekä verotuksen kohtuullisuudesta. Oman toimialan 


tulevaisuuden turvaaminen ja kunnan ja valtion palveluiden puolustaminen ovat nekin 


tärkeitä vähintään 86 %:lle vastaajista.


Aiemmin tässä tutkimuksessa on esillä kuvio (kuvio 6), jossa esitetään vastaajien arviot  


SAK:laisen ay-liikkeen edunvalvontatehtävien tärkeydestä. Yleisesti voi todeta, että 


yhteiskuntapoliittiset tehtävät näyttäisivät olevan jäsenille tärkeämpiä kuin edunvalvon-


tatehtävät. Erot ovat kuitenkin varsin pienet.


Ikä ei juurikaan näy yhteiskuntapoliittisten tehtävien tärkeänä pitämisessä. Lähes kaikki 


pitävät tehtäviä tärkeinä. Kuitenkin tehtäviä erittäin tärkeinä pitävien osuuksissa on pieniä 


eroja muiden paitsi työllisyyden turvaamisen ja työttömyysturvan osalla. Työllisyyden 


turvaamisesta pitää erittäin tärkeänä selvästi yli 90 % ja työttömyysturvaa noin 60 % 


vastaajista kaikissa ikäryhmissä. Eläke-etujen parantamista pitää 51—60-vuotiaista erit-


täin tärkeänä 61 % ja alle 31-vuotiaista 52 %. Verotuksen osalla vastaavat luvut ovat 54% ja 


49 %, lapsiperheiden toimeentulon osalla 56 % ja 52 %, työpaikan toimialan turvaamisen 


osalla 56 % ja 48 % ja julkisten palvelujen puolustamisen osalla 45 % ja 34 %. SAK:n ja liiton 


yhteiskuntapoliittisia tehtäviä pidetään siten yleisesti erittäin tärkeinä ja tehtävien tärke-


ys näyttää hieman iän myötä lisääntyvän.


4.3.3  Faktori 3: Osallistuminen ja lakkovalmius


Vastaajista 5 % pitää itseään ammattiyhdistysaktiivina ja osuus on lähes sama kuin vuonna 


2010. Ammattiyhdistysaktiivisuus lienee vahvasti yhteydessä luottamustehtäviin työ-


paikalla. Parhaillaan luottamustehtävissä ilmoittaa toimivansa 3,4 % vastaajista. SAK:n tai 


ammattiliiton koulutukseen vastaajista on osallistunut viimeisen kahden vuoden aikana 


5,4 %.


Viimeisten kahden vuoden aikana ammattiosaston toimintaan osallistuneita on 9 %.


Taulukko 13. Ammattiyhdistysaktiivi, %


Kyllä 4,9


Ei 95,1


Yhteensä 100
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Taulukko 14. Onko ollut luottamustehtäviä ay-liikkeessä/työpaikalla, %


On juuri parhaillaan 3,4


Aiemmin, ei nyt 9,1


Ei koskaan 87,5


Yhteensä 100


Taulukko 15. SAK:n tai ammattiliiton koulutukseen osallistuminen 2 vuoden aikana, %


Kyllä 5,4


Ei 92,5


Eos 2,1


Yhteensä 100


Taulukko 16. Ammattiosaston toimintaan osallistuminen 2 vuoden aikana, %


Kyllä 8,8


Ei 87,9


Eos 3,3


Yhteensä 100


Kuvio 8. Voisiko ajatella
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Vastaajilla on melko runsaasti valmiuksia osallistua SAK:n, liiton tai osaston tilaisuuksiin, 


toimintoihin verkossa ja ay-koulutukseen. Alimmillaan näihin valmiita on viidennes vastaa-


jista. Uusien jäsenten hankintaan voisi osallistua 21 % ja luottamustehtävää voisi ajatella  


17 % vastaajista.


Taulukko 17. Ideoiden esittäminen parantaakseen omaa työtään, %


Kyllä 35,4


Ei 64,6


Yhteensä 100


Taulukko 18. Ideoiden esittäminen parantaakseen tuotteita tai palveluja, %


Kyllä 28,3


Ei 71,7


Yhteensä 100


Yli kolmasosa palkansaajavastaajista on esittänyt viimeisen vuoden aikana esimiehelleen 


ideoita oman työnsä parantamiseksi. Varsin suuri osa, 28 %, on osoittanut kiinnostusta 


myös työpaikkansa tuotteiden tai palveluiden parantamiseen.


Tässä käsiteltävää faktoria leimaa ensisijassa mahdollisuus harkita SAK:n, liiton tai am-


mattiosaston koulutukseen, toimintaan tai tilaisuuksiin osallistumista sekä valmius ottaa 


vastaan luottamustehtävä työpaikalla ja osallistua uusien jäsenten hankintaan. Näihin val-


miuksiin liittyy aiempi kokemus luottamustehtävistä tai ay-toiminnasta. Tiedonlähteistä 


sosiaalisen median ja liiton Internet-sivujen käyttö sekä keskustelut luottamusmiehen 


kanssa sijoittuvat tälle faktorille.


Tässä tarkastellut muuttujat eivät ole paljonkaan yhteydessä taustamuuttujiin. Aktiivi- 


suus ja osallistuminen eivät ole juurikaan yhteydessä vastaajan ikään. Valmius luottamus-


tehtävien hoitoon ja aiempi osallistuminen ay-koulutukseen ovat nuorilla alle 31-vuotiailla 


hieman harvinaisempia kuin vanhemmilla ikäryhmillä, mikä lienee luonnollista suhteellisen 


vähäisen kokemuksen ja lyhyen jäsenyysajan takia. Yleensä asemansa vakiinnuttaneet 


31—40-vuotiaat ovat hieman aktiivisempia ja valmiimpia osallistumaan liiton toimintaan 


kuin muut ikäryhmät.
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Taulukko 19. Osallistuminen kokoaikaisuuden mukaan, %


Kokoaik. Osa-aik. Yht.


Voisi: harkita luottamustehtävää  


työpaikalla 14,2 21,8 16,6


Voisi: osallistua uusien jäsenten  


hankintaan 18,4 26,6 21


Voisi: osallistua SAK:n, liiton tai  


ammattiosaston tilaisuuksiin 23,4 33,1 26,5


Voisi: osallistua SAK:n, liiton tai  


osaston toimintoihin verkossa 16,7 24 19


Voisi: osallistua SAK:n, liiton tai  


osaston ay-koulutukseen 16,1 27,6 19,8


Ammattiosaston toimintaan  


osallistuminen 2 vuoden aikana 8,9 10,4 9,4


Ay-aktiivi 4,3 6,8 5,1


N 653 308 961


Työsuhdetta ja työpaikkaa koskevista muuttujista on yhteyksiä osallistumiseen työn 


kokopäiväisyydellä ja työpaikan koolla. Nämä ovat esillä taulukoissa 19 ja 20. Mainittakoon 


kuitenkin ensin, että muilla taustamuuttujilla, mm. määräaikaisuudella tai ammatillisella 


koulutuksella ei ole selviä yhteyksiä osallistumiseen.


Taulukko 19 kuvaa kyllä-vastausten osuutta mainittuun toimintaan osallistuneista tai 


kysymykseen vastanneista. On selvästi nähtävissä, että osa-aikaiset ovat valmiimpia 


osallistumaan ay-liikkeen koulutukseen ja toimintaan. Tämä pätee kaikkien taulukoihin 


sisältyvien kysymysten osalla. Ero on suurimmillaan noin 10 prosenttiyksikköä ay-liik-


keen tilaisuuksiin ja koulutukseen osallistumisvalmiudessa. Osa-aikaisista tilaisuuksiin 


voisi osallistua 33 % ja kokopäiväisistä 23 %. Vastaavat luvut ovat koulutuksen osalla 28 % 


ja 16 %. Osa-aikaiset ovat myös osallistuneet ay-toimintaan useammin kuin kokoaikaiset. 


Osa-aikaisilla osallistuneiden osuus on 10 % ja kokoaikaisilla 9 %. Voisiko olla niin, että  


runsaampi vapaa-aika mahdollistaa laajemman toiminnan ay-liikkeessä. Vastaajan taus-


toja, perhetilannetta, vapaa-ajankäyttöä yms. ei tutkimuksessa kysytty, joten niiden 


merkitys jää selvittämättä. Lisäksi vastaajan toimialalla voi olla yhteys osa-aikaisuuteen.
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Taulukko 20. Osallistuminen työpaikan koon mukaan, %


1—9 10—49 50—250 -251 yht.


Voisi harkita luottamustehtävää 


työpaikalla 15,9 13 23,7 21,1 15,7


Voisi osallistua uusien jäsenten 


hankintaan 19,5 17,1 25,2 26,3 19,2


Voisi osallistua SAK:n, liiton tai  


ammattiosaston tilaisuuksiin 28 22,9 31,7 36,8 25,9


Voisi osallistua SAK:n, liiton tai 


osaston toimintoihin verkossa 19,5 16,4 23 31,6 18,6


Voisi osallistua SAK:n, liiton tai 


osaston ay-koulutukseen 20,1 15,1 24,5 36,8 18,3


Ammattiosaston toimintaan  


osallistuminen 2 vuoden aikana 9,1 8,4 15,1 21,1 10,1


Ay-aktiivi 3,7 3,5 7,9 10,5 4,5


N 164 463 139 19 785


Taulukossa 20 esitetään tilanne työpaikan koon mukaisesti. Edelleen luvut kuvaavat 


kyllä-vastausten osuutta. Tulos on mielenkiintoinen. Odottaa sopisi, että osallistuminen 


ay-toimintoihin lisääntyisi työpaikan koon kasvaessa. Yhteys ei kuitenkaan näytä olevan 


suoraviivainen, vaan se pätee ainoastaan vähintään 10 hengen työpaikoista ylöspäin.  


Vähiten osallistumisvalmiuksia ja toimintaan osallistuneita on 10—49 hengen työpai-


koilla ja eniten suurissa työpaikoissa. Kuitenkin 1—9 hengen työpaikoilla osallistuminen 


on kaikkien tarkasteltavien muuttujien osalla selvästi vilkkaampaa kuin 10—49 hengen 


työpaikoilla. Tähänkin syitä voi vain arvailla. Se voisi löytyä toimialasta, työn sisällöstä tai 


työn luonteesta. Ainakin yksintyöskentelyn voisi olettaa vaikuttavan osallistumismah-


dollisuuksiin. Toisaalta taas pienissä työyhteisöissä työkavereiden tunteminen ja yhteisön 


kiinteys voi olla osallistumismahdollisuuksia lisäävä.


Kuvio 9. Lakkovalmiudet
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Yli puolet vastaajista ilmoittaa olevansa valmis lakkoon, jos työnantaja heikentäisi työ-


paikan työehtoja tai valtio muuttaisi sosiaaliturvaa, eläke-etuja tai työaikalakia. Noin 


neljännes ei olisi valmis lakkoon näistä syistä. Työkaverin epäoikeudenmukainen kohtelu 


voisi olla lakon syy 47 %:lle ja työpaikan työntekijöiden irtisanominen 38 %:lle vastaajista.  


Edellisen osalla 30 % ja jäkimmäisen osalla 37 % vastaajista ei katso olevansa valmis 


lakkoon. Vuoden 2010 tutkimuksessa kysymysmuoto oli erilainen eikä vertailtavuus ole 


täydellinen. Kuitenkin voi todeta, että lakkovalmius oli korkea myös vuonna 2010 varsinkin 


jos valtio muuttaisi sosiaaliturvaa, eläke-etuja tai työaikalakia.


Lakkovalmius on yhteydessä ikään. Kaikkien mainittujen syiden osalla valmiimpia lakkoon 


ovat 51—60-vuotiaat. Työehtojen heikentyessä heistä on valmis lakkoon 60 %. Alle 31-vuo-


tiailla vastaava osuus on pienin, 46 %. Eläke- yms. etujen heikennyksen osalla vastaavat 


luvut ovat 58 % ja 46 %, työkaverin huonon kohtelun osalla 54 % ja 41 % ja irtisanomisten 


osalla 43 % ja 34 %. Alle 10 hengen työpaikoilla työskentelevistä lakkoon olisi työolojen 


heikentyessä valmis 52 %, 10—49 hengen työpaikoilla olevista 47 % ja vähintään 50 hengen 


työpaikoilla olevista eniten, 54 %.


Kuvio 10. Ay-asioiden tiedonlähteet v. 2015
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Ammattiyhdistysliikkeen asioiden yleisin tiedonlähde on oman liiton lehti. Sitä käyttää 


85 % vastaajista. Myös liiton Internet-sivut ovat yleisesti käytettyjä. Niitä käyttää kaksi 


kolmannesta. Muiden lähteiden käyttö on jo selvästi vähäisempää. Työpaikalla keskuste-


lut työkaverin kanssa ovat tiedonlähteenä 41 %:lle ja keskustelut luottamushenkilöiden 


kanssa 22 %:lle vastaajista. Työpaikoilla, joilla on luottamushenkilö, tämä osuus on 30 %. 


Joukkotiedotusvälineistä televisiota ja sanomalehtiä käyttää tiedonlähteenä hieman yli 
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kolmannes ja radiota 22 %, SAK:n internet-sivuja ja lehtiä käyttää ay-asioiden tiedonläh-


teenä noin viidennes. Sosiaalisen median käyttö on harvinaisinta. Se on tietolähteenä  


17 %:lle vastaajista.


Tiedonlähteiden merkitys on pysynyt lähes samana kuin vuoden 2010 tutkimuksessa, 


jossa siinäkin yleisimmin käytettyjä olivat liiton lehti, joukkotiedotusvälineet televisio ja 


sanomalehdet ja keskustelut työkaverien kanssa. Sekä liiton että SAK:n Internet-sivujen 


käytössä on kuitenkin tapahtunut selvää lisäystä.


Televisio, radio ja sanomalehdet ovat tiedonlähteinä sitä yleisempiä, mitä vanhempi 


vastaaja on. Televisiota ja sanomalehtiä käyttää ay-asioiden tiedonlähteenä hieman alle 


puolet 51—60-vuotiaista ja alimmillaan niiden käyttö on alle 31-vuotiailla, 27 %. Radion 


osalla vastaavat osuudet ovat 30 ja 18 %. SAK:n ja liiton internet-sivujen ja lehtien käytös-


sä tiedonlähteenä ei ole ikäryhmittäisiä eroja vaikka olisi ehkä voinut olettaa internetin 


käytön olevan nuorilla yleisempää kuin vanhemmilla vastaajilla. Sosiaalisen median mer-


kityksessä on kuitenkin eroja. Sitä ilmoittaa käyttävänsä tiedonlähteenä joka viides alle 


31-vuotias ja 12 % 51—60-vuotiaista vastaajista. Odotetusti keskustelut luottamushen-


kilöiden kanssa ovat tiedonlähteenä taas sitä useammin mitä vanhempi vastaaja on. Alle 


31-vuotiailla käyttäjien osuus on 17 % ja 51—60-vuotiailla 25 %.


4.3.4  Faktori 4:  Odotukset työmarkkinoilla


Kuvio 11. Odotukset työmarkkinoilla
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2010
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Kysymyssarja, jossa selvitetään vastaajan odotuksia työmarkkinoilla, muodostaa oman 


asiakokonaisuutensa. On selvää, että huolissaan olo on yhteydessä sen syihin. Kaikkiaan 


25 % vastaajista ei ole huolissaan tulevaisuudestaan työmarkkinoilla, 9 % ei osaa sanoa ja 


66 % ilmoittaa olevansa huolissaan. Useimmin huolta aiheuttaa työttömyyden pelko. Tätä 


kokee 23 % vastaajista. Terveytensä riittävyyttä pelkää 18 % ja ikäsyrjintää 16 % vastaajista. 


Mainituista uhista harvinaisin on pelko osaamisen riittävyydestä. Sitä kokee 12 % vastaajista.


Kysymyssarjassa selvitetään pelkojen lisäksi myös muita tulevaisuuden odotuksia ja toi-


mintavalmiuksia. Toista koulutusta voisi vastaajista harkita 39 % ja yrittäjyyttä taas 14 % 


vastaajista. Irtisanomisen ja työttömyyden uhan alla työaikaansa voisi ajatella vähentä-


vänsä 12 % ja palkan alennukseen voisi harkita suostuvansa 9 % vastaajista.


Kuvatut muuttujat ovat paljolti yhteydessä ikään, mikä ilmenee seuraavista taulukoista.


Taulukko 21. Huolissaan olo iän mukaan, %


-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.


Ei huolissaan 71,5 63,8 61,2 62,3 65,1


Eos 11,3 11,7 5,3 6,4 8,9


On huolissaan 17,2 24,5 33,5 31,4 25,9


Yhteensä 100 100 100 100 100


N 239 290 188 244 961
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Tulevaisuudestaan työmarkkinoilla ovat vähiten huolissaan alle 31-vuotiaat. Heistä 17 % 


ilmoittaa olevansa huolissaan. Tätä vanhemmilla iän yhteys huoliin ei ole täysin suora. Kui-


tenkin tulevaisuuden huolet näyttävät yleistyvän iän myötä. 31—40-vuotiaista huolissaan 


on 25 %, 41—50-vuotiaista 34 % ja 51—60-vuotiaista 31 %.


Taulukko 22. Työttömyyden pelko iän mukaan, %


-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.


On huolissaan 15,9 21,0 29,3 28,8 23,1


Eos 10,9 9,3 4,3 8,9 8,5


Ei huolissaan 73,2 69,7 66,5 62,3 68,4


Yhteensä 100 100 100 100 100


N 239 290 188 244 961


Taulukko 23:  Pelko terveyden riittävyydestä iän mukaan, %


-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.


On huolissaan 6,7 13,8 28,7 35,6 20,4


Eos 10 10 9 10,6 9,9


Ei huolissaan 83,3 76,2 62,2 53,8 69,7


Yhteensä 100 100 100 100 100


N 239 290 188 244 961


Taulukko 24. Huolissaan ikäsyrjinnästä iän mukaan, %


-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.


On huolissaan 7,5 14,1 20,7 31,4 17,9


Eos 14,6 12,4 10,1 9,3 11,9


Ei huolissaan 77,8 73,4 69,1 59,3 70,2


Yhteensä 100 100 100 100 100


N 239 290 188 244 961
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Taulukko 25. Huolissaan osaamisen riittävyydestä iän mukaan, %


-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.


On huolissaan 7,1 10,0 15,4 19,1 12,5


Eos 10,0 9,7 5,3 4,7 7,6


Ei huolissaan 82,8 80,3 79,3 76,3 79,9


Yhteensä 100 100 100 100 100


N 239 290 188 244 961


Iän yhteys tulevaisuuden pelkoihin on samansuuntainen kaikkien mainittujen pelkojen 


osalla. Nuoret ovat vähiten huolissaan tulevaisuudestaan työmarkkinoilla ja samalla pelot 


ovat harvinaisempia. Työttömyyden uhkaa ei koe alle 31-vuotiaista 73 % ja osuus laskee 


51—60-vuotiailla 62 %:iin. Terveyden riittävyydestä ei ole huolissaan 83 % alle 31-vuotiaista 


ja 54 % 51—60-vuotiaista. Ikäsyrjintää ei pelkää nuorimmasta ikäryhmästä 78 % ja vanhim-


massa ikäryhmässä osuus on 59 %. Nuoret pelkäävät myös vähiten osaamisen riittävyyttä. 


Alle 31-vuotiaista huolissaan siitä ei ole 83 % ja 51—60-vuotiaista 76 %.


Nuorilla tulevaisuuden pelkoja vähentävät vaihtoehtoiset ratkaisut, toinen koulutus ja 


yritystoiminnan aloittaminen. Alle 31-vuotiaista toista koulutusta voisi ajatella puolet 


vastanneista. Toinen koulutus on huomattavan usein vaihtoehtona myös muilla ikä-


ryhmillä. 31—40-vuotiaista siihen voisi olla valmis 43 %, 42—50-vuotiaista 29 % ja yli 


50-vuotiaistakin viidennes. Kunnon vertailupohjaa ei aiemmista tutkimuksista saa. Kuiten-


kin luvut ovat niin suuria, että niiden pitäisi näkyä myös liiton jäsenpoistumassa. Tässä on 


vielä huomattava, ettei kysymyksestä selkeästi ilmene, onko kyse alan vaihdosta vai oman 


alan jatkokoulutuksesta.


Alle 41-vuotiailla yrittäjyys on varteenotettava vaihtoehto. Heistä 17 % voisi ajatella yrit-


täjäksi siirtymistä. 41—50-vuotiailla vastaava osuus on 10 % ja yli 50-vuotiailla 8 %. 


Taulukko 26. Toinen koulutus mahdollinen iän mukaan, %


-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.


Voi harkita 49,8 43,4 29,3 19,5 36,1


Eos 17,6 16,2 13,3 4,2 12,9


Ei voi harkita 32,6 40,3 57,4 76,3 51


Yhteensä 100 100 100 100 100


N 239 290 188 244 961
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Taulukko 27:  Yrittäjyyden harkinta iän mukaan, %


-30 v. 31—40 v. 41—50 v. 51—60 v. Yht.


Voi harkita 17,6 16,9 10,1 7,6 13,3


Eos 23,4 14,5 12,8 3,4 13,6


Ei voi harkita 59 68,6 77,1 89 73


Yhteensä 100 100 100 100 100


N 239 290 188 244 961


Odotukset asemasta työmarkkinoilla ovat iän ohella yhteydessä työsuhteen kokoaikai-


suuteen. Iän ja osa-aikaisuuden yhteys ei ole suora, vaan yleisimmin osa-aikaisia ovat yli 


50-vuotiaat ja alle 31-vuotiaat, joista osa-aikaisia on 39 % ja 31 %. Vähiten osa-aikaisia on 


41—50-vuotiaiden ryhmässä, 26 %.


Kaikkiaan tulevaisuudestaan työmarkkinoilla on huolissaan 35 % osa-aikaisista ja 22 % 


kokoaikaisista työntekijöistä. Työttömyyden pelkoa kokee osa-aikaisista 30 % ja koko- 


aikaisista 20 %. Ikäsyrjinnän osalla vastaavat osuudet ovat 26 % ja 14 %, terveyden riittä-


vyydessä 23 % ja 19 % ja osaamisen riittävyydessä 19 % ja 10 %. Osa-aikaisuus näkyy myös 


toisen koulutuksen ja yrittäjyyden harkinnassa. Osa-aikaisista toista koulutusta voisi 


harkita puolet ja kokoaikaisista 30 %. Vastaavat osuudet yrittäjyyden harkinnan osalla ovat 


osa-aikaisilla 18 % ja kokoaikaisilla 11 %.


Työajan vähentäminen työttömyysuhan alla on yhteydessä ikään. Vanhemmat ikäluokat 


ovat siihen valmiimpia kuin nuoret. Alle 31-vuotiaista työaikaansa voisi lyhentää vain 9 %, 


Vastaava osuus on yli 50-vuotiailla 26 %. Kokopäivätyötä tekevistä työajan lyhennykseen 


on valmis 17 % vastaajista ja osa-aikatyötä tekevistä 14 %. Vakinaisessa työsuhteessa 


olevista työaikaansa voisi lyhentää 18 % ja määräaikaisista 10 %. Valmiudella palkan alen-


nukseen ei taas ole selkeää yhteyttä ikään. Vähiten siihen ovat valmiita 41—50-vuotiaat 


vastaajat, joista sitä voisi ajatella 5 %. Nuorimmassa ikäryhmässä osuus on 7 % ja van-


himmassa 15 %. Osa-aikaisilla ja kokopäiväisillä ei ole eroja palkan alentamisvalmiudessa. 


Myöskään työsuhteen määräaikaisuudella ei ole yhteyttä valmiuteen alentaa palkkaansa.


5. LIITON TOIMINTOJEN KESKEISET ULOTTUVUUDET


Tutkimuksen tulosten edellä oleva esittely ei ole faktorien sisällön osalta täysin tarkka. 


Lomakkeessa on paljon pitkiä kysymyssarjoja ja ne on sijoitettu lähinnä sille faktorille, 


johon suurin osa kysytyistä asioista liittyy. Vastausjakaumien kuvauksen yhteydessä on 


esitetty muuttujien yhteyksiä lähinnä vain taustamuuttujiin ja työtä koskeviin muuttujiin. 


Seuraavassa tarkastelussa kuvataan kaikkien muuttujien keskinäisiä yhteyksiä faktorirat-


kaisun kautta.


Faktori on tutkimuksen muuttujista korrelaatioiden perusteella muodostettu asiakoko-


naisuus, jossa siihen sisältyviin kysymyksiin annetut vastaukset ovat yhteydessä toisiinsa. 
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Muuttujan saama lataus faktorilla kuvaa muuttujan yhteyden voimakkuutta faktoriin ja on 


itse asiassa muuttujan korrelaatio faktorin muodostamaan uuteen ulottuvuuteen. Lataus 


voi olla myös negatiivinen, jolloin muuttujan yhteys faktoriin on käänteinen. Faktorin 


sisältö määrittyy faktorilla korkeimpia latauksia saaneiden muuttujien mukaan. Faktori-


latausten voimakkuutta ei saa sekoittaa siihen, miten tärkeänä yms. jotain asiaa pidetään. 


Se kertoo vain sen, missä määrin faktoriin sisältyviin asioihin saadut vastaukset liittyvät 


toisiinsa. Faktoriratkaisusta kerrotaan tarkemmin liitteessä 2.


ensimmäinen faktori: edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus


Ensimmäistä faktoria kuvaavat muuttujat liittyvät selvimmin jäsenpalvelujen tärkeyden 


arviointiin, käsityksiin liiton onnistumisesta ja ammattiliittoon liittymisen syistä. Näitä 


koskeviin kysymyksiin on vastattu samansuuntaisesti. Siten voi sanoa, että jäsenpalveluja 


tärkeänä pitävät katsovat liiton onnistuneen tehtävissään ja pitävät myös faktorilla kor-


keita latauksia saaneita ammattiliittoon liittymisen syitä itselleen merkityksellisinä.


Selvimmin jäsenpalveluista tälle faktorille sijoittuvat koulutuspalvelut, liiton Internet- 


sivut, vakuutusturva, jäsenille suunnatut tapahtumat ja ostoedut, jotka eivät ole tärkeim-


pinä pidettyjä liiton palveluita. Näiden muuttujien osalla vastauksissa esiintyy siten eroja 


päinvastoin kuin palveluissa, joita liki kaikki pitävät tärkeinä. Näiden palveluiden osalla ei 


osaa sanoa -vastausten osuus on lisäksi suuri, yleensä vähintään kolmasosa.


Edellä kuvattu pätee myös liiton onnistumisen arviointiin. Siinä tämän faktorin muuttujat 


ovat vastaajien mielestä sellaisia, joiden hoitamisessa liiton ei katsota aina onnistuneen tai 


niitä koskeviin kysymyksiin ei ole osattu vastata. Ei osaa sanoa -vastaus lienee usein tul-


kittavissa siten, ettei asia ole vastaajalle kovinkaan keskeinen. Näitä asioita ovat ay-asioista 


tiedottaminen, vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen työpaikalla sekä 


määräaikaisten ja vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen. Liki puolet vastaajista ei 


ole ottanut kantaa näitä koskeviin kysymyksiin.


Ammattiliittoon kuulumisen syistä ensimmäisellä faktorilla saavat taas korkeimpia la-


tauksia tuki ay-liikkeen tavoitteille, halu kuulua porukkaan, halu kehittää työpaikan oloja 


sekä pakko. Nekin ovat kysytyistä syistä vastaajilla harvinaisimpia ja noin kolmasosa vas-


taajista ei osaa arvioida näiden syiden tärkeyttä. 


Vaikka faktorilla saavat korkeimpia latauksia muuttujat, joihin suuri osa vastaajista ei osaa 


ottaa kantaa, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei vastaajien välillä olisi eroja mainittujen 


asioiden arvottamisessa. Faktorilla korkeimmin sijoittuvat muuttujat eivät vain kosketa 


kaikkia jäseniä.


Kuvaavaa faktorille on se, että liiton onnistumiseen ja liiton tehtävien tärkeänä pitämiseen 


liittyvät myös perinteiset ay-liikkeen tavoitteet kuten edunvalvonta, ay-liikkeen tavoit-


teiden tukeminen ja yhteenkuuluvuus. Liiton tärkeimpinä pidetyistä tehtävistä siihen 


kuuluvat lisäksi edunvalvontaan liittyvät tehtävät kuten palkkaehtojen parantaminen, 


oikeusapu, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut sekä aluetoimiston palvelut ja tilaisuudet.
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toinen faktori: työttömyysturva ja turvallisuus


Toista faktoria leimaavat ammattiyhdistysliikkeen keskeiset yhteiskuntapoliittiset tehtä-


vät ja niistä erityisesti työttömyyden hoito. Korkeimmat lataukset faktorilla ay-liikkeen 


tehtävistä saavat pitää huolta työttömyysturvan riittävästä tasosta ja työllisyyden tur-


vaaminen. Työttömyyden hoitoon liittyvät myös työpaikan tulevaisuuden turvaaminen, 


työttömyyskassapalvelut liiton tärkeimpänä palveluna ja työttömyysturva sekä turvalli-


suuden tunne ammattiliittoon kuulumisen syynä.


Työttömyyden hoidon ohella myös muut kysytyt ay-liikkeen yhteiskuntapoliittiset ja 


keskeiset edunvalvontaan liittyvät tehtävät sijoittuvat tälle faktorille. Liki kaikki vastaa-


jat pitävät tärkeänä eläke-eduista, sosiaaliturvasta, lapsiperheistä, oikeudenmukaisesta 


verotuksesta ja julkisista palveluista huolehtimista. Yleisesti tärkeimpinä pidetyt edun-


valvontatehtävät työolojen ja työsuojelun parantaminen, palkkaerojen kaventaminen ja 


työaikajärjestelmien kehittäminen kuuluvat selkeimmin tälle faktorille.


Faktorille sijoittuu myös liiton tehtävistä mahdollisimman korkean palkan neuvottelu 


työntekijöille. Hyvän palkan pitäminen työssä tärkeänä asiana ei kuitenkaan ole yhtey-


dessä faktoriin. Työssä tärkeinä pidetyistä asioista faktorille sijoittuvat lähinnä hyvät 


työkaverit, hyvä esimies ja varma ja pysyvä työpaikka.


Kuvaavaa faktorille on lisäksi se, että ammattiliittoon kuulumisen syistä siihen sisältyy 


ensisijaisesti työttömyysturva. Sen sijaan edunvalvonta kuuluu yhtä lailla ensimmäiselle 


faktorille. 


kolmas faktori: osallistuminen ja lakkovalmius


Liiton toimintaan osallistuminen, arvio liiton onnistumisesta ja lakkovalmius näyttävät 


kuuluvan yhteen. Korkeimpia latauksia tällä faktorilla saavat valmius lakkoon, jos työn-


antaja heikentää työehtoja, jos työnantaja kohtelee työkaveria epäoikeudenmukaisesti, 


jos valtio muuttaisi sosiaaliturvaa, eläke-etuja tai esimerkiksi työaikalakia työntekijöiden 


edun vastaisesti ja jos työntekijöitä irtisanotaan. Lähes yhtä selvästi faktorille kuuluvat 


myös osallistumisvalmiuksia mittaavat muuttujat, valmius osallistua ay-koulutukseen, 


liiton tilaisuuksiin, uusien jäsenten hankintaan, ay-toimintaan ja ottaa vastaan luottamus-


tehtäviä työpaikalla. Näille on yhteistä se, että kyse on vain valmiuksista eikä toteutuneis-


ta toimista.


Selkeästi tälle faktorille sijoittuvat kuitenkin myös ammattiosaston toimintaan osallis-


tuminen sekä luottamustehtävät työpaikalla. On lisäksi selvää, että osallistuneet pitävät 


itseään yleisemmin ay-aktiivina kuin muut vastaajat. 


Tämän faktorin muuttujien suhde liiton onnistumiseen on käänteinen. Liiton onnistumista 


kuvaavat muuttujat sijoittuvat selkeimmin ensimmäiselle faktorille, mutta saavat myös 


tällä faktorilla melko korkeita latauksia ja ovat siis jossain määrin yhteydessä faktorin 


muihin muuttujiin. Negatiivinen yhteys merkitsee sitä, että liiton onnistuminen tehtävis-


sään vähentää lakko- ja osallistumisvalmiuksia ja epäonnistuminen taas lisää niitä. Lisäksi 
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ammattiosaston toimintoihin osallistuneet ovat valmiimpia lakkoon ja lähes itsestään 


selvästi myös osallistumiseen kuin muut.


Taulukko 28: Valmius lakkoon työehtojen heikentyessä liiton työehtojen parantamisessa 
onnistumisen mukaan, %


Onn. hyvin Eos Onn. huonosti Yht.


On valmis 44,7 57,5 67 51,8


Eos 16,3 29,7 21,6 22,1


Ei valmis 39 12,9 11,4 26,1


Yhteensä 100 100 100 100


N 492 381 88 961


Taulukko 29: Valmius lakkoon työehtojen heikentyessä ammattiosaston toimintaan  
osallistumisen mukaan, %


Osallistunut Eos Ei osall. Yht.


On valmis 67,8 66,7 49,5 51,8


Eos 11,1 18,2 23,4 22,1


Ei valmis 21,1 15,2 27,1 26,1


Yhteensä 100 100 100 100


N 90 33 838 961


Taulukossa 28 näkyy selvästi, että myönteinen käsitys liiton onnistumisesta työehtojen 


parantamisessa vähentää lakkovalmiutta, jos työnantaja heikentäisi työehtoja. Lakkoon 


on valmis 67 % vastaajista, joiden mielestä liitto on epäonnistunut tehtävän hoidossa ja 


45 % heistä, joiden mielestä liitto on onnistunut. Samantapaiset erot esiintyvät kaikkien 


onnistumiskäsitysten ja lakkovalmiuksien osalla. Taulukon 29 mukaan taas 68 % ammatti- 


osaston toimintaan 2 vuoden aikana osallistuneista on valmis lakkoon työehtojen heiken-


tyessä. Vastaava osuus heillä, jotka eivät ole osallistuneet toimintaan, on 50%. Tässäkin 


ero esiintyy kaikkien lakon syiden osalla.


Aktiivit käyttävät ay-tiedonlähteitä laajasti. Television, radion ja sanomalehtien käyttö 


ammattiyhdistystä koskevan tiedon lähteinä sijoittuvat selkeimmin tälle faktorille. Tähän 


faktoriin ovat yhteydessä liki kaikki tiedonlähteet ja kaikkien osalla ammattiyhdistystie-


touden hankinta on osallistuneilla runsaampaa kuin osallistumattomilla.


Liiton toiminnoissa aktiiviset ovat toimineet myös työpaikkansa kehittämiseksi. Ideoiden 


esittäminen oman työnsä ja työpaikkansa tuotteiden tai palveluiden parantamiseksi ovat 


yhteydessä tähän faktoriin. Lisäksi vaativan työn tärkeänä pitäminen on selvästi yhtey-


dessä faktoriin. Muista muuttujista faktorille sijoittuu valmius ajatella itselleen toista 


koulutusta. Osallistuminen ei ole yhteydessä työajan lyhentämisen pitämiseen liiton 


tärkeänä tehtävänä.
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neljäs faktori: odotukset työmarkkinoilla


Vastaajan tulevaisuuden pelot työmarkkinoilla muodostavat oman faktorinsa. Tämä tar-


koittaa sitä, että pelot liittyvät toisiinsa. Selkeimmin faktoria kuvaa työttömyyden pelko. 


Siihen on vahvimmin yhteydessä pelko osaamisen riittävyydestä. Sen sijaan ikäsyrjinnän ja 


terveyden riittävyyden uhat eivät liity kovinkaan vahvasti työttömyyden pelkoon.


Pelot ovat yhteydessä päivärahan saantiin työttömyyskassasta sekä työsuhteen osa-aikai- 


suuteen ja määräaikaisuuteen. Toinen koulutus ja valmius palkan pienentämiseen ovat 


myös lievästi yhteydessä uhkiin ja vastaajat pitänevät niitä mahdollisena uhkien ratkaisui-


na. Taustamuuttujista faktorille sijoittuu selkeimmin ammatillinen koulutus. Siis vähän 


koulutusta saaneet ovat hieman taipuvaisempia kokemaan mainittuja uhkia. Sen sijaan ikä 


ei sijoitu faktorille, mikä johtunee paljolti siitä, että iän yhteys uhkiin ei ole suora, kuten 


faktorille sijoittuvien muuttujien tarkastelussa edellä on todettu.


6. SAK:N JA PAMIN TULOSTEN VERTAILU


Vuoden 2015 Järjestökyselyyn sisältyvät sekä koko SAK:n että PAMin aineistot. Kaikkiaan 


vastaajia oli 2500, joista SAK:n yleiseen aineistoon sisältyy 1539 ja PAMin aineistoon 961 


vastaajaa. SAK julkaisee omaan aineistoonsa perustuvan raportin tämän syksyn aikana ja 


käsillä oleva raportti perustuu taas PAMin aineistoon. Seuraavassa tarkastelussa tuodaan 


esille joitain keskeisiä aineistoissa ilmeneviä eroja. Suorat jakaumat SAK:n ja PAMin aineis-


toista ovat tämän tutkimuksen liitteenä (liite 3).


SAK:n aineistossa 60 % on miehiä. PAMissa heitä on selvästi vähemmän, 23 %. Pamilaiset 


ovat huomattavasti nuorempia kuin muut SAK:n jäsenet. Neljännes pamilaisista on kor-


keintaan 30-vuotiaita. Vastaava osuus SAK:ssa on 16 %. Tässä tarkastelussa PAMin aineisto 


on painotettu aktiivijäsenistöä edustavaksi sukupuolen ja iän osalta. SAK:n aineisto on 


painottamaton.


Molemmissa aineistoissa 83 % vastaajista on palkansaajia ja 17 % ei ole työssä. Pamilaisista 


80 % työskentelee yksityisellä sektorilla ja 19 % julkisella sektorilla. SAK:ssa nämä osuudet 


ovat 62 % ja 36 %. 


PAMin jäsenistä vakituinen työsuhde on 72 %:lla ja SAK:ssa osuus on 75 %. Määräaikaisia  


pamilaisista on 10 % ja SAK:n jäsenistä 7 %. Osa-aikaisia PAMissa on 31 % ja SAK:ssa 23 %.  


PAMin jäsenten nuori ikä heijastunee siten tässä epätyypillisten työsuhteiden yleisyytenä.


PAMin jäsenet työskentelevät keskimäärin jonkin verran pienemmillä työpaikoilla kuin 


SAK:ssa yleensä. Heistä 66 % toimii alle 50 hengen työpaikoilla, kun vastaava osuus muilla 


SAK:n jäsenillä on 56 %. Tämä näkyy myös siinä, että pamilaisista työpaikalla on luottamus- 


henkilö 61 %:lla ja muilla SAK:n jäsenillä 66 %:lla.


Kaiken kaikkiaan muiden muuttujien osalla erot PAMin ja SAK:n jäsenten välillä ovat melko 


vähäiset. Valtaosa eroista johtunee PAMin jäsenten verraten nuoresta iästä ja toisaalta 


runsaista epätyypillisistä työsuhteista.
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Pamilaisilla on keskimääräistä vähemmän työkokemusta ja jäsenvuosia ja on luonnollista, 


että heillä ay-aktiivisuus sekä toimintaan ja koulutukseen osallistuminen on vähäisempää 


kuin muilla SAK:n jäsenillä. PAMin jäsenistä 54 % on ollut mukana ay-liikkeessä korkeintaan 


10 vuotta. SAK:ssa tämä osuus on selvästi pienempi, vain 35 %. Ay-aktiivina pamilaisista pi-


tää itseään 5 % ja luottamustehtäviä heistä on 3 %:lla. SAK:ssa luvut ovat 10 % ja 7 %. PAMin 


jäsenistä luottamustehtävää voisi ajatella 17 % ja SAK:n jäsenistä 19 %. Ammattiosaston 


toimintaan pamilaisista on osallistunut kahden viime vuoden aikana 9 %. SAK:ssa vastaa-


va osuus on 14 %. PAMin jäsenistä ammattiliiton koulutukseen on kahden vuoden aikana 


osallistunut 5 % ja SAK:n jäsenistä 7 %. Valmius osallistua koulutukseen on selvästi osallis-


tumista suurempi, PAMissa 20 % ja SAK:ssa 22 %.


PAMin jäsenten ikä näkyy myös työtä koskevissa odotuksissa. Pamilaisista toista koulutus-


ta voisi harkita 39 % ja yrittäjyyttä 14 %. SAK:ssa nämä osuudet ovat pienemmät, 28 % ja  


13 %. Varsinkin toisen koulutuksen osalla ero on huomattava.


Ikä näkyy myös siinä, että ikäsyrjintää pelkää PAMin jäsenistä 16 % ja SAK:n jäsenistä 20 %. 


Lisäksi terveyden riittävyyden pelko on PAMissa pienempi kuin SAK:ssa, 18 % ja 22 %.


Epätyypillisten työsuhteiden yleisyys PAMissa näkyy joissain liittoa ja SAK:ta koskevissa 


odotuksissa ja niiden toimien arvioinneissa. Pamilaisille määräaikaisten ja vuokratyön-


tekijöiden aseman parantaminen on tärkeämpää kuin yleensä SAK:ssa. Määräaikaisten 


aseman parantamista pitää PAMin jäsenistä erittäin tärkeänä 33 % ja SAK:n jäsenistä 21 %. 


Vastaavat luvut ovat vuokratyöntekijöiden osalla 31 % ja 19 %. Lisäksi työaikajärjestelmien 


kehittämistä työntekijöiden toiveiden mukaisiksi pitää pamilaisista erittäin tärkeänä 28 % 


ja SAK:n jäsenistä 17 %. PAMin jäsenten verraten runsas osa-aikaisuus näkynee myös siinä, 


että työajan lyhentämiseen on PAMissa valmis vain 14 %, kun vastaava osuus SAK:ssa on  


23 %. Pamilaiset arvioivat liiton onnistuneen määräaikaisten ja vuokratyöntekijöiden 


aseman parantamisessa useammin kuin SAK:n jäsenet. Hyvin onnistuneiden osalta luvut 


ovat PAMissa määräaikaisilla 44 % ja vuokratyöntekijöillä 41 % ja SAK:ssa vastaavasti 35 % ja 


32 %. Työaikajärjestelmien parantamisen osalla ero on pienempi, PAMissa liitto on onnis-


tunut hyvin 50 %:n ja SAK:ssa 48 %:n mielestä.


Pamilaiset eivät ole valmiita alentamaan palkkaansa yhtä usein kuin SAK:n jäsenet.  


PAMissa palkkaansa on irtisanomisten välttämiseksi valmis alentamaan 9 % ja SAK:ssa 14 % 


vastaajista. PAMin jäsenet eivät liene yhtä tyytyväisiä palkkaansa kuin SAK:n muut jäsenet. 


Pamilaisista 81 % pitää tärkeänä, että liitto neuvottelee mahdollisimman korkean palkan 


työntekijöille. SAK:n aineistossa vastaava osuus on 71 %.


Kuvatut erot korostavat PAMin jäsenistön erityispiirteitä, nuoruutta ja epätyypillisiä 


työsuhteita. Kuitenkin ammattiyhdistysliikkeen yleisistä tavoitteista ja ammattiliiton 


jäsenyyden perusteista ollaan samaa mieltä.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET


Työttömyysturva ja edunvalvonta näyttävät hallitsevan vastaajien käsityksiä, odotuksia 


ja arvioita liitosta monilla tasoilla. Työssä pidetään tärkeimpänä varmaa ja pysyvää työ-


paikkaa. Syyt kuulua liittoon ovat useimmin työttömyysturva ja edunvalvonta. Liiton 


tärkeimmät palvelut ovat työttömyyskassapalvelut, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut 


sekä oikeusapu. Liiton ja SAK:n tärkeimpiä yhteiskuntapoliittisia tehtäviä ovat työllisyyden, 


työttömyysturvan, eläke-etuuksien ja sosiaaliturvan riittävästä tasosta huolehtiminen 


sekä palkansaajien kohtuullinen verotus. Tärkeimpiä ay-liikkeen edunvalvontatehtäviä 


ovat työoloista ja palkkauksen mahdollisimman korkeasta tasosta huolehtiminen sekä 


työaikajärjestelmien kehittäminen työntekijöiden toiveiden mukaisiksi.


Kuvatut toiminnot ovat keskeisiä palkansaajaliittojen tavoitteita ja ne nousevat jatkuvasti 


esiin liittojen tutkimuksissa. Työttömyysturvan ja edunvalvonnan painotukset ovat vaih-


delleet jonkin verran yleisen talous- ja työllisyystilanteen mukaan, mutta jäsenet ovat 


jatkuvasti pitäneet niitä liittojen tärkeimpinä tavoitteina.


Vertailtaessa samassa yhteydessä suoritettuun koko SAK:n jäsenistöön suunnattuun 


kyselyyn PAMin erityispiirteiksi nousevat jäsenistön suhteellinen nuoruus ja suuri 


osa-aikaisten osuus. Tämä heijastuu joihinkin ikään yhteydessä oleviin seikkoihin kuten 


osallistumiseen liiton toimintoihin, tulevaisuuden odotuksiin sekä vaatimuksiin epätyypil-


lisissä työsuhteissa toimivien aseman parantamiseksi. Keskeisistä ay-liikkeen tavoitteista 


pamilaiset ja muut SAK:n jäsenet ovat kuitenkin paljolti samaa mieltä.


Tämän tutkimuksen mukaan PAMin jäsenet ovat varsin tyytyväisiä liiton toimintaan 


tavoitteiden saavuttamiseksi. Yli puolet vastaajista on tyytyväinen liiton toimiin työolo-


jen kehittämisessä, työllisyyden turvaamisessa ja työaikajärjestelmien kehittämisessä 


ja tyytymättömien osuus on näiden osalta alle kymmenesosa. Lisäksi toimet näyttävät 


kohdistuneen oikein mm. epätyypillisissä työsuhteissa, osa-aikaisissa tai määräaikaisissa, 


työskentelevien osalla. Mahdollisimman korkeasta palkkauksesta huolehtiminen ei nouse 


aivan liiton tärkeimmäksi tehtäväksi. Liki puolet vastaajista katsoo liiton onnistuneen hy-


vin myös sen hoidossa.


Yleiskuva jäsenistön käsityksistä liitosta ja sen toiminnoista on siis myönteinen. Kuiten-


kaan aivan kaikki eivät ole yksimielisiä liiton onnistumisesta tehtävissään. Käsitys liiton 


onnistumisesta on lievästi yhteydessä lakkovalmiuteen. Lakkoon on kaikista vastaajista 


työehtojen heikennysten, irtisanomisten tai sosiaalietujen leikkausten vuoksi valmis noin 


puolet vastaajista ja käsitys liiton epäonnistumisesta tehtävissään lisää lakkovalmiutta. 


Liiton toimintoihin osallistuminen lisää sekin lievästi lakkovalmiutta.


Liittoon ei kuuluta vain työttömyysturvan tai edunvalvonnan takia. Varsin suuri osuus vas-


taajista pitää tärkeänä liiton jäsenyyden syynä lisäksi ay-liikkeen tavoitteiden tukemista 


ja porukkaan kuulumista. Tämä yhteenkuuluvuuden merkitys näkyy myös tukena ammat-


tiosastojen toiminnalle. Niitä pidetään tärkeinä keskustelufoorumeina ja yhtenä niiden 


tärkeänä tehtävänä nähdään yhteenkuuluvuuden lisääminen. Yli puolet vastaajista pitää 


jäsenille suunnattuja tapahtumia tärkeinä liiton palveluina.
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Tutkimuksen perusteella aineiston keskeisiksi asiakokonaisuuksiksi muodostuvat pelkis-


tetysti edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus, työttömyys, liiton onnistuminen tehtävissään 


ja siihen liittyvät osallistuminen ja lakkovalmius sekä lopuksi omaa työmarkkina-asemaa 


koskevat pelot. Faktoriratkaisun tavoitteena on erotella asioita ja voi siis sanoa, että 


edunvalvonta ja työttömyyden hoito ovat toisistaan erillisiä asioita. Edunvalvonnan ko-


rostaminen ei taas välttämättä liity osallistumiseen eikä tulevaisuuden pelkoihin. Lisäksi 


osallistuminen liiton toimintaan ei liity kovinkaan vahvasti edunvalvonnan tai työttö-


myysturvan faktoreihin vaan lähinnä käsitykseen liiton epäonnistumisesta tehtävissään ja 


haluun vaikuttaa asioihin tarvittaessa vaikka lakkoilemalla. Omaa tulevaisuutta koskevat 


pelot ovat nekin muista faktoreista irrallisia.


Asiat näyttävät liiton toimien kannalta keskeisiltä. Työttömyysturva ja edunvalvonta ovat 


vanhastaan ay-liikkeen keskeisiä tehtäviä, joiden painotukset vaihtelevat yleisen talous-


tilanteen mukaan. Osallistumisvalmius ja jäsenten aktiivisuus ovat taas liittojen kaiken 


toiminnan edellytyksiä. Erityisen mielenkiintoista on, että työttömyysturva toisaalta ja 


edunvalvonta sekä yhteenkuuluvuus toisaalta muodostavat omat faktorinsa. Näiden takia 


ay-liikkeessä ollaan mukana ja edunvalvontaan liittyvät asiat ovat nykyisin nimenomaan 


palkansaajajärjestöjen hoidossa.


Työttömyysturva ja edunvalvonta eriytyvät omiksi faktoreikseen. Työttömyyden hoito ja 


työttömyyskassapalvelut ovat liiton tärkeimpiä tehtäviä. Liitot voivat olla tärkeitä vaikut-


tajia ja niiltä odotetaan vahvaa yhteiskunnallista vaikuttamista työttömyyden ehkäisyyn 


ja työttömyysturvan varmistamiseen. Viime kädessä turvaa tarjoavat työttömyyskassat 


ja tässä liitot eivät ole ainoita toimijoita. Työttömyysturvaa voivat tarjota myös liittojen 


ulkopuoliset työttömyyskassat. Faktoriratkaisussa työttömyyden hoitoa koskevat teh-


tävät muodostavat selkeästi oman kokonaisuutensa erotukseksi edunvalvontatehtävistä. 


Työttömyyden hoito on kilpailtua ja tarkasti säädeltyä. Näin voisi ajatella, että liittojen 


toimintamahdollisuudet edunvalvontatehtävissä ovat laajimmillaan. 


Asiakokonaisuutta, joka edellä nimettiin edunvalvonta- ja yhteenkuuluvuusfaktoriksi, 


voi ehkä sanoa leimaavan käytännönläheisyys ja yleinen myötämielisyys liiton toimille. 


Liiton tehtävistä pidetään tärkeinä mm. neuvontapalveluita, oikeusapua ja vastaajan oman 


työelämän aseman mukaisia palveluita, työajasta, määräaikaisista tai vuokratyöntekijöistä 


huolehtimista. Palveluja tärkeänä pitävät ovat myös tyytyväisiä liiton toimiin niiden hoita-


miseksi, mikä on merkki siitä, että palvelujen kohdentaminen on onnistunut. Samalla tämä 


onnistuminen on yhteydessä yleiseen liittoa kohtaan tunnettuun myötämielisyyteen. 


Tässä pitää muistaa, että faktorissa on kyse muuttujasta, jossa myönteisten käsitysten 


keskinäisen yhteyden rinnalla on myös kielteisten käsitysten yhteys. Liiton epäonnistumi-


nen on siten yhtä lailla yhteydessä kielteiseen käsitykseen liitosta.


Tulosten valossa edellä kuitenkin voitiin todeta, että PAMin katsotaan useimmin onnistu-


neen tehtävissään. Faktoriin liittyvästä käytännönläheisyydestä on osoituksena se, että 


yleisten ay-liikkeen yhteiskuntapoliittisten tai edunvalvontatehtävien tärkeänä pitäminen 


ei ole yhteydessä tähän faktoriin. 
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Liiton paikallistoiminnan, ammattiosastojen ja työpaikoilla tapahtuvan toiminnan muo-


dot liittyvät lähinnä edunvalvontafaktoriin. Liittoon kuulutaan ay-liikkeen tavoitteiden 


tukemiseksi ja yhteenkuuluvuuden tunteen takia. Ammattiosastot nähdään tärkeinä 


keskustelufoorumeina, joissa luottamusmiehiä evästetään työpaikan asioiden hoidos-


sa. Samalla niitä pidetään tärkeinä yhteenkuuluvuuden lisääjinä. Työpaikalla keskustelut 


luottamusmiehen kanssa ovat tärkeitä ay-asioiden tiedonlähteitä. Lisäksi faktoriin on 


yhteydessä se, että paikallisissa sopimuksissa on onnistuttu hyvin. Kaikkiaan siis yhteen-


kuuluvuus ja yhteiset tavoitteet työpaikalla ovat yhteydessä liiton tärkeinä pidettyihin 


tehtäviin ja myönteiseen käsitykseen liiton onnistumisesta. Vaikka myönteinen käsitys 


liitosta jää monesti ay-toimintojen tukemisen tasolle ja varsinainen liiton toimintoihin 


osallistuminen ei ole tähän faktoriin yhteydessä, niin yhteistoimintaan paikallistasolla 


työpaikan ongelmien ratkaisemiseksi ollaan valmiita.


Näkemykset liiton onnistumisesta monissa keskeisissä tehtävissä kuten palkkaehtojen 


parantamisessa, työaikajärjestelmien kehittämisessä ja työsuojelun parantamisessa 


ovat vahvasti yhteydessä käsityksiin onnistumisesta paikallisissa sopimuksissa. Tämä ei 


kuitenkaan vielä osoita, että onnistumisen aiheuttaisi paikallinen sopiminen, koska tutki-


musaineisto ei sisällä tietoa siitä, millä tasolla asioista on sovittu.


Työttömyysturvan ja edunvalvonnan merkityksessä ei ole paljoakaan ikäryhmittäisiä 


eroja. Niihin liittyviä palveluita pitävät tärkeinä lähes kaikki. Sen sijaan yhteenkuuluvuuden 


korostaminen lisääntyy iän ja jäsenyysajan karttuessa. Tämä korostaa yhteisöllisyyden 


merkitystä varsinkin nuoren jäsenistön sitouttamisessa.


Tutkimuksessa tarkastellut vastaajien pelot työmarkkinoilla lisääntyvät iän myötä. Vanhat 


ovat useammin huolissaan työttömyydestä, ikäsyrjinnästä sekä terveyden ja osaamisen 


riittävyydestä kuin nuoret. Tähän liittyy se, että alle 31-vuotiaat eivät ole kiinnittyneet 


nykyiseen asemaansa samassa määrin kuin vanhemmat, varsinkin yli 40-vuotiaiden ikä-


luokat. Peräti liki joka toisella alle 31-vuotiaalla ja 43 %:lla 31—40-vuotiaista  vaihtoehtoina 


on toinen koulutus, joillakin myös yrittäjyys. Osa-aikaisuus lisää puolestaan huolia ja vaih-


toehtojen harkitsemista kaikissa ikäluokissa.


PAMissa on poikkeuksellisen runsaasti nuoria ja osa-aikaisia jäseniä. Sen tähden ehkä 


erityisesti heidän osallaan yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen ja työolojen sekä 


aseman parantaminen olisi tärkeää. Alan vaihto on tietenkin ensisijaisesti kiinni liiton 


ulkopuolisista tekijöistä, toimialojen työpaikkojen säilyvyydestä ja työn sisällön muutok-


sista, mutta kuitenkin myös liiton toimilla on merkitystä jäsenyyden vakiinnuttamisessa ja 


alojen kehityksessä.
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LIITTEET


LIITE 1. KYSELYLOMAKE
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SAK - JÄSENTUTKIMUS 2015 


Täällä XX Innolink Research Oy:stä hei! Teemme SAK:lle jäsentutkimusta.  
Olisiko teillä hetki aikaa vastata jäsenyyttänne koskeviin kysymyksiin? (Vie aikaa noin 15 minuuttia) 


REKISTERITIEDOT 
 


0. Rekisteritiedot 


Liitto: ______________________________________________________________________________ 
Sukupuoli:  q mies   q nainen Ikä: _____________ vuotta 


 


TAUSTATIEDOT 
 


1. Mikä on koulutuksesi (avustettuna: ylin koulutuksesi)?   
(ei luetella ensin vaihtoehtoja, jos ei osaa sanoa, voidaan nämä vaihtoehdot luetella) 


1. q Ei ammatillista tutkintoa  
2.  q Ammattitutkinto (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto)  
3.  q Opistotason tutkinto (esim. tekninen opisto, kauppaopisto)  
4.  q Korkeakoulututkinto (yliopisto tai amk) 
5.  q Muu 


 


2. Millä sektorilla työnantajasi toimii (tai viimeisin työnantajasi sektori, jos et ole nyt töissä)? 


1. q Julkinen sektori (avustettuna: valtio, kunta, kuntayhtymä) 
2.  q Yksityinen sektori (avustettuna: yksityisesti tai julkisesti omistettu yritys)  
3.  q Kolmas sektori (avustettuna: järjestöt, säätiöt)  
4.  q Työskentelen yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana  
5.  q Muu työnantaja  


 


TYÖSUHDE 
 


3. Teetkö kokoaikatyötä: 


1. q Kyllä  2. q En, jos vastaa ei:   
     2.1. q osa-aikainen  
     2.2. q muu järjestely (esim. erikseen työhön  
       kutsuttava) 


 


4. Oletko 


1. q palkansaaja  4. q freelancer 
2.  q yrittäjä  5.  q apurahansaaja 
3.  q ammatinharjoittaja  6.  q En ole tällä hetkellä töissä à siirry kys. 8 


 


Kysytään jos vastannut kys. 4.1. palkansaaja:   
5. A. Oletko tällä hetkellä:  


1. q Vakituisessa työsuhteessa (toistaiseksi voimassa oleva) 
2.  q Määräaikaisessa työsuhteessa  
3. q Vuokratyöfirman palveluksessa vakituisessa työsuhteessa (toistaiseksi voimassa oleva) 
4. q Vuokratyöfirman palveluksessa määräaikaisessa työsuhteessa 


 


Kysytään jos vastannut 4.2-5:  
5.    B. Koetteko, että toimintasi yrittäjänä on…   


1. q oma haluttu valinta  
2.  q olosuhteiden tai pakon seuraus (ns. pakkoyrittäjyys)  
 


TYÖN LUONNE 
 
6. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle työssäsi? 


Asteikko on 1…5, jossa 1 = ei lainkaan tärkeä ja 5 erittäin tärkeä (Jos haluaa tietää muut luokat, 2 = 
ei kovin tärkeä, 3 = neutraali, 4=melko tärkeä ) , 0 en osaa sanoa. 


 Asteikko 1 - 
5 


En osaa sanoa / 
ei mielipidettä 


1. Hyvä palkka .................................................................................................  ____ q 
2. Varma ja pysyvä työpaikka ............................................................................  ____ q 
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3. Helppo ja yksinkertainen työ .........................................................................  ____ q 
4. Mielenkiintoinen työ ......................................................................................  ____ q 
5. Mahdollisuus käyttää aloitekykyään ...............................................................  ____ q 
6. Mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan ...........................................................  ____ q 
7. Hyvät ylenemismahdollisuudet ......................................................................  ____ q 
8. Hyvät työkaverit ...........................................................................................  ____ q 
9. Hyvät työajat ...............................................................................................  ____ q 
10. Pitkät lomat .................................................................................................  ____ q 
11. Työ, jossa on vastuuta ..................................................................................  ____ q 
12. Hyvä esimies ................................................................................................  ____ q 


 


TYÖPAIKKAA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ 
 


7. Onko työpaikallasi tai työalallasi sinua edustava luottamusmies tai vastaava? 


1. q kyllä  3.  q en osaa sanoa 
2.  q ei     


 


8. Kuinka monta työntekijää on töissä työpaikallasi?  
(Avustetaan tarvittaessa seuraavasti: Työpaikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhtä yksikköä, esim. 
tehdasta, virastoa, laitosta, myymälää, hotellia, toimistoa, liikennealuetta, rakennustyömaata jne., 
jossa työskentelet. Kokoa arvioidessasi ota huomioon toimipaikan koko henkilökunta.) 


1. q 1-9 henkilöä  3. q 50-250 henkilöä  
2.  q 10-49 henkilöä  4.  q yli 250 henkilöä 
 
Kysytään, jos vastannut kys. 4.1: 
9. Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana ehdottanut esimiehellesi tai työnantajallesi uusia ideoita 


parantaaksesi 


 KYLLÄ EN 
1. omaa työtäsi q q 
2. työnantajasi tarjoamia tuotteita tai palveluja q q 
 


ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄ 
 
10. Millaisia ajatuksia sinulla on omasta tulevaisuudestasi työmarkkinoilla?  


 KYLLÄ EI EN OSAA 
SANOA 


1. Pelkään jääväni työttömäksi .......................................................................  q q q 
2. Pelkään, että osaamiseni ei riitä tulevaisuuden työmarkkinoilla .....................  q q q 
3. En ole huolissani tulevaisuudestani työmarkkinoilla ......................................  q q q 
4. Pelkään terveyteni heikkenemistä ja etten siitä johtuen pärjää nykyisessä 


työssäni ....................................................................................................  
q q q 


5. Voisin hyvinkin ajatella toista koulutusta itselleni .........................................  q q q 
6. Voisin hyvinkin ajatella ryhtyväni yrittäjäksi .................................................  q q q 
7. Voisin pienentää palkkaani, jotta työpaikallani vältytään irtisanomisilta ..........  q q q 
8. Pelkään, että vaikeat ajat lisäävät esimerkiksi ikään perustuvaa syrjintää 


(ikärasismia) työpaikallani ..........................................................................  
q q q 


9. Voisin vähentää työaikaani .........................................................................  q q q 	  
JÄSENYYS 


	  
11. Kuinka kauan olet kuulunut johonkin ammattiliittoon (kaikki jäsenyysvuodet yhteensä)? 


1. q Alle 2 vuotta    3.  q 11-20 vuotta  
2.  q 2- 10 vuotta   4.  q Yli 20 vuotta   
12. Seuraavassa on syitä ammattiliittoon kuulumiselle. Miten hyvin ne vastaavat sinun perusteitasi olla 


ammattiliiton jäsen? Asteikko: 1…5 (1 = Ei kuvaa lainkaan… 5= kuvaa erittäin hyvin) 


Olen ammattiliiton jäsen, koska… Asteikko 1 – 
5 


1. (EDUNVALVONTA eli) järjestäytymällä voidaan tehokkaasti puolustaa ja ajaa palkansaajien etuja  ...  ____ 
2. (TYÖTTÖMYYSTURVA eli) haluan varmistaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan itselleni .................  ____ 
3. (TURVALLISUUDENTUNNE eli) kuuluminen liittoon antaa turvallisuutta elämään ____ 
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4. (TUKI AY-LIIKKEEN TAVOITTEILLE eli) haluan omalta osaltani olla tukemassa ay-liikkeen 
tavoitteita koko yhteiskunnassa ...................................................................................................  


____ 


5. (PORUKKAAN KUULUMINEN eli) useat työtoverinikin kuuluvat liittoon ............................................  ____ 
6. (PAKKO eli) käytännössä on pakko olla ammattiliiton jäsen tullakseen hyväksytyksi .........................  ____ 
7. (KEHITTÄMISHALU eli) haluan osallistua työpaikkani työolojen kehittämiseen .................................  ____ 
 


OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN 
 
13. Pidätkö itseäsi ammattiyhdistysaktiivina? 


1. q Kyllä  2. q Ei   
 
14. Onko sinulla tällä hetkellä tai aiemmin ollut luottamustehtäviä ay-liikkeessä tai työpaikalla? (Esim. 


luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu jne.) 


1. q On juuri parhaillaan  3.  q Ei ole koskaan ollut  
2.  q On ollut aiemmin, mutta ei juuri nyt     
 
15. Oletko osallistunut SAK:n tai ammattiliiton järjestämään koulutukseen viimeisen kahden vuoden 


aikana? 


1. q kyllä  3.  q en osaa sanoa 
2.  q ei     
 
16. Mihin seuraavista toimintamuodoista voisit ajatella osallistuvasi 


 KYLLÄ EN EN OSAA 
SANOA 


1. Ottamaan vastaan luottamustehtävän työpaikalla ............................................................  q q q 
2. Osallistumaan uusien jäsenten hankintaan työpaikalla ......................................................  q q q 
3. Osallistumaan SAK:n, liiton tai ammattiosaston järjestämiin tilaisuuksiin ............................  q q q 
4. Osallistumaan SAK:n, liiton tai ammattiosaston erilaisiin toimintoihin verkossa ...................  q q q 
5. Osallistumaan SAK:n, liiton tai ammattiosaston järjestämään ammattiyhdistyskoulutukseen  q q q 	  


PAIKALLINEN AY-TOIMINTA 
	  
17. A. Oletko osallistunut ammattiosastosi toimintaan viimeisen kahden vuoden aikana? 


1. q kyllä  3.  q en osaa sanoa 
2.  q en     	  
17.B. Ohessa on muutama väite ammattiosaston (tai vastaavan) tehtävistä. Mitä mieltä olet väitteistä 
periaatteessa? Asteikko 1 = täysin eri mieltä … 5 = täysin samaa mieltä, en osaa sanoa/ei mielipidettä 


 Asteikko 1 - 
5 


En osaa sanoa / 
ei mielipidettä 


1. Ammattiosastojen kokoukset ovat jäsenille tärkeä keskustelufoorumi, jossa he 
evästävät luottamushenkilöitä ....................................................................  


____ q 


2. Ammattiosaston yksi keskeinen tehtävä etujen valvomisen ohella on jäsenten 
yhteenkuuluvuutta lisäävän toiminnan järjestäminen ....................................  


____ q 


3. Tehokkaaseen etujen valvontaan riittää, että työpaikalla on luottamusmies ja 
työsuojeluvaltuutettu, ammattiosastoa ei välttämättä tarvita ........................  


____ q 


4. Työpaikallani tehdyissä paikallisissa sopimuksissa on onnistuttu hyvin ...........  ____ q 	  
18. Ay-toimintaan osallistutaan monista eri syistä. Mainitse omin sanoin mikä on tärkein asia.    


(haastattelija: piiloluokittelu, tarkista, että vastaaja ymmärtänyt kysymyksen oikein) 


 
 
1. q Työtovereiden kehotuksesta 
2.  q Mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin 
3.  q Tietää paremmin työntekijöiden oikeuksista 
4.  q Haluan vaikuttaa omien ja työtovereiden etujen ajamiseen 
5.  q Tuloksia saavutetaan vain yhteistoiminnalla 
6.  q Ay-toiminta on minulle osa yhteiskunnallista vaikuttamista 
7.  q Muu syy 


 


EDUNVALVONTA 
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19. Miten hyvin liittosi on mielestäsi onnistunut seuraavien tehtävien hoitamisessa?  


 5 = erittäin 
hyvin 


4 = melko 
hyvin 


3 = 
neutraali 


2 = melko 
huonosti 


1 = erittäin 
huonosti 


1. Palkkaehtojen parantaminen ........................  q q q q q 
2. Työaikajärjestelmien parantaminen ...............  q q q q q 
3. Työllisyyden turvaaminen .............................  q q q q q 
4. Määräaikaisten työntekijöiden aseman 


parantaminen ..............................................  
q q q q q 


5. Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen .  q q q q q 
6. Työsuojelun parantaminen ...........................  q q q q q 
7. Työntekijän vaikutusmahdollisuuksien 


lisäämien oman työn järjestelyihin ................  
q q q q q 


8. Työntekijän osallistumismahdollisuuksien 
lisääminen työyhteisön kehittämisessä ..........  


q q q q q 


9. Jäsenhankinta työpaikalla ............................  q q q q q 
10. Ay-asioista tiedottaminen työpaikalla ............  q q q q q 	  
20. Miten tärkeinä pidät seuraavia SAK:laisen ay-liikkeen tehtäviä, jotka liittyvät työnantajien kanssa 


neuvoteltaviin asioihin? Asteikko: 5 = erittäin tärkeä, 4 = melko tärkeä, 3 = neutraali, 2 = ei kovin 
tärkeä, 1 = ei lainkaan tärkeä, en osaa sanoa 


 Asteikko  
1 - 5 


En osaa 
sanoa  


1. Neuvotella mahdollisimman korkea palkka työntekijöille ..................................  ____ q 
2. Kehittää työaikajärjestelmiä työntekijöiden toiveiden mukaisiksi .......................  ____ q 
3. Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja ..................................................  ____ q 
4. Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja ..............................................  ____ q 
5. Lyhentää työaikaa ........................................................................................  ____ q 
6. Parantaa työoloja ja työsuojelua ....................................................................  ____ q 
7. Parantaa määräaikaisten työntekijöiden asemaa .............................................  ____ q 
8. Parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa ..........................................................  ____ q 
9. Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoisemmaksi ja kehittävämmäksi .......  ____ q 
10. Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia ............................................  ____ q 
11. Lisätä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia oman työn järjestelyihin .............  ____ q 	  
21. Miten tärkeinä pidät seuraavia SAK:laisen ay-liikkeen yhteiskuntapoliittisia tehtäviä? 


Asteikko on 1…5, jossa 1 = ei lainkaan tärkeä ja 5 = erittäin tärkeä (Jos haluaa tietää muut luokat, 2 
= ei kovin tärkeä, 3 = neutraali, 4=melko tärkeä) 


 5 = erittäin 
tärkeä 


4 = melko  
tärkeä 


3 =  
neutraali 


2 = ei kovin  
tärkeä 


1 = ei lain-
kaan tärkeä 


1. Turvata työllisyys ......................................................  q q q q q 
2. Turvata työpaikkasi toimialan tulevaisuus Suomessa ....  q q q q q 
3. Pitää huolta työttömyysturvan riittävästä tasosta .........  q q q q q 
4. Pitää huolta eläke-etujen ja sosiaaliturvan riittävästä 


tasosta .....................................................................  
q q q q q 


5. Pitää huolta lapsiperheiden toimeentulosta ja 
palveluista ................................................................  


q q q q q 


6. Huolehtia siitä, että palkansaajien verotus pysyy 
kohtuullisella tasolla ..................................................  


q q q q q 


7. Puolustaa kunnan ja valtion palveluita ........................  q q q q q 	  
22. Olisitko valmis lakkoon tai ulosmarssiin… 


 KYLLÄ EI EN OSAA 
SANOA 


1. jos työnantajasi kohtelisi työkaveriasi epäoikeudenmukaisesti .......................  q q q 
2. jos työnantajasi heikentäisi työpaikkasi henkilöstön työehtoja .......................  q q q 
3. jos valtiovalta muuttaisi sosiaaliturvaa, eläke-etuja tai esim. työaikalakia 


työntekijöiden edun vastaisesti ...................................................................  
q q q 


4. jos työpaikkasi työntekijöitä irtisanotaan .....................................................  q q q 
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JÄSENPALVELUT 


	  
23. Mitä seuraavista tiedonlähteistä käytät ay-liikettä koskevissa asioissa? 


 KYLLÄ EI 
1. Oman liiton lehti ..............................................................................................................  q q 
2. SAK:n lehdet q q 
3. Keskustelu luottamushenkilöiden kanssa ..........................................................................  q q 
4. Keskustelu työkaverin kanssa ..........................................................................................  q q 
5. Oman liiton Internet-sivut ...............................................................................................  q q 
6. SAK:n Internet-sivut .......................................................................................................  q q 
7. Sosiaalinen media (esim. Facebook, keskustelufoorumit) ...................................................  q q 
8. Televisio ........................................................................................................................  q q 
9. Radio ............................................................................................................................  q q 
10. Sanomalehdet ................................................................................................................  q q 	  
24. Miten tärkeinä pidät itsellesi seuraavia jäsenpalveluja? 


Asteikko on 1…5, jossa 1 = ei lainkaan tärkeä ja 5 erittäin tärkeä (Jos haluaa tietää muut luokat, 2 = 
ei kovin tärkeä, 3 = neutraali, 4=melko tärkeä) 


 5 = erittäin 
tärkeä 


4 = melko  
tärkeä 


3 =  
neutraali 


2 = ei kovin  
tärkeä 


1 = ei lain-
kaan tärkeä 


1. Ammattiyhdistyskoulutus .............................  q q q q q 
2. Yleissivistävä koulutus (esim. kielet, ATK, 


sosiaalipolitiikka, elämänhallinta) ..................  
q q q q q 


3. Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus ......  q q q q q 
4. Oikeusaputoiminta .......................................  q q q q q 
5. Työttömyyskassapalvelut .............................  q q q q q 
6. Liiton aluetoimistopalvelut ............................  q q q q q 
7. Liiton neuvonta- ja asiantuntijapalvelut .........  q q q q q 
8. Lomatoiminta ..............................................  q q q q q 
9. Vakuutusturva .............................................  q q q q q 
10. Liiton lehti ...................................................  q q q q q 
11. Liiton Internet-sivut .....................................  q q q q q 
12. Jäsenille suunnatut tapahtumat 


(retkeilypäivät, teatteriretket jne.)  ...............  
q q q q q 


13. Erilaiset ostoedut .........................................  q q q q q 	  
25. A. Saatko tai oletko joskus saanut alasi työttömyyskassalta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa? 


1. q Kyllä  2. q Ei   	  
Kysytään jos vastannut 25.A.1. KYLLÄ:  
25.B. Miten tyytyväinen olet saamaasi palveluun? 
Asteikko on 1…5, jossa 1= en lainkaan tyytyväinen….5= erittäin tyytyväinen 


ei lainkaan tyytyväinen 1 2 3 4 5 erittäin tyyytyväinen 	  
26. Tällä hetkellä Suomessa on kolme ammatillista keskusjärjestöä SAK, STTK ja Akava. Tänä keväänä 


ammattiliitot ovat käynnistäneet hankkeen keskusjärjestöjen yhdistämiseksi. Kannatatko ajatusta? 


1. q kyllä  3.  q en osaa sanoa 
2.  q ei     	  
27. Mitä PUOLUETTA aiot äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa? (ei luetella vaihtoehtoja) 


1. q Kansallinen Kokoomus  7. q Vasemmistoliitto 
2.  q Perussuomalaiset  8. q Vihreä liitto 
3.  q Ruotsalainen Kansanpuolue  9. q Muu puolue tai ryhmä 
4. q Suomen Keskusta  10. q En aikoisi äänestää 
5. q Suomen Kristillinen Liitto  11. q En osaa sanoa 
6. q Suomen Sosialidemokraattinen Puolue  12. q En halua ilmoittaa kantaani  


KIITOS VASTAUKSISTA! 
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LIITE 2. FAKTORIANALYYSI


Faktorianalyysilla voidaan ryhmitellä isojakin asiakokonaisuuksia. Siinä lasketaan kaikkien 


mukana olevien muuttujien korrelaatiot keskenään ja muodostetaan niiden perusteella 


aineistoa mahdollisimman hyvin kuvaavia muuttujaryhmiä, faktoreita. Tässä tutkimukses-


sa käytetyssä faktoriratkaisussa löydettiin 4 faktoria.


Faktorit pyritään muodostamaan mahdollisimman erilaisiksi, mikä tarkoittaa sitä, että 


faktorien välinen yhteys, korrelaatio, on mahdollisimman pieni ja faktoriin kuuluvien 


muuttujien korrelaatiot faktoriin ja samalla toisiinsa taas mahdollisimman suuret. Muut-


tujan tulisi olla yhteydessä vain yhteen faktoriin.


Faktorit ovat aineistosta luotuja uusia muuttujia, jotka kuvaavat erilaisia aineiston kes-


keisiä ulottuvuuksia. Tässä tutkimuksessa lomake kattaa kaikkiaan noin 120 muuttujaa ja 


aineiston ryhmittely asiakokonaisuuksiksi helpottaa monelta osin analyysia ja jäsenistön 


työtilanteen ja liiton toimintojen hahmottamista. Faktorianalyysilla pyritään löytämään 


tämän kokonaisuuden keskeisimmät piirteet.


Seuraavissa faktoritulostuksissa listataan kaikkien mukana olevien muuttujien faktori-


latauksia kullekin neljälle faktorille. Faktorilataukset kuvaavat muuttujien korrelaatiota 


faktoriin ja luvut vaihtelevat 1.0 ja -1.0 välillä kuten korrelaatioissakin. Arvo 1 tarkoittaa 


täyttä korrelaatiota, arvo -1 täyttä negatiivista korrelaatiota ja arvo 0 sitä, että muuttujal-


la ei ole yhteyttä faktoriin. Tässä tapauksessa vastaukset tarkasteltavia muuttujia


koskeviin kysymyksiin menevät satunnaisesti ristiin.


Faktorin sisältö muodostuu korkeimpien faktorilatausten saaneiden muuttujien perus-


teella. Niiden yhteys faktoriin on suurin. Seuraavassa faktorit on listattu muuttujittain 


latausten voimakkuuden perusteella. Mikäli yhteys on miinusmerkkinen, yhteys on kään-


teinen, mutta voimakkuus on sama.


Käsiteltävät muuttujat on muutettu järjestysasteikollisiksi. Alla olevissa listauksissa on 


mukana paljon asennekysymyksiä ja niissä suunta on positiivisesta negatiiviseen. Arvo 1 


on positiivinen ja arvo 5 (esim.) negatiivinen. Puoluemuuttujat tms. on muutettu kyllä— 


ei-muuttujiksi, esim. on puolueen kannattaja—ei ole puolueen kannattaja. Täydelliset 


muuttujatekstit ja luokitusten suunnat voi tarkistaa kysymyslomakkeesta liitteestä 1.


Tässä faktorianalyysissa lomakkeen kysymyksistä, muuttujista, muodostui neljä faktoria, 


jotka on nimetty voimakkaimpia latauksia saaneiden muuttujien perusteella seuraavasti:


          1. faktori:  Edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus


          2. faktori:  Työttömyysturva


          3. faktori:  Osallistuminen ja lakkovalmius


          4. faktori:  Odotukset työmarkkinoilla


Tarkemman kuvan faktorien sisällöstä saa alla olevasta faktorittaisesta muuttujalistauk-


sesta. Vasen sarake ilmaisee muuttujan kysymyskoodin lomakkeella. Muuttujanimiä on 
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usein lyhennetty. Aluksi esitetään lista kaikkien mukana olevien muuttujien latauksista 


kullakin neljällä faktorilla. Sitä seuraavat faktorittaiset muuttujalistat. Kultakin faktorilta 


esitetään lista faktorilla korkeimpia latauksia saaneista muuttujista latauksen suuruus-


järjestyksessä. Listassa ovat mukana muuttujat joiden lataus faktorilla on vähintään noin 


0.3. Kiintoisaa on myös tieto siitä,millä asioilla ei ole yhteyttä toisiinsa. Tämä tieto löytyy 


kaikkien faktorien listauksesta, jossa ovat mukana kysymysnumerojärjestyksessä kaikkien 


muuttujien lataukset jokaisella faktorilla,


Lopuksi vielä varoitus faktorilatausten tulkinnasta. Korkeat faktorilataukset eivät mer-


kitse sitä, että muuttujaa koskevaan kysymykseen olisi vastattu sen myönteisemmin tai 


kielteisemmin kuin muihinkaan kysymyksiin. Yhteys faktoriin merkitsee vain sitä, että 


kysymyksiin on vastattu faktorilatauksen kertomassa määrin samalla tavoin. Vastaus- 


jakaumat ovat siis eri asia kuin faktorilataukset.


Seuraavassa muuttujalistaukset kaikkien faktorien osalta ja faktoreittain.


FAKTORIRATKAISU, 4 FAKTORIA (F1-F4)


Kysymyksen tunnus ja nimi         Faktorilataus


  F1 F2 F3 F4


t2 Sukupuoli -0.008 -0.063 0.115 0.033


t3 Ikä 0.072 -0.068 -0.039 -0.086


t4 Äidinkieli  -0.010 0.045 0.115  0.007


q1 Ammattikoulutus  -0.024 0.010 -0.155 0.124


q2 Työnantaja -0.023 0.072 0.009 0.092


q3 Työsuhteen kokopäiväisyys 0.163 -0.021 -0.196 -0.168


q4 Pääasiallinen toiminta 0.187 -0.034 -0.126 -0.192


q5 Työsuhteen luonne -0.113 -0.030 0.115 -0.145


q61 Miten tärkeää työssä: Hyvä palkka 0.151 0.169 -0.072 0.036


q62 Miten tärkeää työssä: Varma ja pysyvä työpaikka -0.032 0.317 0.135 0.063


q63 Miten tärkeää työssä: Helppo ja yksinkertainen työ 0.138 0.028 -0.472 0.021


q64 Miten tärkeää työssä: Mielenkiintoinen työ 0.094 0.242 0.221 0.010


q65 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus käyttää aloitekykyään 0.215 0.208 0.262 0.043


q66 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus kehittää amm.taitoaan 0.291 0.178 0.220 0.093


q67 Miten tärkeää työssä: Hyvät ylenemismahdollisuuudet  0.406 -0.011 -0.013 0.006


q68 Miten tärkeää työssä: Hyvät työkaverit -0.015 0.327 0.191 0.074


q69 Miten tärkeää työssä: Hyvät työajat 0.178 0.167 0.140 0.023


q610 Miten tärkeää työssä: Pitkät lomat 0.142 0.224 -0.118 -0.060


q611 Miten tärkeää työssä: Työ jossa on vastuuta 0.197 0.261 0.140 -0.029


q612 Miten tärkeää työssä: Hyvä esimies 0.031 0.381 0.227 0.046


q7 Onko työpaikalla/työalalla luottamusmies tai vastaava 0.061 0.004 0.038 -0.003


q8 Työpaikan koko -0.009 -0.021 -0.069 0.021


q91 Ideoiden esittäminen parantaakseen omaa työtään -0.075 -0.006 0.498 -0.083


q92 deoiden esittäminen parantaakseen tuotteita, palveluja -0.061 -0.011 0.498 -0.068


q101 Odotukset työmarkkinoilla: Työttömyyden pelko -0.052 0.064 -0.031 0.906


q102 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää ettei osaaminen riitä -0.057 0.073 -0.015 0.616
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q103 Odotukset työmarkkinoilla: Ei ole huolissaan 0.046 -0.056 0.008 -0.978


q104 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää terveyden riittävyyttä -0.174 0.114 0.074 0.281


q105 Odotukset työmarkkinoilla: Toinen koulutus -0.099 0.063 0.339 0.145


q106 Odotukset työmarkkinoilla: Yrittäjyys -0.050 0.010 0.170 0.040


q107 Odotukset työmarkkinoilla: Voi pienentää palkkaansa 0.071 -0.042 0.091 0.144


q108 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää ikäsyrjintää -0.107 0.069 0.165 0.313


q109 Odotukset työmarkkinoilla: Voi vähentää työaikaansa -0.050 0.009 0.127 0.120


q11 Ammattiliiton jäsenyyden kesto 0.051 -0.050 -0.187 -0.058


q121 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Edunvalvonta 0.227 0.278 0.094 -0.052


q122 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Työttömyysturva -0.053 0.356 0.105 0.139


q123 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Turvallisuuden tunne 0.050 0.336 0.027 0.044


q124 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Tuki AY-liikkeen tavoitt. 0.483 0.105 0.086 -0.039


q125 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Porukkaan kuuluminen 0.322 0.151 -0.076 0.014


q126 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Pakko 0.381 -0.102 -0.313 0.010


q127 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Työolojen kehittämishalu 0.470 0.069 0.042 -0.049


q13 Ammattiyhdistysaktiivi  0.159 0.015 0.312 0.015


q15 Onko ollut luottamustehtäviä ay-liikkeessä/työpaikalla 0.146 -0.036 0.153 0.010


q14 SAK:n tai ammattiliiton koulutukseen osallistuminen 2 v. 0.000 -0.085 -0.015 -0.020


q161 Voisiko ajatella: luottamustehtävää työpaikalla 0.079 0.029 0.573 0.038


q162 Voisiko ajatella: osallistua uusien jäsenten hankintaan 0.080 0.061 0.544 0.121


q163 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton tilaisuuksiin 0.111 -0.008 0.559  0.079


q164 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton toimintaan 0.145 -0.025 0.516 0.078


q165 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton ay-koulutukseen 0.100 -0.039 0.605 0.072


q17A Ammattiosaston toimintaan osallistuminen 2 vuoden aikana 0.144 0.017 0.289 -0.024


q17B1 Ammattios.kokoukset ovat jäsenille tärkeä keskustelufoorumi 0.306 0.177 0.028 -0.123


q17B2 Ammattios.yksi keskeinen tehtävä on yhteekuuluvuuden lis. 0.292 0.236 0.098 -0.091


q17B3 Tehokkaaseen edunvalv. riittää luottamusmies/ts-valtuutettu 0.271 -0.166 -0.430 -0.009


q17B4 Työpaikalla paikallisissa sopimuksissa onnistuttu hyvin 0.269 0.026 -0.223 -0.124


q191 Liitto onnistunut: Palkkaehtojen parantaminen 0.578 -0.009 -0.331 -0.044


q192 Liitto onnistunut: Työaikajärjestelmien parantaminen 0.552 0.074 -0.323 -0.084


q193 Liitto onnistunut: Työllisyyden turvaaminen  0.530 0.052 -0.332 -0.067


q194 Liitto onnistunut: Määräaikaisten aseman parantaminen 0.592 0.036 -0.333 -0.056


q195 Liitto onnistunut: Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen 0.584 0.033 -0.341 -0.092


q196 Liitto onnistunut: Työsuojelun parantaminen 0.496 0.132 -0.215 -0.069


q197 Liitto onnistunut: Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 0.610 -0.005 -0.345 -0.060


q198 Liitto onnistunut: Osallistumismahdollisuuksien lisääminen  0.615 0.029 -0.370 -0.053


q199 Liitto onnistunut: Jäsenhankinta työpaikalla 0.516 0.095 -0.259 -0.112


q1910 Liitto onnistunut: Ay-asioista tiedottaminen 0.487 0.009 -0.266 -0.091


q201 Neuvotella mahdollisimman korkea palkka työntekijöille 0.167 0.501 -0.107 -0.069


q202 Kehittää työaikajärjestelmiä työntekijöiden toiveiden muk.  0.135 0.548 -0.115 0.021


q203 Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja  0.040 0.573 -0.027 0.035


q204 Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja 0.022 0.557 0.092 0.040


q205 Lyhentää työaikaa 0.315 0.089 -0.409 -0.004


q206 Parantaa työoloja ja työsuojelua 0.029 0.578 0.047 0.027


q207 Parantaa määräaikaisten työntekijöiden asemaa 0.129 0.502 0.066 0.080


q208 Parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa  0.168 0.471 0.077 0.052
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q209 Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoiseksi 0.331 0.341 -0.098 0.066


q2010 Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia 0.274 0.488 0.013 0.041


q2011 Lisätä työntekijöiden osallistumismahd. oman työn. suunn. 0.196 0.451 -0.070 0.034


q211 Turvata työllisyys -0.069 0.740 0.079 -0.006


q212 Turvata työpaikan tulevaisuus Suomessa -0.001 0.657 0.047 0.007


q213 Pitää huolta työttömyysturvan riittävästä tasosta -0.111 0.769 0.116 0.020


q214 Pitää huolta eläke-etujen ja sosiaaliturvan tasosta -0.078 0.725 0.115 0.018


q215 Pitää huolta lapsiperheiden toimeentulosta  -0.022 0.724 0.069 0.012


q216 Huolehtia siitä, että palkansaajien verotus kohtuullista -0.061 0.737 0.084 -0.021


q217 Puolustaa kunnan ja valtion palveluita 0.047 0.663 -0.029 -0.044


q221 Valmius lakkoon, työkaverin epäoikeudenmukainen kohtelu  -0.174 0.155 0.615 0.067


q222 Valmius lakkoon, jos työnantaja heikentäisi työehtoja -0.232 0.153 0.634 0.086


q223 Lakkoon, valtio muutt. sos.turvaa, eläke-etuja työaikalakia -0.214 0.149 0.612 0.067


q224 Valmius lakkoon, jos työpaikan työntekijöitä irtisanotaan  -0.154 0.241 0.531 0.086


q231 Käyttää tiedonlähteenä: Oman liiton lehti -0.138 0.119 0.266 0.061


q232 Käyttää tiedonlähteenä: SAK:n lehdet 0.373 -0.140 -0.195 -0.041


q233 Käyttää tiedonlähteenä: Keskustelu luottamushenk. kanssa 0.213 -0.009 0.265 -0.087


q234 Käyttää tiedonlähteenä: Keskustelu työkaverin kanssa 0.005 0.128 0.314 -0.034


q235 Käyttää tiedonlähteenä: Oman liiton Internet-sivut 0.103 0.006 0.327 -0.011


q236 Käyttää tiedonlähteenä: SAK:n Internet-sivut 0.322 -0.124 0.023 -0.000


q237 Käyttää tiedonlähteenä: Sosiaalinen media 0.099 -0.030 0.348 -0.025


q238 Käyttää tiedonlähteenä: Televisio -0.083 0.144 0.521 0.020


q239 Käyttää tiedonlähteenä: Radio 0.059 0.103 0.500 -0.009


q2310 Käyttää tiedonlähteenä: Sanomalehdet 0.030 0.139  0.485  -0.002


q241 Jäsenpalvelun tärkeys: Ammattiyhdistyskoulutus 0.720 -0.070 0.090 -0.057


q242 Jäsenpalvelun tärkeys: Yleissivistävä koulutus(kielet,ATK)  0.689 -0.021 0.123 -0.027


q243 Jäsenpalvelun tärkeys: Ammatillinen jatko/täyd.koulutus 0.592 0.058 0.236 -0.028


q244 Jäsenpalvelun tärkeys: Oikeusaputoiminta 0.396 0.257 0.279 -0.010


q245 Jäsenpalvelun tärkeys: Työttömyyskassapalvelut 0.074 0.473 0.205 0.047


q246 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton aluetoimistopalv  0.489 0.216 0.215 -0.084


q247 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton neuvonta/asiantuntijapalvelut 0.291 0.294 0.286 -0.003


q248 Jäsenpalvelun tärkeys: Lomatoiminta 0.634 0.077 -0.011 -0.082


q249 Jäsenpalvelun tärkeys: Vakuutusturva 0.550 0.166 0.117 -0.033


q2410 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton lehti 0.500 0.285 0.133 0.018


q2411 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton Internet-sivut 0.554 0.167 0.187 0.009


q2412 Jäsenpalvelun tärkeys: Jäsenille suunnatut tapahtumat 0.543 0.146 0.056 -0.050


q2413 Jäsenpalvelun tärkeys: Erilaiset ostoedut 0.535 0.111 0.026 -0.040


q25A Onko saanut työttömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa -0.164 0.065 0.290 0.203


q25B Tyytyväisyys työttömyyskassan palveluun -0.108 0.091 0.289 0.146


q26 Keskusjärjestöjen yhdistymisen kannatus -0.084 0.053 0.256 0.015


q27 Äänestysaikomus 2015 eduskuntavaaleissa (kyllä-ei) 0.345 -0.079 -0.104 -0.047


1. faktori: Edunvalvonta ja yhteenkuuluvuus   F1


q241 Jäsenpalvelun tärkeys: Ammattiyhdistyskoulutus    0.720


q242 Jäsenpalvelun tärkeys: Yleissivistävä koulutus (kielet,ATK)    0.689
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q248 Jäsenpalvelun tärkeys: Lomatoiminta   0.634


q198 Liitto onnistunut: Osallistumismahdollisuuksien lisääminen    0.615


q197 Liitto onnistunut: Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen   0.610


q194 Liitto onnistunut: Määräaikaisten aseman parantaminen    0.592


q243 Jäsenpalvelun tärkeys: Ammatillinen jatko/täyd.koulutus   0.592


q195 Liitto onnistunut: Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen   0.584


q191 Liitto onnistunut: Palkkaehtojen parantaminen   0.578


q2411 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton Internet-sivut   0.554


q192 Liitto onnistunut: Työaikajärjestelmien parantaminen   0.552


q249 Jäsenpalvelun tärkeys: Vakuutusturva   0.550


q2412 Jäsenpalvelun tärkeys: Jäsenille suunnatut tapahtumat    0.543


q2413 Jäsenpalvelun tärkeys: Erilaiset ostoedut    0.535


q193 Liitto onnistunut: Työllisyyden turvaaminen    0.530


q199 Liitto onnistunut: Jäsenhankinta työpaikalla   0.516


q2410 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton lehti   0.500


q196 Liitto onnistunut: Työsuojelun parantaminen    0.496


q246 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton aluetoimistopalv    0.489


q1910 Liitto onnistunut: Ay-asioista tiedottaminen   0.487


q124 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Tuki AY-liikkeen tavoitt.   0.483


q127 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Työolojen kehittämishalu    0.470


q67 Miten tärkeää työssä: Hyvät ylenemismahdollisuuudet    0.406


q244 Jäsenpalvelun tärkeys: Oikeusaputoiminta   0.396


q126 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Pakko   0.381


q232 Käyttää tiedonlähteenä: SAK:n lehdet    0.373


q27 Äänestysaikomus 2015 eduskuntavaaleissa (kyllä-ei)   0.345


q209 Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoiseksi   0.331


q125 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Porukkaan kuuluminen   0.322


q236 Käyttää tiedonlähteenä: SAK:n Internet-sivut   0.322


q205  Lyhentää työaikaa   0.315


q17B1 Ammattios.kokoukset ovat jäsenille tärkeä keskustelufoorumi   0.306


q17B2 Ammattios.yksi keskeinen tehtävä on yhteekuuluvuuden lis.   0.292


q66 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus kehittää amm.taitoaan    0.291


q247 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton neuvonta/asiantuntijapalvelut   0.291


q2010 Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia   0.274


q17B3 Tehokkaaseen edunvalv. riittää luottamusmies/ts-valtuutettu   0.271


q17B4 Työpaikalla paikallisissa sopimuksissa onnistuttu hyvin   0.269


q222 Valmius lakkoon, jos työnantaja heikentäisi työehtoja   -0.232


q121 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Edunvalvonta   0.227


2. faktori: Työttömyysturva   F2


q213 Pitää huolta työttömyysturvan riittävästä tasosta   0.769


q211 Turvata työllisyys   0.740


q216 Huolehtia siitä, että palkansaajien verotus kohtuullista   0.737


q214 Pitää huolta eläke-etujen ja sosiaaliturvan tasosta   0.725


q215 Pitää huolta lapsiperheiden toimeentulosta   0.724
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q217 Puolustaa kunnan ja valtion palveluita   0.663


q212 Turvata työpaikan tulevaisuus Suomessa   0.657


q206 Parantaa työoloja ja työsuojelua   0.578


q203 Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja   0.573


q204 Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja   0.557


q202 Kehittää työaikajärjestelmiä työntekijöiden toiveiden muk.   0.548


q207 Parantaa määräaikaisten työntekijöiden asemaa   0.502


q201 Neuvotella mahdollisimman korkea palkka työntekijöille   0.501


q2010 Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia   0.488


q245 Jäsenpalvelun tärkeys: Työttömyyskassapalvelut   0.473


q208 Parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa   0.471


q2011 Lisätä työntekijöiden osallistumismahd. oman työn. suunn.   0.451


q612 Miten tärkeää työssä: Hyvä esimies   0.381


q122 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Työttömyysturva   0.356


q209 Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoiseksi   0.341


q123 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Turvallisuuden tunne   0.336


q68 Miten tärkeää työssä: Hyvät työkaverit   0.327


q62 Miten tärkeää työssä: Varma ja pysyvä työpaikka   0.317


q247 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton neuvonta/asiantuntijapalvelut   0.294


q2410 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton lehti   0.285


3. faktori: Osallistuminen ja lakkovalmius   F3


q222 Valmius lakkoon, jos työnantaja heikentäisi työehtoja    0.634


q221 Valmius lakkoon, työkaverin epäoikeudenmukainen kohtelu   0.615


q223 Lakkoon, valtio muutt. sos.turvaa, eläke-etuja työaikalakia   0.612


q165 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton ay-koulutukseen    0.605


q161 Voisiko ajatella: luottamustehtävää työpaikalla   0.573


q163 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton tilaisuuksiin    0.559


q162 Voisiko ajatella: osallistua uusien jäsenten hankintaan   0.544


q224 Valmius lakkoon, jos työpaikan työntekijöitä irtisanotaan   0.531


q238 Käyttää tiedonlähteenä: Televisio   0.521


q164 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton toimintaan    0.516


q239 Käyttää tiedonlähteenä: Radio   0.500


q91 Ideoiden esittäminen parantaakseen omaa työtään   0.498


q92 Ideoiden esittäminen parantaakseen tuotteita, palveluja   0.498


q2310 Käyttää tiedonlähteenä: Sanomalehdet   0.485


q63 Miten tärkeää työssä: Helppo ja yksinkertainen työ   -0.472


q17B3 Tehokkaaseen edunvalv. riittää luottamusmies/ts-valtuutettu   -0.430


q205 Lyhentää työaikaa   -0.409


q198 Liitto onnistunut: Osallistumismahdollisuuksien lisääminen   -0.370


q237 Käyttää tiedonlähteenä: Sosiaalinen media   0.348


q197 Liitto onnistunut: Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen   -0.345


q195 Liitto onnistunut: Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen   -0.341


q105 Odotukset työmarkkinoilla: Toinen koulutus   0.339


q194 Liitto onnistunut: Määräaikaisten aseman parantaminen   -0.333
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q193 Liitto onnistunut: Työllisyyden turvaaminen   -0.332


q191 Liitto onnistunut: Palkkaehtojen parantaminen    -0.331


q235 Käyttää tiedonlähteenä: Oman liiton Internet-sivut   0.327


q192 Liitto onnistunut: Työaikajärjestelmien parantaminen    -0.323


q234 Käyttää tiedonlähteenä: Keskustelu työkaverin kanssa   0.314


q126 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Pakko   -0.313


q13 Ammattiyhdistysaktiivi   0.312


q25A Onko saanut työttömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa    0.290


q17A Ammattiosaston toimintaan osallistuminen 2 vuoden aikana    0.289


q25B Tyytyväisyys työttömyyskassan palveluun   0.289


q247 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton neuvonta/asiantuntijapalvelut   0.286


q244 Jäsenpalvelun tärkeys: Oikeusaputoiminta   0.279


q1910 Liitto onnistunut: Ay-asioista tiedottaminen   -0.266


q231 Käyttää tiedonlähteenä: Oman liiton lehti    0.266


q233 Käyttää tiedonlähteenä: Keskustelu luottamushenk. kanssa    0.265


q65 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus käyttää aloitekykyään    0.262


q199 Liitto onnistunut: Jäsenhankinta työpaikalla   -0.259


4. faktori: Odotukset työmarkkinoilla   F4


q103 Odotukset työmarkkinoilla: Ei ole huolissaan   -0.978


q101 Odotukset työmarkkinoilla: Työttömyyden pelko   0.906


q102 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää ettei osaaminen riitä   0.616


q108 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää ikäsyrjintää    0.313


q104 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää terveyden riittävyyttä    0.281


q25A Onko saanut työttömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa    0.203


q4 Pääasiallinen toiminta    -0.192


q3 Työsuhteen kokopäiväisyys   -0.168


q25B Tyytyväisyys työttömyyskassan palveluun   0.146


q105 Odotukset työmarkkinoilla: Toinen koulutus   0.145


q5 Työsuhteen luonne    -0.145


q107 Odotukset työmarkkinoilla: Voi pienentää palkkaansa    0.144
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LIITE 3. PAM- JA SAK-AINEISTOJEN SUORAT JAKAUMAT


Vasemmalla PAMin 2015 tulokset % N=961. Oikealla muu SAK N=1539.


q1,q2 jne ovat muuttujatunnuksia ja niiden alla ovat luokkatunnukset.


0-tunnus on ei vastannut, ellei toisin mainita.


% on laskettu kaikista vastaajista, siis mukana myös 0-luokka.


  PAM SAK


t2 Sukupuoli


   N  %  %


mies 218 22.7 60.4


nainen   743 77.3 39.6


yhteensä 961 100.0 100.0


   N=1539


t3 Ikä


   N  %  %


-20 2 0.2   0.2


-30 237 24.7 16.0


-40 290 30.2  20.2


-50 188 19.6  25.7


-60 236 24.6  37.5


61- 8 0.8 0.4


yhteensä 961 100.0 100.0 


   N=1539


t4 Äidinkieli


 N  %  %


suomi 925 96.3 96.0


ruotsi 16 1.7 3.2


muu 20 2.1 0.8


yhteensä 961 100 100.0


 PAM    SAK


 %   %


q1 Ammattikoulutus


    0.1


1  8.6 Ei tutkintoa 8.4


2 70.6 Ammattitutkinto 77.8


3 11.0 Opistotason tutkinto 6.5


4  8.4 Korkeakoulututkinto 6.0


5  1.3 Muu 1.1


  100.0 Yhteensä  100.0
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q2 Työnantaja


0  0.3    0.2


1 18.8 Julkinen sektori   36.4


2 79.9 Yksityinen sektori 61.5


3  0.8 Kolmas sektori 0.8


4  0.2 Yrittäjä 0.3


5  Muu  0.8


 100.0 Yhteensä 100.0


q3 Työsuhteen kokopäiväisyys


1 69.4 Kyllä 76.6


2 30.6 Ei 23.4


 100.0 Yhteensä 100.0


q31 Työsuhteen osa-aikaisuus


0 86.6   93.4


1 11.8  Osa-aikainen 4.9


2  1.5  Muu  1.7


  100.0  100.0


q4 Pääasiallinen toiminta


1 82.6 Palkansaaja 82.4


2 0.1 Yrittäjä 0.3


  Ammatinharjoittaja 0.1


4 0.1 Freelancer 0.5


6 17.2 Ei työssä  16.8


 100.0 Yhteensä  100.0


q5A Työsuhteen luonne


0 17.4   17.6


1 71.1 Vakituinen työsuhde 74.1


2  9.5 Määräaikainen 7.1


3  1.3 Vuokratyöf. vakit.  0.8


4  0.6 Vuokratyöf. määräaik. 0.3


 100.0  100.0


q5B Yritystoiminnan aloitus


0 99.8  99.2


1  0.2 Oma valinta 0.8


2  Pakkoyrittäjyys 0.1


 100.0  100.0
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q61 Miten tärkeää työssä: Hyvä palkka


0 17.2 Eos 17.2
1  0.2 Ei lainkaan tärkeä  0.2


2  0.6 Ei kovin tärkeä 0.5


3  7.0 Neutraali   7.2


4 49.3 Melko tärkeä   45.8


5 25.7 Erittäin tärkeä 29.1


  100.0 Yhteensä  100.0


q62 Miten tärkeää työssä: Varma ja pysyvä työpaikka


0 17.7 Eos 17.2


  Ei lainkaan tärkeä  0.2


2  0.6 Ei kovin tärkeä 0.6


3  2.7 Neutraali   2.4


4 32.1 Melko tärkeä   38.4


5 47.0 Erittäin tärkeä 41.1


  100.0 Yhteensä  100.0


q63 Miten tärkeää työssä: Helppo ja yksinkertainen työ


0 17.9 Eos 18.3


1  7.0 Ei lainkaan tärkeä  6.2


2 18.4 Ei kovin tärkeä 20.1


3 27.6 Neutraali  23.3


4 23.6 Melko tärkeä 24.1


5  5.5 Erittäin tärkeä 8.0


  100.0 Yhteensä  100.0


q64 Miten tärkeää työssä: Mielenkiintoinen työ


0 17.4 Eos 17.5


1  0.2 Ei lainkaan tärkeä  0.1


2  0.8 Ei kovin tärkeä 0.3


3  7.5 Neutraali   5.7


4 41.5 Melko tärkeä  46.1


5 32.6 Erittäin tärkeä 30.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q65 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus käyttää aloitekykyään


0 17.7 Eos 18.6


  Ei lainkaan tärkeä 0.3


2 1.3 Ei kovin tärkeä 2.3


3 12.4 Neutraali  15.0


4 47.8 Melko tärkeä 46.7


5 20.7 Erittäin tärkeä 17.1


 100.0 Yhteensä  100.0
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q66 Miten tärkeää työssä: Mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan


0 17.6 Eos 18.5


1  0.3 Ei lainkaan tärkeä  0.3


2  1.7 Ei kovin tärkeä 1.5


3 12.5 Neutraali  16.4


4 46.7 Melko tärkeä 43.5


5 21.1 Erittäin tärkeä 19.9


 100.0 Yhteensä 100.0


q67 Miten tärkeää työssä: Hyvät ylenemismahdollisuudet


0 18.0 Eos 17.9


1  2.3 Ei lainkaan tärkeä 4.9


2  6.4 Ei kovin tärkeä 8.1


3 26.5 Neutraali  29.9


4 38.2 Melko tärkeä 30.5


5  8.5 Erittäin tärkeä 8.7


  100.0 Yhteensä  100.0


q68 Miten tärkeää työssä: Hyvät työkaverit


0 17.3 Eos 17.3


1  0.1 Ei lainkaan tärkeä  0.1


2  0.5 Ei kovin tärkeä 0.4


3  5.4 Neutraali   3.9


4 37.2 Melko tärkeä   41.8


5 39.5 Erittäin tärkeä 36.5


  100.0 Yhteensä  100.0


q69 Miten tärkeää työssä: Hyvät työajat


0 17.3 Eos 17.2


  Ei lainkaan tärkeä  0.2


2  1.8 Ei kovin tärkeä 0.9


3 13.2 Neutraali   9.6


4 46.2 Melko tärkeä 48.7


5 21.4 Erittäin tärkeä 23.5


  100.0 Yhteensä  100.0


q610 Miten tärkeää työssä: Pitkät lomat


0 17.4 Eos 17.3


1  0.8 Ei lainkaan tärkeä  0.6


2  2.8 Ei kovin tärkeä 3.1


3 24.5 Neutraali  20.2


4 41.9 Melko tärkeä   40.0


5 12.6 Erittäin tärkeä 18.6


  100.0 Yhteensä  100.0
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q611 Miten tärkeää työssä: Työ jossa on vastuuta


0 17.5 Eos 17.3


1  0.1 Ei lainkaan tärkeä  0.3


2  2.1 Ei kovin tärkeä 1.4


3 12.9 Neutraali  15.2


4 49.7 Melko tärkeä 50.4


5 17.7 Erittäin tärkeä 15.3


  100.0 Yhteensä  100.0


q612 Miten tärkeää työssä: Hyvä esimies


0 17.3 Eos 17.3


1  0.1 Ei lainkaan tärkeä  0.1


2  0.4 Ei kovin tärkeä 0.5


3  5.2 Neutraali   5.6


4 37.8 Melko tärkeä 43.7


5 39.2 Erittäin tärkeä 32.9


  100.0 Yhteensä  100.0


q7 Onko työpaikalla/työalalla luottamusmies tai vastaava


0 17.2 Ei vastausta 16.8


1 61.4 Kyllä 65.7


2 11.1 Ei   9.9


3 10.2 Eos  7.7


  100.0  100.0


q8 Työpaikan koko


0 17.6 Ei vastausta   17.2


1 16.2 1-9 henkilöä   11.8


2 49.6 10-49 henkilöä 43.9


3 14.7 50-250 henkilöä 19.0


4  2.0 yli 250 henkilöä 8.2


  100.0 Yhteensä  100.0


q91 Ideoiden esittäminen parantaakseen omaa työtään


0 17.4 Ei vastausta   17.6


1 29.2 Kyllä   30.1


2 53.4 Ei 52.2


  100.0 Yhteensä  100.0


q92 Ideoiden esittäminen parantaakseen tuotteita tai palveluja


0 17.4 Ei vastausta   17.6


1 23.4 Kyllä   22.7


2 59.2 Ei  59.6


  100.0 Yhteensä  100.0
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q101 Odotukset työmarkkinoilla: Työttömyyden pelko


1 22.5 Kyllä   22.8


2 68.8 Ei  68.4


3  8.7 Eos  8.8


  100.0 Yhteensä  100.0


q102 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää ettei osaaminen riitä


1 11.8 Kyllä   12.0


2 80.1 Ei  80.6


3  8.1 Eos  7.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q103 Odotukset työmarkkinoilla: Ei ole huolissaan


1 65.5 Kyllä   65.3


2 25.2 Ei  26.5


3  9.3 Eos  8.2


  100.0 Yhteensä  100.0


q104 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää terveyden riittävyyttä


1 18.2 Kyllä   20.2


2 71.9 Ei  70.4


3  9.9 Eos  9.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q105 Odotukset työmarkkinoilla: Toinen koulutus


1 38.5 Kyllä   28.0


2 47.5 Ei  57.4


3 14.0 Eos 14.6


  100.0 Yhteensä  100.0


q106 Odotukset työmarkkinoilla: Yrittäjyys


1 14.2 Kyllä   13.4


2 70.4 Ei  72.7


3 15.4 Eos 13.9


  100.0 Yhteensä  100.0


q107 Odotukset työmarkkinoilla: Voi pienentää palkkaa irtisanomisten välttämiseksi


1  8.9 Kyllä   14.1


2 76.7 Ei  70.1


3 14.4 Eos 15.8


  100.0 Yhteensä  100.0
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q108 Odotukset työmarkkinoilla: Pelkää ikäsyrjintää


1 16.2 Kyllä   20.4


2 71.8 Ei  69.1


3 12.0 Eos 10.5


  100.0 Yhteensä  100.0


q109 Odotukset työmarkkinoilla: Voi vähentää työaikaansa


1 13.8 Kyllä   23.3


2 70.0 Ei  58.0


3 16.2 Eos 18.8


  100.0 Yhteensä  100.0


q11 Ammattiliiton jäsenyyden kesto


1  0.8 Alle 2 vuotta   6.2


2 53.4 2—10 vuotta 28.3


3 24.0 11—20 vuotta   24.1


4 21.8 Yli 20 vuotta  41.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q121 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Edunvalvonta


   0.3


1 1.1 Ei lainkaan 1.6


2 1.3 2 6.0


3 12.7 3   14.7


4 48.3 4   45.5


5 36.6 Erittäin hyvin 31.8


  100.0 Yhteensä  100.0


q122 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Työttömyysturva


    0.3


1  0.2 Ei lainkaan 0.6


2  0.4 2 0.9


3  4.8 3 7.7


4 35.8 4   38.7


5 58.8 Erittäin hyvin 51.8


  100.0 Yhteensä  100.0


q123 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Turvallisuuden tunne 


    0.3 


1  0.3 Ei lainkaan 1.4 


2  1.7 2 3.7 


3 11.6 3   15.7 


4 44.4 4   47.6 


5 42.0 Erittäin hyvin 31.2 


  100.0 Yhteensä  100.0







61Palvelualojen ammattiliitto PAM


q124 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Tuki AY-liikkeen tavoitteille


0  0.8    1.0


1  4.7 Ei lainkaan 8.8


2 10.0 2   11.7


3 34.3 3   33.4


4 38.4 4   31.7


5 11.7 Erittäin hyvin 13.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q125 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Porukkaan kuuluminen


0  0.8    0.7


1  8.8 Ei lainkaan 9.7


2 13.7 2   11.1


3 31.3 3   29.2


4 34.4 4   32.8


5 10.9 Erittäin hyvin 16.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q126 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Pakko


0  0.2  0.6


1 24.8 Ei lainkaan 24.0


2 24.9 2   22.9


3 29.1 3   25.5


4 16.4 4   20.6


5  4.4 Erittäin hyvin  6.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q127 Syy ammattiliittoon kuulumiselle: Kehittämishalu, työpaikan olot


0  0.9  0.7


1  8.1 Ei lainkaan 12.2


2 13.5 2   16.8


3 34.3 3   32.7


4 34.0 4   29.0


5  9.2 Erittäin hyvin  8.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q13 Ammattiyhdistysaktiivi


1  4.9 Kyllä   10.4


2 95.1 Ei  89.6


  100.0 Yhteensä 100.0







62 Järjestötutkimus 2015


q15 Onko ollut luottamustehtäviä ay-liikkeessä/työpaikalla


1  3.4 On juuri parhaillaan 7.4


2  9.1 Aiemmin, ei nyt 14.2


3 87.5 Ei koskaan 78.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q14 SAK:n tai ammattiliiton koulutukseen osallistuminen 2 vuoden aikana


1  5.4 Kyllä 7.1


2 92.5 Ei  89.5


3  2.1 Eos  3.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q161 Voisiko ajatella: luottamustehtävää työpaikalla


1 17.0 Kyllä   19.4


2 66.0 Ei  67.3


3 17.0 Eos 13.3


  100.0 Yhteensä  100.0


q162 Voisiko ajatella: osallistua uusien jäsenten hankintaan


1 21.1 Kyllä   19.4


2 64.4 Ei 67.7


3 14.5 Eos 12.9


  100.0 Yhteensä  100.0


q163 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton tai ammattiosaston tilaisuuksiin


1 26.5 Kyllä 28.8


2 56.2 Ei  55.9


3 17.2 Eos 15.2


  100.0 Yhteensä  100.0


q164 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton tai osaston toimintoihin verkossa


1 19.3 Kyllä   19.0


2 63.2 Ei  66.1


3 17.4 Eos 14.8


  100.0 Yhteensä  100.0


q165 Voisiko ajatella: osallistua SAK:n, liiton tai osaston ay-koulutukseen


1 19.9 Kyllä   22.2


2 60.4 Ei  61.7


3 19.6 Eos 16.1


  100.0 Yhteensä  100.0
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q17A Ammattiosaston toimintaan osallistuminen 2 vuoden aikana


1  8.8 Kyllä   13.6


2 87.9 Ei  83.2


3  3.3 Eos  3.2


  100.0 Yhteensä  100.0


Väite:


q17B1 Ammattiosastojen kokoukset ovat jäsenille tärkeä keskustelufoorumi


0 22.9 Eos 27.9


1  1.1 Täysin eri mieltä   0.7


2  2.1 2 1.9


3 17.2 3   18.8


4 44.9 4   35.5


5 11.8 Täysin samaa mieltä   15.1


  100.0 Yhteensä  100.0


Väite:


q17B2 Ammattiosaston yksi keskeinen tehtävä on yhteenkuuluvuuden lisääminen


0 20.2 Eos 26.8


1  0.5 Täysin eri mieltä   0.5


2  4.6 2 1.6


3 21.3 3   19.6


4 41.0 4   38.7


5 12.3 Täysin samaa mieltä   12.9


  100.0 Yhteensä  100.0


Väite:


q17B3 Tehokkaaseen edunvalvontaan riittää luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu


0 24.9 Eos 29.5


1 11.6 Täysin eri mieltä  14.1


2 18.1 2   14.9


3 21.3 3   17.2


4 20.7 4   18.2


5  3.4 Täysin samaa mieltä 6.0


  100.0 Yhteensä  100.0


Väite:


q17B4 Työpaikalla tehdyissä paikallisissa sopimuksissa on onnistuttu hyvin


0 31.6 Eos 31.7


1  1.4 Täysin eri mieltä   2.1


2  4.8 2 4.8


3 21.0 3   23.2


4 33.7 4   29.1


5  7.5 Täysin samaa mieltä 9.0


  100.0 Yhteensä  100.0
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q191 Liitto onnistunut: Palkkaehtojen parantaminen


0  1.1    2.9


1  2.8 Erittäin huonosti   3.1


2  7.8 Melko huonosti  9.2


3 41.1 Neutraali  39.0


4 36.6 Melko hyvin 36.8


5 10.6 Erittäin hyvin  9.0


  100.0 Yhteensä  100.0


q192 Liitto onnistunut: Työaikajärjestelmien parantaminen


0  2.1    3.2


1  1.9 Erittäin huonosti   1.6


2  4.9 Melko huonosti  5.8


3 41.2 Neutraali  41.2


4 39.7 Melko hyvin 40.9


5 10.2 Erittäin hyvin  7.2


  100.0 Yhteensä  100.0


q193  Liitto onnistunut: Työllisyyden turvaaminen


0  1.3    3.2


1  1.8 Erittäin huonosti   2.7


2  7.0 Melko huonosti  9.2


3 39.1 Neutraali  41.7


4 40.4 Melko hyvin 34.3


5 10.4 Erittäin hyvin  8.8


  100.0 Yhteensä  100.0


q194 Liitto onnistunut: Määräaikaisten aseman parantaminen


0  2.7    5.8


1  3.1 Erittäin huonosti   3.4


2  9.3 Melko huonosti 10.1


3 42.0 Neutraali  45.5


4 33.9 Melko hyvin 26.6


5  9.0 Erittäin hyvin  8.5


  100.0 Yhteensä  100.0


q195 Liitto onnistunut: Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen


0  4.9  8.1


1  3.2 Erittäin huonosti   4.5


2  9.9 Melko huonosti  9.7


3 41.3 Neutraali 46.1


4 32.9 Melko hyvin 23.7


5  7.8 Erittäin hyvin  7.9


  100.0 Yhteensä  100.0
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q196 Liitto onnistunut: Työsuojelun parantaminen


0  2.6    4.1


1  0.7 Erittäin huonosti   0.8


2  2.9 Melko huonosti  2.5


3 32.5 Neutraali  31.3


4 49.8 Melko hyvin 50.1


5 11.5 Erittäin hyvin 11.2


  100.0 Yhteensä  100.0


q197 Liitto onnistunut: Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen oman työn suunnittelussa


0  2.4  5.1


1  1.8 Erittäin huonosti   1.5


2  7.1 Melko huonosti 7.2


3 47.3 Neutraali  49.2


4 33.4 Melko hyvin 30.8


5  8.0 Erittäin hyvin  6.2


  100.0 Yhteensä  100.0


q198 Liitto onnistunut: Osallist.mahd.lisääminen työyhteisön kehittämisessä


0  2.3    4.7


1  1.4 Erittäin huonosti   1.1


2  6.1 Melko huonosti 6.1


3 50.1 Neutraali  50.4


4 32.2 Melko hyvin 32.5


5  7.9 Erittäin hyvin  5.2


  100.0 Yhteensä  100.0


q199 Liitto onnistunut: Jäsenhankinta työpaikalla


0 2.3    5.7


1 2.6 Erittäin huonosti   3.1


2  8.2 Melko huonosti 11.2


3 40.7 Neutraali  43.7


4 36.9 Melko hyvin 30.0


5  9.2 Erittäin hyvin  6.5


  100.0 Yhteensä  100.0


q1910 Liitto onnistunut: Ay-asioista tiedottaminen


0  2.2    4.9


1  4.1 Erittäin huonosti   2.7


2  9.1 Melko huonosti  9.9


3 42.0 Neutraali  39.4


4 34.1 Melko hyvin 35.8


5  8.5 Erittäin hyvin  7.3


  100.0 Yhteensä  100.0
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Tehtävä:


q201 Neuvotella mahdollisimman korkea palkka työntekijöille


0  3.7 Eos  6.0


1  0.2 Ei lainkaan tärkeä  0.4


2  1.7 Ei kovin tärkeä 2.4


3 13.4 Neutraali  19.9


4 49.3 Melko tärkeä   51.1


5 31.6 Erittäin tärkeä 20.1


  100.0 Yhteensä  100.0


Tehtävä:


q202 Kehittää työaikajärjestelmiä työntekijöiden toiveiden mukaisiksi


0  4.9 Eos 9.0


1  0.1 Ei lainkaan tärkeä  0.2


2  1.1 Ei kovin tärkeä 1.9


3 13.8 Neutraali  19.3


4 52.5 Melko tärkeä   52.3


5 27.6 Erittäin tärkeä 17.3


  100.0 Yhteensä  100.0


Tehtävä:


q203 Tasoittaa suuri- ja pienituloisten palkkaeroja


0  3.3 Eos  5.5


1  0.5 Ei lainkaan tärkeä  0.5


2  2.2 Ei kovin tärkeä 1.9


3 13.1 Neutraali  13.5


4 46.2 Melko tärkeä   50.9


5 34.6 Erittäin tärkeä 27.6


  100.0 Yhteensä  100.0


Tehtävä:


q204 Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja


0  3.6 Eos  5.7


1  0.5 Ei lainkaan tärkeä  0.5


2  1.4 Ei kovin tärkeä 1.6


3 10.3 Neutraali  15.1


4 43.3 Melko tärkeä   47.5


5 40.9 Erittäin tärkeä 29.7


  100.0 Yhteensä  100.0
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Tehtävä:


q205 Lyhentää työaikaa


0  9.3 Eos 12.7


1  4.0 Ei lainkaan tärkeä  4.5


2 12.0 Ei kovin tärkeä 11.9


3 32.4 Neutraali  35.4


4 34.4 Melko tärkeä   28.1


5  7.9 Erittäin tärkeä 7.4


  100.0 Yhteensä  100.0


Tehtävä:


q206 Parantaa työoloja ja työsuojelua


 0  4.0  Eos  5.1


 1  0.1  Ei lainkaan tärkeä  0.1


 2  1.0  Ei kovin tärkeä 0.6


 3  9.3  Neutraali   9.7


 4 48.2  Melko tärkeä   52.3


 5 37.4  Erittäin tärkeä 32.2


  100.0  Yhteensä  100.0


Tehtävä:


q207 Parantaa määräaikaisten työntekijöiden asemaa


0  8.0 Eos 12.2


1  0.3 Ei lainkaan tärkeä  0.5


2  1.1 Ei kovin tärkeä 1.4


3 11.2 Neutraali  17.3


4 46.0 Melko tärkeä 47.3


5 33.4 Erittäin tärkeä 21.3


  100.0 Yhteensä  100.0


Tehtävä:


q208 Parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa


0  9.3 Eos 14.9


1  0.3 Ei lainkaan tärkeä  0.7


2  1.2 Ei kovin tärkeä 1.9


3 12.0 Neutraali  18.9


4 46.3 Melko tärkeä   44.3


5 30.8 Erittäin tärkeä 19.2


  100.0 Yhteensä  100.0
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Tehtävä:


q209 Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoisemmaksi


0  7.3 Eos 13.5


1  0.6 Ei lainkaan tärkeä  1.6


2  3.1 Ei kovin tärkeä 4.5


3 24.6 Neutraali  26.6


4 48.9 Melko tärkeä   42.8


5 15.4 Erittäin tärkeä 10.9


  100.0 Yhteensä  100.0


Tehtävä:


q2010 Parantaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia


0  3.7 Eos 11.4


1  0.3 Ei lainkaan tärkeä  0.6


2  1.9 Ei kovin tärkeä 2.9


3 19.1 Neutraali 23.8


4 51.0 Melko tärkeä   46.5


5 23.9 Erittäin tärkeä 14.7


  100.0 Yhteensä  100.0


Tehtävä:


q2011 Lisätä työntekijöiden osallistumismahd. oman työn järjestelyihin


0  6.5 Eos 10.6


1  0.2 Ei lainkaan tärkeä  0.4


2  2.2 Ei kovin tärkeä 1.6


3 19.7 Neutraali  24.6


4 52.6 Melko tärkeä   49.3


5 18.7 Erittäin tärkeä 13.5


  100.0 Yhteensä  100.0


Tehtävä:


q211 Turvata työllisyys


0  0.6 Eos  2.6


1  0.3 Ei lainkaan tärkeä  0.1


2  0.6 Ei kovin tärkeä 0.5


3  3.5 Neutraali   7.7


4 41.2 Melko tärkeä 42.7


5 53.8 Erittäin tärkeä 46.5


  100.0 Yhteensä  100.0
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Tehtävä:


q212 Turvata työpaikan toimialan tulevaisuus Suomessa


0  1.4 Eos  2.9


1  0.4 Ei lainkaan tärkeä  0.3


2  0.7 Ei kovin tärkeä 0.5


3  8.0 Neutraali  10.9


4 39.6 Melko tärkeä   47.1


5 49.9 Erittäin tärkeä 38.3


  100.0 Yhteensä  100.0


 


Tehtävä:


q21 Pitää huolta työttömyysturvan riittävästä tasosta


0  0.9 Eos  2.3


1  0.3 Ei lainkaan tärkeä -


2  0.4 Ei kovin tärkeä 0.5


3  4.7 Neutraali   7.4


4 37.3 Melko tärkeä   40.4


5 56.5 Erittäin tärkeä 49.4


  100.0 Yhteensä  100.0


Tehtävä:


q214 Pitää huolta eläke-etujen ja sosiaaliturvan riittävästä tasosta


0  0.6 Eos  2.6


1  0.4 Ei lainkaan tärkeä  0.1


2  0.3 Ei kovin tärkeä 0.5


3  4.2 Neutraali   6.5


4 41.0 Melko tärkeä   40.2


5 53.6 Erittäin tärkeä 50.2


  100.0 Yhteensä  100.0


Tehtävä:


q215 Pitää huolta lapsiperheiden toimeentulosta ja palveluista


0  0.7 Eos  2.7


1  0.5 Ei lainkaan tärkeä  0.1


2  0.9 Ei kovin tärkeä 0.5


3  4.6 Neutraali  10.1


4 40.2 Melko tärkeä   41.3


5 53.0 Erittäin tärkeä 45.4


  100.0 Yhteensä 100.0
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Tehtävä:


q216 Huolehtia siitä, että palkansaajien verotus pysyy kohtuullisella tasolla


0  0.6 Eos  3.1


1  0.3 Ei lainkaan tärkeä  0.1


2  0.7 Ei kovin tärkeä 0.5


3  6.2 Neutraali  11.8


4 40.9 Melko tärkeä   44.8


5 51.3 Erittäin tärkeä 39.7


  100.0 Yhteensä  100.0


Tehtävä:


q217 Puolustaa kunnan ja valtion palveluita


0  1.0 Eos  3.1


1  0.8 Ei lainkaan tärkeä  0.3


2  1.3 Ei kovin tärkeä 2.3


3 10.8 Neutraali  23.2


4 47.5 Melko tärkeä   46.9


5 38.6 Erittäin tärkeä 24.2


  100.0 Yhteensä  100.0


q221 Valmius lakkoon, jos työnantaja kohtelisi työkaveria epäoikeudenmukaisesti


1 46.8 Kyllä 44.9


2 29.7 Ei   29.9


3 23.5 Eos  25.2


  100.0 Yhteensä   100.0


q222 Valmius lakkoon, jos työnantaja heikentäisi työpaikan työehtoja


1 51.4 Kyllä 47.8


2 26.0 Ei   26.8


3 22.6 Eos  25.3


  100.0 Yhteensä   100.0


q223 Valmius lakkoon, jos valtio muuttaisi sosiaaliturvaa, eläke-etuja tai työaikalakia


1 50.5 Kyllä 47.0


2 26.5 Ei   28.0


3 23.0 Eos  25.0


  100.0 Yhteensä   100.0


q224 Valmius lakkoon, jos työpaikan työntekijöitä irtisanotaan


1 37.6 Kyllä 34.6


2 37.5 Ei   36.2


3 24.8 Eos  29.2


  100.0 Yhteensä   100.0
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q231 Käyttää tiedonlähteenä: Oman liiton lehti


1 84.6 Kyllä   79.5


2 15.4 Ei  20.5


  100.0 Yhteensä  100.0


q232 Käyttää tiedonlähteenä: SAK:n lehdet


1 17.9 Kyllä   26.5


2 82.1 Ei  73.5


  100.0 Yhteensä  100.0


q233 Käyttää tiedonlähteenä: Keskustelu luottamushenkilöiden kanssa


1 22.2 Kyllä   38.1


2 77.8 Ei  61.9


  100.0 Yhteensä  100.0


q234 Käyttää tiedonlähteenä: Keskustelu työkaverin kanssa


1 41.1 Kyllä   44.4


2 58.9 Ei  55.6


  100.0 Yhteensä  100.0


q235 Käyttää tiedonlähteenä: Oman liiton Internet-sivut


1 65.7 Kyllä   53.9


2 34.3 Ei  46.1


  100.0 Yhteensä  100.0


q236 Käyttää tiedonlähteenä: SAK:n Internet-sivut


1 21.5 Kyllä   26.1


2 78.5 Ei  73.9


  100.0 Yhteensä  100.0


q237 Käyttää tiedonlähteenä: Sosiaalinen media


1 16.9 Kyllä 15.5


2 83.1 Ei  84.5


  100.0 Yhteensä  100.0


q238 Käyttää tiedonlähteenä: Televisio


1 34.9 Kyllä   38.5


2 65.1 Ei  61.5


  100.0 Yhteensä  100.0


q239 Käyttää tiedonlähteenä: Radio


1 22.0 Kyllä 18.8


2 78.0 Ei  81.2


  100.0 Yhteensä 100.0
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q2310 Käyttää tiedonlähteenä: Sanomalehdet


1 33.8 Kyllä  36.6


2 66.2 Ei  63.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q241 Jäsenpalvelun tärkeys: Ammattiyhdistyskoulutus


0  0.8  1.7


1  7.1 Ei lainkaan tärkeä 12.9


2 16.6 Ei kovin tärkeä 11.2


3 35.3 Neutraali 31.4


4 30.0 Melko tärkeä 31.4


5 10.2 Erittäin tärkeä 11.3


  100.0 Yhteensä 100.0


q242 Jäsenpalvelun tärkeys: Yleissivistävä koulutus


0  0.8  1.6


1  8.3 Ei lainkaan tärkeä 13.0


2 14.8 Ei kovin tärkeä 13.1


3 36.5 Neutraali 32.0


4 29.3 Melko tärkeä 33.1


5 10.2 Erittäin tärkeä 7.2


  100.0 Yhteensä 100.0


q243 Jäsenpalvelun tärkeys: Ammatillinen jatko/täydennyskoulutus


0  0.6    2.1


1  4.0 Ei lainkaan tärkeä 10.8


2  6.4 Ei kovin tärkeä 8.3


3 33.5 Neutraali  29.8


4 41.7 Melko tärkeä   34.7


5 13.8 Erittäin tärkeä 14.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q244 Jäsenpalvelun tärkeys: Oikeusaputoiminta


0  0.9    1.8


1  1.2 Ei lainkaan tärkeä  5.1


2  1.4 Ei kovin tärkeä 3.2


3 14.1 Neutraali  24.9


4 49.2 Melko tärkeä   39.4


5 33.2 Erittäin tärkeä 25.5


  100.0 Yhteensä  100.0
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q245 Jäsenpalvelun tärkeys: Työttömyyskassapalvelut


0  0.9  1.4


1  0.2 Ei lainkaan tärkeä  0.7


2  0.3 Ei kovin tärkeä 0.5


3  5.3 Neutraali  11.0


4 36.9 Melko tärkeä   40.1


5 56.5 Erittäin tärkeä 46.2


  100.0 Yhteensä  100.0


q246 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton aluetoimistopalvelut


0  0.7    1.8


1  1.6 Ei lainkaan tärkeä  5.1


2  3.7 Ei kovin tärkeä 5.3


3 19.2 Neutraali  27.9


4 49.7 Melko tärkeä   41.5


5 25.0 Erittäin tärkeä 18.3


  100.0 Yhteensä  100.0


q247 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton neuvonta/asiantuntijapalvelut


0  0.7  1.6


1  0.9 Ei lainkaan tärkeä  1.8


2  1.6 Ei kovin tärkeä 2.3


3 13.2 Neutraali  17.0


4 47.2 Melko tärkeä   48.9


5 36.3 Erittäin tärkeä 28.3


  100.0 Yhteensä  100.0


q248 Jäsenpalvelun tärkeys: Lomatoiminta


0  1.0  1.8


1  3.9  Ei lainkaan tärkeä  7.1


2  7.5  Ei kovin tärkeä 8.1


 3 33.6  Neutraali  37.6


 4 43.2  Melko tärkeä   35.2


 5 10.7  Erittäin tärkeä 10.3


  100.0  Yhteensä  100.0


q249 Jäsenpalvelun tärkeys: Vakuutusturva


0  0.8  1.6


1  2.4 Ei lainkaan tärkeä  4.2


2  3.5 Ei kovin tärkeä 4.1


3 28.6 Neutraali  31.4


4 47.1 Melko tärkeä   41.9


5 17.6 Erittäin tärkeä 16.8


  100.0 Yhteensä  100.0
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q2410 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton lehti


0  0.8  1.6


1  1.0 Ei lainkaan tärkeä  2.1


2  6.3 Ei kovin tärkeä 7.8


3 26.1 Neutraali  34.6


4 49.9 Melko tärkeä   39.6


5 15.8 Erittäin tärkeä 14.4


  100.0  Yhteensä  100.0


q2411 Jäsenpalvelun tärkeys: Liiton Internet-sivut


0  0.9    1.9


1  2.5 Ei lainkaan tärkeä  7.0


2  6.5 Ei kovin tärkeä 9.4


3 24.8 Neutraali  33.0


4 47.7 Melko tärkeä   36.3


5 17.7 Erittäin tärkeä 12.5


  100.0 Yhteensä  100.0


q2412 Jäsenpalvelun tärkeys: Jäsenille suunnatut tapahtumat


0  0.9    1.9


1  3.2 Ei lainkaan tärkeä  8.8


2 11.7 Ei kovin tärkeä 10.8


3 34.4 Neutraali  40.2


4 40.3 Melko tärkeä   30.9


5  9.4 Erittäin tärkeä 7.3


  100.0 Yhteensä  100.0


q2413 Jäsenpalvelun tärkeys: Erilaiset ostoedut


0  1.1    1.5


1  3.7 Ei lainkaan tärkeä  9.0


2 11.0 Ei kovin tärkeä 11.1


3 35.4 Neutraali  37.0


4 40.4 Melko tärkeä   34.9


5  8.3 Erittäin tärkeä 6.4


  100.0 Yhteensä  100.0


q25A Onko saanut työttömyyskassalta ansiosidonnaista päivärahaa


1 37.8 Kyllä   44.2


2 62.1 Ei  55.8


  100.0 Yhteensä  100.0
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q25B Tyytyväisyys työttömyyskassan palveluun


0 62.8  56.2


1  0.2 Ei lainkaan tyytyväinen 0.5


2  0.4 2 1.0


3  2.4 3 4.7


4 18.0 4   17.9


5 16.2 Erittäin tyytyväinen 19.8


  100.0 Yhteensä  100.0











