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Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö teetti keskitetysti kaikkia jäsenliittoja 
koskevan jäsenkyselyn alkuvuodesta 2005. Vastaavat kyselyt tehtiin myös vuosi-
na 1995 ja 2000. 

Palvelualojen ammattiliitto PAM kasvatti omaa otoskokoaan noin kaksinkertai-
seksi saadakseen tarkemman kuvan jäsenistöstään.

PAM on kasvanut liittokokonaisuudeksi viimeisen kymmenen vuoden aikana 
neljän eri ammattiliiton yhdistymisen kautta. Palvelualojen ammattiliitto onkin 
nyt jäsenmäärältään SAK:n ja Suomen toiseksi suurin ammattiliitto.

Palvelualan ammattiliiton kyselykaavakkeeseen lisättiin muutamia liittokohtai-
sia kysymyksiä, joita ei muiden SAK:n jäsenliittojen jäsenille esitetty.

Uudessa liittokokonaisuudessa on erittäin tärkeätä liiton edunvalvontatyön 
kannalta selvittää missä ja miten jäsenistö kokee liittonsa omakseen. Se on tär-
kein peruste otoskoon kasvattamiselle ja kysymysten lisäämiselle.

Raportissa on vertailutietoja edellisiin jäsentutkimuksiin vuosilta 1995 ja 2000.
Erityiskiitokset Katja Veirtolle liiton toimistosta, joka on toiminut yhteyshen-

kilönä. Myös muut tutkimusryhmän jäsenet ansaitsevat kiitokset hyödyllisistä 
kommenteista, joita olen parhaani mukaan pyrkinyt ottamaan huomioon. SAK:n 
toimistosta on Erkki Laukkanen auttanut ystävällisesti kohdatessani käytännön 
ongelmia.

Ralf Sund

2. JOHDANTO

2.1 Edunvalvontaa muuttuvassa maailmassa

Palvelusektorin merkitys kasvaa työvoimaosuudella mitattuna. Työvoiman tarve kas-
vaa palvelualoilla ja teollisuuden työvoimatarve vähenee. Näin ollen liitolla on po-
tentiaalia kasvulle.

Työministeriön raportissa ”Työvoima 2025” arvioidaan viimeaikaista kehitystä 
(Tiainen 2005, s. 117): ”Kaupan sektorin työllisyys on lisääntynyt arvioitua enem-
män, mutta ravitsemis- ja majoitustoiminnan työllisyys aleni jyrkästi 2000-luvun 
taitteen kasvuvaiheen jälkeen… palvelusektorin työllisyyskehitys on ollut arvioi-
tua parempi.” Palvelualan työvoimatarpeen oletetaan kasvavan edelleen: vuodes-
ta 2000 vuoteen 2015 arvellaan palvelualan työvoimatarpeen kasvavan n. 8 %:lla. 
(Tiainen 2005, s.96). 

1. ESIPUHE
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Taulukko 1: Kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan työvoiman määrä 
(100 000) ja osuus työllisistä 1990 – 2030 (Tiainen, 2005)

1990 2000 2010 2020 2030
Työlliset 2504 2338 2421 2407 2405
Kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan työlliset 395 354 396 392 400
- osuus % 15,8 15,1 16,4 16,3 16,6

Työministeriön ennusteen mukaan vuodesta 2000 vuoteen 2010 kasvaa kau-
pan, majoitus- ja ravitsemusalan työllisten määrä yli 40 000 työntekijällä. Vuosi-
en 2001-2015 aikana poistuu 160 000 palvelualan työntekijää eläkkeelle. Samaan 
aikaan tapahtuva työvoiman määrän kasvu ja suuri poistuma tuo liiton järjestä-
misalalla poikkeuksellisen paljon uutta työvoimaa. 

Työn sirpaloituminen, työsuhteiden epätyypillistyminen ja alan voimakkaat 
muutokset vaikuttavat palkansaajien asemaan ja odotuksiin. Yksi keskeisimpiä 
kyselyn aiheita on työn muuttuminen ja jäsenistön suhtautuminen siihen. Ne 
ovat seikkoja, joihin liiton tulisi toiminnallaan vastata. 

Liittojen yhdistymisellä on haettu voimaa edunvalvontaan. Palvelualojen am-
mattiliiton visio 2010:ssa todetaan: ”Työpaikalla osaavien ja aktiivisten PAMin jä-
senten yhteistoiminta työnantajan kanssa uudistaa palvelualan työtä ja työhy-
vinvointia. Tämän mahdollistaa korkea järjestäytymisaste ja tehokas, ennakoiva 
edunvalvonta, jotka turvaavat työsuhteen ehdot ja työn turvallisuuden.” 

Viisi vuotta sitten jäsenillä oli tuoreessa muistissaan liittofuusio. Silloinen pal-
velualojen ammattiliiton jäsenkunta koostui liittotaustan osalta seuraavasti: Lii-
kealan Ammattiliitto (51 % jäsenistä), Teknisten ja Erikoisammattien Liitto (13 % 
jäsenistä), Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liitto (24 % jäsenistä) ja Kiinteistö-
työntekijäin Liitto (12 % jäsenkunnasta). 

Viisi vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa (Ignatius, 2000 s. 25-26) ei löydetty 
eri liitoista olevien jäsenten kesken sanottavia painotuseroja. Kymmenen vuoden 
takainen jäsentutkimus (Ilmonen 1995) koski vain silloisen Liikeliiton jäsenistöä. 

Liiton vahvuus perustuu useaan tekijään. Keskeistä on tietysti jäsenmäärä ja 
alan järjestäytymisaste. Tätä seikkaa ei tässä yhteydessä erityisen tarkasti käsi-
tellä. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusta järjestäytymisasteesta (Böcker-
man-Uusitalo, 2005) on eräin osin kommentoitu.

Ammattiliiton merkitykseen vaikuttaa jäsenten sitoutuminen yhteisiin tavoit-
teisiin. Keskeistä on työpaikkatason organisoitumisen taso. Tästä syystä on tarkoi-
tus erityisellä huolella tarkastella luottamusmiesten asemaa ja tehtäviä. 

Tämän työn taustalla on vahvasti kaksi edellistä tutkimusta, joiden tuloksia py-
ritään kommentoimaan ja näin saamaan tiettyä historiallista taustaa jäsenten 
vastauksille.



8

Kaj Ilmosen hypoteesit kymmenen vuoden takaa ovat vieläkin ajankohtaisia.
1)  Työttömyys, osa- ja määräaikaisuus lisännee jäsenten toiveita, että liitto te-

kee kaikkensa työpaikkojen säilyttämiseksi ja työllisyysturvan ylläpitämiseksi.
2)  Osa- ja määräaikaisuuden kasvu näkynee palvelualoilla jäsenkunnan kasvavana 

vetäytymisenä liiton toiminnasta eli aktiivijäsenten suhteellinen määrä laskee. 
3)  Työttömyys, osa- ja määräaikaisuus sekä koulutuksen kohoaminen ja yksilöl-

listyminen lisännevät jäsenkunnan moniaineksisuutta, jopa sen jakautumista 
ja sen seurauksena jäsenten ristiriitaisia toiveita liitoille.

4)  Ajan henki ja paineet työpaikkojen säilyttämiseksi lisännevät jäsenten kiin-
nostusta työpaikkakeskeiseen ja jopa yksilölliseen sopimiseen, ainakin joissa-
kin asioissa.

5)  Jäykistä työtehtävistä luopuminen, työllisyyden heikkeneminen alalla jne. 
kasvattanevat jäsenten kiinnostusta työpaikkansa/-pisteensä kehittämiseksi 
ja työnantajaansa kohtaan. 

6)  Yksilöllistyminen ja ammattirakenteen muutos alalla merkinnevät sitä, et-
tä liitolta odotetaan vähemmän vanhoja ay-liikkeen pyrkimyksiä koko yhteis-
kunnan muuttamiseksi ja enemmän mielenkiintoa työpaikkatason asioihin. 

2.2 Tutkimuksen toteutus

Kyselykaavake, joka sisälsi yli 300 kysymystä, koostui kolmesta eri osiosta. Ensim-
mäisen osan muodostavat jäsenille suunnatut kysymykset, jotka ovat samat kai-
kille SAK:n jäsenille. Toisen osan muodostavat PAMin omat lisäkysymykset, joita 
ei ole esitetty muille SAK:n jäsenille. Kolmannen osion muodostavat luottamus-
miehille erikseen esitetyt kysymykset, joita tarkastellaan erikseen. Viimeisessä 
ryhmässä vastausten vähäisyys edellyttää johtopäätöksissä tiettyä varovaisuutta. 

Kyselykaavakkeiden analysointi tilastollisilla menetelmillä jakautui kahteen 
osaan. Tilastokeskus teki päätyön tallentaen tiedot ja ajamalla aineistosta suo-
rat jakaumat. Tämän jälkeen tutkija on tehnyt eräitä lisäajoja aineistolla analyy-
sin syventämiseksi. Nämä on tehty SPSS-ohjelmalla. Vaativimpien tilastollisten 
keinojen käytölle asettaa rajat aineisto: muuttujat ovat pääosin nominaaliastei-
kon muuttujia. Nominaaliasteikolla tarkoitetaan vastausvaihtoehtoja, joissa ei voi 
tehdä tilastollista vertailua vastausten välillä. Esimerkiksi sukupuoli on nominaa-
liasteikon muuttuja. Ihmisen pituus tarjoaisi mahdollisuuden huomattavasti vaa-
tivimpien tilastollisten analyysien tekemiseen. 

Tilastolliset analyysit on tehty touko-kesäkuussa Tilastokeskuksessa ja lisäana-
lyysit on tehty kesäkuussa. Raporttia on kirjoitettu syksyllä. 

Kyselykaavake lähetettiin 1967:lle PAMin jäsenelle, joista 171 oli ruotsinkieli-
siä. Vastauksia saatiin 1021 kappaletta, joten vastausprosentti oli 52 %. Vastaus-
prosentti oli selvästi alhaisempi kuin aiemmin tehdyissä tutkimuksissa. Vuoden 
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2000 tutkimuksessa vastausprosentti oli 64 ja vuoden 1995 (Liikealan ammatti-
liittoa koskevassa) vastausprosentti oli 53,3. 

Tilastokeskus on valmiiksi käsitellyt aineistoa käyttämällä painoja, jolla alhai-
semman vastausporosentin osaluokkia on painotettu vertailuja tehtäessä. Perus-
painoa täydennetään liitoittain ikä-, sukupuoli- ja kielijakaumalla (4 ikäluokkaa, 2 
sukupuolta ja 2 kieltä). 

Lopputulos on kaiken kaikkiaan paljon lähempänä oikeaa jakaumaa kuin perus-
painolla. Tähän vaikuttaa se, että kato ei ollut harmitonta eli satunnaisesti jakau-
tunutta. Nuorissa vastaajaluokissa oli huomattavaa katoa ja sukupuolijakauma 
joissakin tapauksissa vinoutunut.

2.3 Edustavuus 

Edustavuutta ja luotettavuutta pohdittaessa vastausprosentti muodostaa yhden 
lähtökohdan. 

Se, että vastausprosentti on yli 50:n antaa mahdollisuuden melko rohkeisiin 
johtopäätöksiin. Vastausprosenttia voidaan pitää luotettavana. Vastausprosentin 
lasku viiden vuoden takaisesta mietityttää. Vastausprosentti saatiin nousemaan 
yli 50:n vasta toisen karhukirjeen jälkeen. 

Vertailemalla jäsenrekisterin tietoja otostietietoihin saamme lisää tietoa otok-
sen edustavuuden arvioimista varten. 

Sukupuolijakauma jäsenrekisterissä on: naisia 80%, miehiä 20%. Tiedot on otet-
tu jäsenmaksua maksavien jäsenten mukaan. Tällöin opiskelijat ja eläkeläiset ra-
jautuivat pois. Opiskelijat ja yli 60-vuotiaat oli rajattu pois myös järjestötutki-
muksen otoksesta.

Vastanneiden sukupuolijakauma oli: nainen 78,1 % ja mies 21,9 %. Miehet näyt-
tävät vastanneen hieman ahkerammin kuin naiset. Ero on kuitenkin erittäin pieni 
ja selittyy sillä, että nuorissa ikäluokissa naisia on suhteellisesti enemmän ja kes-
keinen piirre perusjoukon ja vastanneiden välisessä erossa on se, että nuoret ovat 
jonkin verran laiskempia vastaajia kuin vanhemmat. Erityisesti ikäluokassa alle 25 
vuotta on tämä ilmiö selvästi nähtävissä. 

Taulukko 2: Vastaajat ikäryhmittäin vuosina 2000 ja 2005 sekä jäsenrekisterin 
ikäjakauma 2005.

2005, % 2000, % Jäsenrekisterin ikäjakauma, 2005
Alle 25 vuotta 7 13 13
25-34 vuotta 28 26 26
35-44 vuotta 23 24 24
45-54 vuotta 21 24 22
yli 54 vuotta 21 13 15
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Nuorimmassa ikäryhmässä on käynyt merkittävä kato. Tämä on merkittävin 
pulma johtopäätöksiä tehtäessä. Ongelmaa on pyritty lievittämään käyttämällä 
painotettuja kertoimia, joilla otosvinouman aiheuttamia vinoumia on korjattu. 

Viiden vuoden takaisessa tutkimuksessa nuoret vastasivat kyselyyn huomatta-
vasti ahkerammin kuin nyt. Muutos on niin suuri, että tutkimushypoteesiksi kel-
paa nuorten mahdollisesti muuttuneet asenteet lyhyessä ajassa suhtautumises-
sa ay-liikkeeseen.

Kolmantena tekijänä perusjoukon ja vastaajien välisessä vertailussa on toimi-
alajakauma. 

Jäsenrekisterin ja kysymyskaavakkeen toimialaluokitukset poikkeavat toisistaan 
jonkin verran, siksi voimme tehdä vain suuntaa-antavia arvioita. 

Taulukko 3: Jäsenrekisterin tieto jäsenistön jakautumisesta eri toimialoille

Toimiala Osuus jäsenistä, %
Vähittäiskauppa, tukkukauppa ja varasto 55,0
Parturi- ja kampaamoala 1,4
Majoitus- ja ravitsemisala 21,5
Siivous- ja kiinteistöpalvelut 11,0
Vartiointi 1,9
Esimiehet 3,5
Muut 5,7
Yhteensä 100,0

Taulukko 4: Vastaajien jakautuminen eri toimialoille vuoden 2005 järjestötutki-
muksessa.

Toimiala Osuus vastaajista, %
Vähittäiskauppa 38
Tukkukauppa ja varasto 8
Parturi- ja kampaamoala 1
Majoitus- ja ravitsemusala 21
Siivous ja kiinteistöpalvelut 10
Vartiointi 2
Esimiehet 1
Muu 19
Yhteensä 100

Merkillepantavaa on muu-ryhmän suuri osuus vastaajien joukossa verrattaessa 
sitä jäsenrekisterin antamaan tietoon. Oletettavaa on, että osa vastaajista ei tar-
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kalleen tiedä omaa toimialaa. Houkutus merkitä itsensä ”kaatoluokkaan” on suu-
ri. Toisaalta esimiesten osuus on vain noin puolet vastaajien joukossa jäsenrekis-
terin antamaan tietoon.

Suoritettujen vertailujen nojalla voidaan aineistoa pitää hyvin edustavana 
otoksena jäsenistöstä. Vain nuorten alhainen vastausaktiivisuus pakottaa ole-
maan eräin osin johtopäätösten teossa varovainen.

Taulukko 5: Otoshenkilöiden asema vastaushetkellä, %, s27

Tilanne vastaushetkellä  %
Työssä 66,3
Äitiys- tai sairasloma, hoitovapaa 9,1
Muu palkaton vapaa 0,4
Lomautettu osa-/määräaikaisesti 1,3
Opiskelemassa 3,2
Eläkkeellä 3,7
Työtön/työllis.tuki/työv.koulutus 15,3
Lomautettu toistaiseksi 0,6
KAIKKI 100
Vastanneet 992

Työssäkäyvien osuus aineistosta näyttää olevan täsmälleen sama kuin viisi 
vuotta aiemmin. Tuolloin työttömiä oli hieman enemmän: 19 % ja eläkeläisiä vä-
hemmän: 2 %, äitiyslomalla oli sen sijaan hieman vähemmän vastaajista: 7 %. 
Mielenkiintoista on, että jakauma on pysynyt koko lailla muuttumattomana vii-
den vuoden aikana. Yhteiskunnalliset muutokset eivät näy jäsenistön asemassa 
juuri lainkaan.

3. Koulutus

3.1 Peruskoulutus

Koulutuksen osalta aineistosta nousee esille kaksi asiaa. 1) Sekä peruskoulutuksen 
että ammatillisen koulutuksen taso on jäsenten keskuudessa noussut. 2) Eri ikä-
ryhmien välillä on melkoisia eroja koulutustasossa. Iäkkäämpi väki on kouluttau-
tunut työhön tekemällä työtä ja nuoremmat tulevat alalla koululaitoksen kautta.
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Kuvio 1: Peruskoulutus, %, s4

Jäsenistön koulutustaso on noussut viidessä vuodessa. Se selittyy nuorten kou-
lutettujen tulolla alalle ja vanhempien ikäluokkien, joiden peruskoulutustaso on 
alhainen, siirtymisestä eläkkeelle. Viidessä vuodessa tapahtunut muutos koulu-
tustason nousussa on merkittävä. 

Edelleen voidaan havaita merkittävä ero koulutustasossa eri ikäryhmien välil-
lä. Yksi dramaattisimmista muutoksista työvoiman ominaisuuksissa on eittämät-
tä koulutustason nousu. 

PAMin jäsenkunnan peruskoulutus on hieman korkeampi kuin SAK-laisten jä-
senten peruskoulutus. Kansakoulun tai vähäisemmän peruskoulun omaavien 
määrä oli vuonna 2000 koko SAK:n aineistossa 47 %, kun vastaava luku oli pami-
laisten joukossa 36. Ylioppilaita oli SAK:n jäsenkunnassa 11 % ja PAMissa 19%. Ero 
on pysynyt suurin piirtein ennallaan vuoden 2005 osalta. 
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3.2 Ammatillinen koulutus
Jäsenistön ammatillisen koulutuksen taso nousee nuorten ikäluokkien myötä. 
Työnantajan panostus on vaatimatonta ammatillisen koulutuksen saralla. 

Kuvio 2: Ammatillinen koulutus, %, s5

Myös ammatillisen koulutuksen osalta muutos on merkittävä. Koko aineistos-
sa ammattikurssitasoisen ammatillisen koulutuksen saaneiden ja kouluttamatto-
mien osuus on viidessä vuodessa, vuodesta 2000 vuoteen 2005 vähentynyt 38 %:
sta 29 %:iin. Muutos on suuri ajatellen aikajakson lyhyyttä. 

Alle 24-vuotiaista kolmella neljästä on ammattikoulu käytynä. Väylä työelä-
mään on muuttunut selvästi. Ikärakenteen muuttumisen myötä jäsenistön koulu-
tusrakenne muuttuu nopeasti. 

Ammattiin harjaantumisen siirtyminen työpaikalta koulutuslaitoksiin vaikut-
taa ammattiliiton toimintaan. Järjestäytymisen yhdistäminen ammattikoulutuk-
seen on haaste. Käytännössä sen tulisi merkitä ammattiliiton oppilaitostyön tii-
vistämistä. 

 Ei mitään
 Ammattikurssi
 Oppisopimus

  Ammattikoulu
 Opisto
 Ammattikorkea

  Yliopisto/
korkeakoulu

 Muu koulutus

yli 54

45 – 54

35 – 44

25 – 34

alle 24

2005

2000

0 20 40 60 80 100

38 28 1 24 5 41

20 18 4 42 11 11 3

15 7 5 44 23 4 1

7 1 6 49 20 14 2 1

10 1 75 6 6 1

18 11 4 43 15 6 12

22 16 4 39 15 3 2
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Kuvio 3:  Työnantajan järjestämä ammatillinen ammatillinen koulutus, %, s43

Työnantajan järjestämä ammatillinen koulutus on vähäistä eikä se ole juuri-
kaan viidessä vuodessa muuttunut. Siihen nähden miten voimakkaasti työelämä 
muuttuu teknisen muutoksen myötä, on huolestuttavaa, että työhön liittyvä am-
matillinen koulutus on näin vähäistä. 

Työntekijöiden epävarmuuden ja työssä viihtymisen lisäämiseksi ammatillisten 
valmiuksien ylläpito ja kehittäminen olisi ensiarvoisen tärkeätä. Tämän tehtävän 
ovat työnantajat laiminlyöneet melkoisen täydellisesti. 

Tilastokeskuksen selvitysten mukaan vuonna 2000 työhön tai ammattiin liitty-
vään aikuiskoulutukseen on osallistunut edeltävän 12 kuukauden aikana noin puo-
let työvoimasta. Tiedoista voi vetää sen johtopäätöksen, että PAMin jäsenkunnan 
piirissä on ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen saralla paljon tehtävää. 

Jäljempänä käy ilmi, että jäsenistö kokee epävarmuutta ja työviihtyvyys on las-
kenut jossain määrin. Yksi lääke työssä jaksamiselle ja viihtymiselle olisi amma-
tillisen koulutuksen lisääminen, joka vahvistamalla osaamista tuo turvallisuutta 
työhön. 

Edunvalvontatyön kehittäminen koulutuksen osalta vastaisi jäsenistön objektii-
visiin tarpeisiin. 

yli 10 päivää

6 – 10 päivää

3 – 5 päivää

1 – 2 päivää

ei osallistunut

0 20 40 60 80 100

 2005
 2000

2

3

2

3

6
7

16

14

73

73



15

4. Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen

4.1 Jäsenyys

Jäsenyys on yleensä pitkäkestoista. Jäseneksi liittyminen liittyy useimmiten 
omaan aloitteellisuuteen ja keskeisin syy jäsenyydelle on työttömyysturvan var-
mistaminen. Nuorilla korostuu oppilasjäsenyyden merkitys. 

Kuvio 4: Kuinka kauan on kuulunut ammattiliittoon, %, s8

Keskimääräinen jäsenyysaika on korkea: yli kymmenen vuotta. Jossain määrin 
myös keskimääräinen jäsenyysaika on noussut viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana. Erityisesti on kasvanut niiden jäsenten osuus, joiden jäsenyys on kestänyt 
yli 20 vuotta. 

Vastaajiksi on tässä valikoitunut jo jäseninä olevat. Täten järjestäytymisasteen 
osalta ei kyselyssä saa informaatiota. Muista tutkimuksista (Böckerman-Uusita-
lo, 2005) voimme kuitenkin päätellä, että järjestäytymisaste on ko. kymmenen 
vuoden aikana palvelualallakin laskenut noin 10 %-yksikköä. Järjestäytymisasteen 
laskun syitä ei kyselyn perusteella suoraan voi päätellä. 

Kyselyssä korostuu jäsenyyden syynä työttömyyskassan toiminta. Välillisesti 
voimme päätellä, että kilpailevien työttömyysturvapalvelujen tarjoaminen tulee 
jatkossakin luomaan uhkaa ammattiliittoon järjestäytymiselle. 
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Kuvio 5: Miten tuli liittyneeksi ammattiliittoon ensimmäisen kerran, merkittävin 
tekijä %, s9

Ammattiliittoon liittymisen taustalta löytyy hieman eri tavalla painottuvien 
syiden kokonaisuus eri ikäisillä jäsenillä. Iäkkäämmillä jäsenillä korostuu oma-
aloitteisuus, työtovereiden ja luottamusmiehen merkitys. Nuoremmissa ikäryh-
missä korostuu oppilasjäsenyys sekä perheen ja ystävien merkitys. 

Luottamusmiesorganisaation mahdollisesta rapautumisesta puolestaan kertoo 
se, että luottamusmiehen rooli jäsenhankkijana on nuorempien jäsenten osalta 
selvästi vähäisempi kuin vanhemmilla ikätovereilla. 

Myös työnantajien rooli jäsenhankinnassa on korostunut, mikä kertoo omaa 
kieltään suomalaisen sopimusjärjestelmän toimivuudesta työpaikkatasolla. 

Oppilasjäsenyyden osalta voidaan vetää järjestöpoliittisesti alustavia johtopää-
töksiä. Oppilastoiminnan merkitys on nuorten järjestäytymisen osalta merkittävä 
ja tullee jatkossa lisääntymään. Ammattiliiton toiminnalla oppilaitoksissa on oppi-
lasjäsenyyden ja järjestystoiminnan kasvun kannalta suuri merkitys.
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Kuvio 6: Tärkein syy ammattiliittoon kuulumiselle, %, s11

Ammattiliittoon kuulumisen syyt ovat ajassa muuttuneet. Vaikka kymmenen 
vuoden aikajänne on lyhyt tarkasteltaessa kuulumisen syitä, voidaan siitä kuiten-
kin löytää mielenkiintoisia painotusten muutoksia. Tarkasteltaessa eri ikäryhmiin 
kuuluvien erilaisia jakaumia jäsenyyden syistä, kuva korostuu. 

Jäsenten piirissä on tapahtumassa hidas, mutta selvä painopisteen muutos 
henkilökohtaisen vakuuttamisen suuntaan yleisistä periaatteellisista syistä. Työt-
tömyysturvan merkitys jäsenyyden motiivina on lähes kaksinkertainen nuorim-
massa ikäryhmässä verrattuna vanhimpaan ikäryhmään. 

Sama muutos näkyy myös koko aineistoa koskevissa tuloksissa vuosien 1995 ja 
2005 välillä. Työttömyysturva oli tärkein syy kuulua ammattiliittoon 43 %:lla vas-
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taajista vuonna 1995 ja kymmenessä vuodessa se oli noussut 47 %:iin. Samalla 
ajanjaksolla kollektiivinen palkansaajien etujen puolustamisesta lähtevä peruste-
lu oli vähentynyt 8 %-yksikköä. 

Tältä osin nuoremmat jäsenet odottavat ammattiliitolta hieman toisenlais-
ta toimintaa kuin ikääntyneemmät jäsenet. Ongelmaksi saattaa järjestäytymi-
sen kannalta jatkossa muodostua se, että erilaisia työttömyysvakuutus- ym. tur-
vaa tarjoavat muutkin organisaatiot. Ammattiliitolla on monopoliasema kollektii-
visessa etujen puolustamisessa. 

Näin ollen jäsenyyssyiden muutokseen liittyy ammattiliiton kannalta riski, mi-
kä on tavallaan jo realisoitunut Böckermanin ja Uusitalon tutkimuksen tuloksissa. 
Kun jäsenyyden keskeisin syy on työttömyysturva, on loogista, että kustannuksil-
taan kilpailukykyinen Loimaan kassa pystyy jatkossakin houkuttelemaan jäseniä. 

Vastalääkkeitä tälle kehitykselle on kaksi. Ensinnäkin ammattiliiton tulee pystyä 
tarjoamaan mahdollisimman kilpailukykyistä työttömyyskassapalvelua liiton jä-
senyyden yhteydessä tehokkaasti. Erityisesti palvelujen laatu korostuu.

Toisaalta ammattiliiton tulee pyrkiä tarjoamaan muita jäsenyyteen liittyviä pal-
veluja tehokkaasti. Kyselyssä käy myöhemmin ilmi, että mm. oikeusaputoimintaa 
jäsenistö arvostaa erityisesti. Siinäkin on kyse samantyyppisestä jäsenkiinnittymi-
sestä kuin työttömyyskassapalveluissa eli varautumisesta hankaliin tilanteisiin. 

4.2 Toimintaan osallistuminen

Osallistuminen ammattiyhdistystoimintaan on hiipunut kaikilla mittareilla mitat-
tuna, mutta tyytyväisyys PAMin palveluihin on vähintään kohtuullista. Parhaim-
mat arvosanat annetaan kassapalveluille ja työsuojelutyölle. Oikeusaputoimintaa 
arvostetaan myös merkittävässä määrin.

Kuvio 7: Osallistuminen ay-liikkeen järjestämään koulutukseen, % s14
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Osallistumisasteen laskun trendi noudattaa samaa perussuuntausta kuin mo-
net muut tutkimustulokset yhteiskunnallisen aktiivisuuden laskusta. Kun vielä 
vuonna 1995 ay-liikkeen järjestämä koulutus tavoitti 3,3 % jäsenkunnasta edelli-
sen kahden vuoden aikana, on vastaava prosentti laskenut kymmenessä vuodes-
sa 2,4 %:iin. Määrällisesti on kyse tuhansista ihmisistä. 

Kuvio 8: Osallistunut viimeksi kuluneen 12 kk:n aikana ammattiosaston kokouk-
siin tai muuhun ay-toimintaan vähintään kerran, %, s15

Jäsenten osallistuminen ammattiyhdistystoimintaan on taulukossa mainituilla 
mittareilla selvästi hiipunut. Kymmenessä vuodessa voidaan havaita jopa muutos 
tapaamismuotoisen ay-toiminnan osalta.

Osallistumisessa on myös havaittavissa painopisteen muutos: virkistystilaisuuk-
sien suosio kasvaa jossain määrin, mutta asiapitoisten tilaisuuksien suosio laskee. 

Kuvio 9: Ay-toimintaan osallistumisen tärkein syy, %, s16
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Ay-toimintaan osallistumiseen liitetään usein ajatus tiedon saamisesta työnte-
kijöiden oikeuksista. Tämä nouseekin ylivoimaisesti merkittävimmäksi syyksi osal-
listua ay-toimintaan. Hämmentävää on, ettei ay-toiminnan yhteiskunnallinen vai-
kuttamistavoite saa kannatusta vastauksissa. Kymmenessä vuodessa ei olennai-
sia muutoksia vastausjakaumassa voida havaita. 

Johtopäätökset ovat ristiriitaisia. Yhtäältä ay-toiminta tulisi rakentaa tiedon ja-
kamisen ja käsittelyn varaan. Sen verran keskeinen on työntekijöiden oikeuksista 
tietämisen tarve. Mutta toisaalta jäsenten osallistuminen koulutustapahtumiin 
on hiipunut. Pohdittavaksi jää se, missä määrin tietoa oikeuksista voidaan jakaa 
jollain muulla tavalla kuin koulutustilaisuuksissa sekä se missä määrin aito ja voi-
makas jäsenistön tiedontarve on. 

Kuvio 10: Käyttänyt PAMin tarjoamia palveluja, %, p2

Jäsenistö käyttää lähinnä neuvontapalveluja työsuhdeasioissa ja työttömyys-
turva-asioissa. Muilta osin liiton tarjoamat palvelut tavoittavat jäsenistön melko 
huonosti.
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Suosituimmat palvelut tavoittavat noin puolet jäsenistöstä. Vapaa-ajan 
toiminta, lomapalvelut, oikeusapu ja liiton järjestämä koulutus on tavoittanut 
noin 10 % jä senistöstä.

Palveluja käyttäneiden kanta saamansa palveluun on yleensä myönteistä. Arvo-
sana palvelujen laadusta on näin kohtuullisen hyvä.

Kuvio 11: Koulutukseen osallistuminen, %, p3

Yhdeksän kymmenestä jäsenestä ei ole koskaan osallistunut PAMin järjestämään 
koulutukseen. Vuosittain koulutus tavoittaa muutaman prosentin jäsenistöstä.

Perinteisesti on koulutusta pidetty yhtenä keskeisenä järjestöpolitiikan toimin-
tatapana. Siihen nähden koulutukseen osallistumisaste on alhainen. Tämän vas-
tausjakauman osalta ei ole käytettävissä vertailutietoa edellisiltä vuosilta.

Kuvio 12: Arvio liittojen onnistumisesta eräiden tehtävien hoidossa, s19 
(Onnistunut erittäin tai melko hyvin %)
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Vastausjakaumaa voi tulkita kahdella tavalla. Yhtäältä sen suhteen missä mää-
rin eri liiton toimintalohkot nähdään onnistuneena ja toisaalta voidaan tarkastella 
eri toimintalohkojen onnistuneisuuden kehittymistä kymmenen vuoden aikana. 

Parhaimmat arvosanat jäsenistö antaa kassapalvelujen onnistumiselle. Työsuh-
teen ehtojen osalta arviot onnistumisesta ovat olennaisesti alhaisempia. Tulos 
vahvistaa kassatoiminnan merkitystä osana ay-liikkeen toimintaa. Työsuojelutoi-
minta saa hyvät arvosanat.

Palkkoja ja työaikaa koskevissa kysymyksissä saavutettiin aallonpohja viiden 
vuoden takaisessa kyselyssä. Nyt arvio onnistumisesta on taas noussut. 

Työllisyyttä koskevien arvosanojen arvioinnissa on syytä muistaa, että viimei-
sen kymmenen vuoden aikana suhdannetilanne on hieman parantunut, mikä nä-
kyy parempana työllisyystilanteena.

Ay-toiminnassa käy usein niin, että objektiiviset ja subjektiiviset tekijät sekoit-
tuvat toisiinsa. Kun talouden suhdanteet heikkenevät, ne nähdään ay-liikkeen 
osasyynä. Kun taloudellinen tilanne tuo työtä, saa ay-liike osan kiitoksesta. 

Kuvio 13: Ay-liike näkyy työpaikalla paljon, %, s18

Samaan aikaan kun jäsenten oma osallistumisaktiivisuus toimintaan on hiipu-
nut, on ay-liikkeen näkyminen työpaikalla selvästi parantunut. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kuva ay-liikkeen asemasta ja merkityk-
sestä on osin ristiriitainen. Aineiston perusteella ei voi tehdä selkeää johtopää-
töstä ay-liikkeen vaikutusvallan ja merkityksen muutoksesta työpaikoilla. 

Ainakin ay-liikkeen näkymisen osalta voidaan todeta ay-liikkeen selvästi paran-
taneen toimintaansa. Tulokset ovat sen verran vahvoja, että ammattiliiton tiedo-
tustoiminta voi onnitella itseään onnistuneesta työstä. 
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4.3 Luokkasamaistuminen
Kuvio 14: Luokkasamaistuminen, %, s66

Luokkasamaistuminen on subjektiivinen kokemus. Yläluokkaisiksi itsensä mieltäviä 
ei vastaajien joukossa ole. Työväenluokkaan itsensä laskevat ovat lisääntyneet hie-
man viiden vuoden aikana. Se on yllätys, koska yhteiskunnassa on ollut vallalla tiet-
ty keskiluokkaistuminen. Toisaalta koko luokkasamaistuminen on ”epämuodikasta”. 

Eri ikäluokilla on suuria eroja luokkasamaistumisessa. Nuoret mieltävät itsensä 
selvästi harvemmin työväenluokkaisiksi kuin ikääntyneemmät vastaajat.

5. TYÖ

5.1 Työpaikka ja sopimusala

Työantajan ja työpaikan koon suhteen on ollut muutoksia vuodesta 1995 vuoteen 
2000. Viimeisen viiden vuoden aikana on tilanne pysynyt suhteellisen stabiilina.
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Kuvio 15: Mikä on työnantajasi, %, s50 
(työvoimaa vuokraava yritys nyt 1. kertaa mukana)

Kuvio 16: Minkä kokoisilla työpaikoilla töissä, %, s51
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Jäsenistön yritysten keskikoko ei ole juurikaan muuttunut. Julkisuudessa olleet 
puheet palvelualan keskittymisestä yhä suurempiin kokonaisuuksiin eivät tämän 
kyselyn vastausjakauman perusteella saa vahvistusta. Hyvin lievää työpaikkojen 
koon kasvua on havaittavissa vuodesta 2000 vuoteen 2005. 

Työnantajatyypin muutoksia on puolestaan jossain määrin vuodesta 1995 vuo-
teen 2000, jolloin palveluyritysten osuus työvoimasta hieman supistui ja varsin-
kin kuntien ja kuntayhtymien osuus vastaavasti kasvoi. 

5.2 Työttömyys

Työttömyyden rakenteessa on tapahtunut olennainen muutos viidessä vuodessa: 
ikääntyneiden työttömyys on dramaattisesti laskenut. 

Kuvio 17: Työttömyysaste ikäryhmän mukaan, %, s27=7 
(ml. tukityössä ja työvoimakoulutuksessa olevat)

Merkillepantavaa on havaita iäkkäämpien työttömyysasteen romahtaminen vii-
dessä vuodessa. Kun vuonna 2000 oli yli kolmannes 55 – 64 -vuotiaista työttö-
mänä tai työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä, oli vastaava osuus vuonna 
2005 alle neljänneksen. 

Edelleen kuitenkin ikä lisää työttömyysriskiä. Työttömyys on lähes kolminkertai-
nen yli 45-vuotiaiden ryhmässä verrattuna alle 35-vuotiaisiin. 
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Kuvio 18: Pitkäaikaistyöttömyys ikäryhmän työttömistä, %, s28 (Alle 25-vuotiai-
den joukossa tulos suuntaa antava, koska N on pieni)

Yhteiskunnassa tehdyt toimenpiteet näkyvät kuviossa 18. Panostukset nuoriso-
työttömyyden alentamiseksi ovat purreet. Nuorimmassa ikäryhmässä pitkäaikais-
työttömyys on hävinnyt kokonaan ja ikäryhmässä 25 – 34 -vuotiaat se on puolittu-
nut viidessä vuodessa. Ikääntyneimpien työntekijöiden ryhmässä pitkäaikaistyöt-
tömyydessä ei ole tapahtunut mitään muutoksia: yli 60 % yli 54-vuotiaista työt-
tömistä on pitkäaikaistyöttömiä.

Kuvio 19: Millaista työttömyysturvaa työtön jäsen saa, %, s30
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Niistä liiton jäsenistä, jotka ovat työttöminä saa valtaosa ansiosidonnaista työt-
tömyyspäivärahaa. Yhteiskunnassa yleisesti on työmarkkinatukea saavien määrä 
kasvanut ansiosidonnaista saavien kustannuksella. PAMin jäsenkunnassa ei vas-
taavaa kehitystä voi havaita. Itse asiassa ansiosuhteutettua työttömyystukea saa-
vien osuus kaikista työttömistä on kasvanut. 

Kuvio 20: Työllistymismahdollisuudet ammattitaitoa vastaavaan vakinaiseen 
työhön seuraavan vuoden aikana, %, s32

Työllistymismahdollisuudet korreloivat suoraan iän kanssa. Alle 24-vuotiaista ei 
yksikään näe työllistymismahdollisuuksiaan koulutusta vastaavaan työhön huo-
nona, kun yli 54-vuotiaista pitää 95 % tilannetta tältä osin toivottomana. 

Ikääntyneet työttömät pitävät jo 45 ikävuoden jälkeen omaa tilannettaan suh-
teellisen lohduttomana. 

Olennaisin tieto on kuitenkin se, että kaksi kolmesta vastaajasta pitää työllisty-
mismahdollisuuksiaan heikkoina. Ovatko ihmiset koulutettu ammatteihin, joissa 
ei ole olemassa työllistymismahdollisuuksia? 
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5.3 Työsuhde

Kuvio 21: Työsuhdemuodot, %, s35/s37

Tutkimusaineistossa on vakituisen kokopäivätyön osuus kasvanut hieman. Voi-
daan sanoa, että alalla työsuhteiden epätyypillisyys on vähentynyt. Johtopäätös-
ten tekeminen koko alaa koskien kehityksen suunnasta on perin hankalaa, koska 
toisaalta tiedämme, että määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa työsken-
televien järjestäytymisaste on huomattavasti alhaisempi kuin vakituisissa koko-
aikaisissa työsuhteissa olevien järjestäytymisaste. Tämä kysely on suunnattu vain 
järjestäytyneille työntekijöille. 

Karkeasti jaettuna epätyypilliset jakautuvat kahteen lähes yhtä suureen ryh-
mään: osa-aikaisiin ja määräaikaisiin.

Määräaikaiset työsuhteet ovat ennen muuta julkisen sektorin ongelma. Kun-
tasektorilla on määräaikaisia työsuhteita n. 25 %, valtiolla noin 20 % ja teollisuu-
dessa n. 5 % kaikista työsuhteista. Palvelualoilla määräaikaisten osuus on noin 10 
% kaikista työsuhteista. Tämän aineiston perusteella luku olisi lähempänä 15 %. 

Osa-aikaisten määrä on työmarkkinoilla kasvanut vuoden 2000 n. 280 000 osa-
aikaisesta vuoden 2005 n. 330 000 osa-aikaiseen. Osasyynä kasvuun on osa-aika-
eläkkeen suosion kasvu. 

Jakauma saattaa antaa hieman vääristyneen kuvan myös toisesta syystä. Nuo-
rimmissa ikäluokissa sekä osa-aikaisuus että määräaikaisuus ovat huomattavasti 
yleisempää kuin vanhemmissa ikäluokissa. 

Merja Kauhasen tutkimus (Kauhanen, Merja 2003) toteaa sen tosiasian, että 
osa-aikaisuus on nimenomaan palvelusektorin pulma. Kun vuonna 2001 koko työ-
voimasta oli osa-aikaisia 12,2 %, oli palvelualoilla vastaava prosentti yli 30:n. Vä-
hittäiskaupan piirissä oli osa-aikaisia 37,9 % ja majoitus- ja ravitsemustoiminnas-
sa oli prosentti 32,5. Kauhanen toteaa: ”Voimakkaimmin osa-aikatyön tekeminen 
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on Suomessa kasvanut hotelli- ja ravintola-alalla sekä vähittäiskaupassa. Viime 
vuosikymmenen aikana osa-aikaisten osuus hotelli- ja ravintola-alan palkansaa-
jista nousi vajaasta viidenneksestä yli kolmannekseen. Kaupan alalla osa-aikais-
ten työntekijöiden määrä kasvoi nopeammin kuin kokoaikaisten työntekijöiden 
määrä ja osa-aikaisten työntekijöiden osuus kaikista työllisistä lisääntyi vajaasta 
viidenneksestä yli neljännekseen.” 

Osa-aikaisuuden osalta vuoden 2005 jäsentutkimus antaa osa-aikaisten mää-
rästä olennaisesti alhaisempia lukemia kuin Kauhasen tutkimus. Selityksiä erol-
le on kolme. Ensinnäkin tutkimusajankohdat poikkeavat hieman toisistaan. Jä-
sentutkimuksessa ovat kaikki PAMin sopimusalat edustettuina, Kauhasen em. lu-
vut koskevat vain osaa PAMiin kuuluvista aloista. Kauhasen aineistossa on muka-
na myös järjestäytymättömät. Osa-aikaisten järjestäytymisaste on olennaisesti 
alhaisempi kuin kokoaikaisten. ”Kyselyn mukaan osa-aikaisten työntekijöiden jär-
jestäytymisasteet ovat kaikilla palvelualoilla vähintään 10 prosenttiyksikköä al-
haisemmat kuin kokoaikaisilla työntekijöillä.” Näillä tarkentavien seikkojen nojal-
la tutkimusten näennäisesti erilaiset tulokset eivät olekaan kovin ristiriitaisia. 

Olennaista on, että samasta kohderyhmästä (PAMin jäsenet) tehty samanlai-
nen kysely ( jäsentutkimus) viittaa siihen, että osa-aikaisuuden kasvu olisi pysäh-
tynyt viimeisen viiden vuoden aikana. 

Kuvio 22: Työsuhdemuodot iän mukaan, %, s35/s37

Työsuhteen epätyypillisyys on lähinnä nuorimpaan ikäluokkaan liittyvä piirre. 
Työn osa-aikaisuus ja määräaikaisuus on alle 25-vuotiaiden joukossa lähes kaksi 
kertaa niin yleistä kuin muissa ikäryhmissä. 
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5.4 Työaika

Kuvio 23: Työaikamuodot, %, s38 
( jakso- ja periodityötä kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa)

Pelkkää päivätyötä tekevien määrä on viimeisen viiden vuoden aikana pysynyt 
ennallaan. Palvelualoilla tapahtunut aukioloaikojen liberalisointi näkyy lähinnä 
muutoksena vuodesta 1995 vuoteen 2000. Sen jälkeen tilanne on pysynyt melko 
muuttumattomana. Kolmivuorotyön kaksinkertaistuminen vuodesta 2000 vuo-
teen 2005 on hämmentävä. 

SAK:n jäsenkuntaan verrattaessa, tehdään PAMin piirissä hieman vähemmän 
päivätyötä. SAK:n koko jäsenkunnasta päivätyötä tekee lähes 60 % (Laukkanen, 
2000). Sama tilanne on verrattaessa pamilaisten vastaajien jakaumaa kaikkiin 
palkansaajiin. Kaikista palkansaajista 68 % teki päivätyötä vuonna 2003 (Lehto-
Sutela 2004 s. 68). 

Kuvio 24: Muu ansiotyö, %, s42

0 20 40 60 80 100

2005

2000

1995

 Päivätyö
 Ilta-, yö- tai aamutyö

  2-vuorotyö
 3-vuorotyö

 Jakso- tai periodityö
 Muu

50 7 23 6 4 11

50 10 24 3 13

58 7 20 1 14

0 1 2 3 4 5 6 7 8

 Tekee lisätyötä toiselle työnantajalle
 Tekee lisätyötä samalle työnantajalle

 Toimii lisäksi maatalousyrittäjänä
 Toimii lisäksi muuna yrittäjänä

2005

2000

4,7 0,6 0,4 1,6

4,3 0,3 0,5 1,3



31

Normaalin ansiotyön lisäksi tekevät vastaajat kohtuullisen vähän lisätöitä. Lisä-
töitä tekevien määrä on n. 7 % vastaajista. Viiden vuoden takaiseen on lisätöiden 
tekijöiden määrä hieman lisääntynyt.

Kuvio 25: Arvioi että yli puolet työajastaan..., %, s45

Palvelusektorilla työ ovat hyvin sosiaalisia. Muiden ihmisten kanssa on tekemisis-
sä lähes 90 % vastaajista. Työn monotonisuus on hieman lisääntynyt viidessä vuo-
dessa, mutta toisaalta suuren paineen alla työskentely on hieman vähentynyt.

Työn sisällön osalta ei ole havaittavissa olennaisia muutoksia sen enempää 
työn sisällön tyhjentymisen kuin sisällön rikastumisenkaan suuntaan. 
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5.5 Vaikutusmahdollisuudet työssä

Kuvio 26: Voi vaikuttaa asioihin paljon tai melko paljon, %, s47

Kuten edellisessäkin kysymyksessä, ei myöskään tämän kysymyksen osalta ole 
havaittavissa mitään trendiä sen suhteen, että työntekijöillä olisivat vaikutus-
mahdollisuudet omaan työhön joko lisääntyneet tai vähentyneet. 

Kohtuullisen positiivinen tulos on se, että noin puolet vastaajista kertoo voivan-
sa vaikuttaa työtahtiin, työmenetelmiin ja töiden järjestykseen.

Tilastokeskuksen työolotutkimuksen 25 vuoden aineistossa on havaittu pitkällä 
aikavälillä palkansaajien vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen. PAMin jäsen-
ten piirissä saatu viimeisen viiden vuoden hieman kielteinen kehitys saa hieman 
tukea Tilastokeskuksen aineistossa, jossa ihan viime vuosina on havaittu trendin 
kääntyneen joltain osin kielteiseksi. (Lehti-Sutela, 2004, s. 97) 
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Kuvio 27: Miten kiinnostunut on työnantajansa asioista, %, s52

Kiinnostus työnantajan asioista on laskenut kymmenessä vuodessa. Varsinkin 
erittäin kiinnostuneiden määrä on supistunut vuoden 1995 33 %:sta 10 %-yksiköl-
lä. Muutos on merkittävä.

Voidaan kaiketi olettaa, että ay-toiminnasta kiinnostuneet ovat myös kiinnos-
tuneita työnantajansa asioista ja sitä myöden kiinnostuneita vaikuttamaan itse-
ään ja työpaikkaansa koskeviin asioihin. Kehitystrendi on huolestuttava. Kehitys 
kuvaa tietynlaista vieraantumisen ja privatisoitumisen trendiä. 

Osa-aikaisten kiinnostus työpaikan asioista on samaa luokkaa kuin kaikkien 
vastaajien. Määräaikaisten kiinnostus on selvästi laimeampaa kuin muiden vas-
taajien. Mikäli oletetaan työnantajan asioista kiinnostuksen heijastavan myös 
ammattiyhdistystoiminnan kiinnostusta, niin määräaikaiset ovat ay-toiminnan 
kannalta pulmallinen ryhmä. 
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Kuvio 28: Työpaikan johdon asenteet, paljon tai melko paljon samaa mieltä, %, s53

Vastauksissa on laskettu niiden vastaajien osuus, jotka ovat olleet esitettyjen 
väitteiden osalta joko täysin tai osittain samaa mieltä.

Kaikkien kysymysten osalta on kehitystä huonompaan suuntaan. Johtopäätös-
tä vahvistaa se, että muutos on selkeä yhtäältä vuodesta 1995 vuoteen 2000 ja 
edelleen siitä viiden vuoden päähän. 

Työpaikkojen ilmapiiri heikkenee ja luottamus henkilöstön ja johdon välillä hii-
puu tasaisen varmasti.

Työpaikan johdon asenteiden oletetaan koventuneen. Yksi kysymys rikkoo yhte-
näisen kuvan negatiivisesta trendistä. Tehokkuuden ei oleteta olevan niin keskei-
sessä asemassa kuin aiemmin. 
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5.6 Odotukset työssä

Kuvio 29: Tärkein tavoite työssä, %, s54

Keskeisimmäksi tavoitteeksi työssä asettuu työpaikan pysyvyys ja varmuus. Se on 
säilyttänyt keskeisimmän asemansa vastaajien prioriteeteissä. Taloudelliset sei-
kat ovat toisella sijalla, mutta selvästi vähemmän arvostettuja kuin työpaikkaan 
liitettävät varmuustekijät. 

Samaan johtopäätökseen päädyttiin Tilastokeskuksen koko työvoimaa koske-
vassa tutkimuksessa (Lehto-Sutela, 2004, s.92): ”…suomalaisten työpaikka- ja am-
mattiuskollisuus on vain kasvanut huolimatta liikkuvuuden lisääntymistä painot-
tavista näkemyksistä. Ellei pätkätöiden tai muun epävarmuuden vuoksi jouduta 
vaihtamaan työpaikkaa, on suomalaisille hyvin tärkeä arvo pysyä saman työnan-
tajan palveluksessa.” 

Ammattiliitto, joka haluaa maksimoida jäsentensä hyvinvoinnin, keskittyy toi-
miin, joilla varmuutta voisi lisätä. Tässä suhteessa edunvalvonnan mahdollisuu-
det ovat rajalliset ja toiminnan haasteellisuus melko suurta. 
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Kuvio 30: Millaisia ajatuksia sinulla on omasta tulevaisuudestasi työmarkkinoilla, 
samaa mieltä %, s55

Jo edellä on tullut ilmi, että työpaikoilla on viihtyvyys viimeisen viiden vuoden 
aikana hieman laskenut. Kysyttäessä ajatuksia omaan työmarkkinatulevaisuu-
teen, korostuu tämä johtopäätös. Lähes kaikkien kysymysten osalta, joissa vastaa-
jan tulevaisuutta kysytään, ilmenee tietty epävarmuus ja huoli. 

Työttömyyspelko ei ole lisääntynyt, mutta muu epävarmuus on selvästi lisään-
tynyt. Voidaan sanoa, että vastaajien turvallisuuden tunne on vähentynyt. Sen 
täytyy heijastua jossain määrin alentuneena työviihtyvyytenä. 

Taustalla lienevät alan rakennemuutokset, jotka lisäävät epävarmuutta omasta 
tulevaisuudesta. Samalla ne lisäävät halua lopettaa työnteko sekä lisäävät pelko-
ja omasta kyvykkyydestä ja pärjäämisestä. 

Vastaavansuuntaisia tuloksia on saatu muissakin tutkimuksissa, jotka koskevat 
kaikkia palkansaajia. ”Työelämän kiire on lisääntynyt jatkuvasti 1977 jälkeen, vain 
aivan viimeisin tutkimus osoittaa pientä lievenemistä kiireen haittaavuuden ko-
kemuksissa. Työuupumuksen pelko on jatkuvasti kasvanut, samoin esimerkiksi vä-
kivallan kohteeksi joutuminen työpaikalla.” (Lehto-Sutela, 2004, s. 97) 

Tämän kysymyksen tulokset ovat edunvalvonnan kannalta haasteellisia. Jäse-
nistön kokonaisvaltainen edunvalvonta edellyttäisi turvallisuuden lisäämistä. Kei-
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nona voisi korkeintaan olla voimakkaampi panostaminen elinkeinopoliittiseen 
vaikuttamiseen. 

5.7 Henkinen ja fyysinen väkivalta

Kuvio 31: Väkivalta ja tapaturmat viimeisen vuoden aikana, %, p10

Väkivallan uhka on naisilla yleisempi riski kuin työtapaturma. Koko jäsenistös-
tä noin joka kuudes on joutunut vuoden aikana väkivallan uhan kohteeksi työs-
sä. Luku on melkoisen suuri. Suoranaista väkivaltaa on kokenut työssään pa-
ri prosenttia jäsenistöstä. Miehillä kokemus on viisi kertaa yleisempi kuin naisil-
la. Miesten moninkertaista altistumista väkivallalle selittää ainakin osittain hyvin 
miesvaltainen vartiointiala.

Väkivallan uhka on sen verran yleistä, että siihen puuttuminen voisi olla oiva lii-
ton edunvalvonnan painopiste. 
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Kuvio 32: Henkisen väkivallan esiintyminen, %, p11 
(tähdellä merkittyjen alojen tulos suuntaa-antava koska N pieni)

Henkisen väkivallan kokemus on voimakkaasti subjektiivinen kokemus, mut-
ta lähtökohdaksi on otettava kokemuksen aitous. Parturi- ja kampaamoalalla lä-
hes joka neljäs vastaaja kokee henkistä väkivaltaa jatkuvasti. Koko aineistossa jo-
ka kuudes vastaaja kokee henkistä väkivaltaa jatkuvasti. Kysymyksen osalta ei ole 
käytettävissä vertailutietoja.
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Kuvio 33: Kiusaamisen esiintyminen viimeisen vuoden aikana, %, p12 (tähdellä 
merkittyjen alojen tulos suuntaa-antava koska N pieni)

Esimiehille kiusaaminen on hyvin tuttua. Yli puolet esimiesasemassa olevista 
vastaajista on kokenut joko nykyisessä tai entisessä työpaikassa kiusaamista. 

Parturi- ja kampaamoalalla kiusaaminen on erittäin yleistä. Yli puolet vastaa-
jista on kokenut kiusaamista nykyisellä työpaikallaan. Asiakaspalveluammateissa 
kiusaaminen näyttää olevan melko yleistä. 
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Kuvio 34: Kiusaajat ovat olleet...; tapauksia, p13 
(tähdellä merkittyjen alojen tulos suuntaa-antava koska N pieni)

Olennaista on nähdä, että kiusaajat ovat suurin piirtein yhtä usein työtoverei-
ta kuin esimiehiä. Tulos noudattaa Tilastokeskuksen työolotutkimuksen (Lehto-
Sutela, 2004, s.58) tuloksia, jossa vastaajina ovat olleet kaikki palkansaajat: ”Ylei-
sin tilanne on se, että kiusaajat ovat olleet työtovereita. Työtovereiden kiusaami-
sen kohteena on parhaillaan tai on aiemmin ollut 17 % naispalkansaajista ja 7 % 
miehistä. Esimiehet ovat kiusanneet miehiä yhtä yleisesti (7 %) kuin työtoveritkin. 
Naisista 11 % on kokenut kiusaamista esimiehen taholta. Viidellä prosentilla nai-
sia ja kahdella prosentilla miehiä kiusaajina ovat olleet asiakkaat tai oppilaat.” 

PAMin jäsentutkimusaineistosta ei voi vetää johtopäätöksiä väkivallan tai kiu-
saamisen lisääntymisestä ja vähentymisestä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan 
(Lehto-Sutela, 2004, s.56) kiusaaminen olisi yleisesti työelämässä yleistynyt aina-
kin vuodesta 1997 vuoteen 2003. Työpaikkakiusaamista kokeneiden määrä lisään-
tyi 16 %:sta 22 %:iin. 
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5.8 Työ ja kansainvälistyminen, pimeä työ ym.

Kansainvälistymiseen ei jäsenistössä liity yleisesti ottaen suurempia pelkoja. Etä-
työ kiinnostaa huomattavasti. Jäsenet ovat hyvin kiinnostuneita yrityksen voiton-
jaosta. Työskentelyä pimeästi on tarjottu kohtuullisen paljon nuorille. 

Kuvio 35: Kansainvälistymisen vaikutus työhösi ja asemaasi, %, s56

Kansainvälistyminen on yhteiskunnan makrotason voimakas megatrendi. Se 
heijastuu kaikille yhteiskunnan aloille. Siihen nähden PAMin jäsenten suhtautu-
minen on yllättävän rauhallista.

Yleisesti ottaen vastaajat eivät suhtaudu kansainvälistymiseen kielteisesti. Vii-
destä kysytystä seikasta kahdessa oletetaan myönteisten vaikutusten olevan voi-
makkaampia kuin kielteisten. Sosiaaliturvan, vaikutusmahdollisuuksiin ja ansio-
tasoon oletetaan kansainvälistymisen heikentävän omaa asemaa. Erityisen myön-
teisenä suhtaudutaan kuluttajana kansainvälistymisen vaikutuksiin. Taustalla on 
varmaankin EU-jäsenyyden tuoma hintavakaus ja eräiden välttämättömyyshyö-
dykkeiden hintojen lasku. 

Muistettava kuitenkin on, että noin puolet vastaajista ei osaa sanoa kantaansa 
kansainvälistymisen vaikutuksiin. Kysymyksen asettelusta johtuen on mahdollis-
ta, että myös ne, joilla on kanta kansainvälistymisen vaikutuksista, mutta pitävät 
vaikutuksia neutraaleina, ovat vastanneet ”en osaa sanoa.”
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Kuvio 36: Mitä mieltä yritysten tuottaman voiton jaosta, %, s57

Yritysten voitonjaon osalta työntekijät ovat suhteellisen yksimielisiä sen suh-
teen, että työntekijöille tulisi jakaa osa. Mielenkiintoista on, että hyvin pieni osa 
työntekijöistä pitää oikeana vallitsevaa järjestelmää, jossa voitto kuuluu omista-
jille. Tätä taustaa vasten vastausjakaumaa voisi pitää suhteellisen radikaalina. 

Vastausten jakaumaa on syytä lukea myös niin, että työntekijöiden piirissä on 
voimakas kannatus erilaisten voittopalkkioiden tai muiden vastaavien järjestel-
mien kehittämiseksi. 

Kannatus on niin suurta, että asian nostaminen edunvalvonnassa keskeisem-
mälle sijalle on harkinnanarvoista.
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Kuvio 37: Tarjottu työtä ilman verokorttia tai itsenäisen työsuorittajan 
asemassa, %, s33/s34

Kysymyksen osalta ei ole käytettävissä vertailutietoa aiemmasta, mutta tulos 
on hälyttävä. Noin joka kuudennelle nuorelle on tarjottu pimeää työtä. Koko ai-
neistossakin löytyy 7 % vastaajia, joille on tarjottu pimeää työtä. 

Voidaan sanoa, että pimeätä tai harmaata työtä tarjotaan palvelualoilla erittäin 
yleisesti. Vaikka kyse on varmaankin ollut vain jostain lyhytkestoisista työtehtä-
vistä, voidaan tulosta pitää hämmentävänä. Tulos ei kerro myöskään siitä, kuinka 
moni on suostunut tarjottuun työhön. Näin ollen emme voi tästä aineistosta teh-
dä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ongelman laajuudesta alalla. 

Toinen merkittävä seikka liittyy vastausten ikäjakaumaan. Nuorille tarjotaan pi-
meää työtä huomattavasti useammin kuin ikääntyneimmille työntekijöille. Tämä 
tulos kielii siitä, että ongelma on voimakkaasti kasvamassa.
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Kuvio 38: Etätyön tekeminen, kokeilu ja kiinnostus, %, s39/s40

Etätyöhön liittyvä kiinnostus on kohtuullisen suurta. Harva kuitenkin tekee sitä. 
Palvelualoilla, joissa työ perustuu henkilökohtaiseen palveluun, ovat etätyömah-
dollisuudet rajalliset. Tulokset ovat tulkittavissa niin, että ne 26 % vastaajista, jot-
ka ilmaisevat kiinnostuksensa etätyöhön työskentelevät tehtävissä, joissa se on 
mahdollista. 

Toteutuneiden ja toiveiden välinen ero on kuitenkin erittäin suuri. Voidaan olet-
taa, että suuren kiinnostuksen myötä etätyö tulee jatkossa lisääntymään. Etätyö 
voi olla ay-liikkeen järjestäytymisen kannalta uhka. Lisääntyyhän siinä yksityisyys 
ja yhteenkuuluvuus uhkaa vähentyä. 

Toisaalta on erinomaisen tärkeätä, että etätyön osalta laaditaan mahdollisim-
man pian säädökset, joiden nojalla työtä tehdään. 

Tilastokeskuksen työolotutkimuksen (Lehto-Sutela, 2004) mukaan kaikista pal-
kansaajista peräti 10 % on sopinut ainakin osittaisesta etätyöstä vuonna 2003. 
Näin olleen PAMin kentässä ollaan selvästi valtakunnan keskiarvojen alapuolella 
etätyön yleisyydessä.
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Kuvio 39: Käyttää työssään ATK-tekniikkaan perustuvia laitteita, kyllä-% iän 
mukaan, s44

Tietotekniikan käyttö työssä on lisääntynyt viiden vuoden aikana, mutta määrä 
ei ole erityisen suuri. ATK-laitteiden keskimääräinen käyttömäärä on lisääntynyt 
hieman yli 10 %-yksiköllä, mitä ei voitane pitää erityisen suurena. 

Kaiken kaikkiaan ATK-laitteita käyttää hieman yli kaksi kolmesta vastaajasta.
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6. VAPAA-AIKA, PERHESUHTEET, ASUMINEN

Valtaosa jäsenistöstä asuu omistusasunnossa. Keskimääräisen velan määrä on 
noin 30 000 euroa. 

6.1 Asuminen ja siviilisääty

Kuvio 40: Miten asut, %, s64

Karkeasti ottaen jäsenistö jakautuu kahteen pääluokkaan suurin piirtein siinä 
suhteessa kuin koko maan väestö. Pääasiallinen asumismuoto on omistusasunto. 
Toinen yleinen asumismuoto on asuminen päävuokralaisena. 

Tällä seikalla on myös vaikutusta moniin työmarkkinapoliittisiin kysymyksiin. 
Esimerkiksi paljon viime aikoina keskustelussa ollutta työvoiman liikkuvuutta jäy-
kistää omistusasuminen. Omassa asunnossa asuminen merkitsee useimmiten 
myös velkaa.
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Kuvio 41: Palkkatyössä olevien puolisoiden osuus, %, s59

Vastausjakaumassa on muutama hämmentävä tulos. Nuorimmassa vastaaja-
ryhmässä palkkatyössä olevien puolisoiden osuus on dramaattisesti vähentynyt. 
Selitys tuskin on se, että puolisot olisivat työttöminä, vaan kyse on yhteiskun-
nallisesta ilmiöstä, jossa avioitumisikä nousee koko ajan. Se on itse asiassa viime 
vuosina noussut melko nopeasti. 

Ikääntyneemmässä ryhmässä puolisoiden alhainen työssäolo-osuus selittyy sil-
lä, että vastaajat ovat enimmäkseen naisia ja suomalaisille avioliitoille on tyypil-
listä, että mies on hieman vanhempi kuin nainen, jolloin osa vastaajien puolisois-
ta ikääntyneimmissä ryhmissä on eläkkeellä. Toisaalta miesten alttius joutua työ-
kyvyttömyyseläkkeelle on suurempi kuin naisten vastaava. 

Kuvio 42: Puolison ammatillinen keskusjärjestö, %, s60
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Vastausten jakaumassa korostuu muutama piirre. Se, että noin joka kuudes 
vastaaja ei tiedä puolisonsa ammattiliittoa, kertoo etteivät ammatilliseen järjes-
täytymiseen ja toimintaan liittyvät asiat ole erityisen keskeisiä perheessä. 

Joka viidennen vastaajan puoliso ei ole järjestäytynyt. Tämä ei välttämättä an-
na mitään suuntaa laajemmin järjestäytymisasteesta, vaan joukossa on varmaan-
kin eläkeläisiä ja työttömiä. Kuitenkin puolet puolisoista kuuluu samaan keskus-
järjestöön, millä voi olla merkitystä ay-toiminnan kannalta. 

6.2 Tulot ja velat

Kuvio 43: Bruttokuukausiansiot, lainat ja velat iän mukaan, €, s62/s63 
(ansiot=vasen akseli, lainat ja velat=oikea akseli)

Sekä ansio- että lainakuvaaja noudattaa tuttua yleiskuvaa. Ansiot nousevat iän 
myötä, mutta hiipuvat hieman viimeisinä työvuosina. Lainakannan kehitys on 
suurimmillaan perheen perustamisen aikoihin, kun asunnonhankinta on ajankoh-
tainen ja ne vähenevät voimakkaasti kun ikää tulee lisää. 

Keskimääräinen lainamäärä on hieman yli 30 000 euroa. Se tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että jos korkokanta nousee esimerkiksi prosentin, syö se ostovoimaa 
noin 300 euroa vuodessa eli noin 25 euroa kuukaudessa. Karkeasti voidaan arvioi-
da, että yhden prosentin korkomuutoksella on saman suuruinen vaikutus jäsenis-
tön elintasoon kuin vuosittaisilla palkkaratkaisuilla. 

Karkeaa arviota tehtäessä on huomioitu, että vastaajat ovat varmaankin ilmoit-
taneet perheen lainat, jolloin mahdollisen koron nousun kustannukset jaetaan 
kahden ansaitsijan kesken. 
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Karkean arvion tarkoituksena oli korostaa jäsenistön lisääntynyttä riippuvuutta 
korkomarkkinoista. 

Kuvio 44: Muu rahallinen tuki viimeisten 12 kk aikana, %, s65

Pääasiallinen keino selvitä taloudellisista ahdingosta on tinkiä menoista. Uu-
desta ilmiöstä, työtätekevistä köyhistä, ei tämän kyselyn osalta tule vahvistusta. 
Toimeentulotukea saavia on viisi % vastaajista.

6.3 Odotukset elämältä

Kuvio 45: Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat jäsenten elämässä, erittäin 
tärkeää %, s69
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Vastausjakaumista on mielenkiintoista katsoa muutoksia. Ajan trendit näkyvät vas-
tauksissa. Kodin merkitys on korostunut ja työn vähentynyt. Kodilla on keskeinen ase-
ma ollut aiemminkin, mutta sen etumatka työhön on viidessä vuodessa kasvanut.

Kyse on elämän privatisoitumisesta. Elämän sisällöksi riittää koti, ja työ on välttä-
mätön ansainnan kannalta. Työn muuttuminen yhä välineellisemmäksi ja sisällöl-
tään vähemmän kiinnostavaksi on ay-toiminnalle haaste. Onhan selvää, että aktiivi-
suus on ainakin jossain määrin riippuvainen työn merkityksestä elämälle. Ay-toimin-
ta keskittyy kuitenkin melko puhtaasti työsuhteeseen ja sen ehtojen kehittämiseen. 

Jäsenten elämän keskittyminen yhä enemmän yksityisasioihin asettaa ay-toi-
minnalle mielenkiintoisen haasteen: onko toiminnan sisältöä laajennettavissa 
niin, että ”edunvalvonnan” piiriin saataisiin myös työsuhteen ulkopuolisia asioita. 
Tehtävä lienee sen verran vaikea, että juuri muuta ei ole tehtävissä kuin kysymyk-
sen esittäminen. Vastauksia on erittäin vaikea löytää. 

7. ODOTUKSET AY-LIIKKEELTÄ JA LIITOLTA

7.1 SAK

SAK:lta odotetaan ensisijaisesti työttömyyden nujertamista ja liiton odotetaan 
hoitavan työttömyyskassapalvelut hyvin. Tärkein väylä tiedonvälityksessä on edel-
leen ay-liikkeen omat lehdet. Internetin merkitys tiedonvälityksen väylänä on yl-
lättävän alhainen.
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Taulukko 6: SAK:laisen ay-liikkeen tärkeimmät* tehtävät, %, s21

1995 2000 2005 1995-
2000

2000-
2005

1 Taistella työttömyyttä vastaan 22 18 20 -3 2
2 Puolustaa työttömyysturvaa 16 14 14 -2 0
3 Tasoittaa naisten/miesten palkkaeroja 8 11 10 3 -1
4 Tasoittaa suuri-/pienituloisten palkkaeroja 9 10 10 1 0
5 Lyhentää työaikaa 7 9 8 2 -1
6 Puolustaa eläke-etuja ja sosiaaliturvaa 7 6 7 0 1
7 Kehittää työn sisältöä mielenkiint./kehittäv. 9 10 7 0 -3
8 Taistella osa- ja määräaikaistamista vastaan 4 6 6 1 1
9 Parantaa koulutus-/jatkokoul-/

uudelleenkoulutusmahd.
6 6 6 0 0

10 Palkansaaj. verotus kohtuullisella tasolla 2 4 6 2 2
11 Puolustaa lapsiperheiden toimeentuloa 

ja palveluita
2 2 2 0 0

12 Varmistaa korkea palkka jäsenille 1 2 1 1 0
13 Lisätä osall.mahd. työn suunnittelussa/

kehittäm.
1 1 1 0 0

14 Parantaa työympäristöä/-oloja/-suojelua 1 1 1 0 -1
15 Puolustaa kunnan ja valtion palveluita 1 1 1 0 -1

YHTEENSÄ 100 100 100 0 0
* kolmen tärkeimmän painotettu keskiarvo

Koko SAK-laiselle liikkeelle asetetut tavoitteet ovat pysyneet koko lailla muut-
tumattomina. Työttömyyden vastainen kamppailu on ollut kärkitavoitteena ja se 
on sitä edelleen. Työttömyysturvan puolustaminen on edelleen keskeisellä sijalla, 
mutta se on vuoden 1995 tasosta hieman hiipunut. Vuonna 1995 kysymys työttö-
myysturvasta oli yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa enemmän esillä. 

Eniten on lisännyt kannatustaan verokysymykset. Myös työsuhteen laatuun liit-
tyvät vaatimukset ovat nousseet enemmän keskiöön. Kummankin taustalla lie-
nee hieman vilkastunut yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta. 

Merkillepantavaa on, että monet yhteiskunnallisesti tärkeät kysymykset saavat 
melko vähäisen painon. Esimerkiksi hyvinvointivaltion ytimen eli valtion ja kun-
nan palveluiden puolustaminen ei saa juuri lainkaan kannatusta SAK-laisen ay-
liikkeen tärkeimpinä seikkoina. Hämmästyttävää on, etteivät odotuslistalla kovin-
kaan korkealle nouse julkisuudessa laajasti keskustelussa olleet lapsiperheiden 
toimeentulo-ongelmat.

Vastausjakauma on tavallaan lohdullinen siinä mielessä, että PAMin jäsenet 
asettavat odotuksensa melko pitkälle työhön ja työsuhteen ehtoihin. Näin ollen 
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johtopäätöksenä voisi todeta, että jäsenistö odottaa SAK:lta edunvalvontaa työ-
suhteeseen melko välittömästi liittyvissä kysymyksissä ja laajemmat yhteiskun-
nalliset tehtävät se jättäisi hieman syrjemmälle.

Kuvio 46: Miten hyvin tiedotuslähteet täyttävät jäsenten tiedontarpeen 
työelämää ja ay-liikettä koskevissa asioissa, hyvin-%, s23

Liiton lehden merkitys on vähentynyt, mutta vertailussa on muistettava, että 
vuoden 1995 aineisto koostuu fuusioituneiden eri liittojen jäsenkyselyaineistosta, 
jolloin nykyisen yhden lehden tilalla oli useita jäsenlehtiä. 

Erikoista on, että internet-pohjaisen tiedottamisen rooli ei ole kymmenessä 
vuodessa korostunut. Itse asiassa sen merkitys on viimeisen viiden vuoden aika-
na vähentynyt.
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7.2 Liittoon liittyvät odotukset
PAMilta odotetaan hyviä työttömyyskassapalveluja. Oikeusaputoiminnan arvostus 
on lisääntynyt merkittävästi. Liitto saa toiminnastaan arvosanan 7,3 ja työttömyys-
kassatoiminta kouluarvosanan 7,7. Arvosanojen eroa voidaan pitää merkittävänä. 

Taulukko 7: Tärkeimmät* jäsenpalvelut, %, s25
MUUTOS

JÄSENPALVELU 1995 2000 2005 1995-
2000

2000-
2005

1 Työttömyyskassapalvelut 20 19 20 -2 1
2 Liiton neuvonta- ja asiantunt.palvelut 14 14 15 0 1
3 Oikeusaputoiminta 8 7 10 -1 3
4 Ammatillinen jatko-/täydennyskoulutus 11 9 9 -2 0
5 Yleissivistävä koulutus 8 7 7 0 0
6 Liiton aluetoimistopalvelut 7 6 7 -1 1
7 Liiton lehti 8 7 6 -1 -1
8 Vakuutusturva 5 7 5 1 -1
9 Jäsenistölle suunnatut tapahtumat 3 2 4 0 2
10 Ammattiyhdistyskoulutus 3 2 3 -1 1
11 Lomatoiminta 4 3 3 -1 0
12 Ostoedut 4 4 2 0 -2

100 100 100 0 0
* Kolmen tärkeimmän painotettu keskiarvo

Työttömyyskassapalvelut koetaan tärkeimmiksi liiton tarjoamista palveluista. 
Liiton neuvonta- ja asiantuntijapalvelut ovat toisella sijalla. Nämä kaksi palvelu-
muotoa olivat myös eniten käytettyjä.

Oikeusaputoiminnan merkitys on merkittävästi lisääntynyt. Syitä oikeusapu-
toiminnan merkityksen korostumiselle on vaikea nähdä. Luonnollinen selitys olisi 
työsuhteeseen liittyvien hankaluuksien lisääntyminen. Mikäli tämä on selitys, voi-
daan olettaa, että ilmapiiri työpaikoilla olisi kiristymässä. Isännän ääni oletetta-
vasti kuuluu voimakkaammin, johon turvana jäsenistö näkee oikeudellisen avun. 

Ostoetujen merkitys on romahtanut viimeisen viiden vuoden aikana. Melko kes-
keisellä sijalla on myös ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus, joka ei varsinaises-
ti ole ammattiliiton tehtävä. Asian saamaa suosiota on tulkittava myös niin, että am-
matillisen koulutuksen tarve on yleisesti ottaen melko suuri. Se olisikin luonteva vas-
taus muissa kysymyksissä esille tulleeseen epävarmuuden lisääntymiseen. Ammatil-
lisen osaamisen vahvistaminen tukevoittaa asemaa työssä ja poistaa epävarmuutta. 

Edunvalvontatyön suuntaamiseen liittyen pohdittavaksi nouseva kysymys on 
liiton voimakkaampi toiminta koulutusasioissa. Jäsenistön piiristä nousee siihen 
liittyen kohtuullisen vahva odotus.
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Kuvio 47: Kouluarvosana työttömyyskassan palvelualttiudelle, s26

Työttömyyskassan saama arvosana toiminnalle on suhteellisen hyvä. Liiton nä-
kökulmasta voi olla tyytyväinen. Jäsenistö kaipaa eniten liitolta työttömyyskassa-
palveluja ja jäsenistö on suhteellisen tyytyväinen saamiinsa palveluihin. 

Kouluarvosanaksi muodostuu 7,7. Olennaista on havaita, että työttömyyskassa-
toiminta saa korkeamman arvosanan kuin liiton toiminta. Seikka on senkin takia 
tärkeä, että jäsenistön odotuksissa työttömyysturva on keskeisellä sijalla. 

Kuvio 48: Tyytyväisyys alan työehtosopimukseen, %, p6 
(tähdellä merkittyjen alojen tulos suuntaa-antava koska N pieni)

0

5

10

15

20

25

30

35

 4 5 6 7 8 9 10 

3
5

9

16

31

26

9

 Erittäin tyytyväinen
 Melko tyytyväinen

  Melko tyytymätön
 Erittäin tyytymätön

 En osaa sanoa

KAIKKI

Muu

Esimiehet*

Vartiointi*

Siivous- ja kiinteistö-
palvelut

Majoitus- ja ravitsemusala

Parturi- ja kampaamoala*

Tukkukauppa ja varasto

Vähittäiskauppa

0 20 40 60 80 100

3 47 20 6 25

4 38 13 3 42

10 46 19 26

40 24 27 10

5 46 12 10 28

4 51 23 5 18

51 8 41

3

2

37 28 9 22

51 21 5 5



55

Sopimusalojen välillä on jossain määrin eroja työehtosopimukseen. Tyytymättö-
myys on suurinta vartiointialalla. Liiton suurilla sopimusaloilla, vähittäiskaupassa 
ja majoitus- ja ravitsemusalalla, tilanne on tyytyväisyyden osalta paras. 

Koko aineiston osalta voisi luonnehtia jäsenten olevan kohtuullisen tyytyväisiä. 
Puolet jäsenistöstä on positiivisella puolella ja neljänneksellä ei ole kantaa. 

Kuvio 49: PAMin onnistuminen, kiitettävää tai hyvää %, p7
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mainesanan ko. toiminnasta. Oikeusapua on saanut hyvin harva jäsen, mutta toi-
minnalla on varsin hyvä maine. On oletettavaa, että liiton tiedotuksessa ja kahvi-
pöytäkeskusteluissa on ollut esillä oikeusaputoiminnan tulokset. 

Tätä taustaa vasten on oletettavaa, että oikeusaputoiminta toimii myös järjes-
täytymisen perusteena ainakin imagotasolla. Liiton näkyminen työpaikoilla saa 
alhaisimmat arvosanat.

Kuvio 50: Yleisarvosana PAMin toiminnalle, 4-10, p8 
(tähdellä merkittyjen alojen tulos suuntaa-antava koska N pieni)

Eri sopimusaloilla työskentelevien arvosana PAMin toiminalle vaihtelee jonkin 
verran. Kaikkien yhteinen arvosana yltää lukemaan 7,3, jota voidaan pitää vähin-
täänkin siedettävänä. Vartiointiala korostuu tämänkin kysymyksen vastauksissa 
kriittisimpänä. Parturi- ja kampaamoalalla on liiton tyytyväisimmät jäsenet. 

Tulosten tulkintaa hankaloittaa ennen muuta se, ettei vertailutietoja ole käy-
tettävissä.
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Kuvio 51: Tärkeimmät tehtäväalueet tulevaisuudessa, %, p9

Ansiotason parantaminen koetaan tärkeimmäksi tulevaisuuden tehtäväksi lii-
tolle. Edellä korostui jäsenten omia odotuksia kysyttäessä työpaikan turvallisuus. 
Liitolle asetettavissa odotuksissa se ei nouse kolmen joukkoon.

Jäsenistöllä näyttäisikin olevan työsuhteeseen liittyviä odotuksia, joiden osalta 
liiton merkitystä ei koeta keskeiseksi. Lienee liian rohkeata tulkita tätä jäsenistön 
privatisoitumiseksi.

Alan arvostuksen nostamisessa liitolta odotetaan toimia. Liiton toiminnan kan-
nalta jäsenistön odotukset tulevaisuudelta ovat hajautuneet. Alan arvostuksen 
nostaminen on yhteiskuntapoliittista, julkisuuden kautta tapahtuvaa työtä. An-
siotason parantaminen ja työsuhdeturvan parantaminen on puolestaan perin-
teistä edunvalvontapolitiikkaa ja työttömyysturvan ja –kassapalvelujen turvaami-
nen ennen muuta liiton omaa palvelutehtävää.
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8. LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

Luottamusmiespalvelujen piirissä on noin puolet ammattiliiton jäsenistä. Luot-
tamustehtävissä on kaiken kaikkiaan PAMin jäsenkentässä lähes 7000 henkeä. 
Luottamusmies kokee olevansa tehtävässään melko usein yksin. Suurimmat on-
gelmat liittyvät jäsenistön välinpitämättömyyteen ja tärkein tuki luottamusmie-
helle löytyy liiton toimistosta.

8.1 Luottamusmiesjärjestelmä

Kuvio 52: Luottamustehtäviä vastaushetkellä, jäseniä, s12 ja s13

Taulukko on laadittu siten, että luku kertoo sen miten monta kappaletta eri luot-
tamushenkilöitä jäsenkunnassa on. 

PAMin jäsenkentässä on tämän arvion mukaan yhteensä erilaisia luottamus-
henkilöitä n. 6800, mikä on koko jäsenkunnasta n. 3 %. 

”Muu luottamustehtävä” käsittää ammattiosaston toimikunnan jäseniä.
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Kuvio 53: Onko työpaikalla tai työalalla luottamusmies tai vastaava, %, s48

Vastausjakauma viiden vuoden välein on hieman hämmentävä. Luottamus-
miesten yleisyys väheni selvästi vuodesta 1995 vuoteen 2000, mutta vastaavasti 
lisääntyi merkittävästi seuraavan viiden vuoden aikana. 

Ei ole tiedossa sellaista yhteiskunnallista aineistoa, jolla pystyisi varsinkaan vii-
meisen viiden vuoden aikana tapahtunutta piristymistä selittämään. Ainoa seli-
tys voi olla liiton tehostunut toiminta.

Yrityskoon mukaan tarkasteltuna tulos on looginen: pienillä työpaikoilla luotta-
musmiehiä on huomattavasti harvemmassa kuin isoilla työpaikoilla. Se, että hie-
man yli puolet jäsenistöstä on luottamusmiestoiminnan piirissä tuottaa edun-
valvonnalle pulmia. Neuvottelujärjestys, järjestötoiminta ja osin tiedotustoiminta 
rakentuu luottamusmiestoiminnan varaan. Keskeinen kysymys liiton toiminnan 
kannalta on, missä määrin luottamusmiesorganisaatiota voidaan vahvistaa ja tii-
vistää. Mikäli muutos jatkuu samaan tahtiin kuin vuosien 2000 ja 2005 välillä on 
tilanne nopeasti kääntymässä parempaan suuntaan.
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Kuvio 54: Liiton jäsenet muodostavat työpaikalla yhtenäisen joukon, 
joka on valmis tukemaan luottamusmiehiä, %, s49

Jäsenistön ryhmittäytyminen luottamusmiesten taakse on heikkoa. Lähes puo-
let vastaajista ei osaa sanoa kysymykseen mitään. Selitys saattaa olla se, ettei ky-
symys ole jäsenelle konkretisoitunut käytännössä. Toisaalta saattaa esiintyä tietä-
mättömyyttä luottamusmiehen olemassaolosta (katso kuvio 54). 

Paikallisen edunvalvonnan kannalta on pulmallista jäsenistön vähäinen kiin-
nostus tukea luottamusmiestä. Toisaalla vastauksissa (kuvio 59) käy ilmi, että 
luottamusmiehet kokevat melko suuressa määrin jäsenistön välinpitämättömyy-
den työtään hankaloittavana asiana.
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8.2 Ongelmatilanteet
Kuvio 55: Miten toimit ensimmäisenä työsuhteeseen liittyvässä 
ongelmatilanteessa, %, p5

Ongelmatilanteissa jäsenet ottavat ensin yhteyttä työnjohtoon. Tämä on tietys-
ti neuvottelujärjestyksen mukaista, mutta puolella jäsenistöstä ei edes ole luot-
tamusmiestä, johon ottaa yhteyttä. Karkeasti ottaen noin puolet niistä jäsenistä, 
jotka voisivat ottaa ongelmatilanteissa yhteyttä luottamusmieheen, tekevät näin. 

Se, mikä on järkevin osoite ottaa yhteyttä, riippuu ongelman luonteesta. Sekä 
esimies että luottamusmies ovat oivallinen yhteydentoton kohde. Liiton järjestöl-
lisen näkymisen kannalta olisi hyvä mikäli luottamusmies voisi toimia mahdolli-
simman monissa yhteydenotoissa auttajana.

Kuvio 56: Mistä apua edunvalvonnan ongelmatilanteissa, kaksi tärkeintä, m5
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Luottamusmiehet hakevat pääasiassa apua liiton toimistosta ongelmatilantei-
siin. Tämä vastausjakauma on luonteva. Ammattiosaston rooli on vähäinen. Am-
mattiosastossa ei ole sellaista osaamista, josta olisi apua luottamusmiehen käy-
tännön ongelmatilanteissa. 

Kuvio 57: Luottamushenkilöitä eniten rasittavat asiat, %, m27

Joka viides luottamushenkilö totesi työntekijöiden välinpitämättömyyden rasit-
tavan luottamusmiestä hänen työssään. Jäsenistön välinpitämättömyys on mer-
kittävin luottamusmiehen rasitustekijä. Hieman päinvastaiseen viittaa melko kes-
keiseksi rasitustekijäksi koettu työntekijöiden ylimitoitetut odotukset. Se ei viit-
taa välinpitämättömyyteen. Luottamusmiehet näyttävät olevan jonkinlaisessa jä-
senistön välinpitämättömyyden ja yliodotusten ristipaineessa.

Liiton odotuksia ei juurikaan koeta rasituksena. Näyttää siltä, ettei liiton suun-
nalta ainakaan negatiivisella tavalla suhtauduta luottamusmiehiin. 
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8.3 Luottamusmies ja ammattiosasto
Kuvio 58: Samaa mieltä ammattiosaston tehtävistä, %, s17

Olennainen kysymys ammattiyhdistystoiminnan paikallisen osan osalta on se, kum-
pi organisoitumisen muoto on keskeinen: ammattiosasto vai luottamusmiesorgani-
saatio vai kumpikin. Ay-liike on rakentanut toimintaansa kummankin pilarin varaan.

Ammattiosaston organisoituminen tapahtuu toisella periaatteella kuin luot-
tamusmiesorganisaatio. Ammattiosastojen toiminta rakentuu usein useamman 
työpaikan varaan. Luottamusmiestoiminta on pääsääntöisesti yhden työpaikan 
laajuinen. Jossain määrin on toki luottamushenkilöitä, joiden toimintakenttänä 
on useampia saman yrityksen toimipaikkoja.

Myös toiminnan sisältö poikkeaa hieman toisistaan. Ammattiosastolla on laa-
jempia tehtäviä, kun luottamusmies keskittyy useimmiten yhden työpaikan työ-
suhteeseen liittyviin kysymyksiin. 

Käsitys ammattiosaston merkityksestä on jossain määrin hiipunut. Toisaalta on 
muistettava, että valtaosa vastaajista näkee ammattiosastolla merkitystä yhteen-
kuuluvuutta lisäävän toiminnan järjestäjänä sekä sen, että kokouksilla on merki-
tystä jäsenistön foorumina. Tulos asettuu tosin hieman outoon valoon kun tiede-
tään toisaalta, että vain muutama prosentti jäsenistöstä osallistuu ammattiosas-
ton järjestämiin tilaisuuksiin. 

Vajaa kolmannes jäsenistöstä näkee ammattiosastojen roolin koko lailla ole-
mattomana. Neljännes vastaajista ei pidä ammattiosastojen merkitystä työpai-
koilla olennaisena. 
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Kuvio 59: Tunnistaminen, %, p3

Ammattiosasto ei näyttäydy työpaikalla erityisen selvästi. Ammattiosaston pu-
heenjohtajan tietää varmasti neljännes jäsenistöstä. 

Tulokset kertovat omaa kieltään ammattiosastojen aseman selkiytymättömyy-
destä jäsenistön keskuudessa. 

9. JOHTOPÄÄTÖKSET

9.1 Vuoden 1995 hypoteesit

Kymmenen vuoden tutkimusjakson jälkeen viivähdetään hetki Kaj Ilmosen tu-
loksiin vuodelta 1995. Kysymys kuuluu, ovatko silloin tehdyt johtopäätökset vielä 
vuonna 2005 kyselyn nojalla voimassa.

1) Työttömyys, osa- ja määräaikaisuus lisännee jäsenten toiveita, että liitto te-
kee kaikkensa työpaikkojen säilyttämiseksi ja työllisyysturvan ylläpitämiseksi.

Ilmosen ensimmäinen hypoteesi saa erittäin vankasti tukea vuoden 2005 kyse-
lytulosten valossa. Vuoden kyselyn aikoihin rankasti työpaikkoja koetellut lama 
oli jäsenistöllä tuoreessa muistissa. Vuoden 2005 kyselyn aikoihin tilanne oli huo-
mattavasti normalisoitunut. Siitä huolimatta voidaan nähdä, että varmuus työs-
tä ja toimeentulosta on erityisen tärkeällä sijalla jäsenistön toiveissa. Liitolle to-
ki asetetaan ykköstavoitteeksi palkkaetujen ajaminen, mutta omissa toiveissa ko-
rostuu varmuus ja turvallisuus. 

2) Osa- ja määräaikaisuuden kasvu näkynee palvelualoilla jäsenkunnan kasvava-
na vetäytymisenä liiton toiminnasta eli aktiivijäsenten suhteellinen määrä laskee.

Hypoteesissa on kaksi väittämää. Ensinnäkin oletetaan osa- ja määräaikaisuu-
den kasvavan. Toisaalta oletetaan sen merkitsevän passivoitumista liiton toimin-
nassa. Ensimmäisen väitteen osalta kuva on hieman epäyhtenäinen. Merja Kau-
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hasen tutkimuksen mukaan (Merja Kauhanen, PT, 2003) osa-aikaisuus ja määräai-
kaisuus olisivat voimakkaassa kasvussa. Tämän kyselyn mukaan osa-aikaisuuden 
määrän kasvu olisi pysähtynyt. Ilmosen hypoteesi epätyypillisen työsuhteen ja 
passivoitumisen liittymisestä toisiinsa näyttää erityisesti pitävän paikkansa mää-
räaikaisten osalta, mutta osa-aikaisten osalta tilanne ei ole täysin selvä. Joka ta-
pauksessa ay-toimintaan osallistumisen osalta on syytä erottaa toisistaan osa-ai-
kaiset ja määräaikaiset työsuhteet. Viime mainitun ryhmän osalta vetäytyminen 
on paljon selvempää. 

Ilmosen hypoteesi saa jonkin verran tukea Kauhasen tutkimuksesta, jonka mu-
kaan osa-aikaisten järjestäytymisaste on yli 10 %-yksikköä alempana kuin kokoai-
kaisten järjestäytymisaste. 

3) Työttömyys, osa- ja määräaikaisuus sekä koulutuksen kohoaminen ja yksilöl-
listyminen lisännevät jäsenkunnan moniaineksisuutta, jopa sen jakautumista ja 
sen seurauksena jäsenten ristiriitaisia toiveita liitoille.

Selvää polarisaatiota ei ole nähtävissä. Yksilöllistyminen on sen sijaan selvästi 
lisääntynyt. Tulos näkyy useissa vastauksissa. Sillä on puolestaan toiminnan pas-
siivisuutta lisäävä vaikutus. Jäsenistön ristiriitaiset toiveet liiton suunnalle eivät 
ole havaittavasti lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Näin on voi-
nut tapahtua, mutta sitä ei ole selkeästi luettavissa tutkimusaineistosta. 

4) Ajan henki ja paineet työpaikkojen säilyttämiseksi lisännevät jäsenten kiin-
nostusta työpaikkakeskeiseen ja jopa yksilölliseen sopimiseen, ainakin joissakin 
asioissa. 

Tämä olettama ei saa tukea aineistosta. 
5) Jäykistä työtehtävistä luopuminen, työllisyyden heikkeneminen alalla jne. 

kasvattanevat jäsenten kiinnostusta työpaikkansa/-pisteensä kehittämiseksi ja 
työnantajaansa kohtaan. 

Jäsenistön suhtautuminen työnantajaan on koko lailla viileä. Epäluulo on kes-
kimäärin ottaen suurta eikä se ole vähentynyt tutkimusajanjakson aikana eli vii-
meisenä kymmenenä vuotena. Vuoden 1995 tutkimuksesta ovat myös suhdan-
teet kääntyneet niin, että työllisyyden kokonaisvaltaista heikkenemisestä ei voida 
puhua viimeisen viiden vuoden ajanjaksolla. 

6) Yksilöllistyminen ja ammattirakenteen muutos alalla merkinnevät sitä, että 
liitolta odotetaan vähemmän vanhoja ay-liikkeen pyrkimyksiä koko yhteiskunnan 
muuttamiseksi ja enemmän mielenkiintoa työpaikkatason asioihin. 

Selvästi on nähtävissä, että ay-liikkeen pyrkimykset kokonaisvaltaiseen yhteis-
kunnan muuttamiseen saavat tutkimus tutkimukselta vähemmän vastakaikua. 
Toisaalta ei ole nähtävissä myöskään suurempaa mielenkiintoa työpaikkatason 
toimintaan. Keskeistä on henkilökohtaisen selviytymisen korostuminen, jossa toi-
votaan liiton olevan ainakin jollain lailla avuksi. 
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9.2 Keskeiset tulokset 
Koulutuksen osalta aineistosta nousee esille kaksi asiaa. 1) Sekä peruskoulutuksen 
että ammatillisen koulutuksen taso on jäsenten keskuudessa noussut. 2) Myös eri 
ikäryhmien välillä on melkoisia eroja koulutustasossa. Iäkkäämpi väki on koulut-
tautunut työhön tekemällä työtä ja nuoremmat tulevat alalla koulutuksen kautta.

Suoritettujen vertailujen nojalla voidaan aineistoa pitää hyvin edustavana otok-
sena jäsenistöstä. Vain nuorten alhainen vastausaktiivisuus hieman arveluttaa.

Jäsenistön ammatillisen koulutuksen taso nousee nuorten ikäluokkien myötä. 
Työnantajan panostus on vaatimatonta ammatillisen koulutuksen osalta. Jäsenis-
tön odotukset kouluttautumisen suhteen ovat sen sijaan korkealla.

Jäsenyys on yleensä pitkäkestoista. Jäseneksi liittyminen liittyy useimmiten 
omaan aloitteellisuuteen ja keskeisin syy jäsenyydelle on työttömyysturvan var-
mistaminen. Nuorilla korostuu oppilasjäsenyyden merkitys.

Valtaosa jäsenistöstä asuu omistusasunnossa. Keskimääräisen velan määrä on 
noin 30 000 euroa.

PAMilta odotetaan hyviä työttömyyskassapalveluja. Oikeusaputoiminnan arvos-
tus on lisääntynyt merkittävästi. Liitto saa toiminnastaan arvosanan 7,3 ja työttö-
myyskassatoiminta kouluarvosanan 7,7.

Kansainvälistymiseen ei jäsenistössä liity yleisesti ottaen suurempia pelkoja. 
Etätyö kiinnostaa huomattavasti. Jäsenet ovat hyvin kiinnostuneita yrityksen voi-
tonjaosta. Työskentelyä pimeästi on tarjottu kohtuullisen paljon nuorille.

Luottamusmiespalvelujen piirissä on noin puolet ammattiliiton jäsenistä. Luot-
tamustehtävissä on PAMin jäsenkentässä yhteensä lähes 7000 jäsentä. Luotta-
musmies kokee olevansa tehtävässään melko yksin. Suurimmat ongelmat liitty-
vät jäsenistön välinpitämättömyyteen ja tärkein tuki luottamusmiehelle löytyy 
liiton toimistosta.

Jäsenistön osallistuminen liiton tapahtumiin hiipuu hiljalleen. Koulutustapah-
tumiin osallistuminen vähenee. Näyttää siltä, että jäsenet odottavat palveluja ei-
vätkä niinkään yhteistä tekemistä.

Järjestäytymisen motiivina työttömyysturvan merkitys lisääntyy – edelleen.
Ay-toiminnan politisoiminen voisi olla kohtalokasta. Yli 40 % vastaajista ei ha-

lua tai ei osaa sanoa poliittista kantaa koskevaan kysymykseen.
Harmaa työ on merkittävä uhka työelämässä. Työtä ilman verokirjaa on tarjottu 

joka kuudennelle alle 24-vuotiaalle liiton jäsenelle. 
Epätyypillisten työsuhteiden kasvu on pysähtynyt ainakin liiton jäsenkunnas-

sa. Toisaalta tiedetään, että järjestäytyminen laskee nimenomaan osa-aikaisten 
ja määräaikaisten piirissä, joten epätyypillisten työsuhteiden määrä on saattanut 
alalla kasvaa vielä vuosien 2000 ja 2005 välillä.

Noin puolet jäsenistöstä on käyttänyt liiton neuvontapalveluja työttömyystur-
va- ja työsuhdeasioissa.

Oikeusaputoiminta saa korkean arvosanan jäsenten piirissä.
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9.3 Ajatuksia liiton toiminnan kehittämiseksi
Tämän kyselyn ulottumattomiin jää järjestäytymiskysymys, koska kysely on suun-
nattu jo jäseninä oleville. Siitä huolimatta voidaan aineiston nojalla sanoa jotain 
Böckermanin ja Uusitalon tutkimuksessaan esille nostamasta järjestäytymisas-
teen laskusta.

Tutkijoiden tuloksen mukaan järjestäytymisaste on 1990-luvun alkupuolelta 
lähtien laskenut noin 1 %-yksikköä per vuosi. Suurimpana syynä tähän on ns. Loi-
maan kassan tarjoamat kassapalvelut ilman ay-jäsenyyttä. Tämän kyselytutki-
muksen nojalla tulos saa vahvistusta. Jäsenyys on kehittynyt yhä enemmän sosi-
aalivakuutuksen suuntaan. Jäsenet korostavat yhä voimakkaammin työttömyys-
kassapalvelujen merkitystä jäsenyydelle. Myös toinen palvelumuoto eli oikeus-
aputoiminta saa kasvavaa huomiota.

Voidaan sanoa, että jäsenyyssuhde on hiljalleen muuttumassa välineelliseksi. Al-
kuperäinen ay-liikkeen jäsensuhde rakentui yhteisen intressin ajamiseen ja puo-
lustamiseen - yhdessä. Ajatuksena taustalla oli ristiriita työnantajan ja palkan-
saajan välillä. Palkansaajat ovat alistetussa asemassa ja voivat saada oikeuden-
mukaista palkkaa ja työehtoja vain yhdistämällä voimansa yhteiseen tekemiseen. 
Tämä ajatus on edelleen jäsensuhteen perustana, mutta se on heikkenemässä. Ti-
lalle on tulossa välineellinen jäsensuhde. Jäsen maksaa saadakseen palveluja.

Nämä kaksi karkeasti määriteltyä jäsensuhdetta ovat kehittyneet niin, että var-
sinkin nuorissa ikäluokissa korostuu välineellinen jäsensuhde. Näin ollen on help-
po ennustaa, että ay-liikkeen olemus muuttuu hiljalleen jäsensuhteen sisällön 
muuttumisen kautta. Ay-liike kehittyy sosiaalivakuutuslaitoksen suuntaan. 

Loimaan kassan ay-liikkeelle asettama haaste sosiaalivakuutussektorin kustan-
nustehokkuudesta on tuottanut kohtuullisen laajoja vaikutuksia.

Miltä ay-liikkeen tulevaisuus näyttää? Jotain valaistusta saamme tarkastele-
malla Norjan tilannetta.

Norjassa ei työttömyyskassatoiminta ole koskaan ollut ay-liikkeen kainalossa. 
Norja on muutoin vahvasta pohjoismaisen työmarkkinamallin maa, jolloin vertai-
lu Suomeen on tiettyyn rajaan asti hyödyllistä. Norjan järjestäytymisaste on ollut 
Suomea n. 20-30% alhaisempi.

Tästä problematiikasta kumpuaa kolme erilaista kehittämisstrategiaa. Ensinnä-
kin ongelma voidaan sivuuttaa. Järjestäytymisasteen lasku tulee vääjäämättä ta-
pahtumaan. Norjan järjestäytymisaste on hyvä ja Suomessakin järjestäytymisaste 
laskee seuraavan 15 vuoden aikana vielä noin 15 %-yksikköä ja sen jälkeen tilanne 
normalisoituu. Sopeutuminen hallitusti muutokseen on mahdollista. 

Toinen strategia lähtee kilpailemisesta ”sosiaalivakuutuslaitoksena”. Tämä tar-
koittaa kustannustehokkuuden lisäämistä työttömyyskassan osalta ja erilaisten 
uusien tähän imagoon sopivien palvelumuotojen kehittämisenä. Tällöin resursse-
ja kohdennetaan lisää esimerkiksi oikeusaputoimintaan ja muuhun jäsenpalvelui-
hin, joilla jäsenten henkilökohtaista pärjäämistä työelämässä parannetaan. 
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Kolmas strateginen valinta korostaa ay-liikkeen perinteellistä kollektiivista 
luonnetta. Tähän perustuvia jäsensuhteita on paljon. Kyse on niiden lisäämisestä. 
Jäsenyyden perimmäinen ajatus on yhdessä toimiminen kollektiivisten tavoittei-
den puolesta.

Jako eri strategisten linjojen välillä ei ole selkeä. 
Luottamusmiesten määrä ei mahdollista suuressa mitassa sopimustoiminnan 

paikallisuuden lisäämistä. Puolet jäsenistöstä on luottamusmiestoiminnan piiris-
sä ja paikallisen sopimustoiminnan lisääminen edellyttäisi huomattavasti van-
kempaa luottamusmiesjärjestelmää. Paikallisen sopimustoiminnan lisäämisen 
tarve on kuitenkin ilmeinen ja voidaan olettaa, että se leviää työpaikoilla riippu-
matta luottamusmiesjärjestelmän tilasta. Onkin ensiarvoisen tärkeätä, että luot-
tamusmiesjärjestelmää voisi vahvistaa. 

Ammattiosaston asema näyttää epäselvältä. Ammattiosastojen merkitys jäse-
nistön piirissä on paljon epäselvempi kuin luottamusmiesjärjestelmän. Liiton pe-
rustason organisoituminen voisi olla perustarkastelua vailla. 

Tutkimuksesta kumpuaa tiettyjä mielenkiintoisia edunvalvonnan painopistealu-
eita, joita kannattaisi huolellisesti miettiä. Ammatillinen koulutus tuntuu olevan 
jäsenistön piirissä kovin arvostettua. Samaan aikaan jäsenistön piirissä on kasva-
nut huoli tulevaisuudesta ja omaa asemaa arvioidaan aika epävarmaksi. Etätyö-
hön liittyy suuria odotuksia. Asian ottaminen vaatimuslistalle voisi saada vasta-
kaikua jäsenistön piirissä. Harmaa talous ja pimeä työ näyttäisi olevan kasvamas-
sa. Sen kitkeminen heti alkuunsa olisi tarpeen. Henkistä väkivaltaa ja kiusaamista 
esiintyy työpaikoilla kohtuullisen paljon. Asian käsittely on edunvalvonnan näkö-
kulmasta hankalaa, mutta mahdollista. 
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Liitteet:

Kyselytutkimuksen lomake

Arvoisa Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n jäsen

SAK yhdessä jäsenliittojensa kanssa tekee viiden vuoden välein laajan jäsentutkimuk-
sen. Jäsenten arkielämän kokonaisuuden tuntemus on tarpeen, jotta SAK ja am-
mattiliitot voivat parhaalla mahdollisella tavalla ajaa jäsentensä etuja. On myös 
tiedettävä mitä jäsenet ajattelevat työelämän ja yhteiskunnan kehittämisestä sekä tie-
tenkin mitä he odottavat ammattiyhdistykseltä. Tämänkertaiseen jäsentutkimukseen on
satunnaisotannalla poimittu 11 500 SAK:laisten ammattiliittojen jäsentä. 
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Sinun henkilökohtainen panoksesi on erittäin tärkeä tutkimuksen onnistumiselle; 
vastaustasi ei voi korvata kenenkään muun vastauksella. Mitä useampi vastaa ky-
selyyn, sitä luotettavamman kuvan liittosi ja SAK saa jäsentensä asemasta ja mielipi-
teistä. Tällöin myös tutkimuksen tuloksia voidaan paremmin hyödyntää toimintojen ke-
hittämisessä ja tavoitteenasettelussa. Perinteisesti järjestötutkimuksissamme vastaus-
aste on ollut korkea, esimerkiksi vuonna 2000 yli 60 prosenttia kyselylomakkeen saa-
neista vastasi. Sinun myötävaikutuksellasi meillä on jälleen mahdollisuus saavuttaa
vastaavanlainen, hieno tulos.

Tässä lomakkeessa on myös kysymyksiä Palvelualojen ammattiliitto PAM:in jäsenille.
Ne auttavat  kehittämään toimintaa Sinun parhaaksesi. Jos olet työpaikkasi luottamus-
mies tai työsuojeluvaltuutettu, vastaathan myös lomakkeen lopussa oleviin luottamus-
henkilöiden kysymyksiin. 

Tutkimuksen käytännön toteutuksen hoitaa Tilastokeskus. Palauta vastauksesi ohei-
sessa palautuskuoressa Tilastokeskukseen 10.2.2005 mennessä.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi noin 2000 euron arvoista jäsen-
mikropakettia (ns. tehomikro, jossa Intel Pentium 4 prosessori, keskusmuisti 512 mt, tietolii-
kennemodeemi tai ISDN, Internet-liittymä, HP deskjet värimustesuihkukirjoitin, Microsoft Works 
7.0 FI tai SW ohjelmat ym.). Arvonnat suorittaa Tilastokeskus. Voittajille asiasta ilmoite-
taan henkilökohtaisesti.

Yhteistyöstä kiittäen 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 

Lauri Ihalainen Matti Huutola Ann Selin 
SAK:n puheenjohtaja SAK:n hallituksen PAMin puheenjohtaja
 varapuheenjohtaja 
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Haastattelu- ja tutkimuspalvelut

SAK:N LIITTOJEN JÄSENTUTKIMUS 2005 
Sinun mielipiteelläsi on merkitystä ammattiliittojen toiminnan suunnittelu- ja kehittämis-
työssä. Vastaaminen kannattaa!

Tilastokeskus kerää aineiston SAK:n liittojen jäsentutkimukseen. Vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti ja aineisto luovutetaan SAK:n liittojen käyttöön sellaisessa muodos-
sa, että siitä ei voida yksittäisen vastaajan antamia tietoja tunnistaa.

Lomakkeessa esitetään kysymyksiä mm. ammattiyhdistysliikkeeseen, työelämään ja 
siihen liittyviin odotuksiin sekä vapaa-aikaan liittyen. Lomakkeen lopussa on vielä ky-
symyksiä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.

Tutkimuksen tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskuksessa tutkija Marika Jokinen; puh. 
(09) 1734 3628 tai 050 500 5242. Tutkimuksen sisällöstä vastaa SAK:ssa tutkimussih-
teeri Jyrki Helin; puh. (09) 7721 439 tai 040 731 2388. Heiltä saa tarvittaessa lisätietoja.

Täytettyäsi lomakkeen, voit irrottaa etusivun ja jättää itsellesi. Lähetä lomake oheisessa 
postikuoressa Tilastokeskukseen. Postimaksu on maksettu puolestasi. Lomakkeen pa-
lauttamalla osallistut myös arvontaan. 

Yhteistyöstä kiittäen, 

Tilastokeskus

Jussi Simpura
tilastojohtaja, dosentti 

Vastaamisohjeet:

Vastaukset merkitään rengastamalla sopivaa vaihtoehtoa edustava numero tai kirjoittamalla vastaus 
sille varattuun tilaan. 

Rengasta se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa sinun tilannettasi tai käsityksiäsi.

Valitse kustakin kysymyksestä vain yksi vastausvaihtoehto, ellei toisin pyydetä.

Jos kysymykseen merkitsemäsi vaihtoehdon jäljessä pyydetään siirtymään johonkin tiettyyn kysy-
mykseen, välissä oleviin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Tarkista kuitenkin, että olet siirtynyt oikeaan
kysymykseen.

Jos kysymykseen sisältyy useampia osia (a, b, c jne.), vastaa jokaiseen niistä erikseen, mutta valitse 
kussakin kohdassa vain yksi vaihtoehto. 

Palauta lomake oheisessa palautuskuoressa Tilastokeskukseen.

Järjestötutkimus - PAM 2
© SAK/Tilastokeskus
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SAK:n järjestötutkimus 2005 

S1. Merkitse ammattiliittosi
Rengasta oikea vaihtoehto.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ............. 1
Ilmailualan Unioni IAU ry .......................................... 2
Kemianliitto ry - Kemifacket ry .................................. 3
Kunta-alan ammattiliitto KTV ry ................................ 4
Merivartioliitto ry ....................................................... 5
Metallityöväen Liitto ry .............................................. 6
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ........................... 7
Paperiliitto ry............................................................. 8
Postiliitto ry ............................................................... 9
Postin Toimihenkilöliitto PVL .................................... 10
Puu- ja erityisalojen liitto ry....................................... 11
Rakennusliitto ry....................................................... 12
Rautatieläisten Liitto ry ............................................. 13
Rautatievirkamiesliitto ry........................................... 14
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ............... 15
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry.. 16
Suomen Merimies-Unioni SM-U ry ........................... 17
Suomen Muusikkojen Liitto ry................................... 18
Sähköalojen ammattiliitto ry...................................... 19
Tulliliitto ry ................................................................ 20
Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ........ 21
Vankilavirkailijain Liitto VVL ry.................................. 22
Veturimiesten liitto VML ry........................................ 23
Viestintäalan ammattiliitto ry..................................... 24

S2. Sukupuolesi?
Rengasta oikea vaihtoehto.

Nainen ......................... 1
Mies............................. 2

S3. Syntymävuotesi? 
Täydennä vuosiluku. 

 19 _____

S4. Peruskoulutuksesi?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Vähemmän kuin kansakoulu (supistettu koulu,
keskenjäänyt kansakoulu) ....................................... 1
Kansakoulu, kansalaiskoulu .................................... 2
Keskikoulu, peruskoulu............................................ 3
Ylioppilastutkinto...................................................... 4

S5. Mikä on ammattikoulutuksesi? 
Rengasta suorittamasi ylin taso. 

Ei ammatillista koulutusta ........................................ 1
Ammattikurssi (väh. 4 viikkoa) ................................. 2
Oppisopimuskoulutus .............................................. 3
Ammatillinen perustutkinto (esim. ammattioppilai-
tos, kauppakoulu) .................................................... 4
Opistotason tutkinto (esim. tekn. opisto, kauppa-
opisto)...................................................................... 5
Ammattikorkeakoulututkinto .................................... 6
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto ............................. 7
Muu ......................................................................... 8

S6. Postinumerosi? (asuinpaikan)

S7. Millä alalla työskentelet tai työskentelit työssä-
olovuosinasi?
Maa- ja metsätaloudessa ........................................ 1
Teollisuudessa ........................................................ 2
Kuljetusalalla ........................................................... 3
Yksityisellä palvelualalla .......................................... 4
Kunnan palveluksessa............................................. 5
Valtion palveluksessa (myös valtion liikelaitos,
Kela ym.) ................................................................. 6
Jokin muu ................................................................ 7

Suhde ammattiyhdistysliikkeeseen

JÄSENYYS

S8. Kuinka kauan olet kuulunut johonkin ammattiliit-
toon?
(kaikki jäsenyysvuodet yhteensä) 
Rengasta oikea vaihtoehto.

Alle vuoden............................. 1
1–5 vuotta............................... 2
6–10 vuotta............................. 3
11–20 vuotta........................... 4
Yli 20 vuotta............................ 5

S9. Miten tulit liittyneeksi ammattiliittoon ensimmäi-
sen kerran?
Rengasta merkittävin tekijä (yksi), joka johti liittymiseen.

Hakeuduin oma-aloitteisesti .................................... 1
Työtoveri mainitsi asiasta ........................................ 2
Luottamusmies tai muu ay-luottamushenkilö esitti
jäsenyyttä ................................................................ 3
Työnantaja ehdotti liittymistä ................................... 4
Olin liiton oppilasjäsen jo aiemmin........................... 5
Perheeni/ystäväni kannustivat liittymään................. 6
Muu tapa ................................................................. 7

3   Järjestötutkimus - PAM 
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73

S10. Seuraavassa on syitä ammattiliittoon kuulumiselle.
Miten hyvin ne vastaavat sinun perusteitasi olla ammattiliiton jäsen? 
Rengasta kustakin kohdasta numero, joka parhaiten kuvaa suhdettasi ay-liikkeeseen.

Olen ammattiliiton jäsen, koska… 

Kuvaa
hyvin

Kuvaa
melko
hyvin

Kuvaa
melko

huonosti

Ei kuvaa 
lainkaan

En
osaa

sanoa

a) järjestäytymällä voidaan tehokkaasti puolustaa ja 
ajaa palkansaajien etuja ........................................... 1 2 3 4 9

b) haluan varmistaa ansiosidonnaisen työttömyystur-
van itselleni............................................................... 1 2 3 4 9

c) kuuluminen liittoon antaa turvallisuutta elämään ...... 1 2 3 4 9
d) haluan omalta osaltani olla tukemassa ay-liikkeen

tavoitteita koko yhteiskunnassa................................ 1 2 3 4 9
e) useat työtoverinikin kuuluvat liittoon ......................... 1 2 3 4 9
f) käytännössä on pakko olla ammattiliiton jäsen

tullakseen hyväksytyksi ............................................ 1 2 3 4 9
g) haluan osallistua työpaikkani työolojen kehittämi-

seen.......................................................................... 1 2 3 4 9

S11. Mikä edellisistä seikoista (a - g) on itsellesi tärkein syy?

Merkitse sopiva kirjain:  _____

PAIKALLINEN AY-TOIMINTA 

Eri aloilla paikallisesta ammattiyhdistyksestä käytetään eri nimityksiä. Tässä ammatti-osastolla tarkoitetaan sitä 
yhdistystä, jonka jäsen olet (ei liitto) tai sen alaisuudessa toimivaa elintä.

S12. Onko sinulla tällä hetkellä tai aiemmin ollut luottamustehtäviä ay-liikkeessä tai työpaikalla?
(Esim. luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu jne.)
Rengasta oikea vaihtoehto.

On juuri parhaillaan ................................................. 1 .

On ollut aiemmin, mutta ei juuri nyt ......................... 2 Siirry kysymykseen S14.

Ei ole koskaan ollut ................................................. 3 Siirry kysymykseen S14.

S13. Mitä ay-liikkeen luottamustehtäviä sinulla tällä hetkellä on? 
Rengasta oikea vaihtoehto jokaisesta kohdasta. 

On Ei
a) Pääluottamusmies (varsinainen) .............................. 1 2
b) Muu luottamusmies kuin pääluottamusmies (varsi-

nainen) ..................................................................... 1 2
c) Työsuojeluvaltuutettu................................................ 1 2
d) Työsuojeluasiamies.................................................. 1 2
e) Yhdyshenkilö ............................................................ 1 2
f) Muu luottamustehtävä (esim. varaluottamusmies,

tehtävä yhteistoimintaelimessä, ammattiosastossa,
paikallisjärjestössä, hallintoneuvostossa jne.) .......... 1 2

S14. Oletko osallistunut ammattiyhdistysliikkeen järjestämään koulutukseen? 
Rengasta oikea vaihtoehto molemmista kohdista.

Olen kahden 
viime vuoden 
aikana osallis-
tunut

Olen osallis-
tunut aiem-
min

En ole kos-
kaan osallis-
tunut

a) ay-liikkeen opistoissa järjestetty koulutus ................. 1 2 3
b) muualla järjestetty ay-koulutus ................................. 1 2 3

Järjestötutkimus - PAM 4
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S15. Oletko osallistunut viimeksi kuluneen 12 kk:n aikana ammattiosaston kokouksiin tai muuhun ammattiyhdistys-
toimintaan? Rengasta oikea vaihtoehto jokaisesta kohdasta.

Olen osal-
listunut
kerran

Olen osal-
listunut

2 - 5 kertaa

Olen osal-
listunut

enemmän
kuin 5 
kertaa

En ole 
osallis-
tunut

a) Ammattiosaston, työhuonekunnan, työpaikkaosas-
ton tai vastaavan kokouksiin..................................... 1 2 3 4

b) Ay-liikkeen järjestämiin tiedotus-, luento- ja keskus-
telutilaisuuksiin ......................................................... 1 2 3 4

c) Ay-liikkeen järjestämiin virkistystilaisuuksiin
(esim. retket, liikuntatapahtumat, pikkujoulut)........... 1 2 3 4

S16. Ay-toimintaan osallistutaan monista eri syistä. Mitkä kaksi alla olevista vaihtoehdoista mielestäsi parhaiten
kuvaavat omaa osallistumistasi? 

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

Merkitse tärkein ja toiseksi tärkein syy:
Tärkein: _____     Toiseksi tärkein: _____

S17. Ohessa on muutama väite ammattiosaston (tai vastaavan) tehtävistä.
Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. 

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Vaikea
sanoa

Jokseenkin
eri  mieltä 

Täysin eri
mieltä

a) Tehokkaaseen etujen valvontaan riittää, että työ-
paikalla on luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu,
ammattiosastoa ei välttämättä tarvita ....................... 1 2 3 4 5

b) Ammattiosastojen kokoukset ovat jäsenille tärkeä 
keskustelufoorumi, jossa he evästävät luottamus-
henkilöitä .................................................................. 1 2 3 4 5

c) Ammattiosaston yksi keskeinen tehtävä etujen
valvomisen ohella on jäsenten yhteenkuuluvuutta
lisäävän toiminnan järjestäminen ............................. 1 2 3 4 5

d) Ammattiosastolla ei ole suurtakaan merkitystä
työpaikkojen asioiden hoidossa, koska asiat hoide-
taan pääasiassa työpaikoilla..................................... 1 2 3 4 5

S18. Näkyykö ja toimiiko ammattiyhdistys/luottamushenkilöt mielestäsi työpaikallasi?
Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. 

Paljon Jossain
määrin

Ei lainkaan En osaa
sanoa

a) Palkkausasioissa...................................................... 1 2 3 9
b) Sosiaalisten etujen ajamisessa ................................ 1 2 3 9
c) Työaika-asioissa....................................................... 1 2 3 9
d) Työolojen parantamisessa........................................ 1 2 3 9
e) Työvoima-asioissa (lomautukset, irtisanomiset,

ulkopuolisen työvoiman käyttö jne.).......................... 1 2 3 9
f) Jäsenhankinnassa.................................................... 1 2 3 9
g) Ay-asioista tiedottamisessa ...................................... 1 2 3 9

5   Järjestötutkimus - PAM 
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Liitto ja SAK 

S19. Miten hyvin liittosi on mielestäsi onnistunut seuraavien työmarkkinapoliittisten tehtävien hoidossa? 
Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. 

Erittäin
hyvin

Melko
hyvin

Melko
huonosti

Erittäin
huonosti

En osaa
sanoa

a) Palkkaehtojen parantaminen.................................... 1 2 3 4 9
b) Työaikaan liittyvät tavoitteet ..................................... 1 2 3 4 9
c) Työttömyyskassapalveluista huolehtiminen ............. 1 2 3 4 9
d) Työllisyyden turvaaminen......................................... 1 2 3 4 9
e) Taistelu osa-aikaistamista ja määräaikaistamista

vastaan..................................................................... 1 2 3 4 9

f) Työsuojelun parantaminen ....................................... 1 2 3 4 9
g) Työntekijän osallistumismahdollisuuksien lisäämi-

nen oman työn suunnittelussa ja kehittämisessä ..... 1 2 3 4 9
h) Työpaikkatason neuvottelu- ja toimintaoikeuksien

parantaminen ........................................................... 1 2 3 4 9
i) Työympäristön parantaminen................................... 1 2 3 4 9
j) Yhteistoimintamahdollisuuksien kehittäminen.......... 1 2 3 4 9

S20. Alla on lueteltu joukko tärkeitä työmarkkina- ja yhteiskuntapoliittisia tehtäviä.
Arvioi jokaisen tehtävän kohdalta, miten tärkeitä ne ovat mielestäsi SAK:laisen ay-liikkeen tehtävälistassa.
Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. 

Erittäin
tärkeä

Melko
tärkeä

Ei kovin 
tärkeä

Ei
lainkaan
tärkeä

En
osaa

sanoa

a) Taistella työttömyyttä vastaan .................................. 1 2 3 4 9
b) Puolustaa työttömyysturvaa ..................................... 1 2 3 4 9
c) Varmistaa mahdollisimman korkea palkka jäsenille . 1 2 3 4 9
d) Tasoittaa suuri- ja  pienituloisten palkkaeroja........... 1 2 3 4 9
e) Tasoittaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja....... 1 2 3 4 9

f) Lyhentää työaikaa .................................................... 1 2 3 4 9
g) Parantaa työympäristöä, työoloja ja työsuojelua ...... 1 2 3 4 9
h) Kehittää jäsenten työn sisältöä mielenkiintoisem-

maksi ja kehittävämmäksi......................................... 1 2 3 4 9
i) Taistella osa-aikaistamista ja määräaikaistamista

vastaan..................................................................... 1 2 3 4 9
j) Parantaa jäsenten koulutus-, jatkokoulutus- ja

uudelleenkoulutus mahdollisuuksia .......................... 1 2 3 4 9

k) Lisätä jäsenten osallistumismahdollisuuksia oman
työn suunnittelussa ja kehittämisessä ...................... 1 2 3 4 9

l) Puolustaa eläke-etuja ja sosiaaliturvaa .................... 1 2 3 4 9
m) Puolustaa lapsiperheiden toimeentuloa ja palvelui-

ta .............................................................................. 1 2 3 4 9
n) Huolehtia siitä, että palkansaajien verotus pysyy

kohtuullisella tasolla.................................................. 1 2 3 4 9
o) Puolustaa kunnan ja valtion palveluita...................... 1 2 3 4 9

S21. Mitkä kolme edellä luetelluista (a - o) ovat mielestäsi tärkeimmät SAK:laisen ay-liikkeen tehtävät?
Merkitse kirjaimet:
Tärkein: _____     Toiseksi tärkein: _____     Kolmanneksi tärkein: _____
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S22. Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta äänestäisit?
Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Vasemmistoliitto ....................................................... 1
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue.................... 2
Vihreä liitto................................................................ 3
Suomen Keskusta .................................................... 4
Perussuomalaiset ..................................................... 5
Ruotsalainen Kansanpuolue..................................... 6
Suomen Kristillinen Liitto .......................................... 7
Kansallinen Kokoomus ............................................. 8
Muu puolue tai ryhmä............................................... 9

En osaa sanoa ......................................................... 10

En halua ilmoittaa kantaani ...................................... 11

S23. Miten hyvin seuraavat tiedotuslähteet täyttävät tiedontarpeesi ajankohtaisissa työelämää ja
ammattiyhdistysliikettä koskevissa asioissa? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. 

Erittäin
hyvin

Melko
hyvin

Melko
huonosti

Erittäin
huonosti

En osaa
sanoa

a) Luottamusmiehet ja muut ay-aktiivit ......................... 1 2 3 4 9
b) Työnantaja tai lähin esimies ..................................... 1 2 3 4 9
c) Ammattiosaston lehti, tiedotteet ja muu tiedotus ...... 1 2 3 4 9
d) Liiton lehti ................................................................. 1 2 3 4 9

e) Liiton Internet-sivusto ............................................... 1 2 3 4 9
f) Sanomalehti ............................................................. 1 2 3 4 9
g) Paikallisradio ............................................................ 1 2 3 4 9
h) Valtakunnalliset radiokanavat................................... 1 2 3 4 9
i) Televisio ................................................................... 1 2 3 4 9

S24. Miten tärkeänä itsellesi pidät erilaisten jäsenpalvelujen kehittämistä? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. 
Erittäin
tärkeä

Melko
tärkeä

Ei kovin 
tärkeä

Ei lainkaan 
tärkeä

En osaa 
 sanoa 

a) Ammattiyhdistyskoulutus.......................................... 1 2 3 4 9
b) Yleissivistävä koulutus (esim. kielet, ATK, sosiaa-

lipolitiikka, elämänhallinta)........................................ 1 2 3 4 9
c) Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus ................ 1 2 3 4 9
d) Oikeusaputoiminta ................................................... 1 2 3 4 9
e) Työttömyyskassapalvelut ......................................... 1 2 3 4 9
f) Liiton aluetoimistopalvelut ........................................ 1 2 3 4 9

g) Liiton neuvonta- ja asiantuntijapalvelut .................... 1 2 3 4 9
h) Lomatoiminta............................................................ 1 2 3 4 9
i) Vakuutusturva .......................................................... 1 2 3 4 9
j) Liiton lehti ................................................................. 1 2 3 4 9
k) Erilaiset jäsenistölle suunnatut tapahtumat (retkei-

lypäivät, teatteriretket jne.) ....................................... 1 2 3 4 9
l) Erilaiset ostoedut...................................................... 1 2 3 4 9

S25. Mitkä kolme edellä luetelluista (a - l) ovat itsellesi tärkeimmät?
Merkitse kirjaimet:
Tärkein: _____     Toiseksi tärkein: _____     Kolmanneksi tärkein: _____
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S26. Saatko tai oletko joskus saanut alasi työttömyyskassalta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa?

Kyllä.......................................................................... 1

Ei .............................................................................. 2 Siirry kysymykseen S27.

Jos vastasit kyllä, millaisen kouluarvosanan (asteikko 4 10) annat työttömyyskassan palvelualttiudelle?
Rengasta yksi arvosana.

4 5 6 7 8 9 10

ASEMASI TÄLLÄ HETKELLÄ

S27. Oletko tällä hetkellä…
Rengasta se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa tilannettasi tällä hetkellä. Rengasta vain yksi kohta. 

työssä (ei työllistämistuella),..................................... 1 Siirry kysymykseen S33.
äitiyslomalla, hoitovapaalla, pitkällä sairaslomalla, ... 2 Siirry kysymykseen S33.
muulla palkattomalla vapaalla, ................................. 3 Siirry kysymykseen S33.
lomautettuna osa-aikaisesti tai määräaikaisesti, ...... 4 Siirry kysymykseen S33.
opiskelemassa (ei työvoimapoliittisessa koulutuk-
sessa),...................................................................... 5 Siirry kysymykseen S58.
eläkkeellä, ................................................................ 6 Siirry kysymykseen S58.
työttömänä, työssä työllistämistuella tai työvoima-
poliittisessa koulutuksessa vai.................................. 7
lomautettuna toistaiseksi? ........................................ 8

Kysymyksiä työttömille, lomautetuille ja työllistetyille 

S28. Kuinka monta kuukautta nykyinen työttömyys-
jaksosi on kestänyt?

Merkitse kuukausien määrä:  ______ kuukautta

S29. Oletko ollut aikaisemmin viimeisten viiden vuo-
den aikana työtön? 
Kyllä.......................................................................... 1
En............................................................................. 2

S30. Millaista työttömyysturvaa tällä hetkellä saat? 
Rengasta yksi vaihtoehto.

Ansiosidonnaista päivärahaa ................................... 1
Soviteltua päivärahaa............................................... 2
Työmarkkinatukea .................................................... 3
En kumpaakaan edellä mainituista........................... 4

S31. Oletko nyt tai oletko viimeisten viiden vuoden
aikana ollut seuraavissa toimenpiteissä?
Rengasta oikea numero jokaiselta riviltä. 

Olen
parhail-

laan

Olen
ollut

En ole 
ollut

a) työllistettynä työllistämistuella.... 1 2 3
b) työvoimapoliittisessa koulutuk-

sessa ......................................... 1 2 3
c) työharjoittelussa  tai -kokeilus-

sa työmarkkinatuella.................. 1 2 3
d) omaehtoisessa koulutuksessa... 1 2 3

S32. Millaisiksi arvioit työllistymismahdollisuutesi
ammattitaitoasi vastaavaan vakinaiseen työhön
seuraavan vuoden aikana?
Hyvät ....................................................................... 1
Kohtalaiset............................................................... 2
Heikot ...................................................................... 3
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Työtä koskevia kysymyksiä 
Ne, joilla ei juuri tällä hetkellä ole työtä vastaavat viimeisen työsuhteen tiedoin.

Jos olet yrittäjä, vastaa kysymyksiin soveltuvin osin.

TYÖSUHDE

S33. Onko joku yritys tarjonnut sinulle työtä sillä ehdolla, että se tehdään ilman verokorttia?
Rengasta oikea vaihtoehto.

Kyllä.......................................................................... 1
Ei .............................................................................. 2

S34. Onko sinulle tarjotun työn ehdoksi asetettu sen suorittamista itsenäisen työnsuorittajan asemassa
(nk. ennakkoverolippulaisena)?
On............................................................................. 1
Ei .............................................................................. 2

S35. Onko nykyinen työsuhteesi vakituinen vai määräaikainen?
Vakituinen (toistaiseksi voimassa oleva) .................. 1
Määräaikainen.......................................................... 2

S36. Milloin nykyinen työsuhteesi alkoi? Merkitse alkamisvuosi ja kuukausi.
(Työsuhteella tarkoitetaan nykyisen työnantajan palveluksessa tehtyä yhtäjaksoista työtä,
vaikka se koostuisikin useista määräaikaisista työsuhteista.)

 vuosi _________  ja kuukausi __________

S37. Onko työsuhteesi…
kokopäiväinen (40 tuntia viikossa),........................... 1
kokopäiväinen (alle 40 tuntia viikossa), .................... 2
osa-aikainen (alle 30 tuntia viikossa) vai ................. 3
muu järjestely (esim. erikseen työhön kutsuttava)?.. 4

S38. Työaikamuotosi tällä hetkellä? Rengasta vain yksi vaihtoehto.

Säännöllinen päivätyö .............................................. 1
Säännöllinen ilta-, yö- tai aamutyö ........................... 2
2-vuorotyö ................................................................ 3
3-vuorotyö (myös 4- tai 5-vuorotyö).......................... 4
Jakso- tai periodityö.................................................. 5
Muu työaikamuoto .................................................... 6

S39a. Teetkö etätyötä? Rengasta yksi vaihtoehto.
Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella. 

  Olennaista etätyölle ovat ajasta ja paikasta riippumattomat työjärjestelyt.
Teen parhaillaan etätyötä yli 40 % työajasta ............ 1 Siirry kysymykseen S40.
Teen parhaillaan etätyötä alle 40 % työajasta .......... 2 Siirry kysymykseen S40.
En tee etätyötä, mutta olen kokeillut aiemmin .......... 3
En tee etätyötä enkä ole kokeillut sitä aiemmin........ 4

S39b. Olisitko kiinnostunut tällaisesta työskentelystä?
Olisin kiinnostunut .................................................... 1 Siirry kysymykseen S41.
En ole kiinnostunut ................................................... 2 Siirry kysymykseen S41.
En osaa sanoa ......................................................... 9 Siirry kysymykseen S41.
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S40. Jos teet etätyötä, niin käytätkö työssäsi tietoverkkoja (esim. sähköpostia, Internetiä)?
Kyllä.......................................................................... 1
Ei .............................................................................. 2

S41. Teetkö varsinaisen työsi lisäksi muuta ansiotyötä?
Kyllä.......................................................................... 1
En............................................................................. 2 Siirry kysymykseen S43.

S42. Jos vastasit edelliseen "kyllä", niin minkälaista lisätyötä teet? Rengasta yksi vaihtoehto.

Olen toisen työnantajan palveluksessa .................... 1
Olen saman työnantajan palveluksessa ................... 2
Olen maatalousyrittäjä.............................................. 3
Olen muu yrittäjä ...................................................... 4

S43. Kuinka monta päivää olit viime vuonna työnantajan järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa? 
(Vastaa 0, jos et ollut lainkaan.)

 Olin  ______ päivää vuonna 2004

TYÖN LUONNE 

S44. Käytätkö työssäsi atk-tekniikkaan perustuvia laitteita (esim. tietokoneeseen yhdistettyä kassaa, ohjelmoitavaa
työstökonetta, atk-valvontalaitteita, mikrotietokonetta, tietokonepäätettä)?
Kyllä.......................................................................... 1
En............................................................................. 2

S45. Arvioi, kuinka suuren osan työajastasi… Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. 
Lähes koko 

ajan
Noin
3/4

Noin
1/2

Noin
1/4

Vähem-
män

Ei
lainkaan

En osaa
sanoa

a) työskentelet niin suuren paineen alaise-
na, että et ehdi puhua tai ajatella mitään
muuta kuin työtäsi?.................................. 1 2 3 4 5 6 9

b) joudut työssäsi tekemisiin muiden ihmis-
ten kanssa (esim. työtovereiden, asiak-
kaiden, potilaiden, matkustajien tai oppi-
laiden kanssa)? ....................................... 1 2 3 4 5 6 9

c) työskentelet yksin? .................................. 1 2 3 4 5 6 9
d) joudut työssäsi toistamaan yhtä ja sa-

maa työvaihetta yhä uudelleen?.............. 1 2 3 4 5 6 9
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VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

S46. Kuinka paljon sinulla on mahdollisuus vaikuttaa omaa työtäsi koskeviin järjestelyihin ja päätöksiin
työpaikallasi? Rengasta yksi vaihtoehto.
Erittäin paljon............................................................ 1
Melko paljon ............................................................. 2
Melko vähän ............................................................. 3
Ei lainkaan................................................................ 4

S47. Miten paljon voit vaikuttaa seuraaviin asioihin työssäsi? Rengasta yksi vaihtoehto jokaisesta kohdasta.
Paljon Melko

paljon
Jonkin
verran

Ei
lainkaan

En osaa
sanoa

a) Siihen, millaista työtä teet......................................... 1 2 3 4 9
b) Siihen, missä järjestyksessä teet työsi ..................... 1 2 3 4 9
c) Työtahtiisi ................................................................. 1 2 3 4 9
d) Työmenetelmiisi ....................................................... 1 2 3 4 9
e) Siihen, miten työt jaetaan ihmisten kesken............... 1 2 3 4 9

f) Laitehankintoihin ...................................................... 1 2 3 4 9
g) Muihin investointipäätöksiin (esim. tuotannon

/palvelun laajentaminen tai supistaminen)................ 1 2 3 4 9
h) Työpisteen suunnitteluun.......................................... 1 2 3 4 9
i) Tuotteen tai palvelun suunnitteluun ja kehittämi-

seen.......................................................................... 1 2 3 4 9
j) Siihen, miten voit kehittää itseäsi työssäsi (esim. 

mahdollisuus päästä koulutukseen) ......................... 1 2 3 4 9

S48. Onko työpaikallasi tai työalallasi sinua edustava luottamusmies tai vastaava?
Rengasta oikea vaihtoehto.

Kyllä on..................................................................... 1
Ei ole ........................................................................ 2
En tiedä .................................................................... 3

S49. Missä määrin liittosi jäsenet muodostavat työpaikallasi tai työalallasi yhtenäisen joukon, joka on valmis tuke-
maan luottamusmiehiä näiden hoitaessa jäsenten asioita työpaikallasi?
Rengasta yksi vaihtoehto.

Ovat hyvinkin yhtenäisiä ja toimintavalmiita ............. 1
Ovat vain joissakin tilanteissa yhtenäisiä ja toimin-
tavalmiita, mutta eivät aina ....................................... 2
Eivät ole yhtenäisiä tai toimintavalmiita .................... 3
En osaa sanoa ......................................................... 9
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TYÖNANTAJA

S50. Mikä on työnantajasi? Rengasta oikea vaihtoehto.

Kunta tai kuntayhtymä.............................................. 1
Valtion virasto tai laitos............................................. 2
Valtion tai kunnan liikelaitos ..................................... 3
Teollisuuden, perustuotannon tai rakennusalan
yritys ......................................................................... 4
Palvelualan yritys (kauppa, kuljetus, ravitsemus,
myös posti, VR) ........................................................ 5
Säätiö, yhdistys jne. (esim. valtionapulaitokset) ....... 6
Työvoimaa  vuokraava yritys .................................... 7
Työllistän itse itseni (ennakkoverolippu) ................... 8
Muu työnantaja......................................................... 9

S51. Minkä kokoisella työpaikalla työskentelet? Rengasta vain yksi vaihtoehto.
Työpaikalla tarkoitetaan yhtä yksikköä, esim. tehdasta, virastoa, laitosta, myymälää, hotellia, toimistoa, liikennealuetta,
rakennustyömaata jne., jossa työskentelet. Työpaikkasi kokoa arvioidessasi ota huomioon työpaikkasi koko henkilö-
kunta.

1–5 henkilöä ............................................................. 1
6–9 henkilöä ............................................................. 2
10–19 henkilöä ......................................................... 3
20–29 henkilöä ......................................................... 4
30-99 henkilöä.......................................................... 5
100–199 henkilöä ..................................................... 6
200-499 henkilöä...................................................... 7
Yli 500 henkilöä ........................................................ 8

S52. Miten kiinnostunut olet sen yrityksen, kunnan, viraston tai laitoksen asioista, jonka palveluksessa olet?
(esim. tuottavuus, kannattavuus, tilinpäätökset, suunnitelmat) Rengasta yksi vaihtoehto.

Erittäin kiinnostunut .................................................. 1
Melko kiinnostunut.................................................... 2
Jonkin verran kiinnostunut........................................ 3
En lainkaan kiinnostunut........................................... 4

En osaa sanoa ......................................................... 9

S53. Oheisena on työpaikkasi johtoa (ei lähin esimies, jos muuta johtoa on) koskevia väitteitä.
Rengasta yksi vaihtoehto jokaisesta kohdasta. 

Työpaikkasi johto…
Paljon Melko

paljon
Jonkin
verran

Ei
lainkaan

En osaa
sanoa

a) arvostaa työntekijöitä ja osoittaa henkilökohtaista
huomiota................................................................... 1 2 3 4 9

b) luottaa alaisiinsa....................................................... 1 2 3 4 9
c) huolehtii, että kullakin työntekijällä on hyvät kehit-

tymismahdollisuudet ................................................. 1 2 3 4 9
d) pitää koulutus- ja henkilöstösuunnittelua tärkeänä ... 1 2 3 4 9
e) pitää työpaikan viihtyvyyttä tärkeänä........................ 1 2 3 4 9
f) asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle ................ 1 2 3 4 9
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ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄ 

S54. Mitä asioita tavoittelet eniten työssäsi? Valitse vain kaksi tärkeimpänä pitämääsi asiaa. 

1 Hyvä palkka- ja ansiotaso
2 Työpaikan pysyvyys ja varmuus
3 Työn helppous ja yksinkertaisuus
4 Työn mielenkiintoisuus ja vaihtelevuus
5 Mahdollisuudet edetä työssä ja uralla
6 Mahdollisuus käyttää omaa aloitekykyään
7 Työn hyödyllisyys yhteiskunnalle
8 Hyvät työtoverit ja suhteet työpaikalla
9 Muuta

Merkitse tärkein ja toiseksi tärkein asia:

Tärkein: _____     Toiseksi tärkein: _____

S55. Millaisia ajatuksia sinulla on omasta tulevaisuudestasi työmarkkinoilla? Rengasta yksi vaihtoehto jokaisesta kohdasta.
Täysin
samaa
mieltä

Jokseen-
kin samaa 

mieltä

Vaikea
sanoa

Jokseen-
kin eri 
mieltä

Täysin eri
mieltä

a) Pelkään jääväni työttömäksi..................................... 1 2 3 4 5
b) Pelkään, että en ole tarpeeksi kyvykäs tulevaisuu-

den työmarkkinoille .................................................. 1 2 3 4 5
c) En ole huolissani tulevaisuudestani työmarkkinoilla. 1 2 3 4 5
d) Pelkään terveyteni heikkenemistä ja etten siitä

johtuen pärjää nykyisessä työssäni.......................... 1 2 3 4 5
e) Voisin hyvinkin ajatella toista koulutusta itselleni ..... 1 2 3 4 5
f) Koen tarvitsevani lisäkoulutusta nykyisessä työs-

säni .......................................................................... 1 2 3 4 5
g) Voisin hyvinkin ajatella omaa yritystä....................... 1 2 3 4 5
h) Voisin hyvinkin ajatella lopettavani työnteon ........... 1 2 3 4 5

S56. Miten arvioit taloudellisen yhdentymisen ja kansainvälistymisen vaikuttavan työhösi ja asemaasi 
lähivuosien aikana? Rengasta jokaisesta kohdasta se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa käsitystäsi.

Myöntei-
sesti

Kieltei-
sesti

En osaa
sanoa

a) Työllisyyteeni............................................................ 1 2 9
b) Ansiotasooni............................................................. 1 2 9
c) Sosiaaliturvaani........................................................ 1 2 9
d) Asemaani kuluttajana............................................... 1 2 9
e) Mahdollisuuksiini vaikuttaa asioihin.......................... 1 2 9

S57. Mitä mieltä olet  yritysten tuottaman taloudellisen voiton jaosta?
Rengasta yksi vaihtoehto, joka lähinnä vastaa mielipidettäsi.

Voitto on omistajille kuuluva palkinto yrittäjyydestä,
eikä siihen tule työntekijöiden koskea....................... 1
Osa yrityksen taloudellisesta voitosta tulisi jakaa
myös työntekijöille .................................................... 2
Yrityksen voitto tulisi jakaa puoliksi omistajien ja 
työntekijöiden kesken ............................................... 3
Pääosa voitosta kuuluu työntekijälle......................... 4

En osaa sanoa ......................................................... 9
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Vapaa-aika ja perhe 

S58. Oletko naimisissa tai avoliitossa? 
Kyllä.......................................................................... 1
En............................................................................. 2 Siirry kysymykseen S61.

S59. Onko puolisosi…
Rengasta oikea vaihtoehto.

palkkatyössä,............................................................ 1
yrittäjä,...................................................................... 2
työtön tai lomautettu, ................................................ 3
opiskelija vai ............................................................. 4
kotona (esim. hoitovapaalla, kotiäiti tai -isä, pitkällä
sairaslomalla, eläkeläinen tms.)? ............................. 5

S60. Mikä on puolisosi ammatillinen keskusjärjestö? Rengasta oikea vaihtoehto.

SAK .......................................................................... 1
STTK ........................................................................ 2
AKAVA ..................................................................... 3
Puolisoni on ammatillisesti järjestäytynyt, en tiedä 
keskusjärjestöä......................................................... 4
Puolisoni ei ole ammatillisesti järjestäytynyt ............. 5

En tiedä .................................................................... 9

S61. Onko sinulla kotona asuvia lapsia? Rengasta oikea numero kummastakin kohdasta.
On Ei

a) 0–17-vuotiaita........................................................... 1 2
b) 18-vuotiaita tai yli...................................................... 1 2

S62. Kuinka suuret ovat bruttoansiosi keskimäärin kuukaudessa? (ansiosi kuukaudessa ennen vero- ym. vähennyksiä)

Merkitse euromäärä:   _________  euroa/kk

S63. Kuinka paljon sinulla tai yhdessä puolisosi kanssa on yhteensä erilaisia lainoja tai velkoja?

Merkitse euromäärä:    _________  euroa

S64. Miten asut? Rengasta oikea vaihtoehto.

Vanhempien tai sukulaisten luona............................ 1
Päävuokralaisena työ- ja virkasuhdeasunnossa....... 2
Päävuokralaisena muussa vuokra-asunnossa ......... 3
Alivuokralaisena ....................................................... 4
Sinun, puolisosi tai yhteisesti omistamassanne
asunnossa ................................................................ 5
Ei vakituista asuntoa................................................. 6
Asumisoikeusasunto................................................. 7
Osaomistusasunto.................................................... 8
Muu asumismuoto .................................................... 9
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S65. Oletko sinä tai perheesi joutunut rahoittamaan elämistä joillakin seuraavista tavoista viimeksi
kuluneen 12 kk:n aikana?
Rengasta yksi tai useampi vaihtoehto.

Ottanut lisälainaa...................................................... 1
Myynyt omaisuutta.................................................... 2
Saanut toimeentulotukea.......................................... 3
Saanut yleistä asumistukea...................................... 4
Saanut  muuta rahallista apua, jota ei tarvitse 
maksaa takaisin........................................................ 5
Käyttänyt säästöjä .................................................... 6
Saanut lykkäystä lainojen maksuun tai pidennystä
laina-aikoihin ............................................................ 7
Joutunut huomattavasti karsimaan menoja .............. 8
Tehnyt lisätyötä ........................................................ 9

S66. Mihin luokkaan katsot ensisijaisesti kuuluvasi? Rengasta lähinnä oikea vaihtoehto.

Työväenluokkaan ..................................................... 1
Keskiluokkaan .......................................................... 2
Yläluokkaan.............................................................. 3
En mihinkään luokkaan ............................................ 4

En osaa sanoa ......................................................... 9

S67. Oletko syntyperäinen Suomen kansalainen?

Kyllä.......................................................................... 1
En............................................................................. 2

S68. Onko äidinkielesi…?

suomi........................................................................ 1
ruotsi......................................................................... 2
jokin muu .................................................................. 3

S69. Eri asiat ovat tärkeitä eri ihmisille.
Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinun elämässäsi?
Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. 

Erittäin
tärkeä

Melko
tärkeä

Ei kovin 
tärkeä

Ei lainkaan 
tärkeä

En osaa
sanoa

a) Jokin harrastus vapaa-aikana (esim. urheilu, vide-
ot, kesämökki, kalastus, lukeminen, ystävien kans-
sa seurustelu, opiskelu)............................................ 1 2 3 4 9

b) Vapaa-aika kodin ulkopuolella yleensä .................... 1 2 3 4 9
c) Kotielämä ................................................................. 1 2 3 4 9
d) Työ ........................................................................... 2 3 4 91
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PAM ry:n liittokohtaiset kysymykset: 

P1. Millä sopimusalalla työskentelet? Jos et ole työssä, millä sopimusalalla työskentelit viimeksi?
Rengasta yksi vaihtoehto.

Vähittäiskauppa........................................................ 1
Tukkukauppa ja varasto ........................................... 2
Parturi- ja kampaamoala .......................................... 3
Majoitus- ja ravitsemusala ........................................ 4
Siivous- ja kiinteistöpalvelut...................................... 5
Vartiointi ................................................................... 6
Esimiehet.................................................................. 7
Muu .......................................................................... 8

P2. Mitä seuraavista PAMin tarjoamista palveluista olet käyttänyt?
Valitse kaikista käyttämistäsi rengastamalla, kuinka tyytyväinen olet niihin (vaihtoehdot 1-4).
Mikäli et ole käyttänyt kyseistä palvelua, rengasta vaihtoehto 5. 

Olen käyttänyt ja olen: 
Erittäin

tyytyväi-
nen

Melko
tyytyväi-

nen

Melko
tyytymätön

Erittäin
tyytymätön

En ole
käyttänyt

a) neuvonta työsuhdeasioissa ...................................... 1 2 3 4 5
b) neuvonta työttömyysturva-asioissa .......................... 1 2 3 4 5
c) liiton järjestämä koulutus.......................................... 1 2 3 4 5
d) oikeusapu................................................................. 1 2 3 4 5
e) lomapalvelut ............................................................. 1 2 3 4 5
f) vapaa-ajan tilaisuudet .............................................. 1 2 3 4 5

Halutessasi voit kirjoittaa tähän palautetta Pamin palveluista: 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

P3. Oletko osallistunut Pamin järjestämään koulutukseen? 
Rengasta oikea vaihtoehto joka kohdasta.
Olen osallistunut: Viimeisen

vuoden
aikana

Aiemmin En kos-
kaan

a) liiton järjestämään koulutukseen .............................. 1 2 3
b) ammattiosaston järjestämään koulutukseen............. 1 2 3

P4. Miten hyvin tunnet oman ammattiosastosi?
Rengasta oikea vaihtoehto joka kohdasta.

Tiedän
varmasti

Olen
hieman

epävarma

En
tiedä

a) Tiedän ammattiosastoni nimen................................. 1 2 3
b) Tiedän kuka on ammattiosastoni puheenjohtaja ...... 1 2 3

P5. Miten toimit/toimisit ensimmäisenä työsuhteeseen liittyvässä ongelmatilanteessa? Valitse vain yksi vaihtoehto.

Otan yhteyttä luottamusmieheen.............................. 1
Keskustelen työnantajan/esimiehen kanssa............. 2
Kysyn neuvoa liiton toimistosta ................................ 3
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P6. Kuinka tyytyväinen olet viimeksi tehtyyn, alaasi koskevaan työehtosopimukseen?
Erittäin tyytyväinen ................................................... 1
Melko tyytyväinen..................................................... 2
Melko tyytymätön ..................................................... 3
Erittäin tyytymätön.................................................... 4

En osaa sanoa ......................................................... 9

P7. Miten arvioit Palvelualan ammattiliiton (PAM) toiminnan onnistumista alla luetelluissa tehtävissä?
Arvioi jokainen ominaisuus erikseen rengastamalla sopiva vaihtoehto. Käytä seuraavaa arviointiasteikkoa:(1=toiminta
on kiitettävää, 2= toiminta on hyvää, 3=toiminta on keskinkertaista, 4= toiminta on heikkoa)

Toiminta on: 
kiitettävää hyvää keskinker-

taista
heikkoa

a) Jäsenten ansiotason turvaaminen............................ 1 2 3 4
b) Työaikakysymyksistä sopiminen .............................. 1 2 3 4
c) Liiton jäsenten työllisyys........................................... 1 2 3 4
d) Viihtyisä ja turvallinen työympäristö ......................... 1 2 3 4

e) Työnantaja- ja työntekijäpuolen yhteistoiminta......... 1 2 3 4
f) Paikallinen neuvottelu- ja sopimustoiminta............... 1 2 3 4
g) Jäsenten yhteiset vapaa-ajantoiminnot .................... 1 2 3 4
h) Jäsenten vaikutusmahdollisuudet ............................ 1 2 3 4

i) Liiton tarjoama koulutus jäsenille ............................. 1 2 3 4
j) Liiton näkyvyys tiedotusvälineissä............................ 1 2 3 4
k) Liiton ja elinkeinoelämän yhteistoiminta ................... 1 2 3 4
l) Valtakunnallinen neuvottelu- ja sopimustoiminta...... 1 2 3 4

m) Liiton jäsenten ammatin arvostuksen ylläpitäminen . 1 2 3 4
n) Ammatillinen jatkokoulutus....................................... 1 2 3 4
o) Luottamusmiesten osaaminen ................................. 1 2 3 4
p) Oikeusaputoiminta ................................................... 1 2 3 4

q) Lomatoiminta............................................................ 1 2 3 4
r) Erilaiset ostoedut...................................................... 1 2 3 4
s) Jäsenmäärän kasvattaminen ................................... 1 2 3 4
t) Jäsenten mielipiteen huomioonottaminen ................ 1 2 3 4

u) Ammattitaito ja osaaminen neuvottelu- ja sopimus-
toiminnassa .............................................................. 1 2 3 4

v) Liiton kyky ennakoida alalla tapahtuvia muutoksia... 1 2 3 4
w) Työttömien asian ajaminen ...................................... 1 2 3 4
x) Liiton näkyminen työpaikoilla.................................... 1 2 3 4
y) Työntekijöiden ongelmien tunteminen...................... 1 2 3 4

P8. Millaisen yleisarvosanan annat PAMin toiminnalle kokonaisuudessaan?

Käytä kouluarvosanaa 4 10: ______
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P9. Palvelualojen ammattiliiton strategiaan on kirjattu liiton toiminta-ajatus ja toiminnan painopisteet vuoteen 
2010.  Mihin asiaan liiton on mielestäsi lähitulevaisuudessa erityisesti keskityttävä? Mikä olisi toissijainen teh-
täväalue? Mikä olisi kolmanneksi tärkein? 

1 Ansiotason parantaminen
2 Palvelutyön arvostuksen nousu
3 Työsuhdeturvan parantaminen
4 Työehtosopimusten yleissitovuuden säilyttäminen
5 Työhyvinvoinnin  ja –turvallisuuden parantaminen
6 Tasa-arvon lisääminen työelämässä
7 Järjestäytymisasteen nostaminen
8 Työttömyysturvan ja –kassapalvelujen turvaaminen
9 Luottamusmiesten toiminnan kehittäminen työpaikoilla
10 Työsuhdeneuvonnan ja erimielisyysasioiden hoidon tehostaminen
11 Elinkeinopolitiikan ja yhteiskuntavaikuttamisen tehostaminen
12 Jokin muu, mikä?________________________________________

Merkitse numerot: 
Tärkein: _____     Toiseksi tärkein: _____     Kolmanneksi tärkein: _____

Nämä kysymykset työssäkäyville:

P10. Oletko joutunut viimeisen vuoden aikana…
Kyllä En ole

a) työssäsi väkivallan kohteeksi (esim. pahoinpitely)?.. 1 2
b) työssäsi väkivallan uhkan kohteeksi (esim. uhkai-

lu)? ........................................................................... 1 2
c) työtapaturmaan? ...................................................... 1 2
d) tapaturmaan työmatkalla? ........................................ 1 2

P11. Henkisellä väkivallalla ja työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä,
työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostusta.
Esiintyykö työpaikallasi tällaista käyttäytymistä (myös asiakkaiden taholta)?
Ei lainkaan................................................................ 1
Joskus ...................................................................... 2
Jatkuvasti (viikoittain) ............................................... 3

P12. Oletko ollut itse tällaisen kiusaamisen kohteena viimeisen vuoden aikana?
Kyllä, nykyisessä työpaikassa .................................. 1
Kyllä, toisessa työpaikassa....................................... 2
En ole ollut kiusaamisen kohteena ........................... 3

P13. Mikäli olet ollut kiusaamisen kohteena, niin ovatko kiusaajat olleet: 
Voit valita useampia kohtia. 

esimiehiä .................................................................. 1
työtovereita............................................................... 2
alaisia ....................................................................... 3
asiakkaita ................................................................. 4

KIITOS VAIVANNÄÖSTÄSI! 

Jos olet luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin:
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Seuraava jakso koskee luottamushenkilöasioita.
Näihin kysymyksiin vastaavat vain luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

AMMATTIYHDISTYSORGANISAATIO

M1. Oletko kysynyt menettelytapa- tai tulkintaohjeita liitostasi (tai sen mahdollisesta aluetoimistosta)
vuoden aikana? Rengasta oikea vaihtoehto.

Kyllä.......................................................................... 1
En............................................................................. 2 Siirry kysymykseen M3.

M2. Kuinka usein? Rengasta oikea vaihtoehto. 

Jokseenkin päivittäin ................................................ 1
Muutaman kerran viikossa........................................ 2
Muutaman kerran kuukaudessa ............................... 3
Noin kerran kuukaudessa......................................... 4
Muutaman kerran vuodessa ..................................... 5
Vielä harvemmin....................................................... 6

M3. Jos olet ollut yhteydessä liittoosi edunvalvonta-
asioissa, onko liitolta saamasi apu tyydyttänyt
sinua? Rengasta yksi vaihtoehto.

Erittäin hyvin............................................................ 1
Melko hyvin ............................................................. 2
Melko huonosti ........................................................ 3
Erittäin huonosti....................................................... 4

M4. Mistä odotat saavasi apua edunvalvonnan ongelmatilanteissa? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero.
Tärkeä Vähemmän

tärkeä
En osaa
sanoa

a) Liitto tai sen aluetoimisto .......................................... 1 2 9
b) Saman työnantajayhteisön muut SAK:laiset luot-

tamushenkilöt ........................................................... 1 2 9
c) Muiden henkilöstöryhmien luottamushenkilöt ........... 1 2 9
d) Ammattiosaston toimikunnan, alaosaston, työhuo-

nekunnan, edunvalvontaryhmän, työpaikka-
toimikunnan tms. jäsen............................................. 1 2 9

e) Työtoverit.................................................................. 1 2 9
f) Muu .......................................................................... 1 2 9

M5. Mitkä kaksi kohtaa edellä luetelluista (a - f) nimeäisit olennaisimmiksi?
Merkitse kirjaimet:
Tärkein: _____     Toiseksi tärkein: _____

M6. Onko työpaikallasi työpaikkakohtainen ammattiosasto, työhuonekunta, työpaikkajärjestö, edunvalvontaryhmä
tai vastaava ? Rengasta oikea vaihtoehto. 

Kyllä, toimiva ............................................................ 1
Kyllä, mutta ei kovinkaan toimiva ............................. 2
Ei .............................................................................. 3

M7. Tekevätkö työntekijät sinulle sellaisia aloitteita epäkohtien korjaamiseksi, jotka edelleen johtavat esityksiin
työnantajalle? Rengasta yksi vaihtoehto.

Aktiivisesti................................................................. 1
Ei kovinkaan aktiivisesti............................................ 2
Ei lainkaan................................................................ 3
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M8. Vietkö neuvotteluissa esille nousevia asioita työntekijöiden yhteiseen pohdintaan? Rengasta yksi vaihtoehto.

Aina .......................................................................... 1
Satunnaisesti ............................................................ 2
En juuri lainkaan....................................................... 3

M9. Onko järjestäytyminen ammattiyhdistysliikkeeseen työpaikallasi nousussa, ennallaan vai laskussa?
Rengasta yksi vaihtoehto.

Nousussa ................................................................. 1
Ennallaan ................................................................. 2
Laskussa .................................................................. 3

En osaa sanoa ......................................................... 9

Luottamushenkilö ja työnantaja sekä muut henkilöstöryhmät 

M10. Onko työpaikallasi tehty viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana organisaatiomuutoksia (esim. yrityksen
pilkkomista, töiden siirtämistä muihin yksiköihin), jotka ovat vaikuttaneet toiminta-alueeseesi luottamusmie-
henä tai työsuojeluvaltuutettuna ja edustamiesi työntekijöiden määrään? 

Ei .............................................................................. 1
Kyllä, toimintaa supistavasti ..................................... 2
Kyllä, toimintaa laajentavasti .................................... 3

M11. Millaiset ovat neuvottelusuhteet työnantajan edustajiin työpaikallasi? 
(Pienissä yksiköissä ei ole useita tasoja; vastaa siis työpaikkasi organisaation mukaisesti ja
jätä tarvittaessa rivejä tyhjäksi)

Erittäin
hyvät

Melko
hyvät

Vaikea
sanoa

Melko
huonot

Erittäin
huonot

a) Ylin johto .................................................................. 1 2 3 4 5
b) Keskijohto................................................................. 1 2 3 4 5
c) Työnjohto ................................................................. 1 2 3 4 5

M12. Kuinka usein olet neuvotteluyhteydessä työnantajan edustajaan? Rengasta oikea vaihtoehto.

Jokseenkin päivittäin ................................................ 1
Muutaman kerran viikossa........................................ 2
Muutaman kerran kuukaudessa ............................... 3
Noin kerran kuukaudessa......................................... 4
Muutaman kerran vuodessa ..................................... 5
Vielä harvemmin....................................................... 6

M13. Onko työpaikallasi esiintynyt alla lueteltuja asioita? Kenen aloitteesta niitä on noussut esiin?
Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. 

Ei ole ollut Kyllä,
työn-

tekijöiden
aloite

työn-
antajan
aloite

a) Työsopimusten sisällön muuttamista (työaikamuu-
tokset, työtehtävien laajennuksen jne.)..................... 1 2 3

b) Yhteistoimintalain tai yhteistoimintasopimuksen
mukaista sopimista................................................... 1 2 3

c) Työehtosopimuksen mahdollistamaa paikallista
sopimista .................................................................. 1 2 3

d) Työpaikka-/ yrityskohtaisia työehtosopimuksia......... 1 2 3
e) Työpaikkakohtaisia palkkasopimuksia...................... 1 2 3
f) Muita sopimuksia, joihin osapuolet ovat sitoutuneet. 1 2 3
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M14. Jos neuvotteluja on ollut, onko asiaa koskeva tiedonsaanti työnantajalta ollut riittävää ennen neuvotteluja? 
Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. 

Täysin
riittävä

Melko
riittävä

Vaikea
sanoa

Niukkaa Ei lainkaan

a) Työsopimusten sisällön muuttamista (työaika-
muutokset, työtehtävien laajennuksen jne.).............. 1 2 3 4 5

b) Yhteistoimintalain tai yhteistoimintasopimuksen
mukaista sopimista................................................... 1 2 3 4 5

c) Työehtosopimuksen mahdollistamaa paikallista
sopimista .................................................................. 1 2 3 4 5

d) Työpaikka-/yrityskohtaisia työehtosopimuksia.......... 1 2 3 4 5
e) Työpaikkakohtaisia palkkasopimuksia...................... 1 2 3 4 5
f) Muita sopimuksia, joihin osapuolet ovat sitoutuneet. 1 2 3 4 5

M15. Onko paikallisissa neuvotteluissa työntekijäosapuoli kokemustesi mukaan ollut tasavertaisessa asemassa
työnantajan edustajan kanssa? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. 

Täysin
tasavert.

Melko
tasavert.

Vaikea
sanoa

Eriarvoinen Alistettu
saneluun

a) Työsopimusten sisällön muuttamista (työaika-
muutokset, työtehtävien laajennuksen jne.).............. 1 2 3 4 5

b) Yhteistoimintalain tai yhteistoimintasopimuksen
mukaista sopimista................................................... 1 2 3 4 5

c) Työehtosopimuksen mahdollistamaa paikallista
sopimista .................................................................. 1 2 3 4 5

d) Työpaikka-/ yrityskohtaisia työehtosopimuksia......... 1 2 3 4 5
e) Työpaikkakohtaisia palkkasopimuksia...................... 1 2 3 4 5
f) Muita sopimuksia, joihin osapuolet ovat sitoutuneet. 1 2 3 4 5

M16. Tähän vastaavat vain ne, joiden työpaikalla on useampia henkilöstöryhmiä.
Millaista on kokemuksesi mukaan yhteistyö muiden henkilöstöryhmien kanssa työpaikallasi? 

Yhteistoi-
mintaa ei 

ole

Yhteistoiminta on

avointa ja
luottamuk-

sellista

asiallista melko
huonoa

eriseu-
raista ja 

kyräilevää

a) STTK:n liittoihin järjestäytyneet ................................ 1 2 3 4 5
b) Akavan liittoihin  järjestäytyneet ............................... 1 2 3 4 5
c) Muihin SAK:n liittoihin järjestäytyneet....................... 1 2 3 4 5

M17. Onko työpaikallasi hallintoedustuslain tarkoittama henkilöstön edustus johtoryhmässä, hallituksessa
tai vastaavassa? Rengasta oikea vaihtoehto. 

Kyllä.......................................................................... 1
Ei .............................................................................. 2

M18. Jos henkilöstö on edustettuna, onko se muuttanut asioiden tilaa? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero.
Parantunut Ennallaan Huonontu-

nut
a) Tiedonkulku henkilöstölle yrityksen asioista ............. 1 2 3
b) Henkilöstön näkökohtien esilletulo asioista päätet-

täessä....................................................................... 1 2 3
c) Henkilöstön neuvotteluasema .................................. 1 2 3
d) Yritysjohdon ja henkilöstön väliset suhteet ............... 1 2 3
e) Henkilöstön keskinäinen yhteistyö............................ 1 2 3
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Luottamushenkilön toiminta 

M19. Töiden sujuvuuteen, töiden järjestelyyn, työaikaan ja uusiin koneisiin sekä laitteisiin liittyvät muutokset oat 
työpaikkojen arkipäivää. Kuinka usein olet näistä johtuvissa neuvotteluissa? Rengasta oikea vaihtoehto.

Viikoittain .................................................................. 1
Kuukausittain............................................................ 2
Joitakin kertoja vuodessa ........................................ 3
Harvemmin ............................................................... 4

M20. Oletko ollut edellä mainituissa asioissa yhteydessä liittoosi? Rengasta oikea vaihtoehto.

Usein ........................................................................ 1
Harvoin ..................................................................... 2
En koskaan............................................................... 3

M21. Kun mietit toimintaasi viimeisimmissä neuvottelutilanteissa, riittivätkö…
Hyvin Melko

hyvin
Vaikea
sanoa

Melko huo-
nosti

Erittäin
huonosti

a) lakien ja sopimusten tuntemuksesi?......................... 1 2 3 4 5
b) tosiasiatietosi neuvottelun kohteena olleesta asias-

ta? ............................................................................ 1 2 3 4 5
c) tuki työtovereiltasi? ................................................... 1 2 3 4 5
d) yhteydenpitosi työtovereihin, joita asia koskee?....... 1 2 3 4 5
e) neuvottelukykysi (neuvotteluosaamisesi ja -

käytöksesi)? ............................................................. 1 2 3 4 5

M22. Onko työpaikallasi… Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero.
Kyllä Ei En osaa

sanoa
a) tehty työpaikan vaarojen selvittäminen ja arviointi?.. 1 2 9
b) ajantasainen  työsuojelun toimintaohjelma? ............. 1 2 9
c) työterveyshuollon toimintasuunnitelma?................... 1 2 9
d) työterveyshuollon työpaikkaselvitys?........................ 1 2 9
e) tasa-arvosuunnitelma? ............................................. 1 2 9
f) päihdeohjelma? ........................................................ 1 2 9
g) henkilöstö- ja koulutussuunnitelma?......................... 1 2 9

M23. Onko sinulla sähköpostiosoite… Rengasta kummastakin kohdasta yksi numero.
On Ei

a) työpaikalla? .............................................................. 1 2
b) kotona?..................................................................... 1 2

Luottamushenkilöksi valikoituminen, jaksaminen 

M24. Miten tulit valituksi luottamustehtävääsi / asetuit ehdolle? Rengasta yksi, ensisijainen vaihtoehto.

Liiton toimitsijan pyynnöstä....................................... 1
Pääluottamusmiehen pyynnöstä .............................. 2
Edellisen luottamusmiehen pyynnöstä ..................... 3
Työtovereiden pyynnöstä ......................................... 4
Ammattiosaston aloitteesta ...................................... 5
Poliittisen ryhmän aloitteesta.................................... 6
Työnantajan aloitteesta ............................................ 7
Omasta aloitteestani................................................. 8
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M25. Miten arvioit halukkuuttasi jatkaa luottamushenkilötehtävässä? Rengasta yksi vaihtoehto.

Olen halukas jatkamaan tehtävässäni ...................... 1
Harkitsen luopumista tehtävästäni............................ 2
Jätän varmasti tehtäväni toimikauden päätyttyä....... 3

M26. Alla on lueteltu joukko asioita, jotka voivat olla luottamusmies-  tai työsuojeluvaltuutetun tehtävän huonoja 
puolia. Miten koet eri asioiden rasittavuuden? Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero. 

Ei esiinty-
nyt

      On esiintynyt,

olen
kokenut
rasitta-
vaksi

en ole 
kokenut

rasittavak-
si

En osaa
sanoa

a) Työnantajan kielteinen suhtautuminen..................... 0 1 2 9
b) Työntekijöiden välinpitämättömyys edunvalvon-

nassa ....................................................................... 0 1 2 9
c) Työntekijöiden ylimitoitetut odotukset ...................... 0 1 2 9
d) Epämääräinen toimenkuva ...................................... 0 1 2 9
e) Yksinäisyys vaikeissa tilanteissa.............................. 0 1 2 9
f) Raskas tehtävä yhä kiireisemmäksi käyvän oman 

työn ohella .............................................................. 0 1 2 9
g) Liiton odotukset........................................................ 0 1 2 9
h) Heikentynyt ansiotaso.............................................. 0 1 2 9
i) Vapaa-ajan käyttö ay-tehtäviin................................. 0 1 2 9

M27. Minkä edellä olevista kohdista (a - i) koet itsellesi rasittavimmaksi?

Merkitse kirjain:  _____

M28. Mikä on ollut parasta luottamusmiehenä tai työsuojeluvaltuutettuna olemisessa?
Rengasta jokaisesta kohdasta yksi numero.

Koen
erittäin

tärkeäksi

Koen
melko

tärkeäksi

En osaa
sanoa

Koen
melko

merkityk-
settömäksi

Koen
erittäin

merkityk-
settömäksi

a) Irtisanomissuoja ....................................................... 1 2 9 4 5
b) Palkkaus................................................................... 1 2 9 4 5
c) Työtovereiden tunnustus ja tuki................................ 1 2 9 4 5
d) Yrityksen muiden luottamusmiesten tuki .................. 1 2 9 4 5
e) Saa asioita eteenpäin ............................................... 1 2 9 4 5
f) Työnantajan kannustus ............................................ 1 2 9 4 5
g) Liiton tuki .................................................................. 1 2 9 4 5
h) Mahdollisuus kehittyä ja saada kontakteja ............... 1 2 9 4 5
i) Näköalapaikka työelämään ja yhteiskuntaan............ 1 2 9 4 5

M29. Minkä edellä olevista kohdista (a - i) koet itsellesi tärkeimmäksi?

Merkitse kirjain:  _____

Jos olet työsuojeluvaltuutettu, siirry kysymykseen M34. 
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Vain luottamusmiehet vastaavat: 

M30. Onko ammattiosastossasi organisoitu luottamusmiesten keskinäistä yhteistyötä?
On Ei

a) Säännöllisiä luottamusmieskokouksia ...................... 1 2
b) Luottamusmiesten (tai luottamusmiehen) ja toimi-

kunnan yhteispalavereita.......................................... 1 2
c) Teema- ja tilannekohtaisia kokouksia edunvalvon-

ta-asioista ................................................................. 1 2

M31. Onko työpaikkasi tai työnantajayhteisösi eri 
toimipisteiden luottamusmiehillä keskinäistä yh-
teydenpitoa? Rengasta oikea vaihtoehto.

Kyllä, säännönmukaisesti ......................................... 1
Kyllä, satunnaisesti................................................... 2
Ei .............................................................................. 3
Ei ole muita toimipisteitä tai luottamusmiehiä ........... 4

M32. Mikä on kokemuksesi mukaan luottamusmiehen
pääasiallisin tehtäväkenttä palkka- ja työehtoasi-
oissa nykyisin? Rengasta yksi vaihtoehto.

Pelkkä liittotasolla tehdyn työehtosopimuksen
noudattamisen valvonta........................................... 1
Pääasiallisesti sopimusten valvontatehtävä, mutta 
hieman myös palkkoihin ja työehtoihin kohdistuva
työpaikkakohtainen vaikuttaminen........................... 2
Valvontatehtävän ohella myös melko voimakas ja 
itsenäinen vaikuttaminen palkka- ja työehtoasiois-
sa, myös joukkotoiminnan avulla ............................. 3

M33. Mikä seuraavista tehtäväalueista on työllistänyt sinua eniten luottamusmiestoimessa viimeisen vuoden 
aikana? Rengasta vain yksi numero.

Palkka- ja työehtoneuvottelut työpaikallani............... 1
Töiden ja toimintojen kehittäminen työpaikallani ...... 2
Yksittäisen työntekijän ongelmatilanteiden selvit-
täminen..................................................................... 3
Perehtyminen lakeihin ja sopimuksiin....................... 4

Vain työsuojeluvaltuutetut vastaavat: 

M34. Onko ammattiosastossasi organisoitu työsuojeluvaltuutettujen keskinäistä yhteistyötä?
On Ei

a) Säännöllisiä työsuojeluvaltuutettujen kokouksia....... 1 2
b) Työsuojeluvaltuutettujen (tai työsuojeluvaltuutetun)

ja toimikunnan yhteispalavereita .............................. 1 2
c) Teema- ja tilannekohtaisia kokouksia edunvalvon-

ta-asioista ................................................................. 1 2

M35. Onko työpaikkasi tai työnantajayhteisösi eri 
toimipisteiden työsuojeluvaltuutetuilla tai -
asiamiehillä keskinäistä yhteydenpitoa?
Rengasta oikea vaihtoehto.

Kyllä, säännönmukaisesti ......................................... 1
Kyllä, satunnaisesti................................................... 2
Ei .............................................................................. 3
Ei ole muita toimipisteitä tai työsuojeluvaltuutettuja.. 4

M36.Mikä työsuojeluvaltuutetun tehtäväalueista on 
työllistänyt sinua eniten?
Rengasta vain yksi numero. 

Käytännön työsuojeluvalvontatoimet työpaikallani .. 1
Töiden ja toimintojen kehittäminen työpaikallani ..... 2
Yksittäisen työntekijän ongelmatilanteiden selvit-
täminen.................................................................... 3
Perehtyminen lakeihin ja sopimuksiin...................... 4

KIITOS VIELÄ KERRAN VAIVANNÄÖSTÄSI!
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