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1. JOHDANTO 
 

Uudenlaiset näkemykset ja keinot työn ja muun elämän yhteensovittamiseen yhteiskun-

nassamme ovat juuri nyt tärkeitä monestakin eri syystä. Taylorin sata vuotta sitten teke-

mät tutkimukset nostivat ruumiillisen työn tuottavuuden ihmisten johtamisen ydinkysy-

mykseksi. Nyt 2010 -luvun lopun työpaikoilla ratkotaan johtamisen avulla, millä keinoilla 

saataisiin kunkin yksilön vahvuudet, tiedot ja osaaminen parhaiten tuottavaan käyttöön. 

Tämän tutkimuksen aihepiiri kuuluu johtamisen, erityisesti henkilöstöjohtamisen osa-alu-

eeseen, jossa toimitaan sosiaalisen vastuullisuuden toteuttamisen keskiössä. 

 

Työelämän muutosten taustalla ovat monet taloudelliset ja sosiaaliset tekijät, kuten ta-

louden ja organisaatioiden globalisoituminen, digitalisaation kehittyminen ja väestön 

ikääntyminen. Tietotekniikka on läsnä lähes kaikilla työpaikoilla kaikissa työtehtävissä ja 

tietotyötä tekevät asiantuntijoiden lisäksi myös entistä enemmän suorittavan työn tekijät. 

Työstä on monessa paikassa tullut rajatonta, sillä aika ja paikka eivät määrittele työnte-

koa siinä määrin kuin ennen. On kuitenkin edelleen paljon sellaisia toimialoja, vaikkapa 

palvelualoilla, joissa työ on aikaan ja paikkaan sidottua. Erityisesti näillä työpaikoilla työ-

aikoihin ja työtapoihin liittyvien joustojen lisääminen vaatisi uudenlaisia keinoja ja ratkai-

suja.  

 

Samaan aikaan kun organisaatioissa pyritään lisäämään työvoiman joustavuutta, yhä 

kiristynyt kilpailu ja tuottovaatimukset edellyttävät etsimään myös keinoja säästöihin hen-

kilöstökustannuksissa. Samanaikaisesti henkilöstöltä odotetaan ajantasaista osaamista, 

kouluttautumista, sitoutumista ja hyvää työkykyä. Toisaalla tieto- ja viestintäteknologian 

kehittyminen on mahdollistanut uudenlaiset työmuodot, jotka ovat tuoneet työn läikky-

väksi myös vapaa-aikaan ja perhe-elämään (Bärlund & Perko, 2017).  Ristiriitaiset kehi-

tyskulut nostavat esiin eettiset kysymykset, joista puhutaan henkilöstöjohtamisen yhtey-

dessä myös vastuullisuutena. Vastuullinen johtaminen on noussut erilaisten organisaa-

tioiden toiminnassa yhä näkyvämpään asemaan viimeisten vuosikymmenten aikana, 

mutta vastuullisuus liitettynä henkilöstöjohtamiseen on uudempi asia. Väestönkasvusta 

aiheutuva törmäys elinympäristömme kestävyyden rajoihin on synnyttänyt tarpeen ke-

hittää aineettomaan, inhimilliseen pääomaan pohjautuvia toimintamalleja (Mäkikangas, 

Mauno ja Feldt, 2017, s. 32). 

 

Työvoiman saatavuuden näkökulmasta Y-sukupolven (vuonna 1980-1995 syntyneet) 

siirtyminen työelämän vastuunkantajaksi lähestyy, jolloin tämän sukupolven myötä 
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työelämän pelisääntöjä joudutaan muokkaamaan todennäköisesti uudella tavalla. Y-su-

kupolvi arvostaa tasapainoista työn- ja vapaa-ajan suhdetta edeltäjä sukupolveansa 

enemmän (Sydänmaanlakka, 2014, s. 29). Etenkin nuoret sukupolvet arvostavat sellai-

sia työnantajia, jotka huomioivat toiminnassaan vastuullisuuden ja joissa työntekijät voi-

vat toimia omien arvojensa mukaisesti. Sen seurauksena henkilöstöjohtamisen käytän-

töjä tarkasteltaessa on myös huomioitava työntekijöiden työn ja muun elämän tasapaino, 

työntekijän terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät toimet sekä työnantajan ja ehkä myös työn-

tekijän vastuullisuus (Ehnert, 2012, s. 234). 

 

Samaan aikaan uuden sukupolven siirtyessä työelämään työvoima myös ikääntyy, 

koska erityisesti tietotyötä tekevät pysyvät omasta tahdostaan kauemmin työelämässä 

ja toisaalta ikääntyminen työelämässä seuraa myös eläkeiän nousun seurauksena. Vä-

estön ikääntymisen ja eliniän nousun seurauksena työelämässä mukana olevilla voi olla 

omien lastensa lisäksi samaan aikaan huollettavina myös omat ikääntyvät vanhemmat. 

Yhteiskunnan kehitys ja yksilöiden erilaiset ajankäyttömallit vaativat työnantajia huomi-

oimaan yhä enemmän yksilöllisiä aikatauluja, joilla he takaavat tuloksellisen toiminnan 

ja kestävän kehityksen organisaatiossaan (Tuomivaara, Ropponen ja Kandolin, 2015, s. 

80). 

 

Monimuotoisuuden lisääntyminen haastaa myös työelämää, jolloin työorganisaatioiden 

käytäntöjä tarkastellessa ja uusia toimintatapoja luodessa tulee huomioida myös perhei-

den monimuotoisuus. Monimuotoisuuden määritteitä ovat työturvallisuuskeskuksen mu-

kaan ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, 

uskonto, vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen. Työyhteisössä monimuotoisuuden 

ulottuvuuksia ovat myös työntekijöiden toisistaan poikkeava koulutus, kokemus, taidot, 

työnteon tapa, persoonallisuus ja arvot (Työturvallisuuskeskus, 2018). Myös perhekäsite 

on muutoksessa. Erilaisia perhemuotoja perinteisen perheen rinnalla ovat muun muassa 

adoptioperheet, kahden kulttuurin perheet, lapsen kuoleman kohdannut perhe, monik-

koperhe, leskiperhe, sateenkaariperhe, sijaisperhe, tahaton lapsettomuus, uusperhe ja 

yhden vanhemman perhe (Monimuotoiset perheet, 2018).  

 

Suomalainen työelämän kehittyminen yhteiskunnan kehittymisen myötä on nostanut 

aina kulloiseen aikakauteen liittyvän kriittisen tuotantotekijän esiin ja nykyisessä tietoyh-

teiskunnassa sen sanotan olevan osaaminen. Tiedon yhteiskunnassa keskiössä on nyt 
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ihminen ja työorganisaatioissa oikeanlaisen työvoiman saatavuus. Äärimmillään puhu-

taan The War for Talent -ilmiöstä, jossa yritysmaailman ja työelämän sanotaan taistele-

van oikeanlaisista lahjakkuuksista. Tässä myös yksi syy, miksi johtamiselle ja ennen 

kaikkea hyvälle henkilöstöjohtamiselle sanotaan nyt olevan tilausta. Vaikka nykyisessä 

yhteiskunnallisessa kehitysvaiheessa korostuu inhimillisyys, tuo seuraava kehitysvaihe 

teknologian kehittymisen myötä jälleen uudet kriittiset tuotantotekijät. (Aaltonen, Luoma 

ja Rautiainen, 2004, s. 74)  

 

1.1. Tutkimuksen tausta 

 

Tämän työn aihepiiri valikoitui, ei vähiten henkilökohtaisen kiinnostuksen ja työtaustani 

kautta, vaan myös aiheen ajankohtaisuuden ansiosta. Olen itse kokenut työelämässä 

tapahtuneen muutoksen ja myös vierellä kulkenut, olenhan saanut olla mukana työelä-

mässä jo vuosikymmenten ajan, josta myös suuren osan erilaisten organisaatioiden työ-

elämän kehittämistehtävissä. Päättyvien opintojeni ehkä suurimman innostuksen ja 

avartumisen olen kokenut vastuullisuusteemaan liittyen ja siinä yksi syy haluun syventää 

ymmärrystäni vastuullisuudesta tarkemmin myös johtamisen, erityisesti henkilöstöjohta-

misen näkökulmasta.  

 

Työn aihepiiri on erityisen ajankohtainen myös siksi, että se liittyy meneillään olevaan 

Sipilän hallitusohjelman yhteen kärkihankkeeseen eli Lapsi- ja perhepalveluiden muu-

tosohjelmaan ja tarkemmin Työpaikkojen perheystävällisyys toimenpidekokonaisuuteen. 

Perheystävälliset työpaikat -toiminnan tavoitteena on lisätä perheystävällisiä toimintata-

poja yksityisen-, julkisen- ja kolmannen sektorin työpaikoilla. Tämän tutkimuksen tilaaja 

on perheystävälliset työpaikat toimenpidekokonaisuudessa mukana oleva yritys kaupan 

alalta. Kaupan alan ominaispiirteitä ovat muun muassa naisvaltaisuus, työsuhteiden osa-

aikaisuus ja työaikojen epäsäännöllisyys, jota lisää tällä hetkellä kauppojen laajentuneet 

aukioloajat.  

 

Vastuullisuus on yksi tutkimuksen case yrityksen arvoista. Yhdeksi henkilöstöön liitty-

väksi vastuullisuuden osa-alueeksi yritys ilmoittaa nettisivustoillaan henkilöstöstä huo-

lehtimisen, jonka mukaan vastuullinen työnantaja arvostaa monimuotoisia työyhteisöjä, 

puolustaa tasa-arvoa ja kunnioittaa henkilöstöä. Kestävän kehityksen ja vastuullisten 

(kestävien) toimintamallien juuri nyt ollessa ajankohtaisia, työn ja muun elämän 
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yhteensovittamista tarkastellaan tässä tutkimuksessa vastuullisen henkilöstöjohtamisen 

viitekehyksessä.   

 

On olemassa jo paljonkin erilaisia malleja ja työpaikkakäytäntöjä työn ja muun elämän 

yhteensovittamiseen, esimerkiksi työaikaan liittyvät joustot, etätyö ja osa-aikatyö. Vaikka 

hyviä malleja on jo olemassa, ei niiden käyttöönotto oman organisaation toimintaan ole 

läheskään aina helppo ja yksinkertainen asia. Mitkään valmiit käytännöt sellaisenaan 

eivät ole suoraan siirrettävissä työpaikoille, vaan ne syntyvät työpaikkojen omissa kehit-

tämisprosesseissa, jotka ovat usein pitkäaikaisia ja jatkuvia prosesseja (Kivimäki, 2009). 

Tarvitaan kuhunkin tilanteeseen ja omaan organisaatiokulttuuriin sopivia toimintamal-

leja, joissa huomioidaan sekä työnantajan, että työntekijän näkökulmia. 

 

1.2. Tutkimuksen tavoite 
 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä vastuullisuudella henkilöstöjoh-

tamisen yhteydessä tarkoitetaan ja miten sen toteutumista voitaisiin mitata, seurata ja 

raportoida myös henkilöstöjohtamisen osa-alueella. Työn ja muun elämän yhteensovit-

taminen liitetään usein työnantajan sosiaalisesti vastuullisiin henkilöstöjohtamisen käy-

täntöihin ja tilaajalle juuri nyt aihealueen ajankohtaisuuden vuoksi, varsinainen empiiri-

nen tutkimusosa toteutetaan työn ja muun elämän yhteensovittamisesta.  

 

Lähtökohtaisesti tiedetään, että yrityksessä on lakisääteisten työkäytäntöjen lisäksi 

myös työnantajan vapaaehtoisia toimenpiteitä, jotka joko edistävät tai toimivat parem-

man työn ja muun elämän yhteensovittamisen esteenä. Tämän tutkimuksen avulla sel-

vitetään edellä mainittujen käytäntöjen nykytilaa ja etsitään mahdollisia kehittämiskoh-

teita. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa, miten ja millä keinoin työn ja muun elä-

män yhteensovittamista voitaisiin tukea yrityskulttuuriin sopivalla tavalla tilanteessa, 

jossa kauppojen laajentuneet aukioloajat ovat tuoneet entistäkin enemmän epäsäännöl-

lisyyttä työaikoihin, ja johon ei olla vielä täysin totuttu kaupan alalla. 

  

Tutkimuksen keskeiset kysymykset ovat:  

 

- Mitä vastuullisuudella henkilöstöjohtamisen yhteydessä tarkoitetaan? Toteu-

tuuko vastuullisuus case -yrityksen henkilöstökäytännöissä? 
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- Miten työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen toteutuu case yrityksessä? 

  

- Millä keinoilla työnantaja voi tukea työn ja muun elämän yhteensovittamista kau-

pan alalla? 

 

1.3. Tutkimuksen rajaus 

 

Tässä tutkimuksessa vastuullisuutta tarkastellaan sosiaalisen vastuun näkökulmasta ja 

puhutaan vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta (sosiaalisesti vastuullisesta- tai kestä-

västä henkilöstöjohtamisesta). Koska vastuullisuus henkilöstöjohtamisen yhteydessä on 

tämän tutkimuksen ydintä, toimitaan vastuullisten HR-prosessien luominen ja kehittämi-

nen osa-alueella.  

 

Organisaation kehittämisen näkökulmasta työn ja muun elämän yhteensovittaminen voi-

daan tulkita osaksi laajempaa työn ja hyvinvoinnin kehittämistä, joka perinteisesti kuuluu 

johtamisen, erityisesti henkilöstöjohtamisen osa-alueeseen. Henkilöstöjohtamista sää-

dellään työlainsäädännön, työehtosopimuksien ja mahdollisten paikallisten sopimuksien 

avulla. Näin ollen lainsäädäntö asettaa niin sanotut minimiehdot vastuulliselle henkilös-

töjohtamiselle esimerkiksi rekrytoinnissa, palkitsemisessa ja irtisanomistilanteissa. 

Tässä tutkimuksessa työ ja muu elämä muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuu-

den ja toimivat voimavaroina toisilleen ja painopiste on ei lakisääteisissä, työnantajalle 

vapaaehtoisissa toimenpiteissä, joilla työnantaja voi toteuttaa ja kehittää vastuullisia 

henkilöstöön liittyviä käytäntöjään.     

  

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on laaja- ja monimuotoinen asia. Työn ja 

muun elämän yhteensovittamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa samaa kuin työn ja 

perhe-elämän yhteensovittamisella, tai laajemmin työn ja yksityiselämän yhteensovitta-

misella. Tässä tutkimuksessa perhekäsitys on laaja sisältäen erilaiset perhemuodot ja 

perheellisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia työpaikan työntekijöitä, koska kai-

killa työntekijöillä on jonkinlainen perhetausta.  

 

1.4. Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus jakaantuu kuuteen osaan, joiden liittyminen toisiinsa on kuvattu kuvassa 1. 

Johdanto-osa johdattelee lukijan tutkimuksen aihepiiriin ja syihin taustalla, miksi 
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vastuulliselle henkilöstöjohtamiselle ja työn ja muun elämän yhteensovittamisen toimin-

tamalleille on juuri nyt tilausta. Johdanto osiossa esitellään tutkimuksen taustan lisäksi 

tutkimuksen tavoite, tutkimuksen rajaus ja toteutus.  

 

Koska vastuullisuus henkilöstöjohtamisessa on vielä melko uusi asia ja sille ei ole muo-

dostunut vakiintunutta yksiselitteistä määritelmää, luodaan tutkimuksen toisessa luvussa 

katsaus kirjallisuuden ja aikaisemman tutkimuksen avulla, mitä vastuullisella henkilöstö-

johtamisella tarkoitetaan ja millaisia käytäntöjä siihen liitetään.   

 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen aihepiirin tarkennus ja eteneminen.  

 

Tutkimuksen kolmannessa luvussa käsitellään, miksi työn ja muun elämän yhteensovit-

tamiseen liittyvien työpaikkakäytäntöjen kehittäminen on tärkeää ja millaisia työn ja 

muun elämän yhteensovittamisen toimintatapoja on jo olemassa, miten ne toimivat, sekä 

miten ne liittyvät vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen. Kansainvälisten vertailujen (muun 

muassa European Social Survey -kysely 2006, 2010, 2012 ja OECD maiden elinoloja 

vertaileva Better Life Index) perusteella Tanska on työn ja perhe elämän yhteensovitta-

misessa kärkimaita. Koska tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda vastuullinen toimin-

tamalli työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, luodaan luvussa katsaus myös tans-

kalaiseen työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen parhaisiin käytäntöihin.  

 

Tämän tutkimuksen toteutus pohjautuu kirjallisuuskatsauksen lisäksi empiiriseen case -

tutkimukseen, jonka rakennuspalikoita kuvataan tutkimuksen metodologia luvussa neljä. 

Luvussa esitellään desingin lisäksi tutkimuskohde, käytettävät datan keruu ja analyysi 

menetelmät, sekä tutkimuksen luotettavuus. Tutkimuksen viides luku käsittelee kysely-

tutkimuksen tuloksia ja niiden analysointia sekä kehittämistyön pohjaksi vielä yhteenve-

don tutkimuksen tuloksista.  
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Tutkimuksen päättää johtopäätökset luku kuusi, jonka yhteenveto osassa on kuvattuna 

tämän tutkimuksen kulku kokonaisuudessaan. Loppupäätelmät ja kehittämisehdotukset 

osiossa vastataan tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja esitellään tulosten pohjalta 

luotu case yrityksen kulttuuriin sopiva vastuullinen henkilöstöjohtamisen toimintamalli 

työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Tutkimus päättyy lopun ehdotuksiin jatkotut-

kimusaiheista.  
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2. VASTUULLINEN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 
 

 

Yritysten roolina perinteisesti on ollut tuottaa voittoa omistajalleen. Kestävän kehityksen 

myötä on alettu puhua vastuullisesta liiketoiminnasta, jossa yhä enemmän kiinnitetään 

huomiota siihen, millä ehdoilla ja millä arvoilla toimitaan ja menestystä tuotetaan. Vas-

tuullisessa liiketoiminnassa taloudellisten ja aineellisten arvojen ohessa korostuvat myös 

aineettomat arvot, jotka koskevat ihmisten henkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä ym-

päristöä. Vaikka yhtä vakiintunutta vastuullisen henkilöstöjohtamisen määritelmää ei ole 

vielä olemassa on kuitenkin paljon näkemyksiä vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta ja 

siihen liitettävistä tekijöistä. 

 

2.1. Mitä vastuullisuudella henkilöstöjohtamisen yhteydessä 
tarkoitetaan? 

 

Vastuullisen henkilöstöjohtamisen tutkimus on alkutekijöissään, mutta se tulee todennä-

köisesti olemaan johtamistutkimuksen keskeinen teema lähitulevaisuudessa (Ehnert I ja 

Harry W, 2012, 231). Ensimmäiset vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen liitettävät tutki-

mukset aiheesta sijoittuvat   2000 -luvun vaihteessa Saksaan (Muller-Christ & Remer, 

1999), Sveitsiin (Zaugg et al., 2001) ja Australiaan (Gollan, 2000; Wilkinson et al., 2001). 

2000-luvun alun tutkimuksissa käsiteltiin organisaatioiden tapoja kehittää työtapojaan 

sellaiseksi, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä ja joiden avulla 

erityisesti edistetään ihmisten uudistumista ja terveyden kehittymistä (Ehnert 2012, s. 

227).  

 

Tällä hetkellä aiheeseen liittyvä tutkimus on poikkitieteellistä ja on laajempaa ymmär-

rystä myös henkilöstöjohtamisen roolista puhuttaessa taloudellisesti, sosiaalisesti ja 

ekologisesti vastuullisesti toimivasta organisaatiosta (esim. Cohen et al., 2012; Clarke, 

2011; Ehnert et al., 2012). Vastuullinen henkilöstöjohtaminen termin rinnalle on alkanut 

syntyä myös kilpailevia käsitteitä, kuten vihreä henkilöstöhallinto ja yhteiskunnallisesti 

vastuullinen henkilöstöhallinto (Ehnert, 2012, s. 227).  

 

Vastuullisuudesta liiketoiminnan yhteydessä on puhuttu 1960 -luvulta lähtien. 1990 -lu-

vulla alettiin puhua kestävästä kehityksestä ja silloin painopiste oli liiketoiminnan ympä-

ristökysymyksissä. Nyt 2010 -luvun lopulla vastuullisuuteen liitetään yleisesti 
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yhteiskuntavastuun käsite tai puhutaan yritysvastuusta (Corporate Responsibility, CR), 

mutta myös vastuullisesta liiketoiminnasta, joka pitää sisällään ympäristöön liittyvän ja 

taloudellisen vastuullisuuden lisäksi myös sosiaalisen vastuullisuuden (Laine, 2017, s. 

154). Kestävän työn käsitteen alla on toisistaan eroavia lähestymistapoja, päähuomio 

kiinnittyy kuitenkin organisaation sosiaaliseen ja inhimilliseen kestävyyteen sekä näiden 

edistämiskeinojen erittelyyn (Kasvio, 2014, s.120-123).  

 

Kasvion mukaan kestävän työnteon järjestelmän ulottuvuus on systeeminen koko-

naisuus, jossa ekologinen, taloudellinen, inhimillinen ja sosiaalinen kestävyys edellyttä-

vät toisiaan (taulukko 1). Toiminnan muuttaminen ekologisesti tarkoituksenmukaisem-

maksi ei voi onnistua, jos rahoituspohja ja talous eivät ole kunnossa. Sosiaalisella ulot-

tuvuudella on oleellista huolehtia, että kaikilla on synnyinmaasta, sosiaalisesta taustasta 

ja lahjakkuuksien erilaisista rakenteista riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet osallistua 

työelämään. Samoin myös työelämässä uhrauksien ja palkkioiden tasapuolisesta ja-

kaantumisesta huolehditaan. Inhimillisessä ulottuvuudessa keskeistä on suorituspai-

neista ja sopeuttamistoimista huolimatta järjestää työ niin, että kaikilla työikäisillä on 

edellytykset säilyttää terveytensä ja työkykynsä. Ihmiset pääsevät työtä tehdessään to-

teuttamaan itseään ja saavat riittävän toimeentulon niin, että työn ohessa jää myös riit-

tävästi aikaa lepoon ja muuhun elämään. (Kasvio, 2014, s. 121-124). 

 

Taulukko 1. Kestävän työnteon järjestelmä. (Kasvio, 2014) 

EKOLOGINEN KESTÄVYYS 

- energian ja raaka-aineiden kulutus pla-

netaaristen rajojen mukaisia. 

- toimintojen aiheuttamat ympäristökuor-

mat mahdollisimman pienet 

- tuotteet ja palvelut kestävän kehityksen 

mukaisia 

INHIMILLINEN KESTÄVYYS 

- terveelliset ja turvalliset työympäristöt 

- työkuormitukset kohtuullisia 

- työn sisältö mielekäs ja kiinnostava 

- säällinen toimeentulo 

- työ ja elämä tasapainossa 

- työkyky säilyy läpi työuran 

TALOUDELLINEN KESTÄVYYS 

- organisaation rahoituspohja kunnossa 

- toiminta kilpailukykyistä 

- toiminta kannattavaa 

- uusiutumiskyky riittävä myös tulevai-

suutta ajatellen 

SOSIAALINEN KESTÄVYYS 

- toimivat työyhteisöt 

- vaaditut uhraukset ja saadut palkinnot 

jakaantuvat oikeudenmukaisesti 

- toiminnot kaikin puolin sosiaalisesti hy-

väksyttäviä 
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- myös heikoimmilla resursseilla varuste-

tulla mahdollisuus tuottavaan osallistumi-

seen 

 

 

Kestävän kehityksen aktiivinen toteuttaminen yrityksissä tuo vastuullisen liiketoiminnan, 

joskaan yleispätevää yhtä oikeata mallia vastuullisen liiketoiminnan kriteereistä ei voida 

yksiselitteisesti määrittää (Viitala & Jylhä, 2014, s. 350). Koska yksiselitteinen määritel-

män vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta on vielä puutteellinen, vaatii tilanne työpaik-

kojen henkilöstöjohtoa pohtimaan, milloin työpaikan voidaan sanoa toimivan henkilöstö-

asioissaan vastuullisesti ja milloin työpaikka voi sanoa olevansa vastuullinen työnantaja 

henkilöstöpolitiikoissan. Vuosituhannen alun lavean määritelmän mukaan vastuullisen 

johtamisen sijasta voitaisiin puhua pelkästään hyvästä johtamisesta tai laadukkaasta 

henkilöstöjohtamisesta ja organisaation halusta syventää ymmärrystä johtamisesta ja 

hyvin toimivasta organisaatiosta (Aaltonen, Luoma ja Rautiainen, 2004, s. 19). 

 

Millainen johtajuus tukee vastuullista henkilöstöjohtamista? Vastuullisessa henkilöstö-

johtamisessa korostuu moraalisuus ja eettisyys, joihin voidaan yhdistää muun muassa 

ihmistä arvostava vuorovaikutus, tasa-arvoisuus, avoimuus ja organisaation toimintojen 

läpinäkyvyys. Eettisiä ja moraalisia arvoja toimintatavoissaan huomioiva yritys saa vas-

tuullisen maineen ja houkuttelee maineensa ansiosta asiakkaita ja tulevaisuudessa 

myös työntekijöitä. (Laine, 2017, s. 154-158) 

 

Freitas et al. (2011, s. 226) määritelmän mukaisesti vastuullinen henkilöstöjohtaminen 

linkittyy yrityksen laajemmin ymmärrettyyn vastuullisuuteen ja toteutuu sellaista henki-

löstöpolitiikkoja, strategioita ja käytäntöjä kehittämällä, joissa huomioidaan ja jotka tuke-

vat sekä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisisä näkökulmia. ”Kestävä johtajuus on 

ihmisten ja asiakokonaisuuksien hallintaa, jossa organisaatiota johdetaan määrätietoi-

sesti ja tavoitteellisesti siten, että se toimii tehtävänsä täyttäen vastuullisesti ja edistää 

mahdollisuuksien mukaan ihmisten ja luonnon hyvinvointia tuottaen näin lisäarvoa sekä 

omistajilleen, että yhteiskunnalle” (Bärlund & Perko, 2013). 

 

On tärkeää tiedostaa, että vastuullisuuteen vaikuttaa yrityksen toimintaympäristö, yrityk-

sen toiminnan luonne sekä vastuullisuus ihmisten johtamisessa määräytyy aina kunkin 

organisaation sen hetkisen kehitysvaiheen mukaan. Vastuullisuus parhaimmillaan täy-

dentää yrityksen liiketoimintaa samalla lujittaen yrityksen kilpailukykyä ja enenevissä 
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määrin sillä tiedetään olevan myös merkitystä maineriskin hallinnassa ja yritys- ja tuote-

kuvan kehittämisessä. (Viitala ja Jylhä, 2014, s. 350) 

 

Vastuullisella työpaikalla ymmärretään, että eri ikäisillä ja eri elämäntilanteissa olevalla 

työntekijällä on omat vahvuutensa ja vastaavasti myös omanlaisensa tuen tarpeet.  Vas-

tuullisen (toisella nimellä kestävän) johtajuuden ominaispiirteitä organisaatiossa ovat: 

tahto, avoimuus, mahdollistaminen ja yhteistyö. Ratkaisevin tekijä muutoksessa on joh-

don tahto tehdä asiat toisin. Vastuullinen organisaatio toimii avoimesti ja läpinäkyvästi 

salailukulttuurin sijaan. Sidosryhmien osallistaminen on menestystekijä ja oleellinen asia 

organisaation kehittäessä toimintaansa kestävän kehityksen mukaiseksi. Vastuullisesti 

toimivat yritykset luovat ennakkoluulottomasti uusia yhteistyö- ja toimintatapoja saavut-

taen sitä kautta synergiaetuja. (Bärlund & Perko, 2017, s. 20-23) 

 

Vastuullisuutta organisaatiossa osoittaa myös työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen 

huomioon ottaminen erilaisiin perhe- ja elämäntilanteisiin liittyen. Sosiaalisen vastuun 

kannon yhteydessä puhutaan monimuotoisuuden johtamisesta (diversity management). 

”Perinteinen tasa-arvokäsitys, jossa kaikille on samat säännöt ja mahdollisuudet, pätee 

myös monimuotoisuuden johtamisessa, mutta siinä eri ryhmät huomioidaan eri tavalla. 

Monimuotoisuutta johdettaessa johtamismenetelmiä muutetaan, jotta heterogeeninen 

työyhteisö saadaan toimimaan mahdollisimman tuloksekkaasti” (Viitaila ja Jylhä, 2014, 

s. 352). 

   

Vastuullisessa henkilöstöjohtamisessa kysymys on ennen kaikkea inhimillisen ja sosiaa-

lisen pääoman vapauttamisesta, joka toteutuu kehittämällä sellaisia johtamisoppeja ja 

käytäntöjä, jotka mahdollistavat jatkuvan yksilöllisen ja sosiaalisen uudistumisen inhimil-

lisesti kestävällä tavalla (Mäkikangas, Mauno ja Feldt, 2017, s. 32). Kestävä henkilöstö-

johtaminen voi toimia myös innovaatioiden ja muutoksen lähteenä (Ehnert, 2015, s. 233-

234). Kestävä ja eettinen inhimillisen pääoman johtaminen edellyttää, että johtamisen 

ytimeen nostetaan ihmisten henkilökohtaisten tarpeiden, ominaisuuksien ja erilaisten 

elämäntilanteiden huomioiminen. Tätä edistäviä keinoja ovat esimerkiksi vuorovaikuttei-

nen ja työntekijöitä osallistava johtajuus, osallistavat henkilöstökäytännöt ja työn jousto-

jen lisääminen. (Larjovuori, Manka, Nuutinen. 2015, s. 37) 
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2.2. Vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen hyvät käytännöt  

 

Millaiset käytännöt johtavat vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen? Kaksi kertaa vuo-

dessa julkaistavan HR-barometrin tarkoituksena on ennakoida henkilöstöjohtamiseen 

liittyviä lähitulevaisuuden haasteita henkilöstöammattilaisten työn tueksi. Vastuullisen 

henkilöstöjohtamisen käsitettä avattiin HR -barometrin aineistoon (2015) pohjautuen kol-

men vastaajaryhmän eli ylimmän johdon, HR -johdon ja luottamushenkilöiden näkemys-

ten kautta. Näiden kolmen vastaajaryhmän pohjalta vastuullisen henkilöstöjohtamisen 

toteuttamisen keinot voitiin jaotella seuraaviin tunnistettaviin osa-alueisiin:  

- tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu  

- vastuullinen päätöksenteko 

- avoin vuorovaikutus ja dialogi johdon ja henkilöstön välillä 

- osaamisen kehittymisestä huolehtiminen 

- työhyvinvoinnista huolehtiminen  

- esimiestyö  

Kolmen edellä mainitun vastaajaryhmien välillä suurin yksimielisyys kohdistui avoin vuo-

rovaikutus ja dialogi johdon ja henkilöstön välillä -osa-alueeseen. (Järlström ja Vanhala, 

2014, s. 236) 

 

Greenwoodin (2002) mukaan sosiaalisesti vastuullisen henkilöstöjohtamisen pääkritee-

rit ovat:  

- Oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen palkitsemisjärjestelmän luominen. 

- Työympäristön fyysisen ja psyykkisen työturvallisuuden ja työterveyden varmis-

taminen. 

- Työntekijöiden kohtelu tavalla, joka noudattaa arvostuksen, läpinäkyvyyden, re-

hellisyyden ja luonteeltaan pitkän aikavälin muutosten periaatetta.  

- Työntekijöiden itsenäisyyden arvostus ja arvostuksen, vapauden ja itsenäisyy-

den pitäminen organisaation arvona. 

 

Barrena-Martinez et al. (2017, s. 59 - 60) ovat määritelleet sosiaalisesti vastuullisen hen-

kilöstöjohtamisen kahdeksan käytännön kautta, jotka ovat esiteltynä tarkemmin taulu-

kossa 1. Määritelmän mukaisesti vastuullisen henkilöstöjohtamisen käytännöt paranta-

vat työntekijöiden eettisiä-, henkilökohtaisia-, sosiaalisia- ja työolosuhteita. Sen lisäksi 

niillä on vaikutusta työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja organisaation sisäiseen kehitty-

miseen (Barrena-Martinez et al., 2017, s. 56). 
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Taulukko 2. Sosiaalisesti vastuullisen henkilöstöjohtamisen käytännöt ja määritelmät.     

(Barrena-Martínez et al. 2017) 

 

 

Barrena-Martinez et al. (2017, s. 59-60) mukaiset keinot vastuulliseen henkilöstöjohta-

miseen toteuttamiseen: 

- Työpaikan vetovoimaisuuteen ja työntekijöiden sitoutumisen keinoja ovat huolellisesti 

valmistellut ja toteutetut rekrytointiprosessit, uusien työntekijöiden perehdyttäminen, 

sisäiset käytännöt työntekijän urasuunnitteluun, sekä kokeneiden ja ammattitaitoisten 

työntekijöiden motivointiin liittyvien kannustinjärjestelmien luominen.  

- Kouluttamisen ja jatkuvan kehittämisen keinoja ovat henkilöstön koulutustarpeen 

kartoitukset ja koulutuksiin osallistumisen mahdollistaminen erilaisin keinoin, 

kehityskeskustelut, tiedon välittyminen työntekijöiden välillä esimerkiksi työnkierroilla, 

sekä osallistaminen yhteiseen työpaikan ideointiin ja kehittämsieen.  

- Työsuhteiden hallinnassa luodaan työskentely-ympäristö sellaiseksi, että se 

kunnioittaa työntekijöiden ihmisarvoa ja rakentaa johtajien ja alaisten välistä luottamusta, 

vastavuoroisuutta ja sitoutumista. Tiedon välittämisessä  työntekijöille korostuu 
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toiminnan ja tulosten läpinäkyvyys ja avoimuus, mahdollisuus asemasta 

riippumattomaan sosiaaliseen vuoropuheluun, rohkaisu osallistumiseen, ideoiden 

vaihtoon ja aloitteiden tekemiseen.  

- Oikeudenmukaisuuden, tasa-arvoisen kohtelun ja monimuotoisuuden keinoja ovat 

tasa-arvo- ja monimuotoisuussuunnitelmat, luovuus erilaisten ryhmittymien ideoiden ja 

mielipiteiden kuulemiseen.  

- Palkitsemisen ja sosiaalisten etuisuuksien järjestämisessä varmistetaan 

oikeudenmukaiset ja avoimet periaatteet.  

- Lakeja noudattaen, ennaltaehkäisevän toiminnan avulla, koulutuksella, työterveydestä 

ja turvallisuudesta huolehtimalla pienennetään työntekijään ja heidän perheeseen 

kohdistuvia fyysisisä ja psyykkisisä riskitekijöitä, kuten tapaturmia ja työstressistä 

aiheutuvia poissaoloja.  

- Työn ja perhe-elämän tasapainon edistäminen helpottamalla työaikojen muutoksia 

työpaikan ja työntekijän tarpeet huomioiden, joustavuus työaikajärjestelyissä, äitiys- ja 

isyyslomien asianmukainen mahdollistaminen, sekä työnkierto helpottamaan työn ja 

muun elämän yhteesovittamista. Barrena-Martinez et al. (2017, s. 59-60) 

 

2.3. Vastuullisuuden toteutumisen mittaaminen 

 
Vastuullinen johtajuus on johtajuutta, joka perustuu arvoihin, periaatteisiin sekä vuoro-

vaikutukseen eri sidosryhmien kanssa (Maak ja Pless, 2006). Henkilöstövastuuta ohja-

taan sellaisen henkilöstöpolittikan avulla, jossa työnantaja johtaa henkilöstöään tiettyjen 

periaatteiden mukaisesti panostaen henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin. Kuisman 

(2015, s. 128) mukaan tyypillisiä henkilöstövastuun perusmittareita ovat:  

- perustieto henkilökunnasta  

- työtyytyväisyys  

- panostus työterveyteen ja työturvallisuuteen 

- tapaturmat  

- sairauspoissaolot  

- panostus koulutukseen  

- koulutuspäivät  

- palkitsemiskäytännöt  

- vaihtuvuus ja kehityskeskustelut  
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Henkilöstömittarit vaikuttavat toisiinsa sekä yrityksen tuottavuuteen. Tyytyväisellä henki-

löstöllä on vähemmän sairauspoissaoloja ja vaihtuvuutta henkilöstössä, joka alentaa 

henkilöstöön liittyviä kustannuksia. Koulutukseen ja työtyytyväisyyteen panostamalla pa-

rannetaan tuottavuutta. Työtyytyväisyys ja henkilöstön vaihtuvuus ovat henkilöstövas-

tuun keskeisimpiä mittareita. Perustiedot henkilöstöstä antaa ulkopuoliselle näkemyksen 

siitä, millaisella kokoonpanolla yrityksessä työskennellään. Vuoden aikana palkattujen 

uusien henkilöiden iät ja sukupuolet kertovat yrityksen kyvystä palkata monimuotoista 

henkilöstöä ja pyrkimyksestä tasapuolisuuteen. (Kuisma, 2015, s. 128-133) 

 

Osa-aikaisista työsuhteista käydään kriittistä keskustelua. Työntekijäpuolen liitot arvos-

televat työntekijäpuolta siitä, ettei ne anna riittävästi työtunteja työntekijälle ja palkka ei 

riitä elämiseen. Osa-aikaisuus on tyypillistä toimialoilla, joissa työvoiman tarve vaihtelee 

suuresti vuorokaudenaikojen ja viikonpäivien välillä. Määräaikaisten ja osa-aikaisten 

työntekijöiden prosenttiosuudet eivät kerro vastuullisuudesta tai vastaavasti korkeat pro-

sentit eivät kerro vastuuttomuudesta, vaan mahdollisuuden arvioida millaisia työsuhteita 

yritys tarjoaa ja niiden kehittymistä. Joillakin toimialoilla vaihtuvuus on hyvinkin luonte-

vaa, esimerkiksi missä nuoret aloittavat työuraansa tai työskentelevät opiskelun ohessa. 

Sen sijaan epätasainen vaihtuvuusjakauma iän ja sukupuolen suhteen voi kertoa syrjin-

nästä. Yrityksen ulkopuolelle levinnyt tieto suuresta vaihtuvuudesta vaikuttaa työpaikan 

kiinnostavuuteen uusien henkilöiden rekrytoinnissa, ja sillä on merkitystä. (Kuisma, 

2015. s. 128-133) 

 

Laineen (2017, s. 158) mukaan tulevaisuudessa yritysten maine vastuullisena toimijana 

ohjaa yhä merkittävimmin ihmisten hakeutumista niiden palvelukseen. Tuleville sukupol-

ville yrityksen vastuulliset toimintatavat korostuvat, kun työntekijöille työn merkitykselli-

syys merkitsee entistä enemmän. Sellaiset työnantajat, jotka tukevat omalla toiminnal-

laan pyrkimyksiä tehdä maailmasta parempi paikka elää, houkuttaa yhä enenevissä 

määrin ja tällä tekijällä on vaikutuksia myös siihen, miten yritys onnistuu rekrytoinnis-

saan.   
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3. TYÖN JA MUUN ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN 
 

 

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on kokonaisuudessaan laaja ja monimuotoi-

nen asia. Työelämällä on perinteisesti tarkoitettu aikaa, jolloin tehdään työnantajalle 

työtä ja siitä ajasta saadaan palkkaa ja muulla elämällä työajan ulkopuolista aikaa, josta 

puhutaan esimerkiksi vapaa-aikana tai työn ulkopuolisena aikana ja tässä yhteydessä 

sillä tarkoitetaan perhe-elämää (Toppinen-Tanner et al. 2016, s. 8).  

 

Tässä luvussa luodaan kuvaa miksi työn ja muun elämän yhteensovittaminen (perheys-

tävällisyys) on tärkeää, miksi sitä kannattaa kehittää ja millaisia hyviä käytäntöjä siihen 

on jo olemassa. Koska Tanskan tiedetään tutkitusti olevan maailman kärkimaita per-

heystävällisyydessä, luodaan myös kuvaa tanskalaiseen malliin sovittaa työtä ja perhe-

elämää toisiaan tukevaksi.  

 

3.1. Miksi työn ja muun elämän yhteensovittamista tarvitaan?  
 

Työelämän muutoksen ajureita juuri tällä hetkellä sanotaan olevan teknologian kehitty-

misen mukanaan tuoma muutos työn tekemisen tapoihin ja työn sisältöihin, globalisaatio, 

palveluvaltaistuva talous, ekologisuuden ja vastuullisuusajattelun lisääntyminen, väes-

tön ikääntyminen, sukupolvisiirtymä, ihmisten liikkuvuus yli rajojen sekä muutokset ih-

misten arvoissa (Alasoini, 2018). Uudella työmarkkinoille tulevalla sukupolvella on erilai-

nen kulttuuri, jossa korostuu palkkaa enemmän työpaikan kokonaisuus tarjota mielek-

käitä työtehtäviä ja mahdollisuus sovittaa onnistuneesti työtä ja muuta elämää (Paavola, 

2016, s. 6).  

 

Edellä mainituista muutostekijöistä parhaiten ennustettavissa olevia asioita on väestön 

ikääntyminen ja sukupolvisiirtymä työelämässä. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläk-

keelle ja Y-sukupolven siirtyminen suomalaisen työelämän vastuunkantajaksi konkreti-

soituu 2020 -luvulla (taulukko 3).  
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Taulukko 3: Työvoiman jakaantuminen eri sukupolviin Suomessa 1980-2030. 

 
Lähde: Työvoima 2025 -raportti, mukaillen Alasoini, 2018 

 

Tilastokeskuksen mukaan myös väestöennusteeseen pohjautuva huoltosuhde muuttuu 

merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana. Lapsia (alle 15 -vuotta) ja eläkeläisiä 

(yli 65 -vuotta) oli 2008 yhtä työikäistä kohden 50,3, kun vuoden 2060 saman suhteen 

ennuste on 79,1. Tiedetään jo nyt, että uusi työntekijäsukupolvi suhtautuu työhön ja työn-

antajaan uudella tavalla: elinikäiset työsuhteet ja lojaliteetti työnantajaa kohtaan mure-

nevat, ihmiset vaihtavat yhä enenevissä määrin työpaikkaa ja työuria omista lähtökoh-

distaan. Henkilöstöasioista vastaavien haasteeksi muodostuu kehittää ratkaisuja ja työn-

antajakuvaa, jotka houkuttelevat työntekijöitä (Laine, 2017, s.160) 

 

Työn vaatimukset voidaan jakaa määrällisiin (työmäärä ja työtahti) ja laadullisiin (erilaiset 

taidot ja usein kognitiiviset) ponnisteluihin, joita työstä suoriutuminen edellyttää. Moni 

nykyinen työtehtävä sisältää useita laadullisia kuormitustekijöitä samanaikaisesti aiheut-

taen kuormitusriskiä ja sitä kautta ongelmia työhyvinvointiin. Kirjoittajien Mäkikangas et 

al. (2017, s. 74-79) mukaan työn laadullisia kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi: työn kog-

nitiiviset vaatimukset, työn intensiivisyys, työn eettiset vaatimukset, tunnetyö, työn epä-

varmuus ja työn ja perhe-elämän ristiriita. Työn ja perheen (laajemmin yksityiselämän) 

ristiriidalla tarkoitetaan vaatimuksien yhteensopimattomuutta, jolloin työ- ja perheroolin 

vaatimukset ovat törmäyskurssilla keskenään. Yhteensopimattomuuden yhteydessä on 

kyse aikaa, kuormitusta tai käyttäytymistä koskevista vaatimuksista. (Mäkikangas et al. 

2017, 74-79)                                    
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Työn ja perheen ristiriidassa työn ja muun elämän vaatimukset ovat keskenään yhteen-

sopimattomia. Kyse voi olla esimerkiksi ajankäyttöön liittyvistä vaatimuksista, jolloin 

työntekijä voi kokea, että pitäisi olla kahdessa paikassa (työssä ja kotona) samanaikai-

sesti. Kuormitukseen liittyvästä ristiriidasta on kyse silloin, kun työ on vienyt siinä määrin 

voimia, ettei energiaa riitä enää muun elämän (yksityiselämän) vaatimuksiin. Teoreetti-

nen rooli työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kuormittavuudesta pohjautuu roo-

listressiteoriaan, jonka mukaan erilaiset roolit kohdistavat henkilöön ristiriitaisia ja kuor-

mittavia rooliodotuksia (Kahn et al. 1964). Koska yksilön käytössä olevat voimavarat 

(aika ja energia) ovat omistajalleen rajallisia, useat roolit kuluttavat näitä voimavaroja ja 

johtavat kuormittavuuteen. Työhön ja perheeseen käytettävät voimavarat vähentävät toi-

seen käytettäviä voimavaroja, jolloin toimiminen toisella elämäalueella vaikeutuu. (Mäki-

kangas et al. 2017, s. 92-94)  

 

Työn ja perheen välinen ristiriita on kaksisuuntainen, mikä tarkoittaa, että myös perheen 

vaatimukset vaikuttavat työhön. Vuoden 2014 Työolotutkimuksen mukaan (Sutela & 

Lehto, 2014, s. 183) työstä kotiin suuntautuva ristiriita on huomattavasti yleisempää, kuin 

kodista työhön päin suuntautuva ristiriita. Työolotutkimuksen ”Olen töiden jälkeen usein 

niin väsynyt, etten jaksa tehdä asioita, joista nautin” -väittämästä tunnisti itsensä (täysin 

tai jokseenkin samaa mieltä) 43% naisista ja 33% miehistä. (Sutela & Lehto, 2014, s. 

174)  

 

Työn ja perheen välisten ristiriitojen tarkastelussa on osoitettu, että etenkin työstä kotiin 

suuntautuvilla ristiriidoilla on seurauksia sekä työhön, että perheeseen. Työhön liitettäviä 

seurauksia ovat esimerkiksi työpaikanvaihtoaikeet ja tyytymättömyys työhön ja perhee-

seen liittyvistä seurauksista esimerkiksi tyytymättömyys parisuhteeseen tai muuhun elä-

mään. Molempiin, sekä työhön että perhe-elämään liitettäviä seurauksia ovat kielteiset 

vaikutuksia terveyteen, esimerkiksi stressi ja väsymys. (Mäkikangas et al. 2017, s. 94)    

 

Työn ja perheen välisen ristiriidan aiheuttajista on tehty useita tutkimuksia, joilla on osoi-

tettu, että suurimpia työstä kotiin suuntautuvien ristiriitojen ennustajia ovat ylikuormitus 

(työtä on liikaa), rooliristiriita (työssä yhteen sopimattomia vaatimuksia) ja työhön käy-

tetty suuri aika. Vastaavasti organisaation sosiaalinen tuki, jolloin työntekijällä on tunne, 
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että työnantaja arvostaa ja välittää työntekijöiden hyvinvoinnista, ennustaa parhaiten vä-

häisempää ristiriitaa työstä kotiin. (Kinnunen, Rantanen, Mauno & Peeters, 2014) 

 

Rooliristiriitaa saattaa esiintyä myös silloin, kun työntekijä toimii työpäivänsä aikana eri 

rooleissa, esimerkiksi sairaanhoitaja joutuu omien ydintehtäviensä hoitamisen ohella 

vastaamaan potilastietojen kirjoittamisesta sähköiseen tietojärjestelmään. Työt jakautu-

vat ydintehtäviin ja prioriteetiltaan vähemmän keskeisiin ja työntekijän näkökulmasta vä-

hemmän merkityksellisiin ja -mielekkäisiin työtehtäviin. Työstressitutkimuksessa (Sem-

mer ym., 2015) ilmiö tunnetaan myös nimellä työn turhakkeet (illegitimate tasks), joilla 

tarkoitetaan sellaisia työn vaatimuksia, jotka työntekijä kokee toissijaiseksi ja ydintehtä-

vää häiritseväksi, mutta joita hänen kuitenkin odotetaan tekevän. Rooliepäselvyydellä 

tarkoitetaan, ettei työntekijä tiedä häneen kohdistuvia odotuksia, eli työnkuva ja työnvaa-

timukset ovat epäselviä. (Mäkikangas et al. 2017, s. 74-79) 

 

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta on ollut suosittu tutkimuskohde jo reilusti yli 

40 vuoden ajan sekä kansainvälisesti kuin myös Suomessa. Työn ja perheen vaatimus-

ten yhteensovittaminen elää yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten mukana. 

Muun muassa työkeskeisyyden ja työn vaatimusten lisääntymisen on pelätty vievän lii-

kaa aikaa vanhemmuudelta ja teknologian mahdollistama etätyö tuo työn kotiin häiritse-

mään perheen arkea. Tutkimus on suuntautunut tarkastelemaan työn perheelle aiheut-

tamia haittoja. Toisaalta monesti työ voidaan nähdä myös voimaannuttavana tekijänä, 

joka tarjoaa vaihtelua ja rytmiä arkeen, laajentaa sosiaalisia suhteita ja tarjoaa mahdol-

lisuuden ammatilliseen kehittymiseen. (Pyöriä, 2014) 

 

On myös paljon tutkimusta, joka osoittaa perheystävällisyyden hyödyttävän myös työn-

antajaa. Valtaosa perheystävällisistä käytännöistä hyödyttävät kaikkia työpaikan työnte-

kijöitä, lisäävät työtyytyväisyyttä ja tehokkuutta tarjoten perheystävälliselle työpaikalle 

samalla myös kilpailuetua. Työnpaikoilla, joissa huomioidaan eri työntekijäryhmien tar-

peet, erityisesti vaihtelevuus on keskiarvoa huomattavasti vähäisempää, sairauspoissa-

oloja on vähemmän, työntekijät ovat sitoutuneempia ja työskentely on tehokkaampaa. 

(Paavola, 2016, s. 6) 

 

Onnistuneen työn ja muun elämän hyötyjä voidaan kuvata esimerkiksi käsitteellisen mal-

lin avulla (kuva 2.), jossa esitetään seuraussuhteita siitä, miten työpaikan toimenpiteiden 

vaikutukset välittyvät työntekijän kautta työpaikan tuottavuuteen (Kelly et al. 2008). 
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Esiteltävä malli perustuu noin 150 tutkimukseen ja sen avulla, niin sanotun epäsuoran 

mittarin avulla, kuvataan työn ja muun elämän toimenpiteiden vaikuttavuutta ja hyödylli-

syyttä kokonaisuudessaan. Työn ja perhe-elämän toimenpiteiden myönteinen vaikutus 

voi näkyä esimerkiksi työsuorituksessa ja sitä kautta tuloksessa. Vastaavasti työn ja 

muun elämän ristiriita voi näkyä esimerkiksi poissaolona ja sitä kautta heijastua tuotta-

vuuteen negatiivisesti.   

 

 

 

Kuva 2. Työpaikan käytännön heijastuminen yksilön kautta työpaikan tuottavuuteen 

(Kelly et al., 2008).  

 

Monissa organisaatioissa toteutetaan toimia monimuotoisen työpaikkakulttuurin 

luomiseen, mutta toiminnalle asetetut tulokset jäävät kuitenkin niille asetetuista 

tavoitteista. Pless ja Maak (2004, s. 136) mukaan organisaatiot epäonnistuvat 

tavoitteissa, koska eivät pysty näyttämään toteen, miten toimenpiteet ovat lisänneet 

työelämän laatua ja lisänneet työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia. Tähän 

ongelmaan he ehdottavat ratkaisuksi osallistamiskulttuurin vahvistavaa 

organisaatiokehitysmallia (kuva 3), jonka avulla lisätään erilaisista taustoista (esimekiksi 

kokemus, sukupuoli, uskonto, maailmankatsomus) tulevien ihmisten kehittymistä 

yksilönä, osana yhteisönä ja osana koko organisaation kasvun mahdollistajana.   
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Kuva 3. Vaiheittainen organisaation osallistumisen kulttuurin rakennusmalli (Pless ja 

Maak, 2004). 

 

 

Osallistamisen kulttuuriin kuuluu organisaatiossa jo olemassa olevien toimintatapojen 

kehittäminen kannustamalla koko työyhteisöä uudenlaisten, työhön liittyvien näkökul-

mien ja ratkaisujen esittämiseen osallistamisen avulla. Tapoja henkilöstön kuulemiseen 

myös kehitetään, jotta koko henkilöstö tulisi kuulluksi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Henkilöstön kuuleminen ja osallistaminen kehittämiseen sitouttaa samalla henkilöstöä 

uudenlaisten toimintatapojen ja käytäntöjen rakentamiseen ja samalla uudenlaisen joh-

tamiskulttuurin toteuttamiseen.  

 

3.2. Hyvät työpaikkakäytännöt työn ja muun elämän yhteenso-
vittamiseen 

 

Mitä perheystävällisellä työpaikalla tarkoitetaan ja miksi työnantajan kannattaa olla per-

heystävällinen? Perheystävällisyys työelämässä tarkoittaa työpaikkojen tekoja, joilla on 

myönteisiä vaikutuksia työntekijän arkeen ja samalla se hyödyttää myös työnantajaa 

(Kokko, 2013, s. 3). Paavolan (2015, s. 1) mukaan perheystävällinen työpaikka luo hy-

vinvointia työyhteisölle, siellä työskentelevälle yksilölle sekä yhteiskunnalle laajemmin. 

 

Työn teettämistä säädetään työlainsäädännöllä, ja keskeisimmät työelämänlait koskevat 

työsopimuksia, työehtosopimuksia, työrauhaa, työaikaa, vuosilomia, työterveyttä ja -tur-

vallisuutta, tasa-arvoa sekä yhteistoimintaa yrityksissä (Elinkeinoelämän keskusliitto, 
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2018). Suomalaisilla työpaikoilla jo pelkästään lakiin pohjautuvia työn ja muun elämän 

yhteensovittamisen käytäntöjä ja esimerkiksi työajan joustoihin liittyviä käytäntöjä on siis 

runsaasti. Yhteiskunnan tukemia työaikaan liittyviä joustoja ovat osittainen hoitovapaa, 

opinto-, säästö-. tai vuorotteluvapaa sekä osa-aikaeläke tai osasairausvapaa. Edelläkä-

vijätyöpaikat ovat luoneet lakisääteisten käytäntöjen rinnalle myös omaehtoisia malleja 

työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Työterveyslaitos on listannut kymmenen pa-

rasta työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen käytäntöä yli 3000 idean pohjalta, jotka 

he keräsivät suomalaisilta työpaikoilta ja kansalaisilta Työ ja perhe-elämä kyselyn ja 

verkkoaivoriihen avulla. TOP 10 -käytäntöä on esitelty taulukossa 4.  

 

Taulukko 4. Työterveyslaitoksen TOP 10 -lista hyvistä käytännöistä työn ja muun elä-

män yhteensovittamiseen 

1) Joustavuus työajoissa 

2) Etätyö 

3) Toimivat sijaisjärjestelyt ja toimintakäytännöt työhön palaamiseen 

4) Kirjatut tavoitteet ja toimintaohjeet 

5) Sovitut pelisäännöt ja tasapuolisuus 

6) Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kysymykset osaksi henkilöstöprosesseja 

7) Yksityiselämän kysymykset osaksi työterveysyhteistyötä ja työkyvyn ylläpitoa 

8) Tukea henkilöstölle työn ja muun elämän yhteensovittamiseen 

9) Lasten hoito ja muut arkea helpottavat palvelut 

10) Perheen huomiointi työpaikalla 

  Lähde: Työterveyslaitos (2017) 

 

 

Joustavia työratkaisuja työntekijän näkökulmasta ovat muun maussa työaikojen valitse-

minen tekemällä esimerkiksi itsevalittua osa-aikatyötä, työaikaryhmät sekä vaihteleva- 

ja liukuva työaika. Osa-aikatyöksi määritellään yleensä työ, jota tehdään alle 30 tuntia 

viikossa ja osa-aikaisuus voi toteutua normaalia lyhyempänä työpäivänä, tai että työnte-

kijä tekee työtä vain osan viikosta tai kuukaudesta. Työolobarometrin (2014) mukaan 

osa-aikaisuus on kasvussa ja vuonna 2014 Suomessa naisista 22% ja miehistä 12% teki 

osa-aikatyötä, vastaavasti Ruotsissa ja Tanskassa lähes 40% naisista työskenteli osa-

aikaisesti. Osa-aikatyötä tekevien määrä on suurinta vähittäis- ja tukkukaupan alalla ja 

eniten osa-aikatyötä tekevät alle 25 -vuotiaat ja yli 55 -vuotiaat. Suomalaisnaisista 12% 

ja miehistä vain 1% tekee osa-aikatyötä perheen ja läheisen hoivaamisen takia ja valin-

taan vaikuttaa se, ettei sitä pidetä mahdollisena taloudellisista syistä. Osa-aikatyötä 
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tekevät arvioivat, että heidän kehitys- ja etenemismahdollisuudet olivat heikommat ko-

koaikaisiin verrattuna ja osa-aikaiset myös arvioivat voivansa vaikuttaa vähemmän 

työnsä tekemiseen. Näyttää, että työnantajan tarjoama osa-aikatyö ja työntekijöiden työ-

aikatoiveet eivät kohtaisi kovin hyvin. (Työolobarometri, 2014) 

 

Osa-aikaeläke poistui vuoden 2016 lopusta ja 1.2.2017 lähtien sen korvasi osittainen 

varhennettu vanhuuseläke, joka tarjoaa mahdollisuuden työnteon keventämiselle ennen 

siirtymistä varsinaiselle vanhuuseläkkeelle. Osittain varhennettu vanhuuseläke on mah-

dollinen hakijan täytettyä 61 vuotta ja jos hän ei saa muuta työeläkettä. Eläkkeenmäärä 

on joko 50% tai 25% jo kertyneen eläkkeen määrästä ja määrän voi itse valita. Osa-

aikaeläkkeelle siirtyminen on koettu helpoksi, sen sijaan osa-aikaisessa työnteossa on 

koettu jonkun verran ongelmia. Lyhennettyyn työaikaan eli osa-aikatyöhön liittyviä haas-

teita on koettu ajan tasalla pysymisessä, sovituista työajoista kiinni pitämisessä, kiireen 

tunteessa, jaksamisessa, ikärasismissa, tiedon saannissa ja vastuun jakamisessa. Li-

säksi työntekijä saattaa tuntea itsensä ulkopuoliseksi työyhteisössä. Näihin haasteisiin 

tarvitaan avoimuuden ja joustavuuden lisäksi yhdessä sopimista. (Tuomivaara et al. 

2016, s. 33)  

 

Joustavuus työpaikoissa eli etätyö  

Tieto- ja viestintätekniikan kehittymisen myötä myös työntekopaikkojen moninaisuus on 

lisääntynyt ja työtä voi suorittaa lokaalisti ja globaalisti paikkaan sitomatta. Tällaisissa 

tapauksissa on usein kyse asiantuntijatyöstä ja usein puhutaankin tietotyön joustoista. 

Työn tekemisen paikan joustoja toteutetaan yleisimmin etätyön avulla.  Työ- ja terveys 

2012 -tutkimuksen mukaan etätyöllä tarkoitetaan sellaista ansiotyötä, jossa päähuomio 

on ajasta ja paikasta riippumattomissa työjärjestelyissä ja paikan ohella työtehtävien 

suorittamiseen katsotaan liittyvän tietotekniikan hyödyntäminen (Kandolin ja Tuomi-

vaara, 2012). Etätyö antaa työntekijälle mahdollisuuden ajan joustoihin ja säästää myös 

työmatkoihin käytettävän ajan. Toisena ääripäänä voi taas olla työn ja muun elämän hä-

märtyminen entisestään, kun työtä voi tehdään aikaan ja paikkaan sitomatta. (Toppinen-

Tanner et al, 2016, s. 21-40)    

 

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen ja tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta etä-

työn tekemiseen on syytä muodostaa kuhunkin työpaikkaan soveltuvat säännöt, jotka 

sisältävät ohjeita ja määräyksiä muun muassa seuraavista asioista: milloin ja miksi jous-

tavaa työtä voi ja kannattaa tehdä, millaisissa töissä joustavat työmuodot ovat mahdolli-

sia, mitä joustavan työn tekijältä edellytetään, miten joustavaa työtä johdetaan ja miten 
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yhteydenpito ja saatavilla olo järjestetään huomioiden etätyöntekijän työrauha, tehdyn 

työn seuraaminen, työhön liittyvien tietojen saatavuus ja työaikaan liittyvät mallit. (Tuo-

mivaara et al. 2016, s. 98) 

 

Toimivat sijaisjärjestelyt ja toimintakäytännöt työhön palaamiseen 

Hyvät suunnitelmat sekä äkillisiin, että ennalta suunniteltuihin poissaoloihin auttavat 

sekä työnantajaa, että työntekijää. Pyritään myös huomioimaan sopivan ja pätevän si-

jaisen järjestämisestä, millä myös varmistetaan töiden sujuminen poissaolojen aikana ja 

vähennetään kuormitusta työhön palaamisessa. Pidempien perhevapaiden tai sairaus-

lomien yhteydessä on koettu myös hyvinä käytännöt, joiden avulla työntekijä niin halu-

tessaan voi olla yhteydessä työpaikalle tai saada tietoa työyhteisöstä myös lomien ai-

kana. (Toppinen-Tanner et al, 2016, s. 21-40)    

 

Sovitut pelisäännöt, tasapuolisuus ja vaikutusmahdollisuudet 

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kannalta työntekijät pitävät tärkeinä työpaikan 

tasapuolisia pelisääntöjä, asenteita ja johtamista. Sovituista pelisäännöistä pidetään 

kiinni, ja pelisäännöt laaditaan mahdollisuuksien mukaan tasa-arvoisesti erityisryhmät ja 

työntekijöiden erityistarpeet huomioiden. Työntekijän näkökulmasta vaikutusmahdolli-

suudet omaan työhön, on yksi työntekijän keskeinen voimavara. Työpaikan keinot työn 

ja muun elämän yhteensovittamiseen voivat kohdistua myös työntekijän yksilöllisiin voi-

mavaroihin esimerkiksi osaamisen kehittämisen kautta ja huomio kannattaakin kiinnittää 

juuri voimavarojen lisäämiseen, koska työn vaatimuksien vähenemistä ei ole näköpii-

rissä vaan juuri päinvastoin (Toppinen-Tanner et al, 2016, s. 14-15).  

 

3.3. Tanskan malli  

 

Tanska erottuu kärkimaana työn ja muun elämän tasapainoa koskevissa tutkimuksissa 

Euroopan ja koko maailman vertailussa. Osana European Social Survey -kyselyä (vuo-

sina 2006, 2010 ja 2012) ihmiset Euroopan eri maissa arvioivat tyytyväisyyttä työssä 

vietetyn- ja muiden asioiden parissa vietetyn ajan tasapainoa, oli Tanska kärkimaa jo-

kaisena tutkimusvuotena. OECD -maiden elin oloja vertailevan Better Life Index -tutki-

muksen mukaan Tanska oli myös ykkönen työn ja muun elämän tasapainoa mittaavassa 

Work-life balance -kategoriassa pistemäärällä 9,8. Tässä kategoriassa Suomen piste-

määrä oli 7,4 ja eri maiden vertailussa Suomi oli jaetulla sijalla kolmetoista yhdessä Viron 

kanssa. Erityisesti ero vapaa-ajan määrässä oli merkittävä Tanskan ja Suomen välillä. 
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Täyttä työpäivää tekevä tanskalainen käytti keskimäärin päivästään 16,1 tuntia henkilö-

kohtaiseen huoltoon (myös nukkuminen) ja vapaa-aikaan oli vastaavasti suomalaisen 

käyttämä keskimääräinen aika 14,9 tuntia ja 36 tutkimuksessa mukana olevien maiden 

joukossa Suomen sijoitus oli 21. (Paavola, 2015, s. 6) 

 

Perheystävällinen työpaikka – Perheen ja työelämän yhteensovittamisen parhaita käy-

täntöjä tanskalaisilta työpaikoilta -selvityksessä tarkastellaan käytäntöjä parhaiten me-

nestyneissä tanskalaisissa organisaatioissa. Väestöliiton toimeksiannosta kootussa ra-

portissa selvitettiin tanskalaisten työpaikkojen perheen ja työelämän yhteensovittamista 

helpottavia käytäntöjä ja niiden kehittämistä. Raportti perustuu Great Place to Work Den-

mark -instituutin kautta saatuihin kuvauksiin käytännöistä sekä valituilla työpaikoilla suo-

ritettuihin syventäviin haastatteluihin.  

 

Miksi kannattaa olla perheystävällinen työpaikka? Kokemuksia ja käytän-

töjä tanskalaisilta työpaikoilta  

 

Kaikissa haastateltavissa työpaikoissa todettiin, että työn ja muun elämän yhteensovit-

tamisen helpottamisen käytännöistä saatavat hyödyt olivat suuremmat kuin niistä aiheu-

tuvat kustannukset. Haastatteluissa nousi esiin kolme merkittävää hyötyä: 

- Työpaikan maine ja houkuttelevuus työnantajana.  

Perheystävällinen työpaikka houkuttelee ja sitouttaa osaajia. Uudella työmarkkinoille tu-

levalla sukupolvella on erilainen kulttuuri, jossa korostuu palkkaa enemmän työpaikan 

kokonaisuus tarjota mielekkäitä työtehtäviä ja mahdollisuus sovittaa onnistuneesti työtä 

ja muuta elämää.  

- Vaikutus tulokseen.  

Selkeästi heti mitattavia asioita, joilla pystyttiin todentamaan perheystävällisyyden kan-

nattavuus, oli vaihtuvuuden ja sairauspoissaolojen vähentyminen ja työtehon nousu. 

Varsinkin perheellisten jousto mahdollisuudet lisäsivät työtehoa, kun työntekijällä oli 

mahdollisuus työaikoja suunnitellessa ottaa huomioon myös perhe-elämään liittyvät tar-

peet. Pitkän aikavälin vaikutukset esimerkiksi työntekijöiden sitoutumisena yritykseen 

ovat vaikeammin mitattavissa olevia asioita. 

- Koko henkilöstön työtyytyväisyyden parantuminen.  

Rahallisten hyötyjen rinnalla perheystävällisyydestä koituu inhimillisiä hyötyjä, kuten jak-

samisen ja työtyytyväisyyden parantuminen, sillä työtyytyväisyys oli osa yrityskulttuuria. 

(Paavola, 2015, s. 33) 
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Hyviä tanskalaisia perheystävällisiä käytäntöjä ja niihin liitettäviä ominaisuuksia on ku-

vattuna taulukossa 5. Työaikajoustoihin liittyvät käytännöt ovat joustava päivittäinen työ-

aika, osa-aikaisuus ja etätyö. Muita käytäntöjä työaika joustojen rinnalla ovat lomajärjes-

telyt, vanhempainvapaat, perheen huomioiminen työyhteisössä, muut hyvinvointiin liitty-

vät käytännöt ja yksittäiset muut pienet käytännöt, joilla voidaan helpottaa työntekijän 

kiireellistä arkea. 

 

Taulukko 5. Perheystävällisen työpaikan hyviä käytäntöjä tanskalaisilta työpaikoilta.  

Käytäntö Ominaista 

1. Työaikaan liittyvät käytännöt (työaika joustot): yksilöllisten tarpeiden huomioimi-
nen on avainasemassa 

1.1 Joustava päi-
vittäinen työ-
aika 

- ilman kiinteitä saapumis- tai lähtöaikoja mahdollistaa per-
heellisten työntekijöiden aikataulujen suunnittelua. Lyhyempi 
työpäivä antaa aikaa enemmän perheelle ja joustavuus työn 
tekemisen ajassa mahdollistaa työskentelyn silloin, kun ollaan 
tehokkaimmillaan parantaen myös tuottavuutta. 

1.2 Osa-aikaisuus - kuten lyhyempi työpäivä ja/tai työviikko ovat vastaus esimer-
kiksi vanhempainvapailta palaaville työntekijöille. 

1.3 Etätyö - keino tietotyöntekijöille, mutta ei sovellu kaikille toimialoille 

2. Lomajärjestelyt - tasa-arvoisuuden toteutuminen: kaikkien työntekijöiden toi-
veita pyritään kunnioittamaan. Perheystävällisellä työpaikalla 
pyritään erityisesti kouluikäisten vanhempien lomatoiveiden 
toteuttamiseen koulujen loma-aikojen mukaan.  
-ylimääräiset lomapäivät sairaan lapsen hoitoon (ilman vaiku-
tusta palkkaan tai lomakertymään)   

3. Vanhempainva-
paat 

- työpaikan tarjoama ”paikallinen” vanhempainvapaa lakisää-
teistä pitempään ja paremmin ehdoin. Myös isien rohkaisu 
vanhempainvapaan käyttöön. Osa-aikaiset työjärjestelyt van-
hempainvapaan päättyessä ja yhteydenpito vanhempainva-
paan aikana.  

4. Perhe ja työyh-
teisö 

- huomioidaan myös perheen ja lapsien osallistuminen työpai-
kan toimintaan. Työsuunnitteluun osallistetaan myös läheiset, 
työtyytyväisyyskyselyt voidaan tehdä työntekijän lisäksi myös 
muille perheenjäsenille, puolison ottaminen mukaan työpai-
kan työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytäntöjen ke-
hittämiseen, sekä kullekin perheelle sopivan tasapainon löytä-
misen koulutuksiin ja kurssituksiin. Koko perheen tapahtumat, 
kuten joulujuhlat ja avoimien ovien päivät sekä koko perheen 
ekskursiot lisäsivät myös perheiden välistä yhteisöllisyyttä ja 
vastaavasti tasapuolisen kohtelun nimissä vain aikuisille suun-
natut tapahtumat. Työpaikat tarjosivat usein erillisen lasten-
huoneen, jonne lapsen voi tilapäisesti tuoda työpaikalla silloin, 
kun hän ei voi mennä kouluun tai hoitoon (vähän kipeä tai toi-
pilas), kuitenkin korostuksella, että sairasta lasta hoidetaan ko-
tona. Lastenhuone toimi hyvin myös luovana kokoustilana. 
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5. Muut hyvinvoin-
tiin liittyvät käy-
tännöt 

- joilla on vaikutusta työntekijän viihtyvyyteen. Työn ja muun 
elämän yhteensovittaminen on osa työpaikkakulttuuria ja 
esillä jokapäiväisesti työpaikan toiminnassa: työpaikkojen tar-
joamat koulutukset työntekijöille tasapainon löytämiseen 
omassa elämässä, itselle sopivien työskentelytapojen tunnista-
miseen sekä stressin hallintaan ja esimieskoulutukset tunnista-
maan alaisten väsymisen ja stressin merkit. Varhaisen puuttu-
misen maali stressiin liittyen, valmennukset ja psykologin pal-
velut, johtuipa tilanne työstä tai muusta elämästä ja mahdolli-
suus ottaa myös puoliso mukaan stressihoitoihin ja valmen-
nukseen.  

6. Muut yksittäiset 
pienet käytännöt 

- joilla voidaan helpottaa työntekijän kiireellistä arkea. Esimer-
kiksi työntekijän mahdollisuus lainata työpaikalta jotain tava-
raa, jota tarvitsee harvakseltaan esim. retkeilyvarusteita. Joil-
tain työpaikoilta oli mahdollisuus ostaa ruokaa työpaikalta ko-
tiin vietäväksi tai tilata ruokaostokset työpaikalle, jolloin sääs-
tyi ajalta käydä ruokakaupassa. 

 

Lähde: Perheystävällinen työpaikka -raportti. Perheen ja työelämän yhteensovittamisen 

parhaita käytäntöjä tanskalaisilta työpaikoilta. 2015, Paavola J-M. 

 

Perheystävällisen työpaikan rakennuspalikat tanskalaisen mallin mukaan: 

 

Perheystävällisellä työpaikalla työntekijän ymmärretään olevan kokonaisuus, siksi työn 

ja muun elämän yhteensovittamisesta pyritään tekemään mahdollisimman helppoa. Per-

heystävällisellä työpaikalla viihtyvät kaikissa perhetilanteissa olevat työntekijät. Jotta po-

sitiivisia vaikutuksia saadaan, täytyy toiminnan olla osa työpaikan kulttuuria. Toiminta 

rakennetaan alhaalta ylöspäin luottamukselle ja avoimutta kunnioittaen. Työn ja muun 

elämän mahdollisuuksia ja toteutumista seurataan työpaikalla toistuvasti, jotta ongelma-

kohdat havaitaan ja niihin pystytään puuttumaan. 

 

                                       

Kuva 4. Perheystävällisen työpaikan rakennuspalikat (Paavola J-M, 2015). 
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Perheystävällisellä työpaikalla perusta on työpaikan hyvässä toimintakulttuurissa, jonka 

varaan rakennetaan hyviä käytäntöjä sekä myös pienempiä arkea helpottavia apuja työn 

ja muun elämän yhteen sovittamiseen. Hyvät käytännöt ovat systemaattisia ja toistuvia 

tapoja, joilla huomioidaan työntekijän hyvinvointia ja jaksamista. Työpaikkakulttuurin ja 

yleisten käytäntöjen päälle voidaan rakentaa yksittäisiä toimenpiteitä. Perheystävällisen 

työpaikkakulttuurin rakentamisessa avoimuus ja luottamus ovat avain asemassa ja jous-

tavuus vaatii molemminpuolista luottamusta. Luottamus synnyttää jatkuvan kehän, joka 

ruokkii itse itseään. Luottamuksen synty vaatii koko organisaation läpäisevää avoimuutta 

ja avoimuutta tarvitaan myös työntekijöiden välillä. Erilaisten yksilöllisten ratkaisujen to-

teuttaminen ja niiden onnistuminen tarvitsee avoimuutta, jolla vältetään epätietoisuutta 

ja kitkan syntymistä työntekijöiden välillä. (Paavola, 2015, s. 30-31). 

 

Hyvä työpaikkakulttuuri vaatii ylläpitämistä ja jatkuvuudesta voi muodostua työpaikoille 

haaste. Pelkkä henkilöstöohjeistukseen liitettävä maininta ei riitä, vaan useissa työpai-

koissa uudet työntekijät käyvät läpi koulutuksen, jossa käytännöt tulevat tutuiksi. Joillakin 

työpaikoilla on törmätty myös lakisäädännöllisiin esteisiin, esim. elokuvalippujen antami-

nen lapsiperheille tai siivousavun antaminen työntekijän kotiin silloin, kun työntekijä on 

töissä. Keskeistä oli rohkeus erilaisiin kokeiluihin ja työntekijöiden kuunteleminen sekä 

yksityisellä, että yhteisellä tasolla. (Paavola, 2015, s. 33) 

 

3.4. Perheystävällisen työpaikan periaatteet 

 
Väestöliitto on linjannut perheystävällisen työpaikan periaatteet seitsemään kohtaa, 

jotka ovat esiteltyinä taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Väestöliiton mukaiset perheystävällisten työpaikan periaatteet   

PERHEYSTÄVÄLLISEN TYÖPAIKAN PERIAATTEET 

KÄYTÄNTÖ MÄÄRITELMÄ 

1. Perustana laki, työeh-

tosopimukset ja työpai-

kan omat ohjeistukset 

Lakia ja työehtosopimuksia noudatetaan. Rinnalle laaditaan 

myös omia ohjeistuksia ja suosituksia huomioiden työpaikan 

erityispiirteet, sekä työtehtävien ja toimialan reunaehdot. Oh-

jeistuksilla selkiytetään esimiesten työtä ja työntekijöiden mah-

dollisuuksia toimia eri tilanteissa. 
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2. Samassa tilanteessa 

olevien tasapuolinen koh-

telu 

Esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti ja 

tasapuolisesti. Tasapuolisuudella tarkoitetaan tässä yhtey-

dessä samassa tilanteessa olevien työntekijöiden yhdenmu-

kaista kohtelua. Yksikköjen ja toimenkuvan erilaisuus ja eri työ-

tehtävät mahdollistavat poikkeuskäytännöt, jotka ovat avoi-

mesti perusteltuja.   

3.Tilanteiden ennakointi 

ja tiedottaminen 

Ennakointi ja ajoissa suunnitellut toimintamallit ehkäisevät on-

gelmia, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi epäselvä vastuun 

jako, esimiehen puutteellinen tietotaito, ohjeistusten ristiriita, 

kielteinen ilmapiiri tai käytävä- ja huhupuheet. Avoin tiedotus. 

4.Tapauskohtaiset  

jousto mahdollisuudet 

Yksilöllisistä tilanteista johtuen räätälöidään yksilökohtaisesti 

poikkeusjärjestelyjä, jotka noudattavat yleisiä pelisääntöjä. Yk-

silölliset ratkaisut perustellaan, jotta vältytään negatiivisilta 

huhu- ja käytäväpuheilta ja turhilta epäselvyyksiltä työyhtei-

sössä. 

5. Elämänkaaren eri vai-

heet ja käytäntöjen kehit-

täminen 

Johtamisen käytännöissä huomioidaan eri elämäntilanteiden 

vaatimuksia ja eri ikäisten työntekijöiden tarpeita. Periaatteiden 

toteutumista seurataan ja kehitetään uusia käytäntöjä. Työn- 

tekijöitä kannustetaan kertomaan ehdotuksiaan ja toiveitaan. 

6. Jokaisella työpaikalla 

voidaan tehdä jotain 

Perheystävälliset käytännöt ovat sekä tekoja että asenteita. 

Joskus teot ovat pieniä, osa käytännöistä on jokapäiväisiä, toi-

sinaan käytäntöjä sovelletaan vain tietyssä tilanteessa ja eräät 

toimintatavat liittyvät yksilökohtaisiin tilanteisiin. Myös laajoja, 

koko organisaatiota koskevia muutoksia kehitetään. 

7. Hyödyt työnantajalle ja 

työntekijälle 

Toimivat käytännöt auttavat työnantajaa huolehtimaan työpai-

kan ydintehtävistä, estäen poissaolo tilanteissa muuta työyhtei-

söä ylikuormittumiselta.  Johdonmukainen esimiestyö vaikuttaa 

myönteisesti työntekijöiden terveyteen ja motivaatioon, tuotta-

vuuteen, sitoutumiseen, sekä myös heidän perhe-elämäänsä 

ja parisuhteeseen. Työnantajan maine vahvistuu hyvänä työn-

antajana. Työnantajan asenteet ja teot viestivät joustavuu-

desta, välittämisestä ja inhimillisyydestä. Toimivat perheystä-

välliset käytännöt ovat työnantajalle rekrytointietu. 

Lähde: Väestöliitto. Perhe ja työ. (2018) 

 

Työnantajan asenteilla ja kulttuurilla on ohjaavaa vaikutusta siihen, miten työpaikalla 

suhtaudutaan erilaisiin työajan joustoihin ja perhetilanteista johtuviin poissaoloihin ja 

työajan muutoksiin perhesyistä. Asenteet ja kulttuuri ohjaavat käytöstä muun muassa 
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siinä, miten perhevapaita käytetään ja miten erilaisissa yllättävissä kriisi- tai poikkeusti-

lanteissa suhtaudutaan yksilön hyvinvointiin.  

 

Perheystävällisestä työkulttuurista kertovia esimerkkejä voivat olla muun muassa seu-

raavat: 

- eri elämänvaiheeseen sopivat työaikajoustot 

- perhevapaat: myös isien kannustaminen pidempiin perhevapaisiin, pätevän si-

jaistyövoiman palkkaaminen perhevapaan ajaksi 

- johdon myönteinen suhtautuminen työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen 

käytäntöihin ja sekä johdon ja esimiesten oma käyttäytyminen roolimallina 

- työpaikalla on realistiset odotukset ja ohjeistukset sopivan työpäivän pituudesta 

tai työtehtävien määrästä  

- avoin tiedottamien lakisääteisistä (työehtosopimus) ehdoista ja erilaisista paikal-

lisista joustoista ja tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla. 
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4. TUTKIMUKSEN METODOLOGIA   
 

 

Tässä luvussa esitellään kohdeorganisaatio, aineiston keruuseen ja analysointiin käytet-

tävät menetelmät sekä tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti.   Kappaleessa käsitellään 

myös tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmää eli case-tutkimusta.   Empiiristä case -

tutkimusta käytetään hyvin soveltuvana erilaisten ilmiöiden kuvaamiseen juuri tosielä-

män kontekstissa (Yin, 2012, s. 5).  

 

”Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2013, s. 183) mukaan metodi on sääntöjen oh-

jaama menettelytapa, jonka avulla tieteessä tavoitellaan ja etsitään tietoa tai pyritään 

ratkaisemaan käytännön ongelma. Näiden metodien tutkimus taas on metodologiaa. Me-

todologialla tarkoitetaan ensisijaisesti metodien taustalla olevien oletusten ja lähtökoh-

tien selvittelyä. (Hirsjärvi et al. 2013, s. 183-184)”  

 

Tyypillisiä, juuri tälle tutkimukselle ominaisia case -tutkimuksen piirteitä ovat muun 

maussa kiinnostuksen kohteena prosessit, yksittäistapaukset tutkitaan yhteydessä ym-

päristöönsä ja aineistoa kerätään useita metodeja käyttäen. Tässä tapauksessa tutki-

musaineisto pohjautuu Väestöliiton perheystävälliset työpaikat alkukartoituksesta saa-

tuun aineistoon, joka suoritettiin huhti-toukokuussa 2018. Kartoitus sisälsi sekä kvantita-

tiivisia, että kvalitatiivisia kysymyksiä.  Lisäksi aineistoa täydentää vuoden 2018 alussa 

toteutetun työtyytyväisyyskyselyn avoimet vastaukset perheystävällisyyteen liittyen ja 

aiemmat tutkimukset aiheesta, sekä kirjallisuus. 

 

4.1. Konteksti ja kohdeorganisaation kuvaus  

 
Tutkimuksen avulla luodaan katsaus työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen nykyti-

lasta ja suuntaviivat vastuulliselle työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen toimintamal-

lille Osuuskauppa Hämeenmaalle, joka toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä 21 kunnan alu-

eella. Lähtötilanne on, että organisaatiossa suhtaudutaan myönteisesti työn ja perhe-

elämän rajapintaan liittyvien toimintamallien edelleen kehittämiseen. Yritys on muun mu-

assa mukana hallituksen kärkihakkeessa, LAPE -muutosohjelman Perheystävälliset työ-

paikat toimenpidekokonaisuudessa.  
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Tutkimuskohteena Osuuskauppa Hämeenmaa on kiinnostava, sillä vapautuneet auki-

oloajat lisäävät haasteita työn ja perhe-elämän yhteensovittamiselle entisestään tunne-

tusti naisvaltaisella kaupan alalla.  Kiinnostavuutta lisää myös se, että työn muoto orga-

nisaatiossa on pääsääntöisesti aikaan ja paikkaan sidottua ja esimerkiksi työaika- jous-

toissa etätyö on hallintoa ja esimiestyötä lukuun ottamatta vaikeasti toteutettavissa.  

 

Vastuullisuus on yksi Hämeenmaan arvoista. Yhtiö kuvaa nettisivuillaan sen tarkoittavan 

sujuvaa ja asiakaslähtöistä palvelua, turvallisen työ- ja asiointiympäristön varmistamista 

sekä toimimista vastuullisena työnantajana. Käytännössä tällä tarkoitetaan erilaisten 

vaihtoehtojen tarjoamisena kuluttajalle, ympäristön huomioimisena ja toimimisena vuo-

rovaikutuksessa paikallisten sidosryhmien kanssa. Myös taloudellinen vastuu ja avoi-

mesta viestinnästä huolehtiminen on yrityksen vastuullisuuden osa-alueita.  

 

Yhdeksi vastuullisuuden osa-alueeksi Hämeenmaa ilmoittaa myös henkilöstöstä huoleh-

timisen, joka mukaan vastuullinen työnantaja arvostaa monimuotoisia työyhteisöjä, puo-

lustaa tasa-arvoa ja kunnioittaa henkilöstöä. Myös osaamiseen, kouluttamiseen ja työ-

hyvinvointiin panostetaan ja erityisesti viimeisten vuosien aikana on satsattu työkyvyn 

johtamiseen sekä työterveyspalvelujen kehittämiseen. Yrityksen kulttuuriin kuuluu pal-

kitseminen hyvistä suorituksista ja esimerkiksi koko henkilöstö kuuluu tulospalkkauksen 

piiriin. Koko osuuskauppaväkeä kannustetaan ja osallistetaan yhteiseen kehittämiseen. 

(Osuuskauppa Hämeenmaa 2018) 

 

Koko S-yhtymän vastuullisuutta ohjaavat S-ryhmän arvot, joita ovat asiakaslähtöisyys, 

vastuunkanto, jatkuva uudistuminen ja tuloksellinen toiminta, sekä Paras paikka elää -

ohjelma. Paras paikka elää -ohjelman teemat ovat: yhteiskunnan hyväksi, ilmastonmuu-

tos ja kiertotalous, eettinen toimintakulttuuri ja ihmisoikeudet sekä hyvinvointi ja terveys 

ja ohjelma koostuu sadasta konkreettisesta vastuullisuusteosta.  

 

4.2. Tutkimusaineiston keruu 

 
Saadaksemme mahdollisimman hyvän kuvan vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta ja 

sen toteutumisesta käytännössä, lähestytään tässä tutkimuksessa aihetta siihen liitettä-

vän konkreettisen case esimerkin, työn ja muun elämän yhteensovittamisen toiminta-

mallin avulla.  
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Varsinainen empiirinen tutkimusaineisto pohjautuu ensikädessä Väestöliiton Perheystä-

vällinen työpaikka -ohjelman alkukartoituksesta (4-5/2018) saatuun aineistoon, jonka 

avulla selvitetään yrityksen perheystävällisyyden nykytilaa, sekä vahvuuksia ja kehittä-

misen kohteita. Lisäksi analysoinnissa hyödynnetään vuoden 2017 lopussa toteutetun 

työtyytyväisyyskyselyn avoimia vastauksia. Empirian pohjalta laaditaan edelleen kehit-

tämiselle suuntaviivat, joita peilataan teoriaosuudessa avattuihin, sosiaalisesti vastuulli-

sen henkilöstöjohtamisen periaatteisiin. Empiirisen tutkimusaineiston tyypit on kuvattu 

alla olevassa taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Empiirisen tutkimusaineiston tyypit 

Aineistotyyppi Sisältö Lukumäärä 

Kyselyaineisto Väestöliiton perheystä-

vällisyyskysely koko 

henkilöstölle: sisältää 

kvantitatiivisia moniva-

lintakysymyksiä 42 

kappaletta, sekä täy-

dentäviä kvalitatiivisia, 

avoimia kysymyksiä 3 

kappaletta. 

Ensikäden aineisto, 

vastaajia 621.  

Henkilöstökysely Henkilöstökyselyn täy-

dentäviä kvalitatiivisia, 

avoimia kysymyksiä 

Toisen käden aineisto, 

vastaajia 2160. 

Kirjallisuus Aihepiiriin liittyvät tut-

kimukset ja selvitykset, 

muu kirjallisuus 

Toisen käden aineisto, 

viittaukset julkaisuihin 

on luetteloitu lähdeluet-

telossa aakkosjärjestyk-

sessä.  

 

Tutkimuksen ensikäden aineisto on kerätty internet -pohjaisella kysymyslomakkeella, 

joka pohjautuu Väestöliiton Perheystävällisyys -henkilöstökyselyyn. Osuuskauppa Hä-

meenmaa toteutti kyselyn sähköisesti omassa järjestelmässään kevään 2018 aikana. 

Kysymyslomaketta (liite 1) on muokattu kaupan alalle sopivaksi ja samaa kysymysloma-

ketta on S-ryhmässä käytetty aiemmin myös Pohjois-Karjalan Osuuskaupassa toteute-

tussa kyselyssä. Sähköinen kysymyslomake sisältää yhteensä 45 kysymystä, joista 42 

on strukturoituja monivalintakysymyksiä. Monivalintakysymysten vastausvaihtoehdot 

ovat täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa 

mieltä ja en osaa sanoa tai ei kosketa minua.  
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Koska tiedetään, että esimiesten toiminta ratkaisee paljon työpaikan perheystävällisyy-

dessä, osa (12) kysymyksistä on suunnattu pelkästään esimiehille. Lisäksi kysymyslo-

makkeessa on monivalintakysymyksiä täydentäviä kaikille avoimia kysymyksiä kolme 

kappaletta.  

  

4.3. Tutkimusaineiston käsittely  

 
Kyselyn tulosten vertailuanalysoinnin ensimmäisessä vaiheessa kaikki monivalintakysy-

mykset esitellään teemoittain jaoteltuina taulukkomuodossa. Kysymysten vastaukset 

esitellään kunkin kysymyksen kohdalla prosenttiosuuksina, joilla kuvataan miten vastaa-

jien näkemykset jakaantuvat eri mielipiteisiin. Kyselyn avoimista kysymyksistä on nos-

tettu myös sitaatteja kuvaamaan vastaajien erilaisia näkemyksiä kysymyksen aihepiiriin 

liittyen. 

 

Kyselyn tilastolliset muuttujat ovat sukupuoli, ikärakenne, työaika, asema, elämäntilanne 

ja toimialue.  Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on selvittää työn ja perhe-elämän 

nykytilaa case yrityksessä ja laatia kyselyn tulosten perusteella suuntaviivoja kehittämi-

selle, siksi tavoitteena on myös löytää eroavuuksia eri mieltä olevien vastaajien taustalta. 

Toisessa vaiheessa tilastollisten muuttujien suhteita vertaillaan saldoluvun avulla. Sal-

doluku saadaan vähentämällä halutun muuttujan eri mieltä olevien prosenttiosuus kysei-

sen muuttujan kaikkien vastaajien prosenttiosuudesta. Negatiivinen saldoluku kertoo 

vastaajan negatiivisesta suhtautumisesta asiaan ja positiivinen saldoluku vastaavasti 

positiivisemmasta suhtautumisesta asiaan. Mitä enemmän saldoluku on vertailussa ne-

gatiivinen, sitä enemmän vastaajaryhmä arvio asiaa negatiivisemmin.  

 

4.2. Reliabiliteetti ja validiteetti 

 
Kuten jo aiemmin esitetystä käy ilmi, pääpaino tutkimusaineiston keruussa on määrälli-

sessä tutkimusmenetelmässä. Tutkimustulosten luotettavuutta mitataan pääasiassa re-

liabiliteetilla ja validiteetilla. Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten ei sattumanva-

raisuutta eli mittaustulosten toistettavuutta. Reliabiliteetti on sitä parempi, jos samalla 

tavalla kerätty ja samalla lailla analysoitu aineisto antaisi samanlaisen tuloksen. (Hirsjärvi 

et al. 2013, s. 231)  
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Perheystävällisyyskyselyn kysymyslomake sisälsi 42 kvantitatiivista monivalintakysy-

mystä, joista osa oli sisällöltään hyvinkin lähellä toisiaan. Tuloksista käy ilmi, että saman-

sisältöisiin kysymyksiin saatiin syvemmässä analyysissä lähes samansuuntaiset vas-

taukset, joka osaltaan kertoo tulosten toistettavuudesta ja samalla luotettavuudesta.   

 

Otoskoko ja otantamenetelmä vaikuttavat myös tulosten luotettavuuteen. Tämän tutki-

muksen vastausprosentti ylitti alarajana pidettävän 20% ja kun vastaajien kappalemäärä 

oli kokonaisuudessaan 621, voidaan tuloksia pitää myös niiltä osin luotettavina. Abso-

luuttisesti aineistoa tulisi olla yli 30 kpl muuttujaa kohden ja toimialavertailussa ne toi-

mialat jätettiin tuloksissa huomioimatta, joissa aineiston määrä ei saavuttanut tavoitelta-

vaa määrää, joko toimialan pienuuden tai alhaisen vastausprosentin takia. Tutkimuk-

sessa voi sattua myös virheitä tietojen käsittelyssä ja analysoinnissa. Tähän kiinnitettiin 

erityitä huomiota analysoinnin yhteydessä.  

 

Validiteetilla tarkoitetaan käytettävän mittarin luotettavuutta mitata sitä, mitä on tarkoi-

tuksena mitata (Hirsjärvi et al. 2013, s. 231). Perheystävällisyyskyselystä saadun datan 

analysointi ensisijaisena tutkimusaineistona varmisti, että tutkimuksen avulla saatiin vas-

tauksia tutkimusongelmaan eli vastattiin tutkimuskysymyksiin työn ja muun elämän yh-

teensovittamisen käytäntöjen toteutumisesta case yrityksessä. Osaltaan tämän varmis-

taa jo se, että kysymyslomake on laadittu useiden kymmenien aihepiiriin liittyvien tutki-

musten pohjalta. Lisäksi perheystävällisyyskysely antaa mahdollisuudet hyödyntää saa-

tuja tuloksia laajemminkin, esimerkiksi tulosten vertailussa muissa Osuuskaupoissa tai 

kokonaan muilla toimialoilla. 
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET  
 

 
Tässä kappaleessa esitellään perheystävällisyys kyselyn tulokset ja niiden yhteenveto. 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa esitellään kyselyn vastaajien taustatiedot, jonka jäl-

keen esitellään varsinaiset kyselyn tulokset vertaillen niitä aiemmin esitettyihin teorioihin 

vastuullisuudesta ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseta. Tulokset esitellään vielä 

luvun lopussa myös tiivistettynä yhteenvetona ilman teoriaa tilaajaorganisaation toivei-

den mukaisesti. 

 

5.1. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen -kyselytutkimuk-
sen tulokset 

 
Kysymyslomakkeella kerättiin taustatiedot tulosten tarkempaa analysointia varten taulu-

kossa 8. esitetyn mallin mukaisesti. 

Taulukko 8. Kyselytutkimuksen taustatiedot 

Sukupuoli 1) nainen 2) mies 3) muu, en halua kertoa 

Ikärakenne 1) alle 30 -vuotta, 2) 30-39 -vuotta, 3) 40-49 -vuotta, 4) 50-59 -

vuotta,  

5) 60 -vuotta tai enemmän 

Työaika 1) kokoaikainen työ, 2) osa-aikainen työ  

Asema 1) esimies, 2) ei esimies 

Elämäntilanne (sai valita 

useamman vaihtoehdon) 

1) minulla on tai taloudessani asuu alle 10 -vuotiaita lapsia 

2) minulla on tai taloudessani asuu yli 10 -vuotiaita lapsia  

3) opiskelen työn ohessa  

4) hoidan säännöllisesti omia tai puolisoni vanhempia  

5) sairas omaiseni tarvitsee apuani  

6) jokin muu 

Toimialue 1) S-market, 2) Prisma, 3) Sale, 4) Sokos, 5) Emotion, 6) Kodin 

Terra, 7) ABC, 8) Ravintolat (sisältää hotellien ravintolat), 9) 

Kahvilat, 10) Hotellien vastaanotto ja muut hotellien osastot), 

11) Autokauppa, 12) Tukipalvelut ja hallinto 

  

 

Kyselyn aikana Hämeenmaan henkilöstömäärä oli 2836 ja sähköiseen kyselyyn vastasi 

621 työntekijää, jolloin vastausprosentiksi muodostuu 22%. Työntekijöistä noin 80% on 
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naisia ja 20% miehiä ja tässä kyselyssä vastaajista 85% (526) on naisia, 14% (90) miehiä 

ja 1% (5) ei halua kertoa sukupuoltaan. 

Taulukko 9: Vastaajien sukupuolijakauma 

 

 

Työntekijöiden keski-ikä Hämeenmaalla on 33 -vuotta, ja kaikista työntekijöistä lähes 

puolet (48%) on alle 30 -vuotiaita, 23% kuuluu ikäryhmään 30-39 -vuotta ja 16% ryhmään 

40-49 -vuotta. Vastaajien ikärakenne ja koko yrityksessä työskentelevien ikärakenne on 

esiteltynä alla taulukossa (taulukko 10). Tässä kyselyssä vastaajien suurimmat ryhmät 

ovat ikäluokka 30-39 -vuotta (31%), 40-49 -vuotta (27%) ja alle 30 -vuotta (21%) ja huo-

mioitavaa on, että vastaajien ikärakenne poikkeaa yrityksen työntekijöiden ikäraken-

teesta. Vastaajamäärän perusteella kysely kiinnosti vähemmän nuorimpia vastaajia, 

joita työntekijöitä on kuitenkin lähes puolet Hämeenmaan työntekijöistä. 

Taulukko 10. Vastaajien ikärakenne 
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Osa-aikaisuus on tyypillistä toimialoilla, joissa työvoiman tarve vaihtelee suuresti vuoro-

kaudenaikojen ja viikonpäivien välillä. Kaupan alaa leimaa naisvaltaisuuden lisäksi myös 

osa-aikaisuus ja myös Hämeenmaan koko henkilöstön työsuhteista 72% on osa-aikaisia 

ja 28% on kokoaikaisia. Osa-aikatyöksi määritellään yleensä työ, jota tehdään alle 30 -

tuntia viikossa, osa-aikaisista Hämeenmaalaisista kuitenkin lähes puolet työskentelee 

keskimäärin kolmekymmentä tuntia viikossa tai enemmän. Tämän kyselyn vastaajista 

53% (327) työskentelee kokoaikaisesti ja 47% (294) osa-aikaisesti (taulukko 11). Esi-

miesasemassa olevia on tässä kyselyssä vastaajista 15% ja ei esimiesasemassa olevia 

85%. 

Taulukko 11: Vastaajien työaikajaottelu 

 
 

Elämäntilannetta kartoittavassa kysymyksessä vastaajilla oli mahdollisuus valita anne-

tuista vaihtoehdoista useampia. Vastaajista suurin osa elää lapsiperhe elämäntilan-

teessa, jolloin taloudessa asuu yli 10 -vuotiaita tai alle 10 -vuotiaita lapsia. Vastaajista 

11% opiskelee työn ohessa, 7%:lla sairas omainen tarvitsee apua ja 4% vastaajista hoi-

taa omia tai puolison vanhempia (taulukko 12).  

Taulukko 12. Vastaajien elämäntilanne 
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Joksikin muuksi elämäntilanne vastaajat ilmoittivat lapsenlapsia hoitavat, osa-aikainen 

vanhemmuus, yksinhuoltajat, yksin asuvat, avopuoliso ja lapset, sekä useampaa kuin 

yhtä työtä tekevät.  

 

Kyselyyn vastasi 621 henkilöä, joka on 22% koko yrityksen henkilöstöstä. Vastanneiden 

osuus ja vastausprosentti toimialoittain on esiteltynä taulukossa (taulukko 13), sekä 

myös koko yrityksen henkilöstömäärä toimialoittain. Työntekijämäärän mukaan eniten 

työntekijöitä on S-marketeissa (888), Prismassa (667), ABC liikennemyymälöissä/ABC 

Pesukaduilla (322), Saleissa (190) ja Kahviloissa (167). Tässä kyselyssä suurimmat ryh-

mät vastaajien määrän mukaan ovat S-market, Prisma, Tukipalvelut ja hallinto, Sale ja 

Sokos. Suurimmat vastausprosentit suhteutettuna toimialalla työskentelevien määrään 

ovat Sokoksessa (56%), Tukipalvelussa ja hallinnossa (48%), Emotioneissa (45%), Sa-

leissa (27%), Kodin Terrassa (26%) ja S-marketissa (24%). 

 

Taulukko 13. Vastaajat, henkilöstön määrä ja vastausprosentti toimialoittain 

Ketju Osuus  Vastaajat Hen-
kilöstö 

Vastaus% 

S-market 33,8% 210 888 24 % 

Prisma 23,2% 144 667 22 % 

Sale 8,2% 51 190 27 % 

Sokos 6,9% 43 77 56 % 

Emotion 2,3% 14 31 45 % 

Kodin Terra 3,9% 24 92 26 % 

ABC liikennemyymälät ja Pesukadut 2,6% 16 322 5 % 

Ravintolat 5,5% 34 153 22 % 

Kahvilat 1,3% 8 167 5 % 

Hotellin vastaanotto ja muut osastot 0,6% 4 20 20 % 

Autokauppa 3,4% 21 121 17 % 

Tukipalvelut ja hallinto 8.4% 52 108 48 % 

Yhteensä 100% 621 2836 22 % 

 

 

Vastausprosentti jää tässä kyselyssä alhaiseksi ABC liikeketjulla kokonaisuudessaan 

(5%) ja Kahviloilla (5%), sekä määrällisesti myös Hotellin vastaanotto ja hotellin muut 

osastot toimialalla (4 vastaajaa), jossa on suhteessa muihin toimialoihin selvästi myös 

vähemmän työntekijöitä. Toimialavertailussa nämä kolme edellä mainittua toimialaa ovat 

kokonaisvertailussa mukana, mutta vastaajien vähäisen määrän vuoksi niistä ei saada 

toimialakohtaisia vertailuja. Myös Tukipalvelut ja hallinto jätetään toimialan erilaisen 

taustan vuoksi tässä tutkimuksessa vertailussa vähemmälle huomiolle.  
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5.1.1 Työaikaan liittyvät joustot ja perhevapaat  

 
Perheystävällisellä työpaikalla pyritään ottamaan työntekijöiden työaikoihin liittyvät toi-

veet huomioon työn luonteen ja toimialan vaatimusten asettamissa raameissa niin hyvin 

kuin mahdollista (Paavola, 2016, s. 35).  Yksi käytetyimmistä työaikaan liittyvistä jous-

toista on osa-aikatyö, joka on tunnusomaista kaupan alalla ja myös Osuuskauppa Hä-

meenmaalla on osa-aikaisia 72% koko henkilöstöstä. Perhesyistä johtuviin työaikajär-

jestelyihin ja poissaoloihin liittyen perheystävällisyys näyttää toteutuvan Hämeenmaalla 

hyvin, sillä yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että perhesyistä on mahdollista tehdä 

omassa yksikössä lyhennettyä työaikaa tai pienentää tuntisopimusta, vain 8% on eri 

mieltä ja kolmannes vastaajista ei osaa sanoa.  

 

Taulukko 14. Kyselyn tulokset: Perhesyistä johtuvat työaikajärjestelyt ja poissaolot  

Perhesyistä johtuvat työai-
kajärjestelyt ja poissaolot 

Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Jokseenkin sa-
maa mieltä 

Täysin  
samaa mieltä 

En osaa sanoa 
/ei kosketa 
minua 

Yksikössäni on mahdollista 
tehdä lyhennettyä työaikaa tai 
pienentää tuntisopimusta per-
hesyistä. 

3,1% (19) 4,7% (29) 22,9% (142) 34% (211) 35,4% (220) 

Yksikössäni on mahdollista 
esittää toiveita työaikoihin tai 
työvuoroihin perhesyistä. 4,3% (27) 

12,4% 
(104) 

28,8% (179) 44,3% (275) 10,1% (63) 

Lapsen tai muun omaisen sai-
rastumisesta johtuviin poissa-
oloihin suhtaudutaan työpai-
kalla ymmärtävästi. 

3,2% (20) 10,0% (62) 28,2% (175) 37,5% (233) 21,1% (131) 

Mikäli työvuoroja tai vapaata 
järjestetään perhesyistä, ote-
taan se yksikössämme hyvin 
vastaan ja ymmärretään. 

2,1% (13) 13,5% (84) 33,5% (208) 35,3% (219) 15,6% (97) 

Mikäli minulla on tarpeita työ-
aika-, työvuoro- tai vapaapäi-
vätoiveisiin, on ne pääsääntöi-
sesti pystytty järjestämään. 

1,4% (9) 7,4% (46) 23,7% (147) 63,6% (395) 3,9% (24) 

Mikäli joudun olemaan pois 
töistä perheen asioiden hoidon 
takia, on se järjestettävissä. 

1,8% (11) 8,2% (51) 29,6% (184) 41,5% (258) 18,8% (117) 

 

 

Perhesyistä on mahdollista esittää toiveita työaikoihin tai työvuoroihin, samaa mieltä on 

73% vastaajista ja 16% on eri mieltä. Eri mieltä olevien ryhmää tutkittaessa, toimialaver-

tailussa työaikoihin liittyvien toiveiden esittäminen koetaan vaikeammaksi Prismassa (-
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9,5), Kodin Terrassa (-5,7) ja Autokaupassa (-4,3) ja eri mieltä ovat myös ei esimiesase-

massa olevat (-6,7) verrattuna esimiesasemassa oleviin.  

Taulukko 15. Kyselyn tulokset: Mahdollisuus esittää toiveita työvuoroihin perhesyistä 

 

 

Ikäryhmävertailussa (taulukko 15) nuoremmissa ikäluokissa olevat kokevat työaikoihin 

ja -vuoroihin liittyvien toiveiden esittämisen helpommaksi, enemmän eri mieltä ollaan 

ikäryhmässä 40-49 -vuotta (-3,9) ja 50-59 -vuotta (-2,6). Tässä kysymyksessä merkittä-

vää eroavuutta ei löytynyt sukupuolten välisessä vertailussa, eikä myöskään kokopäi-

väisten ja osa-aikaisten välisessä vertailussa. 

 

- ”Lapset, jotka asuvat taloudessa eivät ole biologisesti minun. Joten useinkin tör-

mää tähän ajatukseen, että kun minulla ei ole lapsia voin tehdä paljon vuoroja ja 

pyhiä. En koe, että minulla olisi oikeutta pyytää tai toivoa vuoroja lasten takia. 

Perheen poika kärsii varsinkin tästä, kun olen niin paljon töissä. Viikonloput, py-

hät, iltavuorot.” 

 

Mikäli työntekijällä on tarvetta työaika, -vuoro tai vapaapäivätoiveisiin, pystytään ne kui-

tenkin Hämeenmaalla pääsääntöisesti järjestämään, samaa mieltä on peräti 87% vas-

taajista. Mikäli perheasioiden hoidon takia joutuu olemaan pois töistä, on se omassa 

yksikössä hyvin järjestettävissä, samaa mieltä on 71% vastaajista, 10% on eri mieltä ja 

19% ei osaa sanoa. Tulosten perusteella näyttäisi olevan, että kun työntekijä rohkenee 

ottamaan puheeksi tai esittämään jollain tapaa työvuoroihin liittyvät toiveet ja tarpeet, 

olisivat ne varsin hyvin toteutettavissa.  
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alle 30 v 30-39 v 40-49 v 50-59 v 60 v ja yli

Saldoluku 6,9 % 0,4 % -3,9 % -2,6 % -0,8 %

Eri mieltä 14,4 % 30,8 % 30,8 % 19,2 % 4,8 %

Kaikki vastaajat 21,3 % 31,2 % 26,9 % 16,6 % 4,0 %

Yksikössäni on mahdollista esittää toiveita työaikoihin tai työvuoroihin 
perhesyistä

Kaikki vastaajat Eri mieltä Saldoluku
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- ”ABC-toimiala todella haastava työaikojen puolesta yksinhuoltajalle. Ei kuiten-

kaan haluaisi muidenkaan kärsivän omasta elämäntilanteesta.” 

 

- ”Pienessä toimipaikassa tulee helposti ajateltua liikaa muita työntekijöitä eikä 

pyydä vapaata, vaikka tarvitsisi.” 

 

- ”Meidän yksikkömme ainakin joustaa tarpeen vaatiessa, vapaata saa nopeasti ja 
lyhyellä varoitusajalla. Usein (lähes aina) esimerkiksi sairastapauksissa tuuraajia 
on useampikin halukas.” 
 

- ”Tuntuu että työvuorojen muutokset ovat melkein mahdottomia tai ainakin han-
kalia ja sairaus tapauksissa jää hieman syyllistetty olo. Aamuvuoroja on nykyään 
enemmän mikä on sinällään hyvä mutta liian usein aamuvuoroon vaihdetaan 
suoraan illasta, jolloin olet jo aivan uuvuksissa työpäivän jälkeen, myöskin työ-
vuorojen rytmitys ontuu eli on liian paljon vaihtelua työviikon sisään illan - aamun 
ja välivuoron kanssa.”  
 

Perheystävällinen työpaikka huolehtii, että työntekijä voi lapsen tai muun hoitoa tarvitse-

van omaisen sairastettua jäädä kotiin hyvällä omalla tunnolla siitä, että hoitaa kunnialla 

sekä perhe-elämän ja työt (Toppinen-Tanner et al. 2016, s. 45). Vastausten perusteella 

Hämeenmaalla sekä työnantaja ja myös oman yksikkö näyttää suhtautuvan varsin ym-

märtävästi äkillisiin perhesyistä johtuviin työaikajärjestelyihin, joka osaltaan vahvistaa 

kuvaa perhemyönteisestä kulttuurista.  Vastaajien mielestä työpaikka suhtautuu lapsen 

tai muun omaisen äkillisestä sairastumisesta johtuviin työntekijöiden poissaoloihin ym-

märtävästi, samaa mieltä on 66% vastaajista, 13% on eri mieltä ja viidennes ei osaa 

sanoa. Oma yksikkö ottaa myös hyvin vastaan ja ymmärtää työvuorojen tai vapaiden 

järjestelyn perhesyistä, samaa mieltä on 68% vastaajista ja 15% on eri mieltä. 

 

- ”Lapsen sairastuminen ei saa työntekijää potemaan huonoa omaatuntoa.”  
 

-  ”Aina on pystytty etukäteen sopimaan perhesyiden vuoksi muuttuneista työkuvi-
oista ja järjestellä perheelle toimivat työajat. Opiskelu ja perhe sekä työ on ollut 
haastava yhdistelmä, mutta työnantaja on aina auttanut.  Ainoastaan lapsisyistä 
äkilliset poissaolot tuntuvat aina jotenkin hankaloilta ja mielestäni useamassa yk-
sikössä nämä on otettu ajoittain huonosti vastaan.” 

 

 

Muut joustot 

Työaikaan liittyvien joustojen ohella on myös muita työhön liittyviä joustoja, joilla voidaan 

helpottaa työn ja muun elämän yhteen sovittamista. Erityisesti vuorotyössä epäsäännöl-

lisyys ja ennakoimattomuus, esimerkiksi työvuorojen muuttuminen tai työvuoro listojen 
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julkaiseminen lyhyellä varoitusajalla vaikeuttaa ajankäytön suunnittelua ja samalla vai-

keuttaa myös työn ja muun elämän yhteensovittamista (Toppinen-Tanner et al. 2016, s. 

29). Työn ja muun elämän yhteensovittamisen hyväksi käytännöksi todettu työvuorojen 

toteutuminen suunnitelmien mukaisesti toteutuu erityisen hyvin Hämeenmaalla, samaa 

mieltä on 89% vastaajista ja vain 7% on eri mieltä. 

 

Taulukko 16. Kyselyn tulokset: Muut joustot  

Mitä mieltä olet seuraa-
vista väitteistä? 

Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Jokseenkin sa-
maa mieltä 

Täysin  
samaa mieltä 

En osaa sanoa 
/ei kosketa 
minua 

Työvuoroni toteutuu siten kuin 
ne on suunniteltu. 2,4% (15) 5,2% (32) 30,4% (189) 58,8% (365) 3,2% (20) 

Minun on halutessani mahdol-
lista vaihtaa lomarahat va-
paiksi tai ottaa palkatonta va-
paata, jos sitä tarvitsen. 

2,4% (15) 6,9% (43) 21,7% (135) 49,8% (309) 19,2% (119) 

Mikäli perhetilanne edellyttää, 
minun on mahdollista keskus-
tella, vaikka siirtymisestä toi-
seen yksikköön tai toiselle toi-
mialalle. 

2,7% (17) 8,4% (52) 23,3% (52) 28,2% (175) 37,4% (232) 

Olen tyytyväinen siihen, miten 
kehityskeskusteluissa otetaan 
meillä esiin työn ja muun elä-
män yhteensovittamiseen liit-
tyviä asioita. 

8,5% (53) 
21,4% 
(133) 

33,5% (208) 25,4% (158) 11,1% (69) 

Aukioloaikojen laajennettua 
on juhlapyhien osalta pystytty 
työvuoroja järjestelemään 
perhe-elämä huomioiden. 

16,7% 
(104) 

18,7% 
(116) 

22,9% (142) 16,9% (105) 24,8% (154) 

 

 

Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi tai palkattoman vapaan ottaminen koetaan Hä-

meenmaalla halutessa myös hyvin mahdolliseksi, samaa mieltä on 72% vastaajista, eri 

mieltä on 9% ja 19% ei osaa sanoa tai lomarahojen vaihtaminen vapaaksi ei ole ajan-

kohtaista. Mikäli perhetilanne edellyttää, on mahdollista keskustella siirtymisestä, vaikka 

toiseen yksikköön tai toiselle toimialalle, oli samaa mieltä yli puolet vastaajista, 11% on 

eri mieltä ja 37% ei osaa sanoa.  

 

- ”Pienen lapsen ja välillä hänen hoitajansa (oma äitini tai anoppi) sairastelut ovat 
luoneet haasteita. Oma rahan ahneus on työtuntien kasvaessa luonut stressiä. 
En ole uskaltanut puhua yksikön vaihtamisesta, koska koen että olen liian han-
kala työntekijä jo muutenkin kaikkien lastenhoito sumplaamisen takia. Toinen yk-
sikkö olisi huomattavasti lähempänä ja työmatkani lyhenisi, mutta en ole uskalta-
nut ottaa asiaa puheeksi.” 
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- ”Vuoro esimiehelle työn ja perheen välillä tasapainotteluun ei anneta mahdolli-
suutta epäsäännöllisestä vuorotyöstä johtuen. Toiveet kuitataan olankohautuk-
sella ”ammatinvalintakysymys”. Toiseen yksikköön siirto on tässä tilanteessa 
kuulemma mahdoton.” 

 

 

Kehityskeskustelujen merkitys johtamisen ja esimiestyön yhtenä välineenä näkyy vas-

tuullisessa johtamisessa ja vastuullisesti toimivassa organisaatiossa (Aaltonen et all. 

2004, s. 237). Kehityskeskustelut tarjoavat myös mahdollisuuden puhua työn ja muun 

elämän yhteensovittamisen tarpeista yksilöllisesti esimiehen kanssa, ja juurikin yksilölli-

siä ratkaisuja pidetään yhtenä työn ja muun elämän yhteensovittamisen hyvänä käytän-

tönä (Tuomivaara et al., 2016, s. 17). Samalla mahdollistuu myös tyytyväisyyden tai tyy-

tymättömyyden kehittymisen seuraaminen. Vastaajista 59 % on tyytyväisiä siihen, miten 

Hämeenmaalla kehityskeskustelussa otetaan esiin työn ja muun elämän yhteensovitta-

miseen liittyviä asioita, eri mieltä on 30% ja loput ei osaa sanoa. Eri mieltä olevia, eli 

tyytymättömyyttä tapaan hoitaa kehityskeskusteluissa työn ja muun elämän yhteenso-

vittamiseen liittyviä asioita kokee hieman enemmän osa-aikaisissa työsuhteissa olevat 

(-2,7) verrattuna kokoaikaisiin ja ei esimiesasemassa (-2,9) olevat, sekä toimialavertai-

lussa Prismoissa työskentelevät (-8,5). Kehityskeskustelua koskevassa kysymyksessä 

ei löytynyt suuria eroja ikäryhmien ja sukupuolten välisessä vertailussa. 

 

Kauppojen laajentuneet aukio-oloajat vaikuttavat työntekijöiden ajan käyttöön, sekä ar-

jen ja juhlapyhien järjestelyihin, millä on myös merkitystä perhe-elämään. Erityisen suu-

reen rooliin nousee ennakointi työvuorosuunnittelussa, varsinkin juhlapyhien osalta. 

Vastaajista 40% on sitä mieltä, että aukiolojen laajennuttua on juhlapyhien osalta pys-

tytty työvuoroja järjestelemään perhe-elämä huomioiden, lähes sama määrä, eli 35% on 

eri mieltä ja neljännes vastaajista ei osaa sanoa. Enemmän tyytymättömyyttä juhlapy-

hien työvuoro toiveiden huomioimiseen kokee osa-aikaisessa työsuhteessa olevat (-8,6) 

verrattuna kokoaikaisiin, ei esimiesasemassa olevat (-7,6) verrattuna esimiesasemassa 

oleviin ja naiset (-2,5) verrattuina miehiin. Toimialavertailussa tyytymättömämpiä olivat 

Prismassa, (-11,4), Kodin Terrassa (-3,8) ja Sokoksella (-3,6) työskentelevät ja tyytyväi-

sempiä tukipalveluissa/hallinnossa ja S-marketeissa työskentelevät. Ikäryhmien väli-

sessä vertailussa ei löytynyt merkittävää eroavaisuutta tässä kysymyksessä. 

 

- ”Haasteita tuo, kun me molemmat vanhemmat olemme vuorotöissä ja molem-

milla on juhlapyhinä töitä. Vaikea saada ymmärrystä, että niitä juhlapyhiä haluaisi 

saada tietoonsa aikaisemmin, että pystyy saamaan hoitajan siksi aikaa. Sen takia 
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mielestäni olisi suotavaa, että pääsiäisen, joulun ja juhannuksen työvuorot pitäisi 

julkaista paljon aikaisemmin, niin ehtii asioihin varautua.” 

 
- ”Aukioloaikojen muututtua ei ole enään niin helppo järjestää perheelle yhteistä 

aikaa.  Aikaisemmin sai vähintään juhlapyhiin järjestettyä yhteisen hetken, lapset 

asuvat muualla kuin Lahdessa.” 

 
 

- ”Enemmän vaikutusvaltaa pyhien työvuoroihin, esim. että saisi toivoa mitkä pyhät 

olisi töissä. Ei-perheellisenä minulle pyhä vuorot ovat mieluisempia kuin monelle 

perheelliselle, ja silti monet pyhät ovat vapaana ja perheelliset töissä.” 

 
 
Perhevapaat   
 

Perhevapaat on yksi työajan joustoihin liittyvä tärkeä työn ja muun elämän yhteensovit-

tamisen käytännöistä ja työnantajan suhtautuminen perhevapaisiin kertoo organisaation 

perhemyönteisestä tai -kielteisetä asenteesta ja samalla koko organisaation kulttuurista 

(Toppinen-Tanner et al. 2016, s. 41). Kyselyssä kartoitettiin työnantajan suhtautumista 

perhevapaisiin, työn joustojen ja perhevapaiden käytön vaikutusta urakehitykseen tai 

työtehtäviin ja perhevapaalle jäämisen sujuvuutta. Perhevapaat mielletään kuuluvaksi 

lapsiperhevaiheeseen, jossa kouluikäisten lasten vaihe sijoittuu enemmän ikäryhmään 

30-39 vuotta ja varttuneempien lasten vaihe ikäryhmään 40-49 -vuotta. Huomioitavaa 

on, että kaikissa kolmessa perhevapaata koskevassa kysymyksessä lähes- tai yli puolet 

(42% - 55%) vastaajista kokee, ettei perhevapaat kosketa tai ei osaa vastata näihin ky-

symyksiin. 

- ”En tiedä, lapsia ei ole, asunut vuosia yksin ja vanhemmat eivät tarvitse hoitoa.” 
 

- ”En osaa sanoa, koska en ole perhe-elämässä.” 
 

Taulukko 17. Kyselyn tulokset: Suhtautuminen perhevapaisiin 

Perhevapaat Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin sa-
maa mieltä 

En osaa sa-
noa /ei kos-
keta minua 

Työnantaja suhtautuu 
positiivisesti perheva-
paisiin. 

1,4% (9) 7,7% (48) 19,8% (123) 23,3% (145) 47,7% (296) 

Työn joustojen tai per-
hevapaiden käyttö ei 
heikennä työntekijän 
urakehitystä tai työteh-
täviä. 

3,2% (20) 11,6% (72) 23,0% (143) 19,8% (123) 42,4% (263) 
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Perhevapaalle jääminen 
on hoitunut sujuvasti 
yksikössämme. 1,6% (10) 3,5% (22) 13,0% (81) 26,6% (165) 55,2% (343) 

 

Niiden vastaajien mielestä, joita perhevapaat koskettavat, Hämeenmaalla suhtaudutaan 

melko positiivisesti perhevapaisiin, joskin työnantajan asenne perhevapaisiin voisi olla 

vieläkin myönteisempi. Perhevapaalle jääminen koetaan myös hoituvan yrityksessä su-

juvasti, eri mieltä on vain 5% vastaajista ja tämä kertoo siitä, että käytännöt ja ohjeistuk-

set perhevapaille jäämiseen ja työhön paluuseen ovat hyvin kunnossa. Työnantajan po-

sitiivinen suhtautuminen perhevapaisiin kertoo näiltä osin organisaation perhemyöntei-

sestä toimintakulttuurista, joka näiltä osin tukee hyvin työn ja muun elämän yhteensovit-

tamista.   

 

- ”Positiivisin tietämäni työpaikka perhevapaiden suhteen.” 
 

- ”Myönteistä on Hämeenmaan aikanani ollut se, että on ollut mahdollista tehdä 
perhevapaiden aikana vaikka pelkkiä viikonloppuja lisätienestiksi. On ollut myös 
mahdollista tehdä osa-aikaista työtä, jottei lapsia ole tarvinnut laittaa päiväkoti-
hoitoon ennen kuin on todennut lasten olevan tarpeeksi isoja.” 

 
- ”Riippuen toki esimiehestä miten perhevapaita / perheeseen liittyviä vapaita pys-

tyy järjestelemään. Toisen esimiehen kanssa helpompaa ja saa kannustusta, 

mutta yksi esimies ei sulattanut tätä ollenkaan ja kun perhevapaasta tuli puhe 

muuttui suhtautuminen kuin toisen luokan kansalaiseen.”  

 

Perheystävällinen työpaikka tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden toteuttaa rooliaan 

vanhempana, ja tarjoaa samalla myös mahdollisuuden täyttää tavoitteitaan työelämässä 

ja edetä uralla (Paavola, 2016, s. 30-33). Työn joustot tai perhevapaiden käyttö ei hei-

kennä työntekijän urakehitystä tai niillä ei ole vaikutusta työtehtäviin Hämeenmaalla, on 

samaa mieltä 43% kaikista vastaajista. Täysin tai jokseenkin eri mieltä olevia, eli työn 

joustojen ja perhevapaiden käytön kokee urakehitystä tai työtehtäviä heikentävänä kui-

tenkin 15% kaikista vastaajista, joka on lähes kolmannes niistä vastaajista, joita perhe-

vapaat koskettavat. Eri ikäryhmien välisessä vertailussa ikäryhmässä 30-39 -vuotta (-

10,1) ja ikäryhmässä 40-49 -vuotta (-6,8) koetaan muita ikäryhmiä enemmän työn jous-

tojen ja perhevapaiden käytön heikentävän työntekijän urakehitystä tai työtehtäviä ja eri-

tyisesti juuri nämä ikäryhmät elävät joko pienten tai varttuneempien lasten vaihetta (tau-

lukko 18).  
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Taulukko 18. Kyselyn tulokset: Työn joustojen vaikutus urakehitykseen tai työtehtäviin 

 

 

Työaikaan perustuvassa vertailussa perhevapaiden tai muiden työaikaan liittyvien jous-

tojen negatiivista vaikutusta urakehitykseen kokeen enemmän kokoaikaiset (-6,0) ver-

rattuna osa-aikaisiin ja asemaan perustuvassa vertailussa esimiesasemassa olevat (-

2,1) ei esimiesasemassa oleviin. Tutkimusten mukaan perhevapaiden tiedetään aiheut-

tavan työpaikoille vähäisiä taloudellisia ongelmia, kyse on lähinnä sopivien sijaisten löy-

tämisestä tai avainhenkilöiden poissaoloista aiheutuvista muista ongelmista (Salmi et al. 

2009).  

 

Juuri sijaisjärjestelyt esimiesten kohdalla tiedetään olevan työnantajalle vaikeammin jär-

jestettävissä, sillä esimiesasemassa olevat saattavat olla enemmän yrityksessä niin sa-

nottuja avainhenkilöitä, joiden tilalle on vaikeampaa järjestää sijaista, mikä saattaa hei-

jastua työnantajan käyttäytymisessä. Sukupuolien välisessä vertailussa miehet (-1,8) ko-

kevat jonkin verran naisia enemmän, että työaika joustojen ja perhevapaiden käytöllä on 

negatiivista vaikutusta urakehitykseen ja työtehtäviin. Toimialavertailussa suurin negatii-

vinen saldoluku on Autokaupalla (-5,3) ja Prismalla (-2,9), muiden toimialojen välillä ei 

löydy merkittävää eroavuutta. 

 

- ”Etenemismahdollisuudet tuntui jäävän lapsen tullessa kuvioihin”. 

-20,0 %
-10,0 %

0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %

alle 30 v 30-39 v 40-49 v 50-59 v  60 v ja yli

Saldoluku 8,3 % -10,1 % -6,8 % 5,7 % 2,9 %

Eri mieltä 13,0 % 41,3 % 33,7 % 10,9 % 1,1 %

Kaikki vastaajat 21,3 % 31,2 % 26,9 % 16,6 % 4,0 %

Työn joustojen ja perhevapaiden käyttö ei heikennä työntekijän 
urakehitystä, eri mieltä

Kaikki vastaajat Eri mieltä Saldoluku
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- ”Kohdallani on tosi hyvin sujunut äitiysloman jälkeen ensin pelkkien viikonloppu-

jen teko ja sitten siirtyminen 20h/vko/joustava hoitoraha Kelasta systeemiin. Se 

jännittää, saanko tämän järjestelyn jälkeen palata kokoaikaiseksi.” 

 
 

5.1.2 Tasa-arvoisen kohtelun toteutuminen  

 
Perhemyönteisellä työpaikalla esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukai-

sesti ja tasapuolisesti (Väestöliitto, 2018). Tasapuolisella kohtelulla tarkoitetaan sa-

massa tilanteessa olevien työntekijöiden mahdollisimman samanlaista kohtelua ja sa-

moja mahdollisuuksia, joka poikkeaa siitä oletuksesta, että kaikkia työntekijöitä pitäisi 

kohdella samalla tavalla.  

 

Taulukko 19. Kyselyn tulokset: Tasa-arvoisen kohtelun toteutuminen 

Tasa-arvoisen kohtelun 
toteutuminen 

Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin sa-
maa mieltä 

En osaa sa-
noa /ei kos-
keta minua 

Yksikössäni kohdellaan 
työntekijöitä tasapuoli-
sesti ja oikeudenmukai-
sesti koskien lomia ja 
muita vapaita. 

6,6% (41) 21,3% (132) 31,2% (193) 37,4% (232) 3,7% (23) 

Minun on helppo ottaa 
puheeksi perhe-elämään 
liittyviä toiveita esimie-
heni kanssa. 

3,9% (24) 13,2% (82) 28,5% (177) 46,1% (286) 8,4% (52) 

 

Suurin osa (68%) vastaajista on sitä mieltä, että Hämeenmaalla työntekijöitä kohdellaan 

tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti loma- ja muissa vapaapäivien järjestelyissä ja kol-

mannes vastaajista on asiasta eri mieltä. Epätasa-arvoista kohtelua loma- ja muiden va-

paapäivien järjestelyissä kokevat enemmän ei esimiesasemassa olevat (-11,3) verrat-

tuna esimiesasemassa oleviin, joka selittynee suurelta osalta sillä, että esimiesase-

massa olevilla tiedetään olevan enemmän vaikutusmahdollisuuksia työvuorojen suunnit-

teluun. 

 

Työaikabarometrin (2014) mukaan osa-aikaiset itse arvioivat voivansa vaikuttaa vähem-

män työnsä suunnitteluun ja työnsä tekemiseen kokoaikaisiin verrattuna ja myös tämän 

kyselyn perusteella osa-aikaisessa työsuhteessa olevat (-9,3) kokevat epätasa-arvoa ja 
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vähemmän oikeudenmukaista kohtelua loma- ja muissa vapaapäiväjärjestelyissä verrat-

tuna kokoaikaisiin ja vähäisesti myös naiset (-1,4) miehiin verrattuna. Eri ikäryhmien vä-

lisessä vertailussa ei löydy huomattavia eroja, muita hieman enemmän epätasa-arvoa 

kokevat alle 30 -vuotiaat (-1,7). Toimialakohtaisessa vertailussa selkeästi Prismassa 

työskentelevissä (-10,3) on muita enemmän niitä, jotka kokevat, ettei tasa-arvo toteudu 

loma- ja vapaapäiväjärjestelyissä, sekä jonkin verran myös Kodin Terrassa (-1,9), So-

koksella (-1,8) ja Autokaupassa työskentelevät (taulukko 20). 

 

Taulukko 20. Kyselyn tulokset: Tasapuolinen kohtelu lomissa ja muissa vapaissa 

 

 

- ”Työ on pääasiassa iltatyötä, sillä vuorot eivät jakaudu tasapuolisesti kaikille. Pie-

nessä yksikössä tasapuolisuus olisi tärkeää.” 

 

- ”Meillä olisi edelleen kehitettävää tasapuolisuudessa ilta- ja aamuvuorojen suh-

teen. Jos pystyisimme tarjoamaan aamuvuoroja tasapuolisemmin, niin tällöin 

myös perheellisillä olisi mahdollisuutta saada enemmän vapaita iltoja, jolloin lap-

set yleensä ovat kotona. Haaste ei liene suurin päiväkoti-ikäisten lasten osalta, 

vaan niissä perheissä, joissa lapset ovat päivät koulussa, ja mahdollisuus viettää 

heidän kanssaan aikaa kohdistuu ainoastaan iltoihin ja viikonloppuihin/pyhiin.” 

 

Esimiehen rooli työn ja muun elämän yhteensovittamista helpottavien käytäntöjen edis-

täjänä on tärkeä ja esimiehen perhemyönteisyydellä on vaikutusta henkilöstön sitoutu-

miseen organisaatiossa (Toppinen-Tanner et al, 2016, s. 57). Perhe-elämään liittyviä 

toiveita on Hämeenmaalla helppo ottaa puheeksi esimieheni kanssa, täysin tai jokseen-

kin samaa mieltä on 75% vastaajista ja 17% on eri mieltä. Toimialojen välisessä 
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Saldoluku 4,32%-10,33%5,31%-1,77%0,57%-1,88%-0,87%2,03% 0,14% 0,60%-1,22%3,20%

Eri mieltä 29,48%33,53%2,89% 8,67% 1,73% 5,78% 3,47% 3,47% 1,16% 0,00% 4,62% 5,20%

Kaikki vastaajat toimialoittain 33,8 %23,2 % 8,2 % 6,9 % 2,3 % 3,9 % 2,6 % 5,5 % 1,3 % 0,6 % 3,4 % 8,4 %

Yksikössäni kohdellaan työntekijöitä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti koskien 
lomia ja muita vapaita, eri mieltä
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vertailussa perhe-elämään liittyvien toiveiden puheeksi ottaminen koetaan vaikeam-

maksi Prismassa (-6), Kodin Terrassa (-4,6) ja Autokaupassa (-3,2). Ikäryhmävertailussa 

(taulukko 21) muita enemmän puheeksi ottamisen kokee vaikeaksi 40-49 vuotiaat (-7,1) 

ja jonkin verran myös yli 60 vuotiaat (-1,7). 

 

Taulukko 21. Kyselyn tulokset: Puheeksi ottamisen helppous esimiehen kanssa 

 

 

- ”Perhe- ja henkilökohtaisista syistä johtuen tarvittavista vapaista/vuoronvaih-
doista on mielestäni helppo keskustella esimieheni kanssa. Uskoisin että mikäli 
itselle tulisi tilanne, jossa tarvitsisi vapaata tms., sen todennäköisesti saisi järjes-
tettyä.” 

 
 

5.1.3 Tasapainon kokemus nykyisessä työssä 
 

Työn ja muun elämän ristiriidalla tarkoitetaan vaatimuksien yhteensopimattomuutta, jol-

loin työ- ja perheroolin vaatimukset ovat törmäyskurssilla keskenään. Yhteensopimatto-

muuden yhteydessä on kyse aikaa, kuormitusta tai käyttäytymistä koskevista vaatimuk-

sista. (Mäkikangas et al. 2017, s. 74-79)     

Taulukko 22. Kyselyn tulokset: Tasapainon kokemus nykyisessä työssä                          

Tasapainon kokemus Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin sa-
maa mieltä 

En osaa sa-
noa /ei kos-
keta minua 

-10,0 %
0,0 %

10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %

alle 30 v 30-39 v 40-49 v 50-59 v 60 v ja yli

Saldoluku 5,3 % 2,9 % -7,1 % 0,6 % -1,7 %

Eri mieltä 16,0 % 28,3 % 34,0 % 16,0 % 5,7 %

Kaikki vastaajat 21,3 % 31,2 % 26,9 % 16,6 % 4,0 %

Minun on helppo ottaa puheeksi perhe-elämään liittyviä toiveita esimieheni 
kanssa

Kaikki vastaajat Eri mieltä Saldoluku
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Tällä hetkellä työni ja 
perhe-elämäni ovat tasa-
painossa. 

6,8% (42) 19,2% (119) 35,4% (220) 35,9% (223) 2,7% (17) 

Voin suositella työnanta-
jaa perheystävällisenä. 8,2% (51) 16,4% (102) 34,6% (215) 32,2% (200) 8,5% (53) 

Olen harkinnut siirty-
mistä toisen työnantajan 
palvelukseen, koska ny-
kyisessä työssäni työn ja 
perheen sovittaminen on 
hankalaa. 

49,0% (304) 12,1% (75) 17,1% (106) 9,0% (56) 12,9% (80) 

 
 

Työn ja perhe-elämän kokee tällä hetkellä olevan tasapainossa 71% vastaajista ja nel-

jännes vastaajista on eri mieltä. Tulosten perusteella, työn ja muun elämän tasapainoa 

kokevat vähemmän osa-aikaisessa työsuhteessa olevat (-6,1) verrattuna kokoaikaisiin, 

ei esimiesasemassa (-2,9) olevat verrattuna esimiesasemassa oleviin ja vähäisesti myös 

naiset (-1) verrattuna miehiin. Tulokset ovat samansuuntaisia aiempaan aihepiiriin liitty-

vään tutkimukseen verrattuna. Ikäryhmissä 30-39 vuotta koetaan eniten (-8,6), ettei työ 

ja muu elämä ole tasapainossa, sekä myös ikäryhmässä 40-49 vuotiaat (-2,3), kun taas 

ikäryhmässä 50-59 vuotta työ ja muu elämä on tasapainossa muita ikäryhmiä enemmän 

(taulukko 23). Ikäryhmät, joissa koetaan muita ikäryhmiä enemmän työn ja muun elämän 

epätasapainoa elävät joko pienten tai varttuneempien -lasten vaihetta. 

 

Taulukko 23. Kyselyn tulokset: Työn ja perhe-elämän tasapaino, ikäryhmävertailu 

 

 

-10,0 %
0,0 %

10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %

alle 30 v 30-39 v 40-49 v 50-59 v 60 ja yli

Saldoluku 0,8 % -8,6 % -2,3 % 6,7 % 3%

Eri mieltä 15,0 % 29,1 % 21,4 % 7,3 % 0,5 %

Kaikki vastaajat 21,3 % 31,2 % 26,9 % 16,6 % 4,0 %

Tällä hetkellä työni ja perhe-elämäni ovat tasapainossa, eri mieltä

Kaikki vastaajat Eri mieltä Saldoluku
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Toimialavertailussa työn ja perhe-elämän tasapainoa kokee enemmän Tukipalveluissa 

ja hallinnossa työskentelevät ja vähäisempää tasapainoa Prismoissa (-6,6) ja Kodin Ter-

roissa (-4,8) työskentelevät. 

 

- ”Erityisesti, jos on paljon "väli vuoroja", ei ehdi juuri perhettä ja lapsia nähdä. 

Hankalaa on myös harrastaminen, kuitenkin koen liikunnan erityisen tärkeänä 

hyvinvoinnin kannalta. Enkä tarkoita ainoastaan yksin puurtamista salilla tai len-

killä, vaan joukkueurheilua ihan jo sosiaalisenkin elämän kannalta. Hankala lait-

taa lapsia kalliisiin harrastuksiin, joissa tarvitaan vanhempi mukaan, jos työvuo-

rojen takia kertoja jää väliin.  

 

- ”Paljon ilta-, viikonloppu- ja pyhätyötä. Ei mitään rytmiä elämässä, eikä työvuo-

roja voi koskaan arvata ennakkoon. Haastavaa järjestellä perhe-elämää, kun 

saattaa olla 5-6 päivänä viikossa eriaikaan töissä.” 

 

- ”Välillä menee kolmekin viikkoa, ettei ole yhteistä vapaapäivää lapseni kanssa, 

korostuu kun elän yksin tytön kanssa. Iltavuorot arkena tarkoittavat sitä, että lapsi 

saa pärjätä omillaan ja mennä nukkumaankin ihan omatoimisesti, onneksi on jo 

14-vuotias. Ymmärrän toki toimialan haasteet ja sen, että ehkä tämä työ ei vaan 

sovi tähän elämäntilanteeseen.”  

 

Tutkitusti tiedetään, että työn ja muun elämän yhteensovittamista helpottavat käytän-

nöistä saatavat hyödyt työnantajalle ovat suuremmat kuin niistä aiheutuvat kustannuk-

set, perheystävällinen työpaikka houkuttelee ja sitouttaa osaajia ja työnantajan maine 

hyvänä työnantajana lisääntyy (Paavola, 2016, s. 2).  Vastaajista 67% voisi suositella 

Hämeenmaata perheystävällisenä työnantajana, 24% on asiasta eri mieltä ja 9% ei osaa 

sanoa. Niitä, jotka eivät suosittelisi työnantajaa perheystävällisenä on enemmän osa-

aikaisessa työsuhteessa (-5,6) olevissa verrattuna kokoaikaisiin, ei esimiesasemassa (-

5,5) olevissa verrattuna esimiesasemassa oleviin, sekä ikäryhmävertailussa ikäryh-

mässä 30-39 vuotta (-5,4). Toimialavertailussa Prismassa (-14,4) työskentelevät ovat 

muita huomattavasti enemmän niitä, jotka eivät suosittelisi työnantajaa perheystävälli-

senä, kun vastaavasti eniten työnantajaa perheystävällisenä voisi suositella Saleissa, S-

marketeissa, ja Tukipalveluissa/hallinnossa työskentelevät.   

 

 

- ”Erittäin perheystävällinen työpaikka. Isolla yrityksellä on paljon mahdollisuuksia 

esim. joustaviin työaikoihin / osa-aikatyöhön / määräaikaisiin sopimusmuutok-

siin.” 

 

- ”Lapsiperheitten toiveet otetaan hyvin huomioon. Esimerkiksi joidenkin juhlapy-

hien suhteen on kerätty "vapaaehtoiset" -listaa, jotta ne, joille pyhä on erityisen 
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tärkeä, voisivat viettää sen vapaana. Henkilökunta-alennus koko perheelle on ai-

van loistava juttu. Työnantajani ymmärtää vanhemmuuden ongelmia ja esim. lap-

sen sairastaessa ei katsota sairaslomaa pahalla.” 

 

- ”Työntekijää kuunnellaan hyvin, ja esimies osaa nopeastikin reagoida, jos tulee 

yllättäviä äkillisiä menoja/perhesyistä johtuvia asioita, jolloin tarvitsisi vapaata.”  

 

- ”Kohtaan usein tilanteita, joissa vedotaan tasa-arvoon, jottei perheystävällisyyttä 

tarvitse huomioida. Useat esimiehet eivät ymmärrä työelämän ja perheen yhteen-

sovittamista edes teorian tasolla, puhumattakaan käytännöistä. Työntekijöiden 

tasapäistäminen, riippumatta heidän elämäntilanteistaan, on useissa toimipai-

koissa toteutuva käytäntö.” 

 

Perheystävällinen organisaatiokulttuuri on yhteydessä työn ja muun elämän onnistu-

neempaan yhteensovittamiseen ja sen tiedetään vaikuttavan myönteisesti organisaa-

tioon sitoutumiseen sekä, vähentävän työpaikan vaihtohalukkuutta (Allen 2001; Mauno 

et al. 2005) Vastaajista reilusti yli puolet (61%) kokee olevansa tyytyväisiä nykyiseen 

työhönsä Hämeenmaalla ja eivät ole harkinneet siirtymistä toisen työnantajan palveluk-

seen. Koska nykyisessä työssä työn ja perheen yhteen sovittaminen on hankalaa, on 

siirtymistä toisen työnantajan palveluksen harkinnut neljännes (26 %) vastaajista ja 13% 

ei osaa sanoa. Siirtymistä toiselle työnantajalle ovat harkinneet muita ikäryhmiä selvästi 

enemmän ikäryhmässä 30-39 vuotta olevat (-9,5), osa-aikaiset (-5,2) verrattuna kokoai-

kaisiin, ei esimiesasemassa olevat (-2,3) verrattuna esimiesasemassa oleviin ja hieman 

enemmän myös miehet (-0,9) verrattuna naisiin. Toimialojen välisessä vertailussa työ-

paikan vaihtoa ovat harkinneet eniten Prismassa (-9,5) ja Kodin Terrassa (-4,1) työsken-

televät ja vähiten Tukipalveluissa/hallinnossa, Saleissa ja S-marketeissa työskentelevät. 

 
 

- ”Meiltä ei ole kunnon viikonloppuvapaita ja sitten meiltä on viety myös nämä kir-

kolliset juhlapyhät, jotka suurimmalla osalla ihmisistä on itsestään selviä vapaa-

päiviä. Kun vuosia sitten tosiaan tähän työpaikkaan tulin, niin ei käynyt kyllä pie-

nessä mielessäkään, että jonain päivänä aukioloajat ovat tällaiset. Jos olisin sen 

tiennyt, tuskin olisin koko työpaikkaa hakenut. Todella usein mietin työpaikan 

vaihtoa.” 

 

- ”Ja yksi mikä tässä on hankalaa, että miehen kanssa rytmi on eri, hän tulee kotiin 

kuuden aikaan, niin tunnin päästä itse aloittelen jo iltahommia, ja siten kaikki so-

siaalinen elämäkin on todella vähäistä, kun ei ehdi, eikä kyllä sitten ole mitään 

haluakaan, nähdä ketään, kun olet jatkuvasti väsynyt. Tämä kysely tuli kyllä it-

selle ihan oikeaan aikaan, koska olen jo ruvennut miettimään keinoja, millä saisin 

elämäni tasapainoon, opiskelun aloittaminen toiseen ammattiin..." 
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Monien tutkimusten mukaan ja esimerkiksi tanskalaisten työpaikkojen kokemusten poh-

jalta työpaikan perheystävällisyydestä koituva selkeä hyöty on työpaikan lisääntynyt 

maine houkuttelevana työnantajana, joka lisää myös työpaikan vetovoimaisuutta rekry-

tointitilanteissa.  Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 0 – 10, minkä arvosanan he 

antaisivat työnantajalle siitä, kuinka hyvin se tukee työn ja perhe-elämän yhteensovitta-

mista (taulukko 24). Lähes 60% vastaajista antaisi Hämeenmaalle arvosanaksi kahdek-

san tai sitä paremman tuesta työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen, mitä voidaan 

osa-aikaisuus, vuorotyö sekä laajentuneet aukioloajat huomioiden pitää varsin hyvänä. 

 

Taulukko 24. Kyselyn tulokset: Arvosana työnantajalle  

 

 

Taulukko 25. Kyselyn tulokset: Arvosana työnantajalle, toimialavertailu. 

 

 

- ”Työnantaja ja erityisesti esimies on joustava esim. työvuorojen suhteen, ja ym-

märtää työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen, itse kaupanala ei vaan tue 

tätä joustavuutta.” 
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Työn ja perhe-elämän tukemisesta parhaimmat arvosanat eli enemmän arvosanoja kym-

menestä yhdeksään ja kahdeksasta seitsemään, antavat työnantajalle Tukipalvelussa ja 

hallinnossa, Saleissa ja S-marketeissa työskentelevät. Arvosanaa kuusi tai sitä huonom-

paa antavat enemmän Prismoissa, Kodin Terroissa, Sokoksella ja Autokaupoissa työs-

kentelevät (taulukko 25).   

 

5.1.4 Työaikajoustoihin liittyvät toiveet  

   

Kun työntekijälle annetaan mahdollisuudet vaikuttaa itse omiin työaikoihin ja työaika-

suunnitteluun, on sillä runsaan tutkimusnäytön perusteella myönteisistä vaikutuksista 

työn ja muun elämän tasapainoon ja sitä kautta työhyvinvointiin. Vaikutusmahdollisuu-

den tunne korostuu vuorotyössä, jossa ilta- ja viikonlopputyöt vaikuttavat myös muuhun 

sosiaaliseen elämään ja perheeseen (Toppinen-Tanner et al., 2016, s. 30). Kyselyssä 

kartoitettiin työntekijöiden omaa näkemystä työajan laajemmista joustoista, jota tosin on 

vaikea kaupan alalla toteuttaa yhä laajentuneista aukioloajoista johtuen.   

 

Taulukko 26. Kyselyn tulokset: Toivomukset työajan joustoihin 

 Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Täysin  
samaa mieltä 

En osaa sa-
noa /ei kos-
keta minua 

Mahdollisuus tehdä töitä vain 
arkipäivinä, eli jättää viikon-
loppu vuorot pois. 

14,2% (88) 16,9% (105) 20,1% (125) 30% (186) 
18,8% 
(117) 

Enemmän mahdollisuuksia vai-
kuttaa työvuoroihin. 3,9% (24) 13,7% (85) 34,5% (214) 34,5% (214) 13,5% (84) 

Mahdollisuus tehdä pidempää 
työpäivää/työviikkoa ja sääs-
tää näin tunteja myöhemmin 
pidettävään vapaaseen. 

8,4% (52) 12,7% (79) 27,4% (170) 38,6% (240) 12,9% (80) 

Mahdollisuus tehdä sovitun 
jakson ajan lyhennettyä työai-
kaa / osa-aikatyötä. 

6,4% (40) 8,5% (53) 29,8% (185) 36,1% (224) 
19,2% 
(119) 

Enemmän jousto mahdolli-
suuksia työpäivän aloittami-
seen/lopettamiseen. 

9,3% (58) 19,8% (123) 25,8% (160) 33,5% (208) 11,6% (72) 

Mahdollisuus pitää vapaapäivä 
lyhyellä varoitusajalla. 7,6% (47) 14,5% (90) 31,2% (194) 37,2% (231) 9,5% (59) 

Mahdollisuus siirtyä tekemään 
säännöllistä päivävuoroa 12,2% (76) 13,4% (83) 19,2% (119) 35,3% (219) 20% (1249 
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Mahdollisuus välttää työsken-
tely juhlapyhinä 15,6% (97) 17,1% (106) 19,6% (122) 31,4% (195) 

16,3% 
(101) 

Enemmän mahdollisuuksia 
vaihdella päivittäistä/viikoit-
taista tuntimäärää omien tar-
peiden mukaan 

9,3% (58) 21,6% (134) 26,9% (167) 26,9% (167) 15,3% (95) 

 

 

Mahdollisuutta tehdä töitä vain arkipäivinä, eli jättää viikonloppuvuorot kokonaan pois, 

pitää tärkeänä puolet vastaajista. Eri mieltä olevia (31%) eli myös viikonloppu vuoroja 

haluavia on enemmän osa-aikaisissa (-5) verrattuna kokoaikaisiin, ikäryhmään 50-59 -

vuotta kuuluvissa (-3,6), esimiesasemassa (-2,8) olevissa verrattuna ei esimiesase-

massa oleviin ja naisissa (-1,8) verrattuna miehiin. Toimialojen välisessä vertailussa vii-

konloppu vuorot ovat enemmän mieleisiä Saleissa (-3,2), S-marketeissa (-2) ja Sokok-

sessa (-1,9) työskenteleville. 

 

- ”Meidän yksikössämme on työntekijöitä, jotka haluaisivat tehdä lähes pelkkää 

aamua ja toiset iltaa ja viikonloppuja. Kuitenkaan nämä toiveet eivät näy työvuo-

roissa”. 

 

Enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työvuoroihin kokee tärkeänä 69 % vastaajista ja 

18% on eri mieltä. Enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työvuoroihin haluaa osa-aikaiset 

(-5,0) verrattuna kokoaikaisiin, ei esimiesasemassa olevat (-3,8) verrattuna esimiesase-

massa oleviin, naiset (-2,2) verrattuna miehiin ja ikäryhmävertailussa alle 30 -vuotiaat 

työntekijät (-1,8). Toimialoittaisessa vertailussa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työ-

vuoroihin haluaa Prismassa (-4,1) ja S-marketeissa (-2,2) työskentelevät ja vähiten Tu-

kipalveluissa/hallinnossa työskentelevät. 

 

- ”Suurimmalla osalla myyjiä osa-aikainen työsopimus, kuten itsellä 30 h/vko. Mie-

luummin tekisin pidempää päivää, jolloin vapaapäiviä olisi enemmän. Nyt saattaa 

olla useampikin 5 h työpäivä/vko.”  

 

- ”Kaupan aukiolojen laajennuttua ja sitten täysin vapauduttua, on työaikani epä-

mieluisa minulle. Pienen koululaisen yksinhuoltajana on erittäin haasteellista, kun 

joutuu tekemään iltapainotteisesti kokoaika töitä.” 

 

Mahdollisuutta tehdä pidempää työpäivää/työviikkoa ja säästää näin tunteja myöhemmin 

pidettävään vapaaseen pitää tärkeänä 66% vastaajista ja 21% on eri mieltä. Eri mieltä 

olevia, eli vähemmän tärkeänä tuntien kerryttämisen myöhemmin pidettävää vapaata 

varten pitää osa-aikaisessa työsuhteessa (-3,1) olevat verrattuna kokoaikaisiin, 
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ikäryhmävertailussa alle 30 -vuotiaat (-2,4), miehet (-2,3) verrattuna naisiin ja toimiala-

vertailussa Sokoksessa (-4,6) työskentelevät. 

 

- "Etätyömahdollisuus voisi olla monille tärkeä, itsekin joskus voisin käyttää. Siitä 

pitäisi olla selkeät säännöt kaikille. Tuntien takaisin ottaminen kokonaisina va-

paapäivinä olisi mukavaa.” 

 

Mahdollisuutta tehdä sovitun jakson ajan lyhennettyä työaikaa/osa-aikatyötä pitää tär-

keänä 66% vastaajista, 15% on eri mieltä ja viidennes ei osaa sanoa. Lyhennettyä työ-

aikaa tai osa-aikatyömahdollisuutta pitää vähemmän tärkeänä miehet (-2,7) suhteessa 

naisiin, kokoaikaiset (-2,1) verrattuna osa-aikaisiin, ikäryhmävertailussa 50-59 -vuotta (-

4,9) olevat ja toimialavertailussa Sokoksessa (-7,1) ja Saleissa (-2,6) työskentelevät. 

 

 

- ”Itse teen pienempää tuntimäärää juuri sen takia, että myös perheelle jäisi aikaa. 

Hirvittää edes ajatella, että olisin kokoaikainen työntekijä, koska jo näillä pienillä 

tunneillakin tuntuu, että perheen yhteinen aika jää liian vähälle. Kun aukioloaikoja 

on pidennetty, niin se on vähentänyt selvästi omaa jaksamista ja tuntuu, että olen 

väsyneempi ja sekin vaikuttaa perheen yhteiseen aikaan. Ei ole todellakaan kiva 

päästä kotiin töistä nykyään vasta miltei keskellä yötä, koska alun perinhän en 

sellaiseen työpaikkaan vuosia sitten ole tullut, silloin aukiolot olivat paljon inhimil-

lisemmät.”  

 
 

Enemmän jousto mahdollisuuksia työpäivän aloittamiseen ja lopettamiseen pitää tär-

keänä 59% vastaajista, 29% on eri mieltä ja 12% ei osaa sanoa. Eri mieltä olevia eli 

joustoja työpäivän aloittamiseen ja lopettamiseen pitää vähemmän tärkeänä ikäluokka-

vertailussa alle 30 -vuotiaat (-8,5), esimiesasemassa olevat (-5,1) verrattuna ei esimies-

asemassa oleviin ja miehet (-3,7) verrattuina naisiin.  

 

- ”Toivoisin vielä enemmän vapautta työajan suhteen ja luottamusta työntekijöihin. 

Yleensä isompi vapaus tarkoittaa isompaa uskollisuutta ja "taloon päin kallellaan" 

olemista.” 

 

Mahdollisuutta pitää vapaapäivä lyhyellä varoitusajalla kokee tärkeänä 68% vastaajista 

ja 22% on eri mieltä. Vapaapäivä lyhyellä varoitusajalla on vähemmän tärkeää ikäryh-

mävertailussa alle 30 -vuotiailla (-5,7), esimiesasemassa olevilla (-3,7) verrattuna ei esi-

miesasemassa oleviin, osa-aikaisilla (-3,1) verrattuna kokoaikaisiin ja naisilla (-2,9) ver-

rattuina miehiin. 
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Mahdollisuuteen siirtyä tekemään säännöllistä päivävuoroa pitää tärkeänä puolet (54%) 

vastaajista, neljännes (26%) on eri mieltä ja viidennes ei osaa sanoa. Eri mieltä eli sään-

nöllistä päivävuoroa pitävät vähemmän tärkeänä esimiesasemassa (-3,6) olevat verrat-

tuna ei esimiesasemassa oleviin, ikäryhmävertailussa alle 30-vuotiaat (-5,1) ja osa-ai-

kaisessa (-5,5) työsuhteessa olevat verrattuna kokopäiväisiin. Toimialavertailussa sään-

nölliseen päivävuoroon siirtymisen mahdollisuutta pitää vähemmän tärkeänä Sokok-

sessa (-3,2) työskentelevät. 

 

- ”Ei nykyisessä työssä voi pitää tärkeänä mahdollisuutta päästä tekemään esim. 

pelkkää päivävuoroa, koska tiedän että se ei ole mahdollista, joten edelliseen 

osioon ei voi vastata niin kuin haluaisi vallitsevissa olosuhteissa.” 

 
 

Mahdollisuutta välttää työskentely juhlapyhinä pitää tärkeänä puolet vastaajista (51%), 

kolmannes (33%) on eri mieltä ja 16% ei osaa sanoa. Samaa mieltä olevia eli juhlapyhinä 

työskentelyä haluaisivat välttää enemmän naiset (-3,9) verrattuina miehiin, ei esimies-

asemassa olevat (-3,9) verrattuna esimiesasemassa oleviin ja ikäryhmävertailussa 30-

39 vuotiaat (-2,2) vastaajat. Toimialavertailussa juhlapyhinä työskentelyn välttämistä piti 

enemmän tärkeänä S-Marketeissa (-6,9) ja Prismoissa (-3) työskentelevät. Eri mieltä 

olevia eli positiivisemmin juhlapyhien työvuoroihin suhtautuu ikäryhmävertailussa alle 

30-vuotiaiat (-9,2), osa-aikaiset (-5,9) verrattuna kokoaikaisiin, sekä toimialavertailussa 

Saleissa (-4,6) työskentelevät. Kokopäiväisessä työsuhteessa olevissa on huomatta-

vasti (-27,4) osa-aikaisia enemmän niitä, jotka eivät osaa sanoa haluavatko välttää juh-

lapyhinä työskentelyä.   

 

- ”Juhlapyhinä yms. olisi mukavaa, jos entistä enemmän kysyttäisiin vapaaehtoisia 

töihin. Tietojeni mukaan tämä on toiminut aika hyvin, eli vapaaehtoisia on löytynyt 

kiitettävästi ja toisaalta juhlapyhät vapaaksi haluavat ovat ne saaneet.” 

 

- ”Juhlapyhät voisi tehdä he ketkä haluavat, sillä näitäkin on. Tasapuolinen koh-

telu, ei suosikkeja.” 

 

- ”En tiedä miten se käytännössä onnistuisi mutta itse kieltäytyisin työskentele-

mästä pyhäpäivinä.”  

 
 

Enemmän mahdollisuuksia vaihdella päivittäistä tai viikoittaista työtuntimäärää omien 

tarpeiden mukaan pitää tärkeänä yli puolet vastaajista ja vajaa kolmannes on eri mieltä. 

Samaa mieltä, eli enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työtuntimääriin pitää enemmän 
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tärkeänä osa-aikaiset (-5,7) verrattuna kokoaikaisiin, ikäryhmävertailussa 30-39 vuotiaat 

(-3,5) ja naiset (-1,2) verrattuina miehiin ja toimialavertailussa S-marketeissa (-4,8) ja 

Prismassa (-1,7) työskentelevät. 

 

- Jo aiemmin mainittu pohja työvuorojen suunnitteluun, kuten vastaavasti muissa-

kin vuorotyötä vaativissa ammateissa. Välillä koen jääväni perheellisten jalkoihin, 

kun itsellä ei ole lapsia, jää niin sanotusti jämä vuorot. 

 

- Vapaapäivät ovat harvoin peräkkäin. Usein lyhennetään vapaata molemmista 

päistä, lähdet vapaalle iltavuorosta ja palaat aamuvuoroon. Vapaat jaetaan epä-

reilusti osalla paljon esim. viikonloppuvapaita osalla tosi vähän. Aamuvuorot jae-

taan epätasaisesti, osa tekee paljon ja osa vähän, eikä yleensä auta, vaikka esi-

miehelle niistä sanot. 

 
 

Perheystävälliseen toimintakulttuuriin kuuluvat myös tasapuolinen palkitseminen ja niin 

sanotut arjen pienet avut, joilla työnantaja huomio työntekijöidensä arjen sujumista. Ta-

sapuolisella palkitsemisella tiedetään olevan myös merkitystä työpaikan maineelle ja si-

toutumiselle työpaikkaan (Paavola, 2016, s. 28).  Kyselyssä lähes kaikki, eli 93% vas-

taajista pitää tärkeänä työnantajan perheenjäsenille tarjoamia henkilökuntaetuja, 3% ei 

pitänyt perheenjäsenten henkilökuntaetuja kovin tärkeänä ja 4% ei osaa sanoa. Laajen-

netut henkilökuntaetuudet ja palkitseminen on yksi niistä positiivista asioista, jota myös 

Hämeenmaa voi hyödyntää luodessaan kuvaa perhemyönteisestä työpaikasta, sillä 

myös vastaajien suurin yksimielisyys kohdistui tähän asiaan. 

 

- ”S-ryhmällä perheenjäsenetkin kuuluvat henkkarialen ja useiden muiden henk-

suetujen piiriin - tästä mieletön plussa!" 

 

 

5.1.5 Esimiesten kokemukset työn ja perhe-elämän yhteensovit-
tamisen käytännöistä 

 

 
Työn ja muun elämän yhteensovittamisessa työntekijöille on tärkeää työpaikan tasapuo-

liset pelisäännöt, työpaikan asenteet ja johtaminen, joissa tärkeässä asemassa on esi-

miestyö (Tuomivaara et al., 2016, s. 80). Perhemyönteisen työpaikan periaatteiden mu-

kaisesti työpaikalla laaditaan esimiestyön tueksi omia ohjeistuksia ja suosituksia työn ja 

perhe-elämän yhteensovittamiseen lakisääteisten ja toimialakohtaisten työehtosopimus-

ten rinnalle, ja esimiehillä on myös riittävästi tietoa näistä käytännöistä (Väestöliitto, 

2018).  
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Taulukko 27. Kyselyn tulokset: Esimiesten omat kokemukset 

Mitä mieltä olet seuraa-
vista esimiestyötä koske-
vista väitteistä? 

Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Jokseenkin sa-
maa mieltä 

Täysin  
samaa mieltä 

En osaa sanoa 
/ei kosketa 
minua 

Työpaikallamme on käytössä 
työn ja perhe-elämän yhteen-
sovituksen ohjeistuksia, joita 
on helppo noudattaa. 

4,2% (4) 14,7% (14) 29,5% (28) 35,8% (34) 15,8% (15) 

Minun on riittävästi tietoa toi-
mipaikallani käytössä olevista 
keinoista ja toimintamalleista 
edistää työn ja perheen tasa-
painoa. 

3,2% (3) 17,9% (17) 35,8% (34) 35,8% (34) 7,4% (7) 

Pystyn itse toimimaan esi-
merkkinä hyvästä työn ja per-
heen yhteensovittamisesta. 

4,2% (4) 10,5% (10) 34,7% (33) 45,3% (43) 5,3% (5) 

Saan riittävästi apua ja tukea 
omalta esimieheltäni työn ja 
perhe-elämän yhteensovitta-
misen kysymysten ratkaisemi-
seen yksikössäni. 

3,2% (3) 13,7% (13) 30,5% (29) 42,1% (40) 10,5% (10) 

 

 

Työpaikallamme on käytössä työn ja perheen/muun elämän yhteensovituksen ohjeistuk-

sia tai pelisääntöjä, joita on helppo noudattaa, on samaa mieltä 65% esimiehistä, viiden-

nes on eri mieltä ja 16% esimiehistä ei osaa sanoa tai kokee, ettei asia kosketa minua. 

Samaa mieltä siitä, että esimiehellä on riittävästi tietoa oman toimipaikan käytössä ole-

vista keinoista ja toimintamalleista edistää työn ja perheen tasapainoa on 72% esimie-

histä ja viidennes (21%) kokee, ettei tietoa ole riittävästi. Nuoremmat esimiehet kokevat 

kokeneempia esimiehiä enemmän, ettei heillä ole riittävästi tietoa työpaikan työn ja muun 

elämän yhteensovittamisen keinoista, sillä ikäryhmävertailussa eri mieltä olevia esimie-

hiä on enemmän ikäluokassa 30-39 -vuotta (-14,2) ja alle 30 -vuotta (-6,3).  

 

Perheystävällisen työpaikan periaatteiden mukaisesti johdon ja esimiesten omalla esi-

merkillä ja myönteisellä asenteella henkilöstön perhe-elämään liittyen on tärkeä merkitys 

siihen, miten työpaikan perheystävällisyys toteutuu (Väestöliitto, 2018). Hyvänä työn ja 

perhe-elämän yhteensovittamisen esimerkkinä kokee itse pystyvänsä toimimaan 80% 

Hämeenmaan esimiehistä, joten näiltä osin on hyvät mahdollisuudet perheystävälliselle 

organisaatiokulttuurin toteuttamiselle. Omassa yksikössä omalta esimieheltä kokee saa-

vansa riittävästi tukea työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kysymysten ratkaisemi-

seen 73% esimiehistä, 17% on eri mieltä ja 10% esimiehistä ei osaa sanoa.  
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Esimiesten omat kokemukset käytännöistä esimiestyössä 

 

 Taulukko 28. Kyselyn tulokset: Esimiesten kokemukset, koen helppona esimiestyössä 

Oletko kokenut seuraavat 
asiat helppoina esimies-
työssäsi? 

Täysin eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Jokseenkin sa-
maa mieltä 

Täysin  
samaa mieltä 

En osaa sanoa 
/ei kosketa 
minua 

Työntekijöiden tasapuolisen 
kohtelun varmistaminen. 1,1% (1) 9,5% (9) 36,8% (35) 52,6% (50) 0% (0) 

Työaika ja työvuoro järjestelyt 
yksikössäni. 0 % (0) 12,6% (12) 38,9% (37) 46,3% (44) 2,1% (2) 

Yksittäisten vapaapäivien jär-
jestäminen. 

0 % (0) 4,2% (4) 22,1% (21) 71,6% (68) 2,1% (2) 

Tuen saaminen henkilöstöhal-
linnosta esimiestyössä. 1,1% (1) 7,4% (7) 20,0% (19) 62,1% (59) 9,5% (9) 

Sijaisjärjestelyt ja työn organi-
sointi poissaolo tilanteissa. 6,3% (6) 23,2% (22) 37,9% (36) 30,5% (29) 2,1% (2) 

Vuosilomien organisointi 
1,1% (1) 7,4% (7) 37,9% (36) 48,4% (46) 5,3% (5) 

Ajankäyttö esimiestehtävien 
hoitamiseen. 

13,7% (13) 26,3% (25) 34,7% (33) 23,2% (22) 2,1% (2) 

Työsuhdeasioiden hoito. 3,2% (3) 15,8% (15) 35,8% (34) 38,9% (37) 6,3% (6) 

 

 

Esimiesten omien kokemusten perusteella monet esimiestyöhön liittyvät käytännöt työn 

ja muun elämän yhteensovittamiseen on Hämeenmaalla helppo toteuttaa omassa esi-

miestyössä. Tasapuolisen kohtelun varmistamisen esimiestyössä kokee helpoksi 89% 

vastaajista. Työaika- ja työvuoro järjestelyt omassa yksikössään on kokenut helpoksi 

85% esimiehistä ja 13% on eri mieltä. Lähes kaikki esimiehet (94%) kokee yksittäisten 

vapaapäivien järjestämisen helppona. Tukea saa henkilöstöhallinnosta hyvin esimies-

työhön, helpoksi tuen saamisen kokee 82% esimiehistä. Sijaisjärjestelyt ja työn organi-

soinnin poissaolo -tilanteissa kokee helpoksi 68% esimiehistä ja eri mieltä on kolmannes 

esimiehistä. Vuosilomien organisoinnin kokee helpoksi peräti 87% esimiehistä ja työsuh-

deasioiden hoidon kokee helppona 75% ja 19% on eri mieltä. 

 

Ajankäytön riittävyyden esimiestehtävien hoitamiseen kokee helppona 58% vastaajista 

ja 40% on eri mieltä. Eri mieltä olevia tutkittaessa, ajan käytössä riittämättömyyttä koke-

vat enemmän naiset (-10) verrattuna miehiin ja ikäryhmävertailussa 30-39 -vuotiaat         

(-11,6) ja alle 30 -vuotiaat (-2,1) esimiehet. Toimialavertailussa esimiehet Prismoissa      

(-5,3) kokevat eniten ajankäytöllisiä haasteita ja hieman myös S-marketeissa (-0,5) työs-

kentelevät esimiehet. 
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- ”Esimiehille joku keino tehdä osa-aikatyötä olisi myös mukava ja varmasti voisi 

onnistua, jos talossa on hyvä apulaismarketpäällikkö.” 

 

- ”Toivoisin, että myös Hämeenmaalla mahdollistettaisiin (ajoittainen) etätyön te-

keminen niille, joilla siihen on oman työnkuvansa puolesta mahdollisuus. Tutki-

mukset osoittavat, että parhaimmillaan etätöiden tekeminen lisää työtehoa ja pa-

rantaa työmotivaatiota. Kaikkiin työtehtäviin etätyöskentely ei sovellu, mutta joi-

hinkin toimenkuviin se puolestaan sopii erinomaisesti. Lisäksi nykyteknologia 

mahdollistaa sen, että esimies/työnantaja pystyy melko hyvin ns. valvomaan 

työntekijän etätyöskentelyä.” 

 

5.2 Kyselyn yhteenveto  

 

Perheystävällinen työpaikka -kyselyn monivalintaosion tulokset ovat esiteltynä taulu-

kossa 29. Tuloksia kuvataan plusmerkillä (+) jos vastaaja on asiasta samaa mieltä (jok-

seenkin samaa mieltä / täysin samaa mieltä) ja miinusmerkillä (-), kun vastaaja on asi-

asta eri mieltä (jokseenkin eri mieltä / täysin eri mieltä). Maksimi merkkimäärä kysymystä 

kohden on kymmenen ja yksi merkki kuvaa kymmentä prosenttia (10%) kaikista vastaa-

jista. Mitä vähäisempi merkkimäärien yhteenlaskettu summa, sitä enemmän vastaajissa 

on niitä, jotka vastasivat en osaa sanoa / ei koske minua. 

Taulukko 29. Perheystävällinen työpaikka, yhteenvetotaulukko kyselyn tuloksista  

Perhevapaat  Työnantaja suhtautuu positiivisesti perhevapaisiin + + + + 

 Perhevapaalle jääminen on hoitunut sujuvasti yksikössämme + + + + 

 Työn joustojen tai perhevapaiden käyttö ei heikennä työntekijän 
työtehtäviä tai urakehitystä  

+ + + +  - 

Tasapuolisuus Työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti/tasapuolisesti kos-
kien lomia/vapaita  

+ + + + + +  - -  

 Helppo ottaa puheeksi perhe-elämään liittyviä toiveita esimiehen 
kanssa 

+ + + + + + +  - 

Joustot työai-
kaan 

On mahdollista tehdä lyhennettyä työaikaa tai pienentää tuntiso-
pimusta perhesyistä 

+ + + + + 

 On mahdollista esittää toiveita työaikoihin/vuoroihin perhesyistä + + + + + + +  - 

 Lapsen tai muun omaisen sairastelusta johtuviin työntekijän pois-
saoloihin suhtaudutaan työpaikalla ymmärtävästi  

+ + + + + +  - 

 Työvuorojen tai vapaan järjest. perhesyistä otetaan hyvin vastaan + + + + + +  - 

 Tarpeen vaatiessa työaika, -vuoro tai vapaapäivä on järjestynyt + + + + + + + + 

 Perheen asioiden hoidon takia poissaolot on järjestettävissä + + + + + + +  - 

 Työvuoroni toteutuu pääsääntöisesti siten kuin ne on suunniteltu + + + + + + + + 

Lomarahat Lomarahat on mahdollista vaihtaa vapaaksi tai ottaa palkatonta  + + + + + + +  

Siirtymiset  Siirtymisestä toiseen yksikköön/toimialalle perhesyistä on mah-
dollista keskustella 

+ + + + +  - 

Kehitys- 
keskustelu 

Kehityskeskusteluissa otetaan esiin työn/muun elämän yhteenso-
vittamisen asioita 

+ + + + +  - - - 
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Juhlapyhät Juhlapyhien osalta on työvuoroja pystytty järjestelemään perhe-
elämä huomioiden 

+ + +  - - - 

Tasapaino Tällä hetkellä työni ja perhe-elämäni on tasapainossa + + + + + + +  - -  

 Voin suositella työnantajaani perheystävällisenä + + + + + +  - - 

 En ole harkinnut siirtymistä toiselle työnantajalle, koska nykyi-
sessä työssä työn ja muun elämän yhteensovittaminen on hanka-
laa 

+ + + + + +  - -  

Työajanjoustoi- 
hin liittyvät  

Mahdollisuus tehdä töitä vaan arkipäivänä, jättää viikonloppujen 
vuorot pois 

+ + + + +  - - - 

toiveet Enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työvuoroihin + + + + + +  - 

 Mahdollisuus tehdä pidempää työpäivää tai työviikkoa ja säästää 
näin tunteja myöhemmin pidettävään vapaaseen 

+ + + + + +  - - 

 Mahdollisuus tehdä sovittu aika lyhennettyä/osa-aikatyötä + + + + + +  - 

 Enemmän joustojen mahdollisuuksia työpäivän aloittamiseen/lo-
pettamiseen 

+ + + + +  - -  

 Mahdollisuus pitää vapaapäivä lyhyellä varoitusajalla + + + + + +  - - 

 Mahdollisuus siirtyä tekemään säännöllistä päivävuoroa + + + + +  - -  

 Mahdollisuus välttää työskentely juhlapyhinä + + + + +  - - -  

 Enemmän mahdollisuuksia vaihdella tuntimäärää omiin tarpeisiin + + + + +  - - - 

Henkilöstöedut Pidän tärkeänä työnantajan perheenjäsenten henkilökuntaetuja + + + + + + + + + 

ESIMIEIESTEN 
KOKEMUKSET 

Työpaikallamme on käytössä työn ja perhe-elämän ohjeistuksia, 
helppo noudattaa 

+ + + + + +  - 

 On riittävästi tietoa käytössä olevista keinoista edistää työn ja 
perheen tasapainoa 

+ + + + + + +  - - 

 Pystyn itse toimimaan esimerkkinä hyvästä työn ja elämän yh-
teensovittamisesta 

+ + + + + + + +  - 

 Saan riittävästi apua ja tukea omalta esimieheltäni  + + + + + + +  - 

Koen helppona Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun varmistamisen  + + + + + + + +  - 

          Työaika ja työvuorojen järjestelyt yksikössämme  + + + + + + + +  - 

 Yksittäisten vapaapäivien järjestämisen  + + + + + + + + + 

 Tuen saamisen henkilöstöhallinnosta esimiestyössä  + + + + + + + + 

 Sijaisjärjestelyt ja työn organisoinnin poissaolotilanteissa + + + + + +  - - 

 Vuosilomien organisointi  + + + + + + + + 

 Ajankäyttö esimiestehtävien hoitamiseen + + + + +  - - - - 

 Työsuhdeasioiden hoito + + + + + + +  - 

 

 

Työaikaan liittyvät joustot:  

 

Työaikajoustoihin liittyen suuri yksimielisyys löytyy kyselyn tuloksista siitä, että Hämeen-

maalla perhesyistä on mahdollista tehdä lyhennettyä työaikaa tai pienentää tuntisopi-

musta tarvittaessa. Työntekijöiden toiveet liittyen työaikaan, -vuoroon tai vapaapäivään 

pystytään järjestämään ja toteuttamaan hyvin, samaa mieltä on 87% vastaajista. Myös 

lapsen tai muun omaisen sairastumisesta johtuviin työntekijöiden poissaoloihin suhtau-

dutaan työpaikalla varsin ymmärtäväisesti, 13% vastaajista on eri mieltä. Mikäli työvuo-

roja tai vapaata järjestellään perhesyistä, ottaa oma yksikkö sen myös hyvin vastaan ja 

ymmärtää, eri mieltä on 15% vastaajista. Tulosten perusteella näyttääkin, että työaika-

toiveiden toteuttaminen onnistuu melko hyvin sen jälkeen, kun toiveet on ”uskallettu” 
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ottaa puheeksi esimiehen kanssa. Vaikeaksi perhesyistä liittyvien työaikatoiveiden esit-

tämisen kokee 16% vastaajista ja enemmän vaikeuksia työvuoro toiveiden esittämiseen 

kokevat ei esimiesasemassa olevat (-6,7) verrattuna esimiesasemassa oleviin, ikäryh-

mävertailussa 40-49 -vuotiaat (-3,9) ja 50-59 -vuotiaat (-2,6) ja toimialavertailussa Pris-

moissa (-9,5), Kodin Terroissa (-5,7) ja Autokauppa toimialalla (-4,3) työskentelevät. Tu-

los tukee ja on samansuuntainen myöhemmin esitettävään, tasapuoliseen kohteluun liit-

tyvän kysymyksen tuloksen kanssa, jossa käsitellään kokemusta ottaa esimiehen 

kanssa puheeksi perhesyistä johtuvia työaikaan liittyviä kysymyksiä.  

 

Muut joustot: 

 

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tukevat hyvin osa jo olemassa olevista, jous-

toihin liittyvistä käytännöistä Hämeenmaalla. Työvuorot toteutuvat lähes aina niin, kuin 

ne on suunniteltu, vain 7% on eri mieltä, ja tarvittaessa lomarahojen vaihtaminen va-

paiksi tai palkattoman vapaan ottaminen onnistuu myös hyvin, eri mieltä on vajaa kym-

menes vastaajista. Perhetilanteen niin edellyttäessä, voidaan keskustella myös siirtymi-

sestä toiseen yksikköön tai toiselle toimialalle, eri mieltä on vähän reilu kymmenes vas-

taajista. 

 

Kehittämismahdollisuus löytyy tulosten perusteella kehityskeskusteluista, joissa ei vas-

taajien mielestä oteta riittävästi esiin työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyviä 

asioita, kolmannes vastaajista on tätä mieltä. Eri mieltä olevien osuus jakaantuu tasai-

sesti, lähinnä toimialavertailussa enemmän tyytymättömiä kehityskeskusteluihin ovat 

Prismoissa työskentelevät (-8,5), asemaan perustuvassa vertailussa ei esimiesase-

massa olevat (-2,9) ja osa-aikaset (-2,7) verrattuna kokoaikaisiin. 

 

Ehkä suurimmaksi kehittämisenmahdollisuudeksi nousee tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella työvuorojen suunnittelu ja keinot, millä työntekijät voisivat enemmän vaikut-

taa vuorojen suunnitteluun. Tämän kyselyn suurin erimielisyys esiintyy kauppojen auki-

olojen laajentumisen mukanaan tuomiin juhlapäivien työvuoroihin ja vuorotoiveiden to-

teutumiseen. Perhe-elämän huomioivat vuorotoiveet pystytään järjestämään vähän reilu 

puolet vastaajien mielestä ja lähes sama määrä on asiasta eri mieltä. Enemmän erimie-

lisyyttä juhlapyhien työvuoro toiveiden toteutumiseen kokevat osa-aikaisessa työsuh-

teessa olevat (-8,6) verrattuna kokoaikaisiin, ei esimiesasemassa olevat (-7,6) verrattuna 

esimiesasemassa oleviin ja jonkin verran myös naiset (-2,5) verrattuna miehiin. 
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Toimialavertailussa tyytymättömämpiä ovat Prismoissa (-11,4), Kodin Terroissa (-3,8) ja 

Sokoksella (-3,6) työskentelevät. 

 

Perhevapaat: 

 

Tulosten perusteella perhevapaisiin suhtaudutaan Hämeenmaalla pääsääntöisesti posi-

tiivisesti ja perhevapaalle jääminen hoituu varsin sujuvasti, jolloin perhevapaisiin liittyvät 

käytännöt näyttäisivät olevan melko hyvin kunnossa. Kuitenkin lähes kolmannes vastaa-

jista, joita perhevapaat koskettivat, kokevat että työn joustojen tai perhevapaiden käytöllä 

on negatiivista vaikutusta urakehitykseen tai työtehtäviin. Enemmän työn joustojen ja 

perhevapaiden negatiivista vaikutusta urakehitykselle ja työtehtäville kokevat ikäryhmä-

vertailussa 30-39 -vuotiaat (-10,1), kokoaikaiset (-6,0) verrattuna osa-aikaisiin ja toi-

mialavertailussa Autokauppa -toimialalla (-5,3) työskentelevät. Tulos on mielenkiintoi-

nen, sillä tutkimusten (Työolobarometri 2014) mukaan osa-aikatyötä tekevät itse arvioi-

vat, että heidän kehitys ja etenemismahdollisuudet ovat heikommat kokoaikaisiin verrat-

tuna ja tässä tutkimuksessa tulos on päinvastainen, eli Hämeenmaalla kokoaikaiset ko-

kevat osa-aikaisia enemmän työnjoustojen ja perhevapaiden vaikuttavan negatiivisesti 

urakehitykseen.   

 

Tasa-arvoisen kohtelun toteutuminen loma ja muissa vapaapäivien järjestelyissä: 

 

Myös tasa-arvoisen kohtelun toteutumisessa työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa olisi 

ratkaistavissa osin työvuorosuunnitteluun panostamalla. Loma- ja muissa vapaapäivien 

järjestelyissä suurin osa vastaajista (68%) on sitä mieltä, että työntekijöitä kohdellaan 

tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti ja vastaavasti epätasa-arvoa kokee kolmannes 

vastaajista. Epätasa-arvoista kohtelua loma- ja muissa vapaapäivien järjestelyissä ko-

kevat erityisesti ei esimiesasemassa olevat (-11,3) verrattuna esimiesasemassa oleviin, 

osa-aikaisessa työsuhteessa olevat (-9,3) verrattuna kokoaikaisiin ja toimialavertailussa 

Prismoissa työskentelevät (-10,3). Perhe-elämään liittyviä toiveita on pääsääntöisesti 

helppo ottaa puheeksi esimiehen kanssa, samaa mieltä on kolme neljäsosa vastaajista. 

Helpompaa puheeksi ottaminen on alle 30 -vuotiaille ja vaikeampaa ikäryhmävertailun 

mukaan 40-49 -vuotiaille (-7,1) ja toimialavertailussa Prismoissa (-6) ja Kodin Terroissa 

(-4,6) työskenteleville.  
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Tasapainon kokemus nykyisessä työssä: 

 

Nykyisessä työssä työn ja muun elämän tasapainoa kokee kolme neljäsosasta vastaa-

jista ja neljännes kokee työn ja perhe-elämän olevan törmäyskurssilla keskenään. Työn 

ja muun elämän tasapainoa kokevat vähemmän osa-aikaiset (-6,1) verrattuna kokoai-

kaisiin, ei esimiesasemassa olevat (-2,9) verrattuna esimiesasemassa oleviin ja naiset 

(-1) verrattuna miehiin. Lapsiperhevaihetta elävät ikäryhmät, 30-39 -vuotta ja 40-49 -

vuotta kokevat odotetusti ikäryhmävertailussa enemmän epätasapainoa työn ja muun 

elämän yhteensovittamisessa. Toimialavertailussa Tukipalvelussa ja hallinnossa työs-

kentelevät kokevat toimialan erialisuus huomioiden odotetusti enemmän työn ja muun 

elämän tasapainoa, kun taas enemmän epätasapainoa kokevat Prismoissa (-6,6) ja Ko-

din Terroissa (-4,8) työskentelevät.  

 

Vajaa kolme neljäsosaa vastaajista voisi suositella Hämeenmaata perheystävällisenä 

työpaikkana. Vastaajien mielestä isolla organisaatiolla on paljon mahdollisuuksia erilai-

siin työaikaan liittyviin joustoihin, tuuraajia löytyy hyvin äkillisissä lomantarpeissa esimer-

kiksi lapsen tai muun omaisen sairastuessa ja erityisen hyvinä pidetään työnantajan tar-

joamia henkilöstöetuisuuksia.  Jotka eivät suosittelisi työnantajaansa perheystävälli-

senä, on enemmän osa-aikaisissa työsuhteissa olevissa (-5,6) verrattuna kokoaikaisiin, 

ei esimiesasemassa (-5,5) olevissa verrattuna esimiesasemassa oleviin, ja ikäryhmässä 

30-39 -vuotta (-5,4). Työnantajan perheystävällisyyttä voisi suositella enemmän Sa-

leissa, S-marketeissa ja Tukipalveluissa ja hallinnossa -työskentelevät, kun taas Pris-

moissa (-14,4) työskentelevillä on huomattavaa erimielisyyttä suositteluun liittyen. 

 

Yli puolet (61%) vastaajista on tyytyväisiä nykyiseen työpaikkaansa ja ei ole harkinnut 

siirtymistä toiselle työnantajalle.  Koska nykyisessä työssä työn ja perheen sovittaminen 

on työaikojen vuoksi hankalaa, on siirtymistä toisen työnantajan palvelukseen harkinnut 

neljännes vastaajista. Ajankäyttöä hankaloittaviksi asioiksi työn ja perhe-elämän yhteen-

sovittamisessa vastaajat kokevat vuorotyön, laajentuneet aukioloajat ja työskentelyn juh-

lapyhinä. Siirtymistä toiselle työnantajalle ovat harkinneet enemmän ikäryhmässä 30-39 

-vuotta olevat (-9,5), osa-aikaiset (-5,2), ei esimiesasemassa olevat (-2,3) ja hieman 

enemmän myös miehet (-0,9) naisiin verrattuna. Toimialavertailussa työpaikanvaihtoa 

harkitsevia on vähemmän Tukipalvelut ja hallinto -toimialalla, Saleissa ja S-marketeissa 

työskentelevissä ja eniten työpaikan vaihtoa harkitsevat Prismoissa (-9,5) ja Kodin Ter-

roissa (-4,1) työskentelevät. Parhaimmat arvosanat työnantaja saa työn ja perhe-elämän 

yhteensovittamisesta Tukipalveluissa ja hallinnossa, Saleissa ja S-marketeissa 
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työskenteleviltä ja huonoimmat arvosanat Prismoissa, Kodin Terroissa, Sokoksella ja 

Autokauppa -toimialalla työskenteleviltä. 

 

Koko kyselyn suurin yksimielisyys kohdistuu työpaikan tarjoamiin henkilökuntaetuisuuk-

siin, joita pitää tärkeänä 93 % vastaajista. Avoimien vastausten perusteella, työntekijät 

arvostavat työnantajaa laajoista ja hyvistä henkilöstöeduista ja siitä, että ne ovat laajen-

nettu koskemaan myös muuta perhettä. Palkitsemiseen liittyvät henkilöstöetuisuudet 

nousevatkin yhdeksi mahdollisuudeksi luoda entistäkin myönteisempää mielikuvaa Hä-

meenmaan perhemyönteisyydestä. 

 

Työaikajoustoihin liittyvät toiveet: 

 

Työaikajoustoihin liittyvät toiveet ja niiden toteutuminen ovat parhaiten toteutettavissa 

työvuorosuunnittelun avulla, ja siihen liittyykin tulosten perusteella ehkä suurimmat mah-

dollisuudet. Mahdollisuudesta tehdä töitä vain arkipäivinä ja jättää viikonloppuvuorot 

pois, pitää tärkeänä noin puolet vastaajista ja kolmasosa vastaajista haluaa työskennellä 

myös viikonloppuisin. Avoimien vastausten perusteella näyttäisi, etteivät työvuorojen toi-

veet jostain syystä aina kohtaa, sillä on myös niitä, jotka haluaisivat tehdä viikonloppuja, 

mutta eivät jostain syystä saa tehdä niitä. Viikonloppu vuoroihin myönteisemmin suhtau-

tuvia on enemmän osa-aikaisissa (-5) verrattuna kokoaikaisiin, ikäryhmässä 50-59-

vuotta (-3,6), esimiesasemassa olevissa (-2,8) verrattuna ei esimiesasemassa oleviin ja 

naisissa (-1,8) verrattuna miehiin. Toimialavertailussa Saleissa (-3,2), S-marketeissa (-

2) ja Sokoksessa (-1,9) työskentelevät pitävät vähemmän tärkeänä sitä, että saisi tehdä 

pelkkiä arkipäivän vuoroja.  

 

Odotetusti suurin osa, lähes kolme neljästä haluaisi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa 

työvuoroihin. Enemmän työvuoroihin haluaisi vaikuttaa osa-aikaiset (-5,0) verrattuna ko-

koaikaisiin, ei esimiesasemassa olevat (-3,8) verrattuna esimiesasemassa oleviin, naiset 

(-2,2) verrattuna miehiin ja alle 30 -vuotiaat (-1,8). Toimialavertailussa työvuoroihin ha-

luttaisiin enemmän vaikuttaa Prismoissa (-4,1) ja S-marketeissa (-2,2) ja vähemmän Tu-

kipalveluissa ja hallinnossa työskentelevät. Kaksi kolmasosaa vastaajista pitää tärkeänä 

mahdollisuutta tehdä sovitun ajan lyhennettyä työaikaa tai osa-aikatyötä ja säästää näin 

tunteja myöhemmin pidettävään vapaaseen. Tämä mahdollisuus kiinnostaa vähemmän 

osa-aikaisia (-3,1), ikäryhmävertailussa alle 30-vuotiaita (-2,4), miehiä (-2,3) verrattuna 

naisiin ja toimialavertailussa Sokoksessa (-4,6) työskenteleviä. 
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Enemmän jouston mahdollisuuksia työpäivän aloittamiseen ja -lopettamiseen haluaisi 

reilusti yli puolet vastaajista ja kolmannekselle joustot työpäivän alussa ja lopussa ovat 

vähemmän tärkeitä. Vähemmän tärkeää työpäivän aloitukseen ja lopettamiseen liittyvien 

joustojen lisäämistä pitävät 30 -vuotiaat (-8,5), esimiesasemassa olevat (-5,1) ja miehet 

(-3,7) naisiin verrattuna. Alle 30 -vuotiaat, esimiesasemassa olevat, osa-aikaiset ja nai-

set miehiin verrattuna pitävät vähemmän tärkeänä mahdollisuutta pitää vapaapäivä ly-

hyellä varoitusajalla.  Mahdollisuutta siirtyä tekemään säännöllistä päivävuoroa oli sa-

maa mieltä noin puolet kaikista vastaajista ja reilu neljännes on eri mieltä. Säännölliseen 

päivävuoroon siirtyminen on vähemmän tärkeää ikäryhmävertailussa alle 30 -vuotiaille 

(-5,1), asemaan perustuvassa vertailussa odotetusti esimiesasemassa oleville (-3,6) ja 

osa-aikaisille (-5,5) kokoaikaisiin verrattuna.  Toimialavertailussa siirtymistä säännölli-

seen päivätyöhön pitää vähemmän tärkeänä Sokoksessa (-3,2) työskentelevät. 

 

Mahdollisuutta välttää juhlapyhinä työskentelyä pitää tärkeänä puolet kaikista vastaa-

jista, kolmannes vastaajista oli valmis työskentelemään myös juhlapyhinä. Avoimien vas-

tausten perusteella näyttää myös juhlapyhien osalta siltä, ettei työvuoro toiveet kohtaa 

ja ne, jotka haluaisivat työskennellä myös juhlapyhinä, eivät saa vuoroja. Myös enna-

kointi juhlapyhien työvuoroissa parantaisi työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, kun 

vuorot olisivat hyvissä ajoin tiedossa ja asioihin pystyisi näin varautumaan. Juhlapyhinä 

työskentelyä haluaisivat välttää enemmän naiset (-3,9) miehiin verrattuna, asemaan pe-

rustuvassa vertailussa ei esimiesasemassa olevat (-3,9) ja ikäryhmävertailussa 30-39 -

vuotiaat (-2,2). Positiivisemmin juhlapyhien työvuoroihin suhtautuu alle 30 -vuotiaat (-

9,2), osa-aikaiset (-5,9) ja toimialavertailussa Saleissa (-4,6) työskentelevät. Kokopäiväi-

sessä työsuhteessa olevissa on huomattavasti enemmän niitä, jotka eivät osaa sanoa. 

Toimialavertailussa juhlapyhinä työskentelyn välttämistä piti enemmän tärkeänä S-Mar-

keteissa (-6,9) ja Prismoissa (-3) työskentelevät.   

 

Enemmän mahdollisuuksia vaihdella päivittäistä tai viikoittaista työtuntimäärää omien 

tarpeiden mukaan pitää tärkeänä noin puolet vastaajista ja kolmannekselle se ei ole ko-

vin tärkeää. Enemmän mahdollisuuksia tuntimäärien vaihteluun haluaisi osa-aikaiset (-

5,7) verrattuna kokoaikaisiin, ikäryhmävertailussa 30-39 -vuotiaat (-3,5) sekä toimiala-

vertailussa S-marketeissa (-4,8) työskentelevät. 
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Esimiesten kokemukset: 

 

Esimiehistä 65% on sitä mieltä, että työpaikalla on käytössä työn ja muun elämän yh-

teensovittamisen ohjeistuksia, jota on helppo noudattaa. Loput esimiehistä ovat eri 

mieltä ja viidennes esimiehistä kokee, ettei asia kosketa heitä/ei osaa sanoa. Viidennes 

esimiehistä kokee, ettei ole riittävästi tietoa toimipaikkansa käytössä olevista keinoista 

ja toimintamalleista edistää työn ja perheen tasapainoa. Suurin osa esimiehistä pystyy 

itse toimimaan esimerkkinä hyvästä työn ja perheen yhteensovittamisesta, mutta on 

myös joukko esimiehiä, jotka eivät niin koe. Kolme neljäsosaa kokee saavansa riittävästi 

apua ja tukea omalta esimieheltään työn ja perheen/muun elämän yhteensovittamisen 

kysymysten ratkaisemiseen omassa yksikössään. 

 

Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun varmistamisen kokee helpoksi lähes yhdeksän-

kymmentä prosenttia esimiehistä. Lähes kaikki esimiehet kokevat yksittäisten vapaapäi-

vien järjestämisen helpoksi, tosin tässä kysymyksessä oli vastauksista pääteltävissä 

epäselvyyttä, tarkoitettiinko vapaapäivien järjestelyllä esimiehen omaa, vaiko johdetta-

vien työntekijöiden vapaapäivien järjestelyä. Neljä viidestä kokee saavansa riittävästi tu-

kea henkilöstöhallinnosta esimiestyöhön. Sijaisjärjestelyt ja työn organisoinnin poissaolo 

tilanteissa kokee haasteelliseksi lähes kolmasosa esimiehistä, sen sijaan vuosilomien 

organisointi koettiin helpoksi. Myös näissä kahdessa kysymyksessä vastaaja saattoi 

pohtia joko omaa tai johdettaviensa työntekijöiden työn organisointia tai vuosilomajärjes-

telyjä.  

 

Suurin esimiesten kokema erimielisyys kohdistuu esimiestehtävien hoitamiseen liitty-

vään ajankäyttöön. Lähes neljäkymmentä prosenttia esimiehistä kokee ajankäytön riit-

tävyyden esimiestehtävien hoitamiseen haasteelliseksi. Ajan käytön riittämättömyyttä 

kokevat enemmän naiset (-10) miehiin verrattuna ja ikäryhmävertailussa 30-39 -vuotiaat 

(-11,6) ja alle 30 -vuotiaat (-2,1) Sen sijaan työsuhdeasioiden hoito koetaan helpom-

maksi.   
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

6.1 Yhteenveto 

 

 
Työn aihepiiri valikoitui oman kiinnostukseni ja asian ajankohtaisuuden vuoksi, koska 

halusin lisätä ymmärrystäni sosiaalisesti vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta.  Sain 

työlle mielenkiintoisen tilaajan, jonka toiveiden mukaisesti työ tarkennettiin työn ja perhe-

elämän yhteensovittamisen konkreettiseksi case esimerkiksi osana vastuullista henki-

löstöjohtamista. Osuuskauppa Hämeenmaa työn tilaajana on erityisen kiinnostava, sillä 

kaupan alaa yleensä leimaa naisvaltaisuus, osa-aikaisuus, työ on suurelta osin aikaan 

ja paikkaan sidottua ja laajentuneet kauppojen aukioloajat tekevät työstä entistäkin epä-

säännöllisempää. Lisääntynyt epäsäännöllisyys esimerkiksi juhlapyhien aukiolojen laa-

jentumisen myötä on vielä uusia asia kaupan alalla esimerkiksi hoiva-alaan verrattuna. 

Vastuullisuus on yksi Hämeenmaan arvoista. Vastuullisuuden yhdeksi osa-alueeksi yri-

tys ilmoittaa henkilöstöstään huolehtimisen, johon liittyen yritys arvostaa monimuotoisia 

työyhteisöjä, puolustaa tasa-arvoa ja kunnioittaa henkilöstöään.  

 

Tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin ymmärryksen lisääminen siitä, mitä vastuullisuus 

henkilöstöjohtamisen yhteydessä tarkoittaa ja voidaanko sen toteutumista mitata, seu-

rata ja raportoida myös henkilöstöjohtamisen osa-alueella. Vastuullisen henkilöstöjohta-

misen keinoksi valittiin tässä tutkimuksessa työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. 

Tutkimuksen avulla tilaajaorganisaatio saa tietoa yrityksensä työn ja muun elämän yh-

teensovittamisen nykytilasta ja yrityksen toimintakulttuuriin sopivia kehityskohteita työn 

ja muun elämän yhteensovittamiseen. 

 

Tässä tutkimuksessa vastuullisuutta tarkastellaan sosiaalisen vastuun näkökulmasta ja 

käytetään käsitettä vastuullinen henkilöstöjohtaminen. Lainsäädäntö itsessään asettaa 

rajat vastuulliselle toiminnalle henkilöstöjohtamisessa, mutta tämän tutkimuksen paino-

piste on ei lakisääteisissä, työnantajalle vapaaehtoisissa toimenpiteissä, joilla työnantaja 

voi toteuttaa ja kehittää vastuullisia käytäntöjään. Työn rajaaminen sen alkuvaiheessa 

oli jossain määrin haasteellista, koska jo itsessään työn ja perhe-elämän, laajemmin työn 

ja muun elämän yhteensovittaminen on laaja ja monimuotinen asia ja siihen liitettävät 

käsitteet ovat myös monimuotoisia. Työn ja perhe-elämään liitettävää kansainvälistä ja 

suomalaista tutkimusta on paljon, toisin kuin vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen 
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liittyvää tutkimus on nuorempaa ja vastuulliselle henkilöstöjohtamiselle ei ole vielä muo-

toutunut varsinaista vakiintunutta määritelmää.  

 

Vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen liittyvä aineisto muodostuu alan tutkimuksista ja kir-

jallisuudesta saatuihin aineistoihin. Varsinainen empiirinen tutkimusaineisto pohjautuu 

ensisijaisesti Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelman alkukartoituksesta saa-

tuun aineistoon. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen -henkilöstökysely toteutettiin 

Osuuskauppa Hämeenmaalla sähköisenä huhti- ja toukokuun vaihteessa 2018. Kyse-

lyyn saatiin 631 vastausta, mikä on 22 prosenttia koko henkilöstön sen hetkisestä mää-

rästä. Kysymyslomake sisälsi yhteensä 45 kysymystä, joista 42 oli strukturoituja moni-

valintakysymyksiä ja kolme avointa kysymystä.  

 

Tulosten vertailuanalysoinnin ensimmäisessä vaiheessa kaikki monivalintakysymysten 

vastaukset esitellään prosenttiosuuksina, millä kuvataan vastaajien näkemysten jakaan-

tumista eri mielipiteisiin. Koska tutkimuksen tavoitteena oli nykytilan kartoittamisen li-

säksi luoda suuntaviivoja kehittämistyölle, haluttiin myös löytää lisätietoa eri mieltä ole-

vien vastaajien taustalta. Toisessa vaiheessa tilastollisten muuttujien suhteita vertaillaan 

saldoluvun avulla, joka saadaan vähentämällä halutun muuttujan eri mieltä olevien pro-

senttiosuus kyseisen muuttujan kaikkien vastaajien prosenttiosuudesta. Negatiivinen 

saldoluku kertoo vastaajien negatiivisesta suhtautumisesta kysyttävään asiaan ja mitä 

enemmän saldoluku on vertailussa negatiivinen, sitä enemmän vastaajaryhmä arvioi 

asiaa negatiivisemmin.  

 

Itse Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen -kyselyyn ja sen taustatietoihin liittyen 

nostaisin muutaman mielenkiintoisen esille nousseen asian. Kysely herätti vähäisintä 

mielenkiintoa alle 30 -vuotiaiden ikäryhmässä, joita Hämeenmaan työntekijöistä on lähes 

seitsemänkymmentä prosenttia.  Suurempaa mielenkiintoa kysely herätti niin sanottua 

lapsiperhevaihetta elävissä ikäryhmissä 30-39 -vuotta ja 40 -49 -vuotta. Toisaalla tutki-

musten ja perhemyönteisten ohjeistusten yhteydessä korostetaan, että työpaikan per-

hemyönteisyys ja työpaikalla työn ja muun elämän yhteensovittaminen halutaan nähdä 

laaja-alaisesti koskevan koko henkilöstöä ja koko elämänkaarta. Kyselyyn vastasi myös 

jostain syystä enemmän kokoaikaisessa työsuhteessa olevia verrattuna osa-aikaisiin. 

Kolmas nostoista koskee Osuuskauppa Hämeenmaan henkilöstömäärältään kolman-

neksi suurinta, ABC -liikennemyymälät ja ABC -Pesukadut -toimialaa, josta vastauksia 

ei ollut riittävästi analysointivaiheen kattavaa toimialavertailua varten. Tutkimuksen 
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aihepiirin kannalta olisi ollut mielenkiintoista saada vertailua ABC -liikennemyymälät toi-

mialalta, jota laajentuneet aukioloajat koskettavat kaikista eniten.   

 

6.2 Päätelmät ja kehittämisehdotukset 
 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiä olivat: 

 

Mitä vastuullisuudella henkilöstöjohtamisen yhteydessä tarkoitetaan? Toteutuuko 

vastuullisuus case -yrityksen henkilöstökäytännöissä? 

 

Vaikka varsinaista vakiintunutta vastuullisen henkilöstöjohtamisen määritelmää ei vielä 

ole olemassa, nousee esille monia tekijöitä, jotka yhdistetään usein vastuullisuuteen 

henkilöstöjohtamisen käytännöissä. Vastuullinen ja samalla eettinen inhimillisen pää-

oman johtaminen edellyttää, että keskiössä olevan ihmisen henkilökohtaisten tarpeiden, 

ominaisuuksien ja erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen nostetaan johtamisen yti-

meen. Tällaisia johtamisen keinoja ovat esimerkiksi johdon ja henkilöstön välinen vuoro-

vaikutus, osallistavat henkilöstökäytännöt ja työn joustojen lisääminen yrityskulttuuriin 

sopivalla tavalla. Yhtenä inhimillisen vastuullisuuden osa-alueena nähdään myös työn ja 

perhe-elämän yhteensovittaminen ja työnantajan käytännöt yhteensovittamien helpotta-

miseksi. 

 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että vastuullisuus toteutuu Osuuskauppa Hämeen-

maalla myös henkilöstökäytännöissä. Jo toteutettu perheystävällisyyskysely itsessään 

ja sen tulosten pohjalta tuleva kehittäminen työntekijöiden parempaan työn ja muun elä-

män tasapainoon, kertoo työnantajan vastuullisuudesta henkilöstöön liittyvissä käytän-

nöissä. 

 

Miten työn ja muun elämän yhteensovittaminen toteutuu case yrityksessä?  

 

Tulosten perusteella Hämeenmaalla on käytössään monia työajanjoustoihin liittyviä hy-

viä käytäntöjä, jotka tukevat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Työntekijällä on 

hyvin mahdollista tehdä lyhennettyä työaikaa tai pienentää tuntisopimusta niin halutes-

saan. Erityisen hyvin työntekijät kokevat työvuorojen toteutuvan suunnitellusti ja näiltä 

osin helpottavan ajankäytön suunnittelua myös kotona. Työantaja suhtautuu perheva-

paisiin pääsääntöisesti myönteisesti ja perhevapaisiin liittyvät käytännöt koetaan olevan 

jokseenkin kunnossa. Työnantaja ja oma yksikkö suhtautuu perhesyistä johtuviin 
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äkillisiin poissaoloihin varsin ymmärtävästi. Työntekijöiden toiveet työaikaan, työvuoroon 

tai vapaapäiviin toteutuvat hyvin sen jälkeen, kun asia on otettu esille esimiehen kanssa 

tai työyhteisössä. Muista joustoista palkitsemiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät 

henkilökuntaetuudet ovat työntekijöille tärkeitä ja niitä pidetään laajennettuina myös per-

heenjäseniin erityisen hyvinä. Myös lomarahojen vaihto vapaaksi tai palkaton vapaa -

käytännöt toimivat hyvin. Tulosten perusteella lähes kolme neljästä kokee työn ja muun 

elämän olevan tasapainossa nykyisessä työssään. Lähes sama määrä voi suositella 

työnantajaansa perheystävällisenä työnantajana. Noin neljännes vastaajista on harkin-

nut siirtymistä toisen työnantajan palvelukseen, koska nykyisessä työssään kokee työn 

ja perhe-elämän yhteensovittamisen hankalaksi.  

 

Suurimmaksi kehittämismahdollisuudeksi nousee työvuorojen suunnittelu, sillä tulosten 

perusteella tekijöiden toiveet työvuoroista ja vuorot eivät aina näyttäisi kohtaavan kovin 

hyvin, ja tämä toistuu myös juhlapyhien työvuorojen osalta.  Kehittämisen mahdollisuuk-

sia löytyy myös poissaoloihin liittyvistä sijaisjärjestelyistä ja työntekijöiden ja esimiehen 

välisestä kulttuurista ottaa perheeseen liittyviä asioita puheeksi koskien toiveita työvuo-

roihin tai muihin joustoihin. Esimiesten omien kokemusten mukaan suurin kehittämisen 

kohde löytyy omasta ajanhallinnasta esimiestehtävien hoitamiseen. Jonkin verran esi-

miehet kokevat työpaikan työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen käytäntöihin liittyviä 

ohjeistuksia myös puutteellisena. 

 

Suurimmat mahdollisuudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen käytäntöjen kehit-

tämiseen on toimialoista Prismoilla ja Kodin Terroilla. Myös ikäryhmät 30-39 -vuotta ja 

40-49 -vuotta, sekä osa-aikaisessa työsuhteessa olevat nousevat tässä tutkimuksessa 

työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kehittämiskohteiksi.  

 

Millä keinoilla työnantaja voi tukea työn ja muun elämän yhteensovittamista kau-

pan alalla? 

 

Tutkimuksen kirjallisuusosion ja empirian avulla on laadittu case yritykselle yrityskulttuu-

riin sopiva, vastuullinen henkilöstöjohtamisen toimintamalli työn ja muun elämän yhteen-

sovittamiseen (kuva 5). Vastuullinen toimintamalli henkilöstöjohtamiseen luodaan osana 

osallistamiskulttuurin vahvistavaa organisaatiokehitysmallia (Pless ja Maak, 2008), 

jonka avulla lisätään erilaisista taustoista tulevien ihmisten kehittymistä yksilönä, osana 

yhteisöä ja osana koko organisaation kasvun mahdollistajana.      
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Kuva 5. Organisaatiokulttuuriin sopiva, vastuullinen henkilöstöjohtamisen toimintamalli 

työn ja muun elämän yhteensovittamiseen 

 

Vastuullinen henkilöstöjohtamisen toimintamalli rakennetaan yrityksen arvopohjalle, va-

litut keinot liitetään osaksi strategista kehittämistä ja toiminnalla on koko johdon täysi 

tuki. Vastuulliseen henkilöstöjohtamisen kulttuuriin kuuluvat osallistamisen lisäksi tavoit-

teellisuus, avoimuus, läpinäkyvyys ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen. Osallis-

tamiseen kuuluu kehittäminen ja vaikutusten seuranta. Keinoja vastuullisen henkilöstö-

johtamisen käytäntöjen mittaamiseen ja seurantaan ovat muun muassa:  

- työtyytyväisyyskyselyt ja muut henkilöstölle suunnatut kyselyt: omat kysymykset 

myös työn ja muun elämän yhteensovittamiseen  

- kehityskeskustelu: työn ja muun elämän tasapainon tunne 

- sairauspoissaolot: syiden seuranta 

- vaihtuvuuden seuranta: syyt vaihtuvuuteen 

- yrityksen tuottavuus/tulos 

 

Avoimella hyvien käytäntöjen ja kokemusten tiedottamisella yritys voi saavuttaa ima-

goetuja, josta on hyötyä sitoutumisessa ja uusien työntekijöiden rekrytoinnissa.  
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Aiheita jatkotutkimuksille 

 

Tulosten perusteella työn ja muun elämän yhteensovittamisessa koetaan enemmän ta-

sapainoa pienemmissä yksiköissä (S-Market ja Sale), kun taas vastaavasti epätasapai-

noa koetaan enemmän isommissa yksiköissä (Prisma ja Kodin Terra). Mielenkiintoista 

olisi tehdä vertailevaa tutkimusta SOK:n muilla alueilla (erityisesti ABC -toimialalla), sekä 

myös vertailevaa tutkimusta kokonaan eri toimialalla (esimerkiksi hoiva -alalla), ovatko 

tulokset samansuuntaisia. Mitkä ovat ne pienemmissä yksiköissä olevat työn ja perhe-

elämän yhteensovittamista helpottavat käytännöt, jotka vaikuttavat myönteisesti tasapai-

non tunteeseen työn ja perhe-elämän yhdistämisessä ja olisiko käytännöt myös siirret-

tävissä isompiin yksiköihin?  

 

Keinot työn ja muun elämän tasapainoon koetaan ohjeistuksissa (Väestöliitto, TTL) tär-

keäksi läpi työelämän koko kaaren. Tässä tutkimuksessa perheystävällisyys kysely he-

rätti vähiten mielenkiintoa alle 30 -vuotiaissa vastaajissa, joita on kuitenkin lähes puolet 

koko Hämeenmaan työntekijöistä. Vastaavasti suurinta mielenkiintoa kysely herätti 

niissä ikäryhmissä, jotka elävät lapsiperhevaihetta, joko pienten lasten- tai varttuneem-

pien lasten vaihetta. Mielenkiintoista olisi saada lisätietoa siitä, miten ja millaiset keinot 

työn ja muun elämän tasapainoon helpottaisivat nuoremmissa ikäluokassa olevia työn-

tekijöitä, jotka siirtyvät työelämässä vastuunkantajiksi jo seuraavalla uudella vuosikym-

menellä.  

 

Tämänkin tutkimuksen yhtenä tuloksena ja kehittämisen keinona nousee esille, etteivät 

työvuoroihin liittyvät toiveet ja tekijät kohtaa ja työtekijät kokevat, etteivät voi vaikuttaa 

työvuoroihin riittävästi. Mielenkiintoista olisi tutkia kehittämistyön pohjaksi, miksi toiveet 

ja tekijät eivät kohtaa ja miksi työntekijän ja esimiehen välinen puheeksi ottaminen koe-

taan usein niin vaikeaksi.  
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