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Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työ-
olobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja 
kehittymistä. Barometri perustuu työntekijöiden 
vastauksiin. Tuoreimman barometrin tulokset pe-
rustuvat vuoden 2018 elo- ja syyskuussa toteutet-
tuun kyselyyn, jossa vastaajia oli 1066 työnteki-
jää yksityiseltä sektorilta. Kyselyhaastattelut teh-
tiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yh-
teydessä. Tulokset voidaan yleistää koskemaan 
kaikkia palkansaajia, ja ne ovat vertailukelpoisia 
aikaisempina vuosina kerättyjen tietojen kanssa.

Työolobarometristä käy ilmi, että työnantajan 
ja työntekijöiden välinen luottamus, tiedonväli-
tyksen avoimuus ja tasapuolisen kohtelun koke-
mus on sitä suurempi mitä pienempi työpaikka 
on kyseessä. Tulos ei ole yllättävä, sillä aikaisem-
mat kyselyt yli kymmenen vuoden ajalta toista-
vat samaa trendiä. 

Vuosina 2010–2018 lähes poikkeuksetta noin 
40 prosenttia vastaajista alle 10 työntekijän yri-
tyksissä on ollut sitä mieltä, että väite ”Työnte-
kijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet 

ja luottamukselliset” kuvaa työpaikkaa erittäin 
hyvin. Lisäksi 40–48 prosenttia pienimpien yri-
tysten vastaajista on ollut sitä mieltä, että väite 
kuvaa työpaikkaa melko hyvin.

Myös tieto kulkee. Lähes 80 prosenttia alle 10 
henkilön yrityksissä työskentelevistä työnteki-
jöistä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, 
että työpaikalla välitetään tietoja avoimesti. Sa-
moin tasapuolinen kohtelu toteutuu työntekijöi-
den mielestä parhaiten pienimmissä yrityksissä.

Luottamus syntyy yhteistyöstä, toisen kun-
nioittamisesta, avoimuudesta, erilaisten näke-
mysten hyväksymisestä ja mahdollisuudesta 
vaikuttaa omiin asioihin. Luottamus ja tasapuo-
linen kohtelu ovat hyvän työpaikan tunnusmerk-
kejä. Ne ovat samalla myös työpaikkasopimisen 
edellytyksiä, jotka ovat pienissä yrityksissä kun-
nossa. Laissa olevat viisikymmentä lukkoa kui-
tenkin estävät työpaikalla tapahtuvaa sopimista. 
Eduskunnalla on yksinomainen valta poistaa lu-
kot. Se olisi työllisyysteko, jota Suomi kipeästi 
tarvitsee.
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1.  Kyselyn tulokset osoittavat, että pienillä työ-
paikoilla työntekijöiden työolot ovat hyvässä 
kunnossa ja monin paikoin parhaimmat, kun 
vertaillaan eri kokoisia työpaikkoja. Sama 
trendi toistuu kyselyssä vuodesta toiseen. 

2. Pienillä työpaikoilla on paras luottamus työn-
tekijöiden ja työnantajan kesken. Myös tieto-
jen välittäminen työpaikalla on sitä avoimem-
paa, mitä pienempi yritys on kyseessä. Pie-
niltä työpaikoilta ei siis puutu työpaikkaso-
pimisessa tarvittavaa luottamusta tai tietoa 
yrityksen asioista.

3. Työntekijät kokevat tulevansa kohdelluksi ta-
sapuolisesti parhaiten kaikkein pienimmissä 
yrityksissä.

4. Vuokratyövoiman käyttö on laskenut 
edelliseen kyselyyn verrattuna. Vuokra-
työvoimaa käytetään sitä vähemmän, mitä 
pienemmästä yrityksestä on kyse.

5. Pienillä työpaikoilla työntekijät ovat varmimpia 
työpaikkansa säilymisestä.

10 HAVAINTOA

6. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet 
työtehtävien sisältöön, työtahtiin ja 
töiden jakamiseen ovat lisääntyneet 
edellisen vuoden kyselyyn verrattuna. 
Mahdollisuudet ovat parhaat pienissä 
yrityksissä. Alle 10 työntekijän yrityk-
sissä 70 prosenttia työntekijöistä 
kokee, että työntekijöitä kannustetaan 
kokeilemaan uusia asioita.

7. Pienissä yrityksissä on parhaat 
mahdollisuuden osallistua työpaikan 
toiminnan kehittämiseen.

8. Työntekijöiden osaamista hyödyn-
netään yrityksissä monipuolisesti. Myös 
työntekijöiden osaamisesta pidetään 
huolta ja työntekijöitä kannustetaan 
kokeilemaan uusia asioita.

9. Työn määrä jakautuu kaikkein tasaisim-
min pienissä yrityksissä. Myös kiireen 
tuntu ja tiukkojen aikataulujen mukaan 
työskentely on vähäisintä pienissä yri-
tyksissä.

10. Yli 80 prosenttia kaikenkokoisten yri-
tysten työntekijöistä kokee, että työky-
ky on erittäin hyvä tai melko hyvä suh-
teessa työn ruumiillisiin ja henkisiin vaa-
timuksiin.
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Suomalaiset yritykset työllistäjinä
• Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 
2017 Suomessa toimi 286 934 yritystä. 

• Pienten ja keskisuurten yritysten (alle 250 työntekijää) 
osuus kaikista yrityksistä on 99,8 prosenttia. 

• Alle kymmenen henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä on 
93,2 prosenttia yrityksistä, ja ne työllistävät  
23,3 prosenttia yksityisen sektorin työntekijöistä. 

• Alle 50 henkilöä työllistävät pienet yritykset ja 
mikroyritykset työllistävät yhteensä  
45 prosenttia yksityisen sektorin työntekijöistä.

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin
Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin. Trendi on selkeä ja jatkunut pitkään. Taustalla 
ovat elinkeino- ja tuotantorakenteen muutokset, 
kuten toimintojen ulkoistaminen ja palvelualojen 
kasvu. Yritykset ovat tyypillisesti pienempiä 
palvelualoilla. ovat tyypillisesti pienempiä palvelualoilla. 
Myös yksinyrittäjien määrän kasvu selittää 
henkilöstömäärän lisääntymistä mikroyrityksissä. 
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Pienillä työpaikoilla on luottamusta, 
avoimuutta ja kohtelu on tasapuolista

Työolobarometristä käy ilmi, että työnantajan ja 
työntekijöiden välinen luottamus, tiedonvälityk-
sen avoimuus ja tasapuolisen kohtelun kokemus 
on sitä suurempi mitä pienempi työpaikka on ky-
seessä. Tulos ei ole yllättävä, sillä aikaisemmat 
kyselyt yli kymmenen vuoden ajalta toistavat sa-
maa trendiä. 

Vuosina 2010–2018 lähes poikkeuksetta noin 
40 prosenttia vastaajista alle 10 työntekijän yri-
tyksissä on ollut sitä mieltä, että väite ”Työnte-
kijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet 
ja luottamukselliset” kuvaa työpaikkaa erittäin 
hyvin. Lisäksi 40–48 prosenttia pienimpien yri-
tysten vastaajista on ollut sitä mieltä, että väite 
kuvaa työpaikkaa melko hyvin. Keskisuurissa ja 

suurissa yrityksissä näin on vastannut vain noin 
joka viides. 1

Yrityskokoluokittaisessa tarkastelussa muu-
toksia on yksittäisissä kysymyksissä, mutta ai-
neistoa laajemmin tarkasteltaessa vastausten 
jakauma ei juuri muutu. Pienten yritysten parem-
mat tulokset ovat siis jatkuva trendi.

Hyvin toimiva ja luottamukseen perustuva 
työyhteisö on tärkeä yrityksen menestyksel-
le. Luonnollisesti avoimuus ja luottamukselli-
suus parantaa myös työntekijöiden hyvinvointia. 
Pienissä yrityksissä työnantajat ja työntekijät 
tuntevat toisensa hyvin. Tiedonvaihto on siten 
välitöntä ja jokapäiväistä. Pienyritysten omista-
jat osallistuvat useimmiten päivittäin työpaikal-
la tehtävään työhön ja tekevät samoja tehtäviä 
kuin työntekijät. 

1 Aikaisempien vuosien selvityksiä on 
koottu Suomen Yrittäjien verkkosivuille:  
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/
tutkimukset/yrittaja-hyva-tyonantaja-539726

TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISET KESKINÄISET SUHTEET

Luottamus,  
tiedonkulun avoimuus 
ja tasapuolinen kohtelu  
ovat vuodesta toiseen parhaimmalla 
tasolla pienimmissä yrityksissä

https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/yrittaja-hyva-tyonantaja-539726
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/yrittaja-hyva-tyonantaja-539726
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Pienimmillä  
työpaikoilla on  
kaikki edellytykset  
paikalliseen sopimiseen.

Työolobarometristä käykin selvästi ilmi, että 
tiedonkulku ja avoimuus on parhaalla tasolla pie-
nimmissä yrityksissä. Noin 40 prosenttia työnte-
kijöistä alle 10 työntekijän yrityksissä on täysin 
samaa mieltä siitä, että työpaikalla välitetään tie-
toja avoimesti. Selvä enemmistö vastaajista on 
kuitenkin kaikissa yrityskokoluokissa vähintään 
jokseenkin samaa mieltä siitä, että tietoja välite-
tään avoimesti.

Myös tasapuolinen kohtelu on tärkeää, sil-
lä tasapuolisuus ja yhdenvertainen kohtelu luo 
perustan luottamuksen ilmapiirille. Työoloba-
rometrien tulosten mukaan työntekijät kokevat 
tulevansa kohdelluksi tasapuolisesti parhaiten 
kaikkein pienimmissä yrityksissä. Nämäkin tu-
lokset ovat järjestäen samanlaisia vuodesta toi-
seen. Vuosina 2013–2018 selvästi yli puolet alle 
10 työntekijän yritysten työntekijöistä on ollut 
täysin samaa mieltä siitä, että työntekijöitä koh-
dellaan tasapuolisesti työpaikalla.

Paikallisen sopimisen  
edellytykset ovat kunnossa

Usein väitetään, että pieniltä työpaikoilta puuttuu 
tietoa ja luottamusta, joka on paikallisen sopimi-
sen edellytyksenä. Työolobarometristä ilmi käy-
vistä työntekijöiden vastauksista ei saa tukea täl-
laiselle väitteelle. Pienemmissä yrityksissä juuri 
luottamus ja tiedonkulku ovat parhaimmalla ta-
solla.

Työlainsäädännön paikallisen sopimisen kiel-
toja ja työnantajaliittoon kuulumattoman eli niin 
sanotun järjestäytymättömän yrityksen eri-
arvoista asemaa on perusteltu sillä, että niis-
sä sopimisen edellytykset olisivat huonommat. 
Erityisesti huomiota on kiinnitetty työntekijöi-
den tiedonsaantiin ja neuvotteluaseman tasa-
puolisuuteen. Poikkeuksetta korostetaan myös 
sitä, että paikallinen sopiminen edellyttää luot-
tamusta.

Työolobarometristä kuitenkin käy ilmi, että 
juuri nämä edellytykset ovat kunnossa pienillä 
työpaikoilla, joissa työnantaja on tyypillisesti jär-
jestäytymätön. Työnantajan järjestäytymisellä ei 
ole vaikutusta siihen, miten työntekijöitä kohdel-
laan tai millaiset työolot työpaikalla on.
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Vain 16 % alle 10 
työntekijän yrityksistä  
on käyttänyt vuokratyövoimaa.

Yrittäjä huolehtii työntekijöistään

Kyselystä käy ilmi, että pienillä työpaikoilla työn-
tekijät ovat kaikkein varmimpia työpaikkansa säi-
lymisestä. Pienissä yrityksissä sitoudutaan ole-
massa olevaan henkilökuntaan tiukemmin ja li-
sääntyvä työ teetetään mieluiten omilla työnteki-
jöillä. Vaikka pienessä työpaikassa on vaikeampaa 
sopeutua äkillisiin muutoksiin, niissä on jousta-
vuutta hoitaa muuttuvat tilanteen oman henki-
lökunnan voimin. Keskinäinen luottamus ja avoin 
tiedonkulku ovat omiaan lisäämään yhdessä te-
kemisen tunnetta.

Luottamus oman työpaikan säilymiseen on 
kuitenkin myös yleisesti vahvaa. Yli 70 prosent-
tia työntekijöistä kaikissa yrityskokoluokissa 
on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, et-

tä työpaikan säilyminen on varmaa. Edelliseen 
kyselyyn verrattuna varmuus oman työpaikan 
säilymiseen on jonkin verran kasvanut kaikenko-
koisissa yrityksissä. Myönteistä on myös se, et-
tä täysin eri mieltä olevien määrä on vähentynyt. 

Myös vuokratyöntekijöiden käyttö on mer-
kittävästi harvinaisempaa pienissä yrityksissä 
kuin suuremmissa. Kyselyn perusteella vuokra-
työntekijöiden käyttö lisääntyy yrityksen koon 
kasvaessa: yli 50 prosentissa suurista, yli 250 
työntekijää työllistävistä yrityksistä on käytetty 
vuokratyöntekijöitä, kun alle kymmenen työn-
tekijän yrityksissä vain noin 16 prosentissa on 
käytetty vuokratyöntekijöitä. Toisaalta vuok-
ratyövoiman käyttö on vähentynyt edellisen 
vuoden kyselyyn verrattuna lähes kaikissa yri-
tyskokoluokissa.
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Työttömyyskassan jäsenyys  
on tärkeä vakuutus

Pienet työnantajat kuuluvat tyypillisesti harvem-
min työantajaliittoihin kuin suuret. Työntekijöiden 
järjestäytymisessä ei sen sijaan näytä olen suuria 
eroja sen mukaan minkä kokoisessa yrityksessä 
työntekijä on työssä. Työntekijöiden järjestäyty-
minen on kuitenkin vähäisintä pienimissä yrityk-
sissä. Työehtojen määräytymiseen ja niiden so-
veltamiseen työntekijöiden järjestäytymisellä ei 
kuitenkaan ole vaikutusta.

Sen sijaan työntekijän työttömyysturvan kan-
nalta olennaista on se, kuuluuko työntekijä oman 
alansa työttömyyskassaan. Vaikka työntekijä 
voisi olla melko varma työpaikkansa säilymises-
tä, työttömyyskassan jäsenyys on tärkeä vakuu-
tus työttömyyden varalle. 

Kyselyn perusteella työttömyyskassaan kuu-
luminen on sitä yleisempää, mitä suuremmassa 
työpaikassa työntekijä työskentelee. Kyselyn pe-
rusteella näyttäisi jossain määrin siltä, että suu-
remmissa työpaikoissa työpaikan säilymisen 
epävarmuus on hieman suurempaa, mikä hei-
jastuu myös työttömyyskassaan kuulumisessa.

Edellisen vuoden kyselyyn verrattuna on 
myönteistä havaita, että työttömyyskassaan 
kuuluvien työntekijöiden määrä on noussut mer-
kittävästi erityisesti alle 10 työntekijän yritysten 
työntekijöiden keskuudessa. Nousua on lähes 14 
prosenttiyksikköä. Työttömyyskassan jäsenyy-
den lisääntyminen parantaa myös yhteiskunnan 
mahdollisuuksia sopeutumaa työllisyyden äkilli-
siin muutoksiin. 

Työttömyyskassaan 
kuuluvien osuus  
on noussut noin 14 prosenttiyksikköä 
edelliseen kyselyyn verrattuna.
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TYÖTEKIJÖIDEN KEHITTYMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

Yritykset tarvitsevat osaajia
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on mo-
nella toimialalla ajankohtainen ongelma. Yritys ei 
voi menestyä ilman osaavaa ja ammattitaitois-
ta henkilökuntaa. Työntekijöiltä edellytetään yhä 
useammin monipuolisia taitoja, jotka eivät välttä-
mättä ole sidoksissa työntekijöiden suorittamiin 
tutkintoihin. Nykyisessä työelämässä on tärkeää 
huolehtia osaamisen päivittämisestä ja tarvitta-
essa myös uusien taitojen oppimisesta. Vastuu 
osaamisen kehittämisestä on sekä työnantajal-
la että työntekijällä.

Työpaikan toiminta kannattaa pyrkiä järjes-
tämään niin, että työntekijät voivat oppia uutta 
ja parantaa ammattitaitoaan työtehtävissä. Ak-
tiivinen uusien taitojen ja uuden osaamisen kar-
tuttaminen auttaa yrityksiä vastaamaan myös 
kovenevaan kilpailuun muuttuvassa toimintaym-
päristössä.

Kyselyn perustella yli 80 prosenttia kaikista 
yrityksistä on sellaisia, joissa voi oppia koko ajan 
uusia asioita. Erityisesti suurissa yrityksissä yhä 
useampi työntekijä kokee, että tämä väite so-
pii erittäin hyvin omaan työpaikkaan. Toisaalta 
myös niiden työntekijöiden osuus on kasvanut, 
joiden mielestä väite sopii omaan työpaikkaan 
melko huonosti. Muuten kyselyn tuloksissa on 
vain hyvin pieniä muutoksia edellisen vuoden ky-
selyyn. 

Hyvässä työpaikassa myös kannustetaan 
työntekijöitä kokeilemaan uusia asioita. Kyse-
lyn perusteella pienimmissä yrityksissä näin 
tehdään useimmin. Uuteen kannustaminen on 
omiaan lisäämään työntekijöiden valmiuksia 
tarttumaan uusiin tehtäviin ja niistä seuraaviin 
haasteisiin. Kyselyn perusteella uuteen kannus-
taminen on sitä yleisempää mitä pienempi työn-
antaja on kyseessä.
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Työntekijät avainasemassa  
yrityksen toiminnan kehittämisessä

Menestyksekkään yrityksen on kyettävä sopeutu-
maan muutokseen ja kehittämään toimintaansa. 
Työntekijöillä on suuri rooli työpaikan toiminnan 
kehittämisessä. Työntekijöiden laaja osallistumi-
nen on tärkeää, jotta erilainen osaaminen saa-
daan mahdollisimman hyvin hyödynnettyä ke-
hittämisessä. Yhteinen kehittäminen on omiaan 
parantamaan myös luottamusta, työntekijöiden 
motivaatiota ja työn imua.

Kyselyn perusteella mahdollisuudet osallistua 
työpaikan toiminnan kehittämisen ovat parantu-
neet lähes kaikissa yrityksissä edelliseen kyselyyn 
verrattuna. Pienimmissä yrityksissä tyytyväisyys 
on kuitenkin suurinta. Kaikissa yrityksissä yli puo-
let työntekijöistä kokee, että mahdollisuuden ovat 
hyvät. Vain alle selvästi alle viidennes kokee, että 
mahdollisuudet ovat heikot.

60 % pienimpien yritysten työntekijöistä  
kokee mahdollisuudet työpaikan toiminnan kehittämiseen hyviksi.

Työntekijöitä 
kannustetaan  
kokeilemaan uusia 
asioita sitä enemmän mitä 
pienemmästä työpaikasta on kyse.
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Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet  
ovat parantuneet kaikenkokoisissa yrityksissä.

Työntekijöillä on  
mahdollisuus vaikuttaa

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet oman 
työnsä sisältöön ja järjestelyihin ovat työpaikan 
toiminnan kannalta tärkeitä. Motivaatio ja viihty-
vyys paranee, kun työntekijöillä on mahdollisuus 
vaikuttaa omaan työhönsä. Hyvässä työpaikassa 
työntekijät voivat vaikuttaa työhönsä työpaikan 
toiminnan ja tehtävien asettamissa rajoissa. Vai-
kuttamismahdollisuuksien varaaminen voi paran-
taa koko työpaikan toimintaa ja tuoda esiin osaa-
mista ja käytäntöjä, joita ei muuten tulisi esille.  

Vähintään neljä viidestä työntekijästä on ky-
selyn perusteella sitä mieltä, että työtehtäviin ja 
työtahtiin voidaan vaikuttaa ainakin jonkin ver-

ran. Vaikutusmahdollisuudet töiden jakamiseen 
ovat hieman rajallisemmat, mutta siitäkin yli 70 
prosenttia työntekijöistä kokee, että vaikutus-
mahdollisuuksia on ainakin jonkin verran. 

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet eivät 
voi olla kaikissa työtehtävissä rajattoman laajoja. 
Työtehtävien sisältö ja työnantajan toimiala vai-
kuttavat mahdollisuuksien laajuuteen, mutta eri-
tyisesti pienissä yrityksissä työnantajana toimiva 
yrittäjä osallistuu usein päivittäiseen työskente-
lyyn. Tällöin jatkuva vuorovaikutus työnantajan ja 
työntekijän välillä ja antaa hyvän mahdollisuuden 
vaikuttaa konkreettisiin työtehtävien järjestelyi-
hin. Mahdollisuus vaikuttaa työtehtäviin paran-
taa myös tasapuolisuuden kokemusta.
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Vaikutusmahdollisuudet  
ovat lisääntyneet

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työteh-
tävien sisältöön, työtahtiin ja töiden jakamiseen 
ovat lisääntyneet edellisen vuoden kyselyyn ver-
rattuna. Muutosta on tapahtunut kaikenkokoisis-
sa yrityksissä. Erityisesti vastaukset, joiden mu-
kaan vaikutusmahdollisuuksia ei ole lainkaan, 
ovat vähentyneet. Muutos on merkittävä erityi-
sesti vaikutusmahdollisuuksia töiden jakamiseen 
koskevassa kysymyksessä. Eniten vaikutusmah-
dollisuudet ovat parantuneet tältä osin alle 10 
työntekijän yrityksissä, joissa vastaukset, joiden 
mukaan vaikutusmahdollisuuksia ei ole lainkaan 
ovat vähentyneet peräti 8 prosenttiyksikköä. 

Eniten vaikutusmahdollisuuksia koetaan ole-
van työtahtiin ja vähiten töiden jakamiseen. Täl-
le on luonnollinen selitys, sillä työ on saattaa 
olla monin paikoin ajasta ja paikasta riippuma-
tonta. Erityisesti erilaisessa tietotyössä aika ja 
paikka eivät ole työtehtävien kannalta merki-
tyksellisiä. Toisaalta suuri osa työtehtävistä on 
edelleen sellaisia, joissa työn suorittamisen ajan-
kohta ja työtekopaikka on määriteltävä tarkasti, 
jolloin työntekijä ei voi vaikuttaa niihin määrään-
sä enempää.

Yleisesti työntekijöillä on kyselyn mukaan 
vaikutusmahdollisuuksia hyvin. Kuitenkin pie-
nimmissä yrityksissä työntekijät kokevat vai-
kutusmahdollisuuksia olevan jonkin verran 
enemmän kuin suuremmissa yrityksissä. Myös 
tämä trendi toistuu vastauksissa vuodesta toi-
seen.

Pienemmissä yrityksissä on  
eniten mahdollisuuksia vaikuttaa  
työtehtävien sisältöön, työtahtiin ja töiden jakamiseen.
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Pienissä yrityksissä  
on parhaat 
mahdollisuudet  
osallistua työpaikan toiminnan 
kehittämiseen. 

Työntekijät osallistuvat työpaikan 
toiminnan kehittämiseen

Työntekijöiden osallisuus työpaikan toiminnan 
kehittämisessä on yleensä hyvän työpaikan tun-
nusmerkki. Työntekijöiden palautetta yrityksen 
tuotteista ja toiminnasta on syytä kuunnella tar-
koin, sillä työntekijöiden palaute ja ehdotukset 
voivat tuoda johdon käyttöön sellaista tietoa, jo-
ka ei muuten tulisi esille. Silloin kun työpaikalla 
on vahva luottamus, myös epäkohtia on helpom-
pi tuoda esille.

Yli 50 prosentissa kaikista yrityksistä työnte-
kijät kokevat, että heillä on hyvät mahdollisuudet 
osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen. 
Alle 10 työntekijän yrityksissä näin kokee peräti 
60 prosenttia työntekijöistä. Enintään vain noin 
15 prosenttia työntekijöistä kokee, että vaikutus-
mahdollisuuden työpaikan toiminnan kehittämi-
seen ovat heikot.

Työntekijöiden muutosehdotuksiin suhtau-
dutaan kyselyn mukaan työpaikalla pääosin 
rakentavasti. Usein työntekijöiden näkemys 
muutostarpeista perustuu käytännön kokemuk-
seen, joka ei välttämättä näyttäydy yrityksen 
johdolle samalla tavalla. Siksi muutosehdotuk-
set voivatkin sisältää arvokasta tietoa.

Työntekijöiden ideoita  
kannattaa käyttää

Kyselystä käy ilmi, että kaikenkokoisissa yrityksis-
sä vähintään noin joka kolmas työntekijä on osal-
listunut uusien tai paranneltujen tuotteiden tai 
palveluiden kehittämiseen. Tuotteiden tai palve-
luiden kehittäminen kuuluu usein tiettyjen työnte-
kijöiden tai nimetyn tuotekehitysosaston vastuul-
le, mutta kehittämistyö ja mahdollisuuksien laa-
jempi jakaminen työntekijöille on usein tarpeen. 

Kehittämistyön jakaminen on omiaan paran-
tamaan työntekijöiden osallisuutta ja se auttaa 
havaitsemaan kehityskohteita jo ennen kuin tiet-
ty tuote tai palvelu viedään markkinoille. Työn-
tekijöiden monipuolinen osaaminen kannattaa 
hyödyntää mahdollisimman laajasti. Osaami-
sen tunnistamiseen ja kehittämiseen onkin syytä 
kiinnittää huomiota kaikenkokoisissa yrityksissä.
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Pienissä yrityksissä työ  
jakaantuu tasapuolisesti

Työn tasapuolinen jakautuminen on yksi tär-
keimmistä työntekijöiden hyvinvointiin vaikutta-
vista asioista. Jos työ ei jakaannu tasapuolisesti, 
työntekijät kokevat helpommin stressiä ja epäoi-
keudenmukaisuutta. Yksittäisen työntekijän työ-
kuorma ei saa olla liian suuri. Erityisesti pienissä 
työyhteisöissä on tärkeää, sillä yhdenkin työnte-
kijän puuttuva tai vajaa työpanos heijastuu suo-
raan muiden työntekijöiden työkuormaan. Suu-
remmissa yrityksissä taakka jakautuu laajemmal-
le henkilöjoukolle.

Kyselyn perusteella työ jakautuu tasaisim-
min kaikkein pienimmissä yrityksissä. Yrityskoon 
kasvaessa kasvaa myös kokemus siitä, ettei työ 
jakaannu tasaisesti. Edellisen vuoden kyselyyn 
verrattuna työn määrä jakautuu kuitenkin entis-
tä useammin tasapuolisesti myös keskisuurissa 
ja suurissa yrityksissä. Erot pieniin yrityksiin ovat 
siten kaventuneet, mutta edelleen merkittävät.

TYÖN RASITTAVUUS JA TYÖKYKY

Kiire on lisääntynyt työelämässä
Työntekijöiden kiireen ja aikataulupaineen koke-
mus on hyvin yksilöllistä, mutta kyselyn perus-
teella kiire työpaikoilla on jonkin verran lisään-

tynyt edellisen vuoden tuloksiin verrattuna. Päi-
vittäinen kiire on lisääntynyt kaikenkokoisissa 
yrityksissä, sillä tiukkojen aikataulujen mukaan 
päivittäin työskentelee yhä useampi työntekijä. 

Eniten päivittäinen kiire on lisääntynyt suuris-
sa yrityksissä, jossa vastausten muutos on noin 
5 prosenttiyksikköä. Toisaalta edellisen vuoden 
kyselyyn verrattuna nyt on jonkin verran enem-
män työpaikkoja, joissa tiukkojen aikataulujen 
mukaan työskennellään vain satunnaisesti tai ei 
ollenkaan. 

Kiirettä ja stressiä voi arvioida myös sen mu-
kaan, onko työpaikalla liikaa tehtäviä suhteessa 
työntekijöiden määrään. Jos työtehtäviä on lii-
kaa eikä työntekijöitä ole riittävästi, kiireen tun-
ne ja työstä aiheutuva stressi helposti kasvaa, ja 
se voi vaikuttaa heikentävästi työntekijöiden työ-
kykyyn. Kyselyn perusteella kiireen tuntu on sitä 
vähäisempää, mitä pienempi yritys on kyseessä. 
Vastaukset eivät ole merkittävästi muuttuneet 
edellisen vuoden kyselyyn verrattuna.

Pienissä yrityksissä työtehtävien jakaminen 
ja kiireen tunteen hallinta on usein helpompaa, 
sillä yrityksen toimiva johto tekee yleensä samaa 
työtä kuin työntekijät. Tämän vuoksi johdolla on 
suurempien yritysten johtoa paremmat tiedot 
työntekijöiden kiireen ja rasituksen tunteista. 
Myös avoimet ja luottamukselliset välit edesaut-
tavat kiireen ja stressin hallintaa.
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Työkyky on hyvällä tasolla
Kyselyn perusteella työntekijöiden fyysinen ja 
henkinen työkyky on hyvällä tasolla. Selvästi yli 
80 prosenttia kaikenkokoisten yritysten työnteki-
jöistä kokee, että työkyky on erittäin hyvä tai mel-
ko hyvä suhteessa työn ruumiillisiin ja henkisiin 
vaatimuksiin. 

Sekä fyysiseen että henkiseen työkykyyn 
panostaminen on tärkeää. Erilaisen tietotyön li-
sääntyessä henkisen työkyvyn merkitys koros-
tuu, joten työelämässä on tarpeen huolehtia 
entistä laajemmin myös henkisestä työkyvystä 
ja työntekijöiden jaksamisesta. Kyselyn perus-
teella työ koetaankin useammin henkisesti kuin 
fyysisesti raskaaksi.

Kysymykset työkyvystä suhteessa työn ruu-
miillisiin ja henkisiin vaatimuksiin ovat muotoi-
luiltaan uusia edellisiin vuosiin verrattuna, eikä 
niitä siten voi suoraan verrata. Tulokset ovat kui-
tenkin samansuuntaisia kuin aikaisempina vuo-
sina, eikä työkyvyssä näytä tapahtuneen suurta 
muutosta.

Avoimuus on hyvän työpaikan mittari
Työpaikan toimintaan ja työssä viihtyvyyteen vai-
kuttaa yleensä kielteisesti se, jos työpaikalla on 
asioita, joista ei voida keskustella avoimesti. Avoi-
muus voi parantaa työntekijöiden henkistä hyvin-
vointia ja siksi se on yksi hyvän työpaikan mitta-
ri. Avoimuus ei olekaan vain tiedonkulkua, vaan 
se on myös luottamuksen keskeinen elementti.

Kyselyn perusteella useimmilla työpaikoil-
la avoimuudessa ei ole suuria ongelmia. Työ-
paikoissa, joiden työntekijät ovat vastanneet 
väitteeseen ”työpaikalla on sellaisia asioita, jois-
ta pitäisi keskustella avoimesti” siten, että väi-
te sopii melko huonosti tai erittäin huonosti 
työpaikkaan, toiminta on avoimuuden suhteen 
kunnossa. Alle 10 työntekijän yrityksistä tällaisia 
työpaikkoja on yli 60 prosenttia.

Yli 80 %  
työntekijöistä   
kokee työkykynsä hyväksi.

Työ koetaan useammin  
henkisesti kuin fyysisesti raskaaksi.
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Työkyky työn ruumiillisiin vaatimuksiin, % 
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