
3.2 Tyoorganisaatiot ja johtaminen 

TyoOrganisaatioiden luonne ja johtaminen 

Aiemmissa organisaatioteorioissa tyoorganisaatio on ymmar

retty selkeasti maariteltavaksi kokonaisuudeksi. Rakenteet ero

tetaan ihmisista ja heidan valisistaan inhimillisista prosesseista. 

Tallaista organisaatiota maarittaa viisi tekijaa (Hosking ja Mor-
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ley 1991, viitaten Meyer ym. 1985): 

1. Organisaation henkilostoa yhdistaa jasenyys organisaatioon 

seka selkeat rajat muihin organisaatioihin ja ymparistoon. 

2. organisaatiolla on oma identiteetti, jonka organisaation ja

senet jakavat ja jonka organisaation ulkopuoliset tuntevat ja 

tunnustavat. 

3. Organisaatiolla on selkea paamaara tai tavoite, joka on sen 

jasenten tiedostama ja ainakin osittain jakama ja toteutta

mao Tata kuvastavat henkiloston yhteiset tavoitteet, arvot 

ja visiot, joita on esitetty organisaation strategioissa ja jotka 

heijastuvat organisaation toiminnassa. 

4. organisaatiolla on muodollinen rakenne, joka on yleensa 

tarkasti kuvattu. Rakennetta ilmentavat organisaatiokaa

viot, jotka kuvaavat ja maarittavat, kuka vastaa kenelle ja 

mista. Ne myos tarkentavat kommunikointia ja selkeyttavat 

auktoriteettilinjoja. Moderneissa organisaatioissa nama ra-

kenteet on kuvattu jokseenkin pysyvina. 

5. Organisaatio ja ymparisto ovat erillisia yksikkoja. Organi

saatio ja sen ulkopuoliset tahot ovat keskenaan vaihtosuh

teessa, eivatka suorassa vuorovaikutussuhteessa ( Huhtala 

2006).  

uudemmat myohaismodernit organisaatioteoriat puolestaan 

korostavat sita, ettei ole olemassa tiettya ylivoimaista tapaa ym

marta a organisOintia, tyoorganisaatioita ja johtamista, vaan on 

monia eri tapoja ymmartaa niita. Naiden eri tapojen valilla ei 

pyrita lbytamaan tai edes oleteta olevan mitaan loogista link

kia. Tasta nakbkulmasta organisaatio on prosessi, jossa neuvo

tellaan jatkuvasti siita, mika organisaatio itsessaan on ja roiten 

asioita jarjestetaan. Taman hetken organisaatioteoriat kuvaavat 

organisaatiorakenteet muuttuviksi, jopa kaoottisiksi, verkos

toiksi ja prosesseiksi. Taman ajan tietoyhteiskunnassa raken

teet mielletaan verkostomaisiksi (Castells 1996, 2001). JatkU-

vasta muutoksesta on tullut melkeinpa ainoa pysyva asia. Tyb

yhteisojen arjessa muutos saattaa ilmeta mm. tyon pirstaloitU

misena (Lehto ja Sutela 2004) seka epavarmuutena ja ahdistU-

neisuutena (Knights ja Willmott 1999). Toisaalta organisaatiOt. 
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leen itseaan muokaten ja seka tilanteen etta ymparistbl1 {l1u

kaan muokkautuen, voivat tyontekijoiden mielesta o11a mieleO-

kiintoisia ja haastavia tyoyhteisbja (Huhtala 2004). .\ 
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miehen vaihtumista (39 %), tyoaikoja (23 %), palkkaustapoja 

(23 %), siirtymista uuteen tyoyhteisoon (21 %) ja tyopaikan 

omistussuhteita ( 16  %). 
Muutoksia tyopaikalla ilmoittivat hie man useammin naiset 

(50 %) kuin miehet (43 %). Sosioekonomisen aseman mukaan 

tarkasteltuna muutokset olivat yleisimpia ylempien (56 %) ja 

alempien (53 %) toimihenkiloiden tyopaikoilla kuin t
yonte

kijoiden (41 %) tyopaikoilla. Tyonantajasektore
ittain eniten 

muutoksia oli ollut valtion ja kunt
ien liikelaitoksissa (68 %). 

Toimipaikan ja organisaation suuri ko
ko oli yhteydessa muu

tosten yleisyyteen. Ammattialoittain muutokset olivat yleisim

pia hallinto- ja toimistotyossa (55 %) seka terveys- ja sosiaa

lialan toissa (54 %). Ilmoitetut muutokset erosivat tyon luon-

teen perusteella tarkasteltuna. 

Tyopaikalla ilmoitti tapahtuneen muutoksia viimeisen 

kolmen vuoden aikana 56 % tietotyossa, 53 % palvelutyossa ja 

42 % tuotantotyossa tyoskentelevista pa
lkansaajista. 

Tiimityo yleistynyt 
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• Tiimityo paaasiallisena tyon organisoin
nin muotona edelleen yleistynyt 

• Yleisinta tiimityo sosiaali- ja terveysalalla 

Tiimimaisella tyotavalla tarkoitetaan tyo
skentelya pysyvas

sa tyoryhmassa, jolla on yhteinen tehtava se
ka mahdollisuus 

suunnitella itse tyotaan ja paattaa keskinaisesta tyOnjaosta. 

Vuonna 2006 paaasiallisesti tiimimaista tyota teki 52 % palkan

saajista, kun heita ali 4 1  % vuonna 2003 ja 36 % vuonna 2000. 

Osittain tai tilapaisesti tiimimaisesti tyotaan teki 30 % palkan

saajista, mika on sama kuin vuonna 2003. Ei lainkaan tiimi

tyota tekevien osuus oli kolmivuotiskautena vahentynyt 28 %:5ta 

1 8  %:iin. Tiimityo ali lisaantynyt seka toimihenkiloilUi et

ta tyontekijoilla, mutta yleisinta se ali toimihenkiloilla (ylem

mat toimihenkilot 54 % paaasiallisesti ja alemmat toimihenki

lot 57 %). Tiimimainen tyotapa paaasiallisena tyom
uotona ali 

kolmivuotiskautena yleistynyt eniten valtiolla (42 %:sta 61 %:iin). 

Myos kunta-alalla tiimityo oli yleistynyt ja oli yleista
 (58 °A, 

paaasiallisesti) . Ammattialoittain tiimityo paaasiallisena tyo

muotona oli yleisinta terveydenhuo
lto- ja sosiaalialalla (68 %) 

ja tyon luonteen mukaan palvelutyossa (59 %) (taulukko 12). 

Taulukko 12. Tiimimainen tyotapa t" I 
2006, % palkansaajista (perkio-Ma:�'� 

uonteen m.�k�an vuonna 2000, 2003 ja 
e a ym. 2006 Pllramen ym 2000 , ,2003) 

vuosi tyon luonne ei lainkaan osittain tai tilapaisesti paaasialiisesti 

2000 tietotyo 23 45 32 
palvelutyo 29 31 39 
tuotantotyo 32 30 37 
kaikki 28 36 36 

2003 tietotyo 26 33 40 
palvelutyo 25 29 45 
tuotantotyo 37 24 38 
kaikki 28 30 41 

2006 tietotyo 15 32 52 
palvelutyo 15 26 59 
tuotantotyo 25 32 42 
kaikki 18 30 52 
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na 1997. Tybntekijat (37 % melko tai taysin riittamatbnta) ar

vioivat tiedonkulun heikommaksi kuin ylemmat toimihenkilbt 

(77 % melko tai taysin riittavaa). Tybnanta
jasektoreittain eroja 

ei ollut. Tiedonkulku arvioitiin pa
remmaksi pienilla kuin suu

rilla tybpaikoilla. Ammattialoittain tiedonkulku arvioitiin
 par

haaksi maataloustybssa (91 %, n =' 22) seka terveys- ja sosiaa-

lialan tybssa (74 %) (kuva 34). 

Tyoilmapiiri ja tyotoverisuhteet 
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• Tybilmapiiri parantunut vuodesta 1997 lahtien 

• Tybtovereiden valit parantuneet va
ltion tybpaikoilla vuodesta 2003 

Palkansaajien mukaan tybpaikan ilmapiiri oli vuonna 2006 

useammin vapautunut ja mukava (82 %) kuin jannittynyt ja 

kirea (16 %). Mybnteinen kehityssuunta nakyi vu
osien 1997-

2006 valilla. Ilmapiirin jannittyneeksi ja kireaksi
 kokevien 

osuus oli vahentynyt tasaisesti (16 % vuonna 2006 enemman 

jannittynyt ja kirea, 24 % vuonna 1997). Vastaavasti ilmapii

ria vapautuneena ja mukavana pitavien osuus oli lisaan
tynyt 

tasaisesti (82 % vuonna 2006 enemman vapautunut ja muka

va, 75 % vuonna 1997). Eri sosioekonomisten ryhmien eika eri 

tybnantajasektoreiden valilla ollut 
eroja arvioissa ilmapiirin ki

reydesta tai vapautuneisuudesta vu
onna 2006. Mybskaan am

mattialoittain tai tybn luonteen mukaan erot eivat olleet mer-

kitsevia. 
Toinen tutkittu ulottuvuus oli il

mapiirin kannustavuus-

ennakkoluuloisuus. Tybpaikan ilm
apiirin arvioi kannustavaksi 

ja uusia ideoita tukevaksi 60 % seka ennakkoluuloiseksi ja 

vanhoista kaavoista kiinnipitavaks
i 37 % palkansaajista. Muu

tosta ei ollut verrattuna aiempiin vuosiin. Naisten arviot (65 % 

kannustava) olivat edelleen miehia mybnteisempia (55 %). 

Ilmapiiri oli useimmin kannustava ylemmilla (71 %) ja alemmilla 

(63 %) toimihenkilbilla seka ennakkoluuloine
n tybntekijbilla 

(47 %). Ilmapiiri koettiin kannustavaksi usei
mmin kunnissa 

(66 %) ja valtioBa (65 %) seka ennakkoluuloiseksi valti
on ja 

kuntien liikelaitoksissa (42 %) seka yksityisella sektorilla (40 %). 

Ilmapiiri oli kannustavin pienilla, aB
e 10 henkilbn toimipai

koilla (66 %). Ammattialoista ilmapiiri oli kannustavin terv
eys

ja sosiaalialan tybssa (71 %) seka hallinto- ja toimistotybssa 

(69 %). Ilmapiiri oli ennakkoluuloisin kuljetus-
ja liikennetybssa 

(58 %) seka teollisuus-, valmistus-, asennus-, louhin
ta- ja 

rakennustybssa (52 %). 

Tybn luonteen mukaan tarkasteltuna enemman kannus-

tavaksi ja uusia ideoita tukevaks
i ilmapiirin arvioi tieWty6S

sa ja palvelutybssa 66 % seka tuotantotybssa 44 % palkansaa-
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tusten tarkoitukselliseksi synnyWimiseksi, edistamiseksi ja to

teuttamiseksi tyotebtavassa, rybmassa tai organisaatiossa in

novaatioon osallistuvien yksiloiden
, rybman tai organisaation 

byOdyttamiseksi (Lansisalmi 2004, West ja Fan 1990). LuovuuS 

on innovaatioiden ja innovatiivisuu
den edellytys. Innovaatio

ta voidaan pita a luovuuden onnistu
neena toteutuksena (Miron 

ym.2004). 
Tyotovereiden valeja piti tyopaikall

a erittain tai kobtalaisen 

byvina 80 % palkansaajista, eika muutosta aiempiin vuosiin 

ollut. Naisten arviot (78 % byvat) olivat edelleen bieman bei

kommat kuin miebilla (81 %). Ylempien ja alempien toimiben

kiloiden ja tyontekijoiden valilla ei
 ollut tilastollisesti merkit

sevaa eroa. Eniten kielteisia arvioita
 tyotoverisubteista oli kun

nissa (10 %), mutta erot sektoreiden valilla eivat oll
eet tilastol

lisesti merkitsevia. Myonteista kebitys vuodesta 2003 oli
 val

tiolla seka valtion ja kuntien liikela
itoksissa, joissa oli entista 

enemman tyotovereiden valit byvaksi arvio
ivia. Valtiolla erit

tain tai kobtalaisen byviksi tyotover
eiden valit kokevien maara 

kasvoi 77 %:sta 83 %:iin seka valtion ja kuntien liikelaitok
sissa 

79 %:sta 86 %:iin. Arvioissa tyotoverisubteista ei ol
lut eroja am

mattialoittain tai tyon luonteen mukaan. Parhaat tyotoverisuh

teet olivat pienilla aile 10 benkilon t
yopaikoilla, joissa 85 % pi

ti tyotovereiden valeja erittain tai m
elko hyvina. 

Vuonna 2006 tukea ja apua tyotov
ereilta erittain tai mel-

ko paljon oli saanut 73 % palkansaajista, eika muutosta edel

lisiin vuosiin ollut. Sukupuolten val
illa ei ollut eroja. Edelleen 

nuoremmat ikaryhmat kokivat saavansa tyotoverien tuk
ea ja 

apua bieman useammin kuin vanbemmat. Eri sosioekonomi

sissa rybmissa ei ollut eroja. Ammattialoittain eniten tukea 

ja apua tyotovereilta saivat tervey
denhuolto- ja sosiaalialalla 

(80 % melko tai erittain paljon) seka kaupal
lisella alalIa (77 % 

melko tai erittain paljon) tyoskenteleva
t. 

Johtaminen ja esimiestyo 
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• Johdon koettu kiinnostus benkilosto
n terveydesta ja byvinvoinnista 

paras 

pienilla tyopaikoilla 
• Kokemukset esimieben oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuu

desta 

lisaantyneet vuodesta 2003 

Erittain tai melko paljon tukea ja apua esimiebelta sai 570/0 

palkansaajista vuonna 2006 eli suu
nnilleen samoin kuin VUo

sina 1997-2003. Sukupuolten, ian, 
sosioekonomisten ryhrnien 

ja tyonantajasektoreiden valilla ei m
yoskaan ollut eroja esi

rnie-

hen antamassa tuessa ja avussa. Eroja ei myoskaan ollut eri afTl
-

mattialojen tai tyon luonteen mukaan. . 
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Ja asennustyossa seka kul' etus- ' .. ' . 
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Ja lllkenneammateissa 

. . 0 yvm va an tal ei lainkaan) 
ESlmlehen koettu oikeudenmuk . , " , .. 
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desta 2003 . 11 ' ., ,' 

alsuus oll lIsaantynyt vuo-

saa 'ista 
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.
o Ol� Sllt� k�syttiin ensimmaisen kerran. Palkan

me�ko U�:i�
o
�
�
k
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d
lesta esu�ies ��hteli tyontekijoita vahintaan 

I eu enmukaIsestl]a ta r '  
osuus vuonna 2003 oli 82 o/t E' . 

sapuo
.
lsestl, kun vastaava 

na ja tasa uolisena 
o. s�mle�ta pit! oikeudenmukaise-

(63 %) nikivat kObt
m
el
e
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O �k
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d
m tal ei koskaan 10 %. Miehet 

Ol eu enmukaisek ' . 
naiset (54 %). 

Sl useammm kuin 

Kuten vuonna 2003 t ont k' .,' 
useimmin kobtel "Y. e IJaasemassa olevat arvioivat 

" . .  
unsa epaOlkeudenmukaiseksi (12 o/t) . 1 

mat tOlmlhenkilot useimmin k 
0 Ja y em

(65 01<) T ., . 
obtelunsa oikeudenmukaiseksi 

o .  yonantaJasektoreittain nakemyksissa ei 011 t . . 
keudenmukaisuus r k '  . .  ".. 

u eroJa. 01-

Ia kolmi vuotiska u t��a �� �e����a
lI��a� �!.n yt, 

y ksi t�isell� sektoril

Ammattialoilta useimmin epaoike d 
.nn a

�
n
.
a tal hyvm usein). 

vat palvelutyota tekevat (14 01<) 
u enmu alsta kohtelua koki

lilla eivatka tyon luonte 
0 k mutta erot ammattialojen va

ko 13). 
en mu aan oBeet merkitsevia (tauluk-

Ta�lukko 13. Johtamisen koettu oikeuden . 
tal melko usein), % palkansaajista (perkiO���::'�us vuonna 2��3}a 2006 (erittain 

a ym. 2006, Pnramen ym. 2003) 
v.2003 v.2006 

kaikki 55 59 

miehet 59 64 

naiset 52 55 

sosioekonominen asema 
ylempi toimihenkil6 61 65, 

alempi toimihenkil6 54 57 

ty6ntekija 52 56 

tyonantajasektori 
valtio 62 55 

kunta 52 54 

valtion tai kunnan liikelaitos 57 66 

yksityinen 55 62 



v. 2003 v.2006 

tyon luonne / ammattiala 
60 61 

tietotyo 
tekninen, tieteellinen, lainopillinen, 

humanistinen ja taiteellinen tyo 58 59 

hallinto- ja toimistotyo 
62 63 

52 57 

palvelutyo 
terveys- ja sosiaalialan tyo 53 56 

kaupallinen tyo 
50 62 

muu palvelutyo 
52 53 

52 58 

tuotantotyo 
maataloustyo 

73 61 

kuljetus ja liikenne 
52 54 

perusteollinen tyo, valmistus- ja 

asennustyo, louhinta- ja rakennustyo 50 59 

Henkinen vakivalta tyossa 

• Henkisen vakivallan kohteena tunsi ole
vansa S % palkansaajista 

• Henkisen vakivallan kokeminen hieman lisaantynyt vuodesta 2003 

• Henkista vakivaltaa eniten kunta-alalla 
(7 %) 

Henkista vakivaltaa tyossa tunsi S % palkansaajista, miehis

ta 4 % ja naisista 6 % vuonna 2006. Joskus (vastausvaihtoeh

dot "kylla, talla hetkella" ja "kylla ai
emmin, en enaa") henkis

ta vakivaltaa oli kokenut 11 % palkansaajista. Henkisen vaki

vallan kokeminen oli hie man lisaantynyt vuodesta 2003, jol


loin 3 % tunsi olevansa henkisen vakivallan
 kohteena. Sosio

ekonomisen aseman mukaan kiusaamista ilmoittivat useimmin 

alemmat toimihenkilot (6 % tall a hetkella). Kunta-alalla tybS

kentelevat kokivat edelleen eniten h
enkista vakivaltaa tybssa 

(7 % talla hetkella). Ammattialoista henkisen vakivallan 
koh

teena tunsivat useimmin olevansa kuljetus- ja liikennetybn

tekijat (8 %), palvelutyontekijat (7 %) seka terveys- ja sosiaali

alalla tyoskentelevat (6 %). Tyon luonteen mukaan eniten hen

kista vakivaltaa oli palvelutyossa (6 %
) ja tietotyossa (S %) seka 

vahiten tuotantotyossa (4 %). 

Tyotyytyvaisyys 

112 

• Tyotyytyvaisyys hieman heikentynyt vuosista 1997-2003 . 

• Tyotyytyvaisyys lisaantyy ian mukana: vanhemmat tyytyvaisempia kllln 

nuoremmat 

TyotJ?'tyva
.
isyys oli hieman heikentynyt vuosista 1997-

2??�
.: 
KUltenkm palkansaajista 78 % oli erittain tai melko tyyt 

valSla tyohonsa ja 6 % erittain tai melko tyytymatt" ... S .
y

ekonomisen h .. .. 
omla. OSlO-

. .. k ' . 
r� ma� mukaan tyotekijat olivat tyytymattomim-

pIa um tOlmlhenkllot. Valtion 'a kunnan .. .. .. 
laitosten tyontekl'J"'t I' 

.J. 
seka nuden luke-

a 0 lvat tyytyvalsem ... k . . . 
tyontekijat N ' t r . . . 

pIa um yksltYlssektorin 

het. Tyotyyt
' a

.
�se 0 lvat t

.
yyt�a�sempia tyohonsa kuin mie-

yvalsyys param myos Ian m 'T A . . 
tyytyvaisimpl' a" olt" 

yo a. mmattIalOlttain 
nn maataloustyos " k' . 

alan tOissa. Tyon luont k 
sa se a terveys- Ja sosiaali-

. . 
een mu aan tuotantotyossa t " t ... 

syys oh helkoin (taulukko 14). 
yo yytyvaI-

Taulukko 14 Tyot t ... 
... 

. yy yvalsyys vuonna 1997 2000 . 
tyytyvamen), % palkansaajista (Perkio-Mak r' 

,2003 Ja 2�06 ( erittain tai melko 

2003) 
e a ym. 2006, Pnrainen ym. 1997,2000, 

kaikki 
miehet 

naiset 

sosioekonominen asema 
ylempi toimihenkilo 

alempi toimihenkilo 

tyontekija 

tyonantajasektori 
valtio 

kunta 

valtion tai kunnan liikelaitos 

yksityinen 

tyon luonne / ammattiala 
tietotyo 

t k . . e nlnen, tleteellinen, lainopillinen 
huma . f . 

' 
nls Inen Ja taiteellinen tyo 

hallinto- ja toimistotyo 

palvelutyo 
terve . 

ys- Ja sosiaalialan tyo 

kaupallinen tyo 

muu palvelutyo 

tuotantotyo 
maataloustyo 

kuljetus ja liikenne 
perusteoll" .. 
asennust 

I
.
nen tyo, valmistus- ja 

yo, louhlnta- ja rakennustyo 

v. 1997 v. 2000 v.2003 v.2006 

83 84 81 78 

84 84 76 75 

82 85 81 81 

87 87 85 82 

83 85 82 80 

81 82 77 74 

84 87 88 83 

85 86 85 83 

80 90 73 85 

83 83 79 76 

84 86 83 80 

87 86 83 79 

81 86 83 82 

83 84 84 82 

87 86 85 84 

84 83 83 80 

78 82 84 77 

82 82 75 73 

82 82 73 86 

84 86 75 72 

81 81 76 72 
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Tyoyhteisojen ilmapiirikyse/yt ja kehittamishankkeet 

• Tyoyhteisojen kartoitus- ja kehittamistoiminta lisaantyy edelleen 
• Kartoitus- ja kehittamistoimintaa eniten suurilla tyopaikoilla ja julkisella 

sektorilla 

Tyoyhteison tilan kartoitus- ja kehittamistoiminta oli edel
leen yleistynyt. Vuonna 2006 tyoilmapiirikysely oli tehty 70 % 
palkansaajan tyopaikoilla ja tyoyhteison kehittamishanke 58 % 
tyopaikalla. Vastaavat osuudet vuonna 2003 olivat 60 % ja 
46 % . Naiset raportoivat seka ilmapiirikyselyita etta tyoyhteison 
kehittamishankkeita hieman enemman kuin miehet. Vanhem
mat kertoivat omalla tyopaikallaan tehdyn seka ilmapiirikyse
lyita etta tyoyhteison kehittamishankkeita enemman kuin nuo
ret. Seka ilmapiirikyselyita etta kehittamishankkeita oli tehty 
useimmin ylempien ja alempien toimihenkiloiden kuin tyon
tekijoiden tyopaikoilla. 

Toimipaikan ja organisaation koko oli yhteydessa seka tyoil
mapiirikyselyiden etta tyoyhteison kehittamishankkeiden teke
miseen. Suurilla tyopaikoilla tehtiin enemman kyselyita ja ke
hittamishankkeita kuin pienilla. Valtiolla (84 %) seka valtion ja 
kuntien liikelaitoksilla (85 %) tehtiin useimmin ilmapiirikyse
lyita. Kehittamishankkeita tehtiin useimmin valtiolla ja kunta
ala11a (valtio 67 %, kunnat 63 % ja liikelaitokset 69 %). Tieto
tyossa seka ilmapiirikyselyita etta tyoyhteison kehittamishank
keita tehtiin eniten, toiseksi eniten palvelutyossa ja kolman
neksi tuotantotyossa. Ammattialoittain eniten ilmapiirikyselyja 
tehtiin hallinto- ja toimistotyossa (76 %), tiede- ja taidepoh
jaisessa tyossa (75 %), kaupallisessa tyossa (73 %) seka sosiaali
ja terveydenhuollon tyossa (72 %). Eniten tyoyhteison kehit
tamishankkeita tehtiin sosiaali- ja terveydenhuollossa (68 %) 
(kuva 35). 

Yrittajien ja maata/ousyrittiijien tyoyhteisot 

• Yrittajien ja maatalousyrittajien tyoyhteisot nayttaytyivat toimivina 
• Yrittajien tyotyytyvaisyys hyva 

Yrittajia ja maatalousyrittajia verrataan tassa palkansaajiin 
eli ylempien ja alempien toimihenkiloihin seka tyontekij6i
den ryhmaan. Yrittajat ja maatalousyrittajat yhdistettiin luo
kaksi "yrittajat ja maatalousyrittajat" seka tyontekijat, ylemmat 
ja alemmat toimihenkilot luokaksi "palkansaajat". 

Yrittajista ja maatalousyrittajista 24 %:l1a oli viime vuosi-
na oli muutoksia tyossa, mika on selvasti vahemman kuin pal
kansaajilla (50 %). Kuten palkansaajilla, muutokset olivat he�l
la useimmiten koskeneet tyotehtavien sisaltba (75 %). Yrittaj!l-

I tyiiilmapiirikysely 2003 tyiiyhteisiin kehittamishanke 2003 
tyiiilmapiirikysely 2006 

I 
I tyiiyhteisiin kehiWimishanke 2006 tyiin luonne / ammattiala � ____ " ___ 68 

TIETOTYO 
�I-�iijiiiiiiiiiiiiiiiiiil�; 

tekninen, tieteellinen, lainopillinen, 
humanistinen ja taiteellinen tyii �iiiiiiiiiiiii�iiii •• " 

hallinto- ja toimistotyii t-�iiiiii�iiiiiiiiiiii�. 
PAlVElUTYO 

terveys- ja sosiaalialan tyii �ii�ii�iiiiiiiiiiiiill" 
kaupallinen tyii 1-------........ -----

muu palvelutyii 

TUOTANTOTYO 

maataloustyo 

kuljetus ja liikenne 

perusteollin t·· . en yo, valmlstus- ja asennustyii, 
louhinta- ja rakennustyii 

I-

I--�""--

��iiiiiIi._ 

I--

KAIKKI r-........ -----�--

o 1 0  20 30 40 50 kuva 35 .. . 60 70 80 90 100 0/0 
vu . Tyopalkalla tehdyt t · · '1 .. 'k (P Onna 2003 ja 2006 ammatt��1 m�p"r�. yselyt ja kehittamishankkeet (on tehty) erkio-Makela ym 2006 p" I� an Ja tyon luonteen mukaan, % palkansaajista . , ,,ramen ym. 2003) 
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1 ·· · maatalousyriWijiWi muutokset olivat kuitenkin koskeneet a Ja 
. 

c··t 26 Of< tybaikoja useammin kuin palkansaajill
.
a (40 % ynt a

.
Ja

.
,
. . 

.0 
palkansaajat). Tiimitybn yleisyyde��a el 

.
o�lu� eroa ynttaJlen Ja 

maatalousyrittajien seka palkansaaJlen valll
.
la. 

. . . 
Yrittajilla ja maatalousyrittajilla (:9 % ama ta

.
� hyvm 

o
use

.
m) 

olivat tybn tavoitteet selkeammat kum palkansa�Jl11� (70 
.
�o al

.
�a 

tai hyvin usein). Mybs yhteisia tavoit�ke:k�stel�Ja �ldettlln rnt

tavampina (95 % taysin tai melko ruttavastl) Ja
. 
tl:�o�kulkua 

parempana (96 % taysin tai melko riittav�a). YnttaJ3t Ja m
.
a�

talousyrittajat arvioivat ilmapiirin enemman vapautuneeksl Ja 

mukavaksi (95 %) seka kannustavaksi ja uusia i�eoita t�kev�ksi 

(80 %) useammin kuin palkansaajat. Tybtoverelden vallt arVlOl

tiin paremmiksi (93 % erittain tai kohtalaisen hyvat), mutt�
.
:yo

tovereilta saatavassa tuessa ja avussa ei ol1ut eroa palkansaaJlm. 

Henkista vakivaltaa koki vain 2 % yrittajista 
.
ja maat�lo

.
us

yrittajista. He mybs olivat tyytyvaisempi� nykylseen :yoho�

sa (89 % erittain tai melko tyytyvainen) kum palkans
.
aaJat. Ty�

yhteisbn ilmapiirikyselyt ja kehitt�mish�n��eet �hvat harvl-
. 

mpia mika on luonnollista, sll1a ynttaJat tyoskentelevat naIse , 
. .. . .  

t ..
. 

usein yksin tai hyvin pienissa tybyhteisbissa. YnttaJls a Ja 
.
maa-

1 ·tt···· t·· 36 OlO kertoi viimeisen kolmen vuoden aIkana ta ousyn aJls a 1l 
tehdyn ilmapiirikyselyn ja 24 % kehittamishankeen. 

Tyoorganisaatiot ja johtaminen �yo ja terveys 
-haastatte/un ja Tyo% barometrm va/ossa 

Tyb ja terveys -haastattelun tuloksia vuodelta v?idaan osittain 

verrata tybministeribn Tybolobarometnn tulokSlln. 

Paaasiallisesti tiimimaista tybta teki Tyb ja terveys -haastat

telun mukaan noin puolet palkansaajista vuonna 200� (Per

kib-Makela ym. 2006), mika oli huomattavasti suurempl 
.
osuus 

kuin Tybolobarometrin 2005 tulos (38 % paaosin) (YI�stalo 

2006). Mybs tiimitybn maara oli haastattelun mukaan ylelsem

paa kuin Tybolobarometri 2005 -tutkimuksessa. Yhteise: ta�OI� 
tekeskustelut olivat molempien tutkimusten mukaan flltt

.
av1 

kolmen neljasosan mukaan, eika osuus ol1ut muuttunut vume 

vuosina kummassakaan tutkimuksessa. Mybs tiedonkulussa tu

lokset olivat samansuuntaiset: Tyb ja terveys -haastattelussa ha-

I ··tt·· dessa Tyooloba-vaittiin hienoinen lasku tiedonku un III a� 
. 
. 

. 
t3 sin rometrin 2005 mukaan aiempaa harvempl vastaaJa oh

. 
Y 

. . . 
·Ttys on aVOlnta. samaa mielta siita etta tybpalkan tletoJen va I 

Esimiehen tues�a ei oUut juuri muutoksia 2000-luvu11a kum
k· usvuo-mankaan tutkimuksen mukaan (Tyb ja terveys tut 1m 

s . T .. ·a tervey det 2000-2006 ja Tybolobarometn 2001-2005). yo J 
... 

.. 
. 

d k ·suus hsaantYI -haastatteluissa esimiehen koettu Olkeu enmu aI ta-vuodesta 2003 vuoteen 2006. Tybolobarometrien mukaan 
ut. . e vuosma ]11 sapuolisessa kohtelussa ei ol1ut muutosta Vllm ' 

ksiin . uutosehdotu ta esimiesten rakentavassa suhtautumlsessa m 
20J5). oli lieva pudotus (76 % vuonna 2004 ja 73 % vuonna 

]ohtamistapojen muutokset saivat Tybolobarometrin 2005 mukaan hieman vuotta 2004 kielteisempia arvioita. Esimiesten ja alaisten valisten ristiriitojen lisaantyminen muuttui vahenemiseksi vuonna 2005 (Ylbstalo 2006). 
Tyb ja terveys -haastattelujen mukaan tybilmapiiri on parantunut vuodesta 1997 lahtien, eika tybnantajasektoreittain ole eroja (Perkib-Makela ym. 2006, Piirainen ym. 1997, 2000, 2003). Kuitenkin Tybolobarometrin 2005 mukaan ristiriidat tybpaikoilla olivat hieman lisaantyneet 2000-1uvulla, erityisesti kunnissa (Ylbstalo 2006). Henkisen vakivallan kokemukset olivat samalla tasolla molemmissa tutkimuksissa. Tyb ja terveys -haastattelussa palkansaajista 5 % koki olevansa kiusattu vuonna 2006 ja vastaavasti 4 % Tybolobarometrissa vuonna 2005. Molempien mukaan tybpaikkakiusaamista oli eniten kunnissa (6-7 %). Tybyhteisbjen kartoitus- ja kehittamistoiminta oli lisaantynyt selvasti vuodesta 2003. Mybs Tybolobarometrin 2005 mukaan jonkinlaista kehittamistoimintaa oli ollut valtaosalla tybpaikoista ja julkisella sektorilla lahes jokaisella tybpaikalla. 

Tyoorganisaatioiden ja johtamisen tilanne Suomessa 
Tybyhteisbjen toimivuutta pidetaan yha tarkeampana kilpailutekijana. Toimivat tybyhteisbt ja hyvinvoivat yksilbt tekevat tulosta. Edella tarkasteltiin tybssa tapahtuneita muutoksia, tybn organisointia, tybyhteisbjen toimivuutta ja johtamista seka toimenpiteita, joilla naita tekijbita yritetaan hallita ja kehittaa. !arkastelun kohteena olivat erikseen palkansaajat seka yrittajat Ja maatalousyrittajat. 

Puolella palkansaajista seka neljasosalla yrittajista ja maatalousyrittajista oli tapahtunut tybpaikalla viime vuosina muutoksia, jOista useimmat koskivat tyb sisaitbja. Tiimimainen tybtapa tybn organisoinnin muotona oli yleistynyt tasaisesti vuodesta 19971ahtien. 
Kokonaisuutena muutokset palkansaajien tyborganisaatioissa ja johtamisessa vuosien 1997, 2000, 2003 ja 2006 valilla olivat pienia (Perkib-Makela ym. 2006, Piirainen ym. 1997, 2000, 2003). Palkansaajien tybn tavoitteiden selkeys ja yhteiset tavoitekeskustelut olivat pysyneet samalla, varsin hyvalla tasolla koko 2000-luvun. Tiedonkulkua pidettiin vuonna 2006 hieman heikompana kuin aiempina vuosina. Tybilmapiirissa oli mybnteinen muutossuunta vuodesta 1997 alkaen. Esimiehen koettu oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus olivat lisaantyneet lievasti verrattuna vuoteen 2003. Muuten esimiesten ja johdon toiminnassa ei ollut muutoksia. Tybtyytyvaisyys oli hieman heikentynyt vuodesta 1997 lahtien, ja henkisen vakivallan kokemukset olivat lisaantyneet vuodesta 2003. Tybyhteisbjen kartoitus- ja kehittamistoiminta oli edelleen lisaantynyt palkansaajien tybpaikoilla. 
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AIle 10 henkilbn tybpaikoilla oli parempi tiedonkulku, tyb

toverisuhteet, ilmapiiri ja tybtyytyvaisyys kuin tata suuremmil

la tybpaikoilla. Mybs tybpaikan johto koettiin kiinnostuneem

maksi henkilbstbn terveydesta ja hyvinvoinnista alle 10 henki-

Ibn tybpaikoilla. 

Yrittajien j a  maatalousyrittajien tybyhteisbt nayttaytyivat 

toimivina, ja niissa oltiin palkansaaj ia tyytyvaisempia tybhbn

sa. Yrittajilla tybyhteisbjen kartoitus- ja kehittamistoimintaa 

oli huomattavasti vahemman kuin palkansaaj illa. Yrittajien 

ja maatalousyrittajien tybyhteisbt poikkeavat kuitenkin mo

nin tavoin palkansaajien tybyhteisbista. Yrittajat ja maata

lousyrittajat tekevat itsenaista tybta, j olla usein ei ole esimies

ta tai j ohtajaa. Tybyhteisba ei valttamatta edes ole tai se on 

hyvin pieni. Tyb ja terveys -haastattelussa tutkitut tyborgani

saatioihin ja johtamiseen liittyvat tekijat kuvaavat paremmin 

palkansaajien tybta ja perustuvat valtaosin heidan tybolojaan 

koskevaan tutkimusperinteeseen. Niilla ehka ei voida kuvata 

yrittajien ja maatalousyrittajien tyborganisaatioita j a  ongel-

mia yhta osuvasti. 

Palvelutybssa suurta ryhmaa edustavat sosiaali- ja terveys-

alan tybssa kayvat (49 % palvelutybsta). Sosiaali- j a  terveysalan 

tybyhteisbjen kehittamiseen on panostettu viime vuosina pal

jon, mika nakyi mybs haastattelussa vuonna 2003 ja 2006. Tyo

yhteisbn kehittamishankkeita oli tehty eniten talla aialla ja il

mapiirikyselyjakin erittain paljon. Sosiaali- ja terveysalan tyo

yhteisbja nayttaa kuvaavan tiimimainen tybtapa, innovatiivi

nen ilmapiiri, tybtovereilta saatava tuki j a  apu seka tyytyvaisyys 

tybhbn. Toisaalta niissa tuli esiin mybs ongelmia. 

Tiedon kayttb tybssa ja tietotekniikan yleistyminen tyopai

koilla ovat muuttaneet yha useamman tybtehtavat tietotyok

si. Tietotybn tekijan (knowledge worker) termia kaytti Peter 

Drucker jo 1 9S0-luvulla. Melkein kaikkea tybta, jossa kaytehian 

ja tuotetaan tietoa, voidaan kutsua tietotybksi (Kalimo 1999). 

Blom ym. (2001)  maarittelevat tietotybn tekijan kolmen perus

teen mukaan: 1 )  tietotyblaiset kayttavat tietotekniikkaa tyos

saan, 2) heidan tybnsa vaatii itsenaista paatbksentekoa seka 

luovaa ja innovatiivista tiedon kayttba ja 3) tietotyblaisilla on 

korkea koulutustaso. 

Vuonna 2006 tietotybksi luokiteltavaa tybta teki noin 38 % 

kaikista palkansaajista (Perkib-Makela ym. 2006). Tbiden sisal

t6jen ja osaamisvaatimusten muutosten lisaksi tietotekniikka 

mahdollistaa yha joustavamman tybn tekemisen ajankohdan 

ja paikan valinnan. Tietotekninen kehitys sisaltaa monien in

novatiivisten mahdollisuuksien rinnalla mybs haasteita tyohy

vinvoinnille. Monien samanaikaisten muutosten nopeus edel

lyttaa tyborganisaatioilta valmiuksia ottaa sarna an aikaan tasa-

painoisesti huomioon seka liiketoimintojen etta tybhyvinvoin-

nin kehittamistarpeet (Tybterveyslaitos 2006). Vuoden 2006 

haastattelussa muutoksia ilmoittivat eniten juuri tietotyotii te

kevat. Tybyhteisbn toimintaa ja j ohtamista kuvaavissa Jl1Uut-

Uihteet 

�����
.
tietotrb7 te�ij

.
at erosivat tuotantotybta tekevista, eivat 

.
t 

aan �a ve utyota tekevista. Tulevaisuuden haaste onkl·n 

ml en mUlden tybnt k" 
.
..

. 
d 

. .. . 
' 
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3.3 Tasa-arvo tyossa . .. .. t i sen puute valkuttaa tyon-
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T O"yhteisoissa koettu tasa-arvo a . h-
Y . . . . .  "htyvyyteen. Tasa-arvoJO tekijoiden tyomotlVaatlOon !a

.
�yovll 

. tavoin' kohteIemalla eri 
tamista toteutetaan tyoyhtelsolssa en . t

' 
ta olevien edus-. 'k'" . eri kulttuuntaus as sukupuolten, enol alsten Ja. . 'a oolosuhteis-

taJ'ia tasapuolisesti esimerklksl palkka�kses
d
sa J ty

d tietoa ke-.
. 

"t mahdolhsuu et saa a , 
sa seka luomalla esteettoma . " .. merki-. .. T - vojohtammen tassa 
hittya tyossa Ja edeta uralla. as� ar . h . ta J' onka tavoite .. l "h lla monimuotOlsUUSJO tamlS , . ' tyksessa on a e . ' erilaisuus (Kauppinen Ja TOI
on tasa-arvo ja perusta lhmlsten 

ei tarkoi-
2002) PohJ' oismaisessa keskustelussa tasa-arvo. efl ' vanen . . .. , tta va an 

ta ihmisten valista samankaitaisuutta tal tas:�a�:�eri{aisuuden 
sukupuolten, eri-ikaisten ja eri kulttuun:a�� 3lS 'kkaus J'ota voi . . . ' tyoyhtelsoJen n , . . ' kunniOlttamlsta. Enialsuus on . . . . k'k"ytannoIS-. "d . .. . ty"yhtelsoJen ar I a 
myos tavoitteellisestl hyo yntaa 0 

11 sukupuOlen . .  1" .. tasa arvoa tarkaste aan sa. Seuraavassa tyoe aman - . ... . . kulttlluritaUS-
mukaisen eriytymisen seka sukupuoIeen, l��an

l 
J.a .. t ty6elaman 

. , d h'alta Kaslte tava .
. taan Perustuvan enlalsuu en po J . 

. d n 2006 Tyo ... .  sin vuo e tasa-arvoa koskevat tiedot per��tuvat p�ao 
2006 . Lisaksi Vl1�-

J'a terveys -haastatteIuun (PerklO-MakeIa
.
:,m. 

t
)
telUihin (Pil'k ' mplln haasta den 2006 tuioksia verrataan al 3lse 

rainen ym. 1997, 2000, 2003). 

Vaakasuora ja pystysuora eriytyminen 

• Tyoelama edelleen voimakkaasti eriytynyt sukupuolen mukaan, miehet ja 
naiset tyoskentelevat erilaisissa ammateissa ja eritasoisissa tyotehtavissa 

• Naisten osuus johtajista ja ylimmista virkamiehista lisaantynyt, joten 
pystysuora eriytyminen hieman loyhentynyt 

• Naiset johtajina ja esimiehina tyohonsa vahvasti sitoutuneita ja tyostaan 
innostuneita 

Suomalainen tyoeiama on edelleen voimakkaan eriytynyt eli 
segregoitunut sukupuoien mukaan eri tyoaIoihin ja ammatti
ryhmiin seka eritasoisiin ammatteihin ja tyotehtaviin. Eriyty
misen seurauksena miehet ja naiset altistuvat erilaisille tyoym
paristOille ja tyoolosuhteille, mika nakyy myos erilaisina vai
kutuksina terveyteen ja hyvinvointiin. Sukupuolenmukainen 
eriytyminen on globaali ilmiO, ja se nayttaytyy kaikissa EU
maissa (Kauppinen ym. 2003). 

Suomessa, kuten muissa Pohjoismaissa, eriytyminen on 
erityisen voimakas, joten sen analyysi on haastava ja tarkea 
tehtava paitsi tasa-arvon myos terveys- ja hyvinvointivaiku
tusten tasaamisen kannaIta. Yhtena syyna eriytymisen voi
makkuuteen pohjoismaisissa hyvinvointivaItioissa on pidet
ty Iaajalle levittaytynytta julkista sektoria, joka on tyollista
nyt paljon naisia. ]ulkinen sektori on mahdollistanut nais
ten ansiotyohon osallistumisen kodin ulkopuoiella mm. ta
kaamalla hyvinvointipalveluja, esimerkiksi kunnallisesti jar
jestetyn lasten paivahoidon. Samalla se on kuitenkin jaykis
tanyt tyomarkkinoita ja ohjannut naisten tyohon liittyvia va
lintoja. Vaikka Pohjoismaissa naiset os alIi stu vat tyoelamaan 
EU-aIueella varsin laajasti, naisia on vahemman johtajina ja 
muissa korkeatasoisissa tyoelaman tehtavissa (Mandel ja Se
myonov 2006) . 

Vaakasuora eriytym inen 
Sukupuolenmukainen vaakasuora eli horisontaalinen eriy
tyminen tarkoittaa tyoelaman eriytymista nais- ja miesvaltaisiin 
ammatteihin seka ammattiryhmiin. Vaakasuoraa eriytymista ja 
siina tapahtuneita muutoksia tarkasteitiin vuoden Tyo ja terveys 
-haastattelussa Tilastokeskuksen vuoden 198 7 am matti
luokituksen pohjalta (kuva 36). Erityisen naisvaItainen ammatti
ryhma on terveys- ja sosiaalialan tyo, jossa naisia on 8 7  %. 
MiesvaItaisia taas ovat Iouhinta- ja rakennustyo (96 %), valmis
tus- ja asennustyo (85 %) seka kuIjetus- ja liikennetyo (86 %). 
Naissa voimakkaasti yksipuolisen sukupuolijakauman am matti
ryhmissa muutokset ovat hyvin vahaisia vuodesta 1997 vuoteen 
2006. 

Naisten osuus on lisaksi suuri palvelutyon (73 %) seka hallin
to- ja toimistotyon ammateissa (58 %). Naisten osuus palvelu-
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