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Kuntien eläkevakuutus seuraa vuosittain kunta-alan työ-
hyvinvoinnin tilaa ja sen muutosta Kunta-alan työsyke 
-tutkimuksella. Tässä esitteessä esitellään vuoden 2010 
kyselyn tuloksia ja vertaillaan niitä vuosien 2008 ja 2009 
tuloksiin. 

Työhyvinvoinnin taso säilynyt vakaana
Vuosina 2008–2010 toteutettuja Kunta-alan työsyke 
-tutkimuksia yhdistää taloudellisesti haastavat ajat. 
Vaikean taloustilanteen myötä kuntatyöpaikoilla tiu-
kentuneen taloudenpidon voisi olettaa vaikuttavan 
työhyvinvointiin. Myös keskustelu työhyvinvoinnista, 
työssä jatkamisesta ja eläkkeistä on vilkastunut viimeisen 
vuoden aikana. Taloudellisesta tilanteesta tai muista välil-
lisesti työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä huolimatta 
työhyvinvointi on pysynyt kunta-alalla keskimäärin varsin 
tasaisena kaikkina kolmena tutkimusvuotena. 

yleisen alan indeksipisteet laskivat hie-
man. Vuonna 2010 korkein pistemäärä, 
68 pistettä, oli teknisellä alalla ja matalin, 62 pistettä, 
terveysalalla. 

Tärkeiksi koetuissa tekijöissä onnistutaan
Alla olevassa kuviossa esitetään työhyvinvoinnin osa-alu-
eiden suhteellista onnistumista ja niiden tärkeyttä vas-
taajille. Vaaka-akseli ilmoittaa osa-alueen onnistumisen 
ja pystyakseli osa-alueen tärkeyden kuntatyöntekijöiden 
työhyvinvoinnille. Tärkeimmiksi koetut osa-alueet ovat 
nelikentässä ylimpänä ja osa-alueet, joissa tilanne on jo 
hyvä ovat kuvion oikeassa reunassa.

Henkinen ja fyysinen työkyky ovat tärkeitä osa-alueita 
ja niiden ylläpidossa myös onnistutaan varsin hyvin 
kunta-alalla. Samoin työn jatkuvuus ja osaaminen suh-
teessa työn vaativuuteen saavat merkitystään vastaavaa 
huomiota kuntatyössä. 

Tärkeitä, mutta vähemmän onnistuneita osa-alueita 
ovat riittävä työntekijöiden määrä työpaikalla, työnanta-
jan panostus työhyvinvointiin, riittävä aika työtehtäviin 
ja tiedonkulku työpaikalla. Näihin tekijöihin kuntatyöpai-
koilla kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota.
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Tutkimuksen 
kohdejoukko 

Työhyvinvointi parantui hieman viime vuodesta
Kunta-alan työhyvinvoinnin kokonaistaso vuonna 2010 
on 65 indeksipistettä, kun paras mahdollinen tilanne 
olisi 100 pistettä. Vuonna 2009 vastaava luku oli 64 pis-
tettä ja vuonna 2008 67 pistettä. Teknisellä, terveys-, ja 
sosiaalialalla kokonaispisteet nousivat hieman viime vuo-
den kyselyyn verrattuna, sivistysala pysyi viime vuoden 
tasolla ja viime vuoden korkeimpaan tulokseen yltäneen 

Vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät sivistysalalla
Kunta-alan työsyke -tutkimuksen uudemmissa työhy-
vinvointia käsittelevissä väittämissä merkittäviä eroja 
toimialojen välille syntyi vaikutusmahdollisuuksien koke-
misessa omassa työssään. Pieniä toimialoittaisia eroja oli 
myös havaittavissa osaamisessa suhteessa työn vaatimuk-
siin ja työnantajan suhtautumisessa osatyökykyisiin. 

Työhyvinvoinnin osa-alueissa vähän 
muutoksia
Alla olevassa kuviossa esitetään 
työhyvinvoinnin osa-alueiden 
tila asteikolla 0–10. Luku 10 
on paras mahdollinen tilanne 
ja 0 huonoin. Kaiken kaikki-
aan kunta-alan työhyvinvoinnin 
kehityksessä on tapahtunut varsin 
vähän muutosta viimeisen kolmen 
vuoden aikana. On huomioitava, että 
luvut ovat keskiarvoja koko kunta-alasta, joissa 
tapahtuvat keskimääräiset muutokset ovat vuosittain 
varsin maltillisia. Keskeisempää on tarkastella työhyvin-
voinnin osa-alueiden eroja toimialojen sisällä ja välillä.

Vaikutusmahdollisuudet oman työn sisältöön nähdään 
hyviksi sivistysalalla. Jopa 70 prosenttia alalla työsken-
televistä kokee vaikutusmahdollisuutensa hyviksi. Sen 
sijaan yleisellä ja terveysalalla vain hieman yli puolet vas-
taajista pitää vaikutusmahdollisuuksiaan hyvinä.

Keskeinen kunta-alan työhyvinvoinnin vahvuus on 
se, että työtehtäviä ei pidetä liian vaikeina tai helppoina 
suhteessa omaan osaamiseen. Kuntatyöntekijöistä 82 
prosenttia pitää omaa osaamistaan suhteessa työn vaa-
tivuuteen sopivana. Yleisellä alalla osaamistaan työn 
vaativuuteen nähden sopimattomana pitää 13 prosenttia 
vastaajista, kun teknisellä sekä sosiaali- ja sivistysalalla 
näin kokee vain alle 5 prosenttia vastaajista.

Työnantajan suhtautuminen osatyökykyisiin on myön-
teisintä sosiaalialalla työskentelevien mielestä, joista 57 
prosenttia arvioi työnantajan suhtautuvan myönteisesti 
työskentelyyn alentuneesta työkyvystä huolimatta. Kriit-
tisimpiä työnantajansa suhtautumiseen osatyökykyisiin 
ovat sivistysalalla työskentelevät, joista 42 prosenttia 
arvioi työnantajansa suhtautuvan myönteisesti osatyö-
kykyisiin. 

• 82 %  kuntatyöntekijöistä 
pitää osaamistaan suhteessa 
työnsä vaativuuteen hyvänä

• 71 %  kuntatyöntekijöistä 
käy vuosittain esimiehensä 
kanssa kehityskeskustelun

Tutkimuksessa käytetyt kysymykset 
ja väittämät
TYÖKYKY
1. Fyysinen työkykyni on hyvä tai erinomainen 
2. Henkinen työkykyni on hyvä tai erinomainen

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET
3. Työyhteisössäni on hyvä tai erinomainen ilmapiiri
4. Minulla on riittävästi aikaa saada työni tehdyksi
5. Työni jatkuvuus on turvattu
6. Työni ei ole henkisesti raskasta
7. Työni ei ole fyysisesti raskasta

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
8. Työnantajani pyrkii parantamaan ja ylläpitämään 

työhyvinvointia työpaikallani

JOHTAMINEN 
9. Olen tyytyväinen lähimmän esimieheni 

johtamistapaan

VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET
10. Voin vaikuttaa työhöni liittyviin asioihin 

TIEDONKULKU
11. Olen tyytyväinen tiedonkulkuun työpaikallani

TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN
12. En koe laiminlyöväni kotiasioitani ansiotyön 

vuoksi

TYÖMÄÄRÄN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLINEN SUHDE
13. Työpaikallani on riittävästi työntekijöitä

OSAAMINEN
14. Osaamiseni on sopiva suhteessa työni 

vaatimuksiin

TYÖNANTAJAN SUHTAUTUMINEN TYÖSSÄ 
JATKAMISEEN
15. Työnantajani suhtautuu myönteisesti työssä 

jatkamiseen yli eläkeiän 
16. Työnantajani suhtautuu myönteisesti 

työntekijöihin jotka jatkavat työssä alentuneesta 
työkyvystä huolimatta

TYÖPAIKAN MAINE JA KEHITYSKESKUSTELUT
17. Suosittelisitko nykyistä työpaikkaasi tuttavallesi?
18. Käytkö vuosittain esimiehesi kanssa etukäteen 

suunnitellun tulos- ja kehityskeskustelun tai 
vastaavan?

TYÖSSÄ JATKAMINEN
19. Missä iässä arvelet jääväsi kokoaikaiselle eläkkeelle?

VASTAUSVAIHTOEHDOT
Väittämät 1–16

Väittämä
Aiheen tärkeys 
vastaajalle

1. Täysin samaa mieltä 1 Erittäin tärkeä
2. Jokseenkin samaa mieltä 2. Melko tärkeä
3. En samaa enkä eri mieltä 3. Vähän tärkeä
4. Jokseenkin eri mieltä 4. Ei lainkaan tärkeä
5. Täysin eri mieltä

Väittämät 17-18
1. Kyllä 
2. En
3. En osaa sanoa
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• Kuntatyöntekijöiden työ-
hyvinvoinnin tila 2010

• Kunta-alan työ-
hyvinvoinnin 
muutos 2008–2010 • 1000 vastaajan edustava 

otos kuntatyöntekijöistä 
• Aineisto kerättiin touko-

kuussa 2010
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Tyytyväisyys lähiesimieheen kohtuullista
Esimiestyöllä on merkittävä vaikutus työhyvinvoinnin 
ylläpitämisessä ja rakentamisessa. Kunta-alalla lähiesi-
miehen johtamistyö arvioidaan kohtalaiseksi. Lähiesi-
miehen johtamiseen ollaan tyytyväisimpiä teknisellä ja 
sosiaalialalla, joissa yli 62 prosenttia pitää esimiehensä 
johtamista hyvänä. Heikoimmat arvosanat esimiestyö 
saa terveysalalla, jossa hieman alle puolet kokee esimies-
työn hyväksi. Yleisellä alalla esimiestyö koetaan hieman 
positiivisemmin kuin terveysalalla, mutta sieltä löytyy 
myös muita aloja runsaammin esimiestyöhön kriittisesti 
suhtautuvia.Yleinen ala on siis muita aloja vahvemmin 
jakautunut esimiestyön suhteen.

Kuntatyössä koetaan aikapainetta
Kuntatyöntekijät kokevat työtehtäviensä 
suorittamiseen käytettävissä olevan ajan 
haasteelliseksi. Kuntatyöntekijöistä 48 
prosenttia kokee ajan riittävän työteh-
tävien hoitamiseen ja 27 prosentin 
mielestä aikaa on liian vähän. 

Aikapaine näyttäisi helpotta-
neen hieman edellisestä vuodesta 
teknisellä, terveys- ja sosiaalialalla. 
Sen sijaan yleisellä ja etenkin sivis-
tysalalla on tässä suhteessa aiempaa 
enemmän kriittisiä vastaajia. 

Ero ajan riittävyydessä teknisen alan 
ja terveysalan välillä on suuri. Terveys-
alan työntekijöistä vain 37 prosenttia on 
sitä mieltä, että työaika riittää työtehtävien 
suorittamiseen. Sen sijaan 58 prosenttia tekni-
sen alan ja 54 prosenttia sosiaalialan työntekijöistä 
kokee, että työtehtävät ja käytettävissä oleva työaika 
ovat tasapainossa.

Henkilöstön riittävyydessä toimialoittaisia eroja
Ajan riittävyyden ohella tärkeä työpaikan 

resursseista kertova mittari on kokemus 
työn määrästä suhteessa työntekijöiden 

määrään. 
Henkilökunnan riittävyyden kokemi-

sessa ei löydy suurta vaihtelua toimi-
aloittain vuosien 2009 ja 2010 välillä. 
Vuoden 2010 tuloksissa sivistysala 
eroaa selvästi myönteisellä tavalla 
muista toimialoista henkilökunnan 
määrän riittävyyden osalta. Toimialan 

vastaajista 60 prosenttia pitää henki-
löstön määrää riittävänä työmäärään 

nähden. 
Yleisellä ja teknisellä alalla noin kaksi 

viidestä kokee työmäärän ja työntekijöiden 
riittävyyden olevan tasapainossa. Huolestuttavin 

tilanne on sosiaalialalla ja etenkin terveysalalla, joissa 
enemmistön mielestä henkilöstön määrässä on vajetta. 
Sosiaalialalla kriittisten vastaajien määrä on lähes 40 pro-
senttia ja terveysalan vastaajista yli 50 prosenttia kokee 
henkilöstönsä riittämättömäksi työmäärään nähden.

Yhä useampi suosittelisi työpaikkaansa
Kuntatyöntekijöistä 82 prosenttia on valmis suosit-
telemaan työpaikkaansa tuttavalleen. Suosittelijoita on 
3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2009 ja 
8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2008. Myös 
toimialoittain suosittelijoiden määrä on ollut vuosittain, 
yleistä alaa lukuun ottamatta, vähintään yhtä korkea 
kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2009 tapaan sivistysalan työntekijät suositte-
levat työpaikkaansa kaikista useimmin. Heistä peräti 86 
prosenttia pitää työpaikkaansa suosittelemisen arvoisena. 
Alhaisin prosentti on teknisellä alalla, jonka työntekijöistä 
78 prosenttia suosittelisi työpaikkaansa. 

Verrattuna vuoteen 2009 tyytyväisyys esimiestyösken-
telyyn pysyi edelleen 57 prosentissa. Toisin kuin vuonna 
2010, vuonna 2009 esimiestyössä ei ollut havaittavissa 
eroja toimialojen välillä. Sosiaalialalla esimiestyö nähtiin 
viime vuotta hieman positiivisemmassa valossa, yleisellä 
alalla oltiin viime vuotta hieman kriittisempiä ja muilla 
toimialoilla pysyttiin viime vuoden luvuissa. 

Näin tutkimus tehtiin

Kyselyyn valittiin tutkittaviksi ositetulla otannalla 
1000 työ- tai virkasuhteista kuntatyöntekijää. 

Otoslähteenä toimi Kevan rekisteri kuntaorganisaa-
tioissa työskentelevistä työntekijöistä. Mukana on 
myös henkilöitä, jotka ovat vakuutettuna valtion 
eläkejärjestelmässä. Tällaisia ovat esimerkiksi perus-
koulun opettajat.

Haastattelut suoritettiin puhelimitse markkinatutki-
musyrityksen toimesta. Vastaajat edustavat vuoden 
2009 lopun kunta-alan työntekijöitä sukupuolen, 
iän, ammattialan, työsuhdetyypin, alueen sekä 
kunta organisaation muodon osalta.

Muutama kysymys on sanamuodoltaan viimevuo-
tisesta poikkeava tai kokonaan uusi, joten niistä ei 
esitetty vertailulukua edelliseltä vuodelta. 

Kunta-alan työhyvinvointia kuvaava indeksipisteluku 
on laskettu kysymysten 1-9 ja 14 perusteella. Nämä 
kysymykset on esitetty kaikkina kolmena vuonna 
vastaajille. 

Työhyvinvoinnin erojen tarkastelussa tilastollisena 
testinä käytettiin Pearsonin khin²-testiä, jonka 
havaittujen merkitsevyyksien päättelyssä käytettiin 
1 % riskitasoa. 

Tällä aukeamalla on esitetty työntekijäryhmittäisiä 
eroja sisältäneistä teemoista kolme mielenkiin-
toisinta.

Työpaikkaansa suosittelevat, %
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Kuntatyön haasteita
• Ajan riittävyys työtehtäviin 
• 37 % terveysalan vastaajista kokee 

työajan riittävän työtehtävien 
suorittamiseen

• 40 % sosiaalialan vastaajista kokee 
henkilöstön määrän riittämättömäksi

• Tiedonkulkua pidetään tärkeänä, mutta 
siinä on paljon kehittämistä

• Osaaminen ja työntekijöiden voimavarat 
• 82 % kuntatyöntekijöistä suosittelisi 

työnantajaansa
• 62 % teknisellä ja sosiaalialalla 

työskentelevistä pitää esimiestyötä 
hyvänä

• 70 % sivistysalalla työskentelevistä pitää 
vaikutusmahdollisuuksiaan omassa 
työssään hyvinä

Kuntatyön vahvuuksia

Olen tyytyväinen lähimmän esimieheni 
johtamistapaan, %
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se, että työtehtäviä ei pidetä liian vaikeina tai helppoina 
suhteessa omaan osaamiseen. Kuntatyöntekijöistä 82 
prosenttia pitää omaa osaamistaan suhteessa työn vaa-
tivuuteen sopivana. Yleisellä alalla osaamistaan työn 
vaativuuteen nähden sopimattomana pitää 13 prosenttia 
vastaajista, kun teknisellä sekä sosiaali- ja sivistysalalla 
näin kokee vain alle 5 prosenttia vastaajista.

Työnantajan suhtautuminen osatyökykyisiin on myön-
teisintä sosiaalialalla työskentelevien mielestä, joista 57 
prosenttia arvioi työnantajan suhtautuvan myönteisesti 
työskentelyyn alentuneesta työkyvystä huolimatta. Kriit-
tisimpiä työnantajansa suhtautumiseen osatyökykyisiin 
ovat sivistysalalla työskentelevät, joista 42 prosenttia 
arvioi työnantajansa suhtautuvan myönteisesti osatyö-
kykyisiin. 

• 82 %  kuntatyöntekijöistä 
pitää osaamistaan suhteessa 
työnsä vaativuuteen hyvänä

• 71 %  kuntatyöntekijöistä 
käy vuosittain esimiehensä 
kanssa kehityskeskustelun

Tutkimuksessa käytetyt kysymykset 
ja väittämät
TYÖKYKY
1. Fyysinen työkykyni on hyvä tai erinomainen 
2. Henkinen työkykyni on hyvä tai erinomainen

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET
3. Työyhteisössäni on hyvä tai erinomainen ilmapiiri
4. Minulla on riittävästi aikaa saada työni tehdyksi
5. Työni jatkuvuus on turvattu
6. Työni ei ole henkisesti raskasta
7. Työni ei ole fyysisesti raskasta

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
8. Työnantajani pyrkii parantamaan ja ylläpitämään 

työhyvinvointia työpaikallani

JOHTAMINEN 
9. Olen tyytyväinen lähimmän esimieheni 

johtamistapaan

VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET
10. Voin vaikuttaa työhöni liittyviin asioihin 

TIEDONKULKU
11. Olen tyytyväinen tiedonkulkuun työpaikallani

TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN
12. En koe laiminlyöväni kotiasioitani ansiotyön 

vuoksi

TYÖMÄÄRÄN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLINEN SUHDE
13. Työpaikallani on riittävästi työntekijöitä

OSAAMINEN
14. Osaamiseni on sopiva suhteessa työni 

vaatimuksiin

TYÖNANTAJAN SUHTAUTUMINEN TYÖSSÄ 
JATKAMISEEN
15. Työnantajani suhtautuu myönteisesti työssä 

jatkamiseen yli eläkeiän 
16. Työnantajani suhtautuu myönteisesti 

työntekijöihin jotka jatkavat työssä alentuneesta 
työkyvystä huolimatta

TYÖPAIKAN MAINE JA KEHITYSKESKUSTELUT
17. Suosittelisitko nykyistä työpaikkaasi tuttavallesi?
18. Käytkö vuosittain esimiehesi kanssa etukäteen 

suunnitellun tulos- ja kehityskeskustelun tai 
vastaavan?

TYÖSSÄ JATKAMINEN
19. Missä iässä arvelet jääväsi kokoaikaiselle eläkkeelle?

VASTAUSVAIHTOEHDOT
Väittämät 1–16

Väittämä
Aiheen tärkeys 
vastaajalle

1. Täysin samaa mieltä 1 Erittäin tärkeä
2. Jokseenkin samaa mieltä 2. Melko tärkeä
3. En samaa enkä eri mieltä 3. Vähän tärkeä
4. Jokseenkin eri mieltä 4. Ei lainkaan tärkeä
5. Täysin eri mieltä

Väittämät 17-18
1. Kyllä 
2. En
3. En osaa sanoa
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 2008   2009   2010

• Kuntatyöntekijöiden työ-
hyvinvoinnin tila 2010

• Kunta-alan työ-
hyvinvoinnin 
muutos 2008–2010 • 1000 vastaajan edustava 

otos kuntatyöntekijöistä 
• Aineisto kerättiin touko-

kuussa 2010
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Tutkimuksessa 
selvitettiin 

65/100Kunta-alan työsyke 2010

Kuntien eläkevakuutus seuraa vuosittain kunta-alan työ-
hyvinvoinnin tilaa ja sen muutosta Kunta-alan työsyke 
-tutkimuksella. Tässä esitteessä esitellään vuoden 2010 
kyselyn tuloksia ja vertaillaan niitä vuosien 2008 ja 2009 
tuloksiin. 

Työhyvinvoinnin taso säilynyt vakaana
Vuosina 2008–2010 toteutettuja Kunta-alan työsyke 
-tutkimuksia yhdistää taloudellisesti haastavat ajat. 
Vaikean taloustilanteen myötä kuntatyöpaikoilla tiu-
kentuneen taloudenpidon voisi olettaa vaikuttavan 
työhyvinvointiin. Myös keskustelu työhyvinvoinnista, 
työssä jatkamisesta ja eläkkeistä on vilkastunut viimeisen 
vuoden aikana. Taloudellisesta tilanteesta tai muista välil-
lisesti työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä huolimatta 
työhyvinvointi on pysynyt kunta-alalla keskimäärin varsin 
tasaisena kaikkina kolmena tutkimusvuotena. 

yleisen alan indeksipisteet laskivat hie-
man. Vuonna 2010 korkein pistemäärä, 
68 pistettä, oli teknisellä alalla ja matalin, 62 pistettä, 
terveysalalla. 

Tärkeiksi koetuissa tekijöissä onnistutaan
Alla olevassa kuviossa esitetään työhyvinvoinnin osa-alu-
eiden suhteellista onnistumista ja niiden tärkeyttä vas-
taajille. Vaaka-akseli ilmoittaa osa-alueen onnistumisen 
ja pystyakseli osa-alueen tärkeyden kuntatyöntekijöiden 
työhyvinvoinnille. Tärkeimmiksi koetut osa-alueet ovat 
nelikentässä ylimpänä ja osa-alueet, joissa tilanne on jo 
hyvä ovat kuvion oikeassa reunassa.

Henkinen ja fyysinen työkyky ovat tärkeitä osa-alueita 
ja niiden ylläpidossa myös onnistutaan varsin hyvin 
kunta-alalla. Samoin työn jatkuvuus ja osaaminen suh-
teessa työn vaativuuteen saavat merkitystään vastaavaa 
huomiota kuntatyössä. 

Tärkeitä, mutta vähemmän onnistuneita osa-alueita 
ovat riittävä työntekijöiden määrä työpaikalla, työnanta-
jan panostus työhyvinvointiin, riittävä aika työtehtäviin 
ja tiedonkulku työpaikalla. Näihin tekijöihin kuntatyöpai-
koilla kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota.

Kuntien eläkevakuutus
Käyntiosoite Unioninkatu 43, Helsinki / Postiosoite PL 425, 00101 Helsinki 
Internet www.keva.fi  / Puhelin 020 614 21 / Sähköposti tutkimusyksikko@keva.fi 

Tutkimuksen 
kohdejoukko 

Työhyvinvointi parantui hieman viime vuodesta
Kunta-alan työhyvinvoinnin kokonaistaso vuonna 2010 
on 65 indeksipistettä, kun paras mahdollinen tilanne 
olisi 100 pistettä. Vuonna 2009 vastaava luku oli 64 pis-
tettä ja vuonna 2008 67 pistettä. Teknisellä, terveys-, ja 
sosiaalialalla kokonaispisteet nousivat hieman viime vuo-
den kyselyyn verrattuna, sivistysala pysyi viime vuoden 
tasolla ja viime vuoden korkeimpaan tulokseen yltäneen 

Vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät sivistysalalla
Kunta-alan työsyke -tutkimuksen uudemmissa työhy-
vinvointia käsittelevissä väittämissä merkittäviä eroja 
toimialojen välille syntyi vaikutusmahdollisuuksien koke-
misessa omassa työssään. Pieniä toimialoittaisia eroja oli 
myös havaittavissa osaamisessa suhteessa työn vaatimuk-
siin ja työnantajan suhtautumisessa osatyökykyisiin. 

Työhyvinvoinnin osa-alueissa vähän 
muutoksia
Alla olevassa kuviossa esitetään 
työhyvinvoinnin osa-alueiden 
tila asteikolla 0–10. Luku 10 
on paras mahdollinen tilanne 
ja 0 huonoin. Kaiken kaikki-
aan kunta-alan työhyvinvoinnin 
kehityksessä on tapahtunut varsin 
vähän muutosta viimeisen kolmen 
vuoden aikana. On huomioitava, että 
luvut ovat keskiarvoja koko kunta-alasta, joissa 
tapahtuvat keskimääräiset muutokset ovat vuosittain 
varsin maltillisia. Keskeisempää on tarkastella työhyvin-
voinnin osa-alueiden eroja toimialojen sisällä ja välillä.

Vaikutusmahdollisuudet oman työn sisältöön nähdään 
hyviksi sivistysalalla. Jopa 70 prosenttia alalla työsken-
televistä kokee vaikutusmahdollisuutensa hyviksi. Sen 
sijaan yleisellä ja terveysalalla vain hieman yli puolet vas-
taajista pitää vaikutusmahdollisuuksiaan hyvinä.

Keskeinen kunta-alan työhyvinvoinnin vahvuus on 
se, että työtehtäviä ei pidetä liian vaikeina tai helppoina 
suhteessa omaan osaamiseen. Kuntatyöntekijöistä 82 
prosenttia pitää omaa osaamistaan suhteessa työn vaa-
tivuuteen sopivana. Yleisellä alalla osaamistaan työn 
vaativuuteen nähden sopimattomana pitää 13 prosenttia 
vastaajista, kun teknisellä sekä sosiaali- ja sivistysalalla 
näin kokee vain alle 5 prosenttia vastaajista.

Työnantajan suhtautuminen osatyökykyisiin on myön-
teisintä sosiaalialalla työskentelevien mielestä, joista 57 
prosenttia arvioi työnantajan suhtautuvan myönteisesti 
työskentelyyn alentuneesta työkyvystä huolimatta. Kriit-
tisimpiä työnantajansa suhtautumiseen osatyökykyisiin 
ovat sivistysalalla työskentelevät, joista 42 prosenttia 
arvioi työnantajansa suhtautuvan myönteisesti osatyö-
kykyisiin. 

• 82 %  kuntatyöntekijöistä 
pitää osaamistaan suhteessa 
työnsä vaativuuteen hyvänä

• 71 %  kuntatyöntekijöistä 
käy vuosittain esimiehensä 
kanssa kehityskeskustelun

Tutkimuksessa käytetyt kysymykset 
ja väittämät
TYÖKYKY
1. Fyysinen työkykyni on hyvä tai erinomainen 
2. Henkinen työkykyni on hyvä tai erinomainen

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET
3. Työyhteisössäni on hyvä tai erinomainen ilmapiiri
4. Minulla on riittävästi aikaa saada työni tehdyksi
5. Työni jatkuvuus on turvattu
6. Työni ei ole henkisesti raskasta
7. Työni ei ole fyysisesti raskasta

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
8. Työnantajani pyrkii parantamaan ja ylläpitämään 

työhyvinvointia työpaikallani

JOHTAMINEN 
9. Olen tyytyväinen lähimmän esimieheni 

johtamistapaan

VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET
10. Voin vaikuttaa työhöni liittyviin asioihin 

TIEDONKULKU
11. Olen tyytyväinen tiedonkulkuun työpaikallani

TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN
12. En koe laiminlyöväni kotiasioitani ansiotyön 

vuoksi

TYÖMÄÄRÄN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLINEN SUHDE
13. Työpaikallani on riittävästi työntekijöitä

OSAAMINEN
14. Osaamiseni on sopiva suhteessa työni 

vaatimuksiin

TYÖNANTAJAN SUHTAUTUMINEN TYÖSSÄ 
JATKAMISEEN
15. Työnantajani suhtautuu myönteisesti työssä 

jatkamiseen yli eläkeiän 
16. Työnantajani suhtautuu myönteisesti 

työntekijöihin jotka jatkavat työssä alentuneesta 
työkyvystä huolimatta

TYÖPAIKAN MAINE JA KEHITYSKESKUSTELUT
17. Suosittelisitko nykyistä työpaikkaasi tuttavallesi?
18. Käytkö vuosittain esimiehesi kanssa etukäteen 

suunnitellun tulos- ja kehityskeskustelun tai 
vastaavan?

TYÖSSÄ JATKAMINEN
19. Missä iässä arvelet jääväsi kokoaikaiselle eläkkeelle?

VASTAUSVAIHTOEHDOT
Väittämät 1–16

Väittämä
Aiheen tärkeys 
vastaajalle

1. Täysin samaa mieltä 1 Erittäin tärkeä
2. Jokseenkin samaa mieltä 2. Melko tärkeä
3. En samaa enkä eri mieltä 3. Vähän tärkeä
4. Jokseenkin eri mieltä 4. Ei lainkaan tärkeä
5. Täysin eri mieltä

Väittämät 17-18
1. Kyllä 
2. En
3. En osaa sanoa
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• Aineisto kerättiin touko-

kuussa 2010

1
2

3
4

5

6

7

8 9 10

11

12
13

14

Ei
 t

är
ke

ä
Tä

rk
eä

Huono tilanne Hyvä tilanne

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

10

11

12

13

14

15

16

6,5

5,5

6,9

8,1

6,6

6,2

5,1

Tyytyväisyys lähiesimieheen kohtuullista
Esimiestyöllä on merkittävä vaikutus työhyvinvoinnin 
ylläpitämisessä ja rakentamisessa. Kunta-alalla lähiesi-
miehen johtamistyö arvioidaan kohtalaiseksi. Lähiesi-
miehen johtamiseen ollaan tyytyväisimpiä teknisellä ja 
sosiaalialalla, joissa yli 62 prosenttia pitää esimiehensä 
johtamista hyvänä. Heikoimmat arvosanat esimiestyö 
saa terveysalalla, jossa hieman alle puolet kokee esimies-
työn hyväksi. Yleisellä alalla esimiestyö koetaan hieman 
positiivisemmin kuin terveysalalla, mutta sieltä löytyy 
myös muita aloja runsaammin esimiestyöhön kriittisesti 
suhtautuvia.Yleinen ala on siis muita aloja vahvemmin 
jakautunut esimiestyön suhteen.

Kuntatyössä koetaan aikapainetta
Kuntatyöntekijät kokevat työtehtäviensä 
suorittamiseen käytettävissä olevan ajan 
haasteelliseksi. Kuntatyöntekijöistä 48 
prosenttia kokee ajan riittävän työteh-
tävien hoitamiseen ja 27 prosentin 
mielestä aikaa on liian vähän. 

Aikapaine näyttäisi helpotta-
neen hieman edellisestä vuodesta 
teknisellä, terveys- ja sosiaalialalla. 
Sen sijaan yleisellä ja etenkin sivis-
tysalalla on tässä suhteessa aiempaa 
enemmän kriittisiä vastaajia. 

Ero ajan riittävyydessä teknisen alan 
ja terveysalan välillä on suuri. Terveys-
alan työntekijöistä vain 37 prosenttia on 
sitä mieltä, että työaika riittää työtehtävien 
suorittamiseen. Sen sijaan 58 prosenttia tekni-
sen alan ja 54 prosenttia sosiaalialan työntekijöistä 
kokee, että työtehtävät ja käytettävissä oleva työaika 
ovat tasapainossa.

Henkilöstön riittävyydessä toimialoittaisia eroja
Ajan riittävyyden ohella tärkeä työpaikan 

resursseista kertova mittari on kokemus 
työn määrästä suhteessa työntekijöiden 

määrään. 
Henkilökunnan riittävyyden kokemi-

sessa ei löydy suurta vaihtelua toimi-
aloittain vuosien 2009 ja 2010 välillä. 
Vuoden 2010 tuloksissa sivistysala 
eroaa selvästi myönteisellä tavalla 
muista toimialoista henkilökunnan 
määrän riittävyyden osalta. Toimialan 

vastaajista 60 prosenttia pitää henki-
löstön määrää riittävänä työmäärään 

nähden. 
Yleisellä ja teknisellä alalla noin kaksi 

viidestä kokee työmäärän ja työntekijöiden 
riittävyyden olevan tasapainossa. Huolestuttavin 

tilanne on sosiaalialalla ja etenkin terveysalalla, joissa 
enemmistön mielestä henkilöstön määrässä on vajetta. 
Sosiaalialalla kriittisten vastaajien määrä on lähes 40 pro-
senttia ja terveysalan vastaajista yli 50 prosenttia kokee 
henkilöstönsä riittämättömäksi työmäärään nähden.

Yhä useampi suosittelisi työpaikkaansa
Kuntatyöntekijöistä 82 prosenttia on valmis suosit-
telemaan työpaikkaansa tuttavalleen. Suosittelijoita on 
3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2009 ja 
8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2008. Myös 
toimialoittain suosittelijoiden määrä on ollut vuosittain, 
yleistä alaa lukuun ottamatta, vähintään yhtä korkea 
kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2009 tapaan sivistysalan työntekijät suositte-
levat työpaikkaansa kaikista useimmin. Heistä peräti 86 
prosenttia pitää työpaikkaansa suosittelemisen arvoisena. 
Alhaisin prosentti on teknisellä alalla, jonka työntekijöistä 
78 prosenttia suosittelisi työpaikkaansa. 

Verrattuna vuoteen 2009 tyytyväisyys esimiestyösken-
telyyn pysyi edelleen 57 prosentissa. Toisin kuin vuonna 
2010, vuonna 2009 esimiestyössä ei ollut havaittavissa 
eroja toimialojen välillä. Sosiaalialalla esimiestyö nähtiin 
viime vuotta hieman positiivisemmassa valossa, yleisellä 
alalla oltiin viime vuotta hieman kriittisempiä ja muilla 
toimialoilla pysyttiin viime vuoden luvuissa. 

Näin tutkimus tehtiin

Kyselyyn valittiin tutkittaviksi ositetulla otannalla 
1000 työ- tai virkasuhteista kuntatyöntekijää. 

Otoslähteenä toimi Kevan rekisteri kuntaorganisaa-
tioissa työskentelevistä työntekijöistä. Mukana on 
myös henkilöitä, jotka ovat vakuutettuna valtion 
eläkejärjestelmässä. Tällaisia ovat esimerkiksi perus-
koulun opettajat.

Haastattelut suoritettiin puhelimitse markkinatutki-
musyrityksen toimesta. Vastaajat edustavat vuoden 
2009 lopun kunta-alan työntekijöitä sukupuolen, 
iän, ammattialan, työsuhdetyypin, alueen sekä 
kunta organisaation muodon osalta.

Muutama kysymys on sanamuodoltaan viimevuo-
tisesta poikkeava tai kokonaan uusi, joten niistä ei 
esitetty vertailulukua edelliseltä vuodelta. 

Kunta-alan työhyvinvointia kuvaava indeksipisteluku 
on laskettu kysymysten 1-9 ja 14 perusteella. Nämä 
kysymykset on esitetty kaikkina kolmena vuonna 
vastaajille. 

Työhyvinvoinnin erojen tarkastelussa tilastollisena 
testinä käytettiin Pearsonin khin²-testiä, jonka 
havaittujen merkitsevyyksien päättelyssä käytettiin 
1 % riskitasoa. 

Tällä aukeamalla on esitetty työntekijäryhmittäisiä 
eroja sisältäneistä teemoista kolme mielenkiin-
toisinta.

Työpaikkaansa suosittelevat, %
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Kuntatyön haasteita
• Ajan riittävyys työtehtäviin 
• 37 % terveysalan vastaajista kokee 

työajan riittävän työtehtävien 
suorittamiseen

• 40 % sosiaalialan vastaajista kokee 
henkilöstön määrän riittämättömäksi

• Tiedonkulkua pidetään tärkeänä, mutta 
siinä on paljon kehittämistä

• Osaaminen ja työntekijöiden voimavarat 
• 82 % kuntatyöntekijöistä suosittelisi 

työnantajaansa
• 62 % teknisellä ja sosiaalialalla 

työskentelevistä pitää esimiestyötä 
hyvänä

• 70 % sivistysalalla työskentelevistä pitää 
vaikutusmahdollisuuksiaan omassa 
työssään hyvinä

Kuntatyön vahvuuksia

Olen tyytyväinen lähimmän esimieheni 
johtamistapaan, %
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Minulla on riittävästi aikaa saada työni tehdyksi, %
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Työpaikallani on riittävästi työntekijöitä, % 

 Samaa mieltä   En samaa enkä eri mieltä   Eri mieltä

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Yleinen Tekninen Terveys Sosiaali Sivistys

40

22

38
44

27

21

52

36

60

17
23

25

39

24

32


