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TIIVISTELMÄ

Tavoitteet. Osa-aikatyön tekeminen usein yhdistettynä muihin työajan joustaviin 
muotoihin on saanut entistä enemmän sijaa suomalaisilla työmarkkinoilla viimeisten 
vuosikymmenten aikana. Kaikista osa-aikatyötä tekevistä palkansaajista noin 74 prosenttia 
työskentelee palvelusektorilla. Osa-aikatyön yleisyys ja kasvu on keskittynyt erityisesti 
joillekin yksityisen sektorin palvelualoille kuten vähittäiskauppaan, majoitus- ja ravitse-
mistoimintaan sekä kiinteistöpalvelualoille. Työhyvinvoinnin, työurien pidentämisen ja 
tuottavuuden näkökulmasta on tärkeää selvittää, kuinka hyvin osa-aikatyön tekeminen ja 
teettäminen nykymuodoissaan sopii sitä tekeville ja teettäville näillä palvelualoilla 2010-lu-
vun Suomessa. Tämä tutkimushanke vastaa tähän tiedon tarpeeseen.

Tutkimushanke jakautuu kahteen tutkimusosioon, joissa tutkimme (1) osa-aikatyön te-
kemistä työntekijänäkökulmasta suhteessa kokoaikatyön tekemiseen – tarkastelussa mm. 
osa-aikatyön syyt, työajat, palkkaus ja toimeentulo, työn sisällöllinen laatu ja työurat ja (2) 
osa-aikatyön teettämistä työnantajanäkökulmasta – tarkastelussa mm. osa-aikatyön käytön 
motiivit ja intensiteetti, osa-aikatyön työnantaja- ja työntekijälähtöisyys sekä osa-aikatyön 
kustannukset ja hyödyt suhteessa kokoaikatyön käyttöön useilla eri kysymyksillä mitattuna.

Aineistot. Tutkimusaineistoina käytettiin kolmen palvelualan osa- ja kokoaikaisille 
työntekijöille suunnatun kyselytutkimuksen (osallistujat Palvelualojen ammattiliiton 
jäsenrekisteristä) ja työnantajapuolelle suunnatun kyselytutkimuksen (toimipaikat Tilas-
tokeskuksen yritysrekisteristä) aineistoja. Lisäksi hyödynnettiin eurooppalaista työolotut-
kimusta vuodelta 2010, Tilastokeskuksen ja Eurostatin työvoimatutkimusaineistoja sekä 
eurooppalaista yritystutkimuksen aineistoa vuodelta 2004/2005. 

Kuvailevien tilastoanalyysien lisäksi analyysimenetelminä olivat erilaiset tilastolliset 
mallit kuten probit-, ordered probit-, tobit- sekä multinomiaali logit- mallit. 

Osa-aikatyön tekeminen – työntekijänäkökulma – keskeiset tulokset. 
Tulosten mukaan naisilla ja nuorilla on suurempi todennäköisyys tehdä työtä osa-aikai-
sena miehiin ja iäkkäämpiin verrattuna. Myös työsuhteen määräaikaisuus lisää todennä-
köisyyttä tehdä osa-aikatyötä.

 − Osa-aikaisen työn tekemisen sopimisesta työntekijän tarpeisiin kertoo myös se, miksi 
osa-aikatyötä tehdään. Eritoten se, onko osa-aikaisen työn tekeminen työntekijän vapaa-
ehtoinen valinta vai tehdäänkö osa-aikatyötä siksi, että kokoaikatyötä ei ollut saatavilla. 
Kyselyn mukaan kaikilla kolmella palvelualalla enemmistö vastaajista ilmoitti tekevänsä 
osa-aikatyötä kokoaikatyön puutteen vuoksi.

 − Varsin moni osa-aikainen (32–58 %) haluaisi tehdä enemmän työtunteja ja tehdä samaa 
työtä kokoaikaisena. 
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 − Nollatuntisopimukset olivat kaikilla kolmella alalla yleisempiä osa-aikaisten työnte-
kijöiden keskuudessa. Osa-aikaisista 6,2 %:lla vähittäiskaupassa, 17,9 %:lla majoitus- ja 
ravitsemisalalla ja 18,3 %:lla kiinteistöpalvelualoilla oli nollatuntisopimus.  

 − Työaikojen sijoittumisen epätyypillisyys on on suurempaa osa-aikaisilla ja on kasvanut 
vähittäiskaupan alalla. 

 − Osa-aikaiset ansaitsivat keskimäärin 62,2–68 prosenttia alan kokoaikaisten keskimääräi-
sistä kuukausiansioista. Osa-aikaisilla oli enemmän muita toimeentulolähteitä ja yli puolet 
koki vaikeuksia tulla toimeen palkalla.

 − Palvelualasta riippuen osa-aikaiset työntekijät olivat työskennelleet keskimäärin noin 
52–67 prosenttia koko työurastaan osa-aikaisina. Kokoaikaisista työntekijöistä, jotka ovat 
aiemmin työskennelleet osa-aikaisena, osa-aikaisen työn osuus koko työuran ajasta vaihteli 
kiinteistöpalvelualojen noin 29 prosentista majoitus- ja ravitsemisalan 37,5 prosenttiin. 

 − Osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden välillä ei ollut eroa koetuissa etenemis- ja koulutus-
mahdollisuuksissa, työnantajan maksamaan koulutukseen osallistumisessa (pl. majoitus- ja 
ravitsemisala), työn raskaudessa ja kiireen kokemisessa, mutta kehittymismahdollisuudet, 
työn autonomia, työn vaihtelevuus ja työtyytyväisyys koettiin heikommaksi. 

 − Vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevien kokemukset olivat monien työn laadun piirteiden 
osalta heikommat kuin muista syistä osa-aikatyötä tekevillä ja kokoaikaisilla.  

 − Osa-aikaisilla työntekijöillä on suurempi todennäköisyys etsiä uutta työtä kuin kokoai-
kaisilla työntekijöillä. 

Osa-aikatyön teettäminen – työantajanäkökulma – keskeiset tulokset. 
Toimipaikkojen kokema kilpailu on kiristynyt ja toimintaympäristön muutokset ovat 
vaikuttaneet osa-aikatyön teettämiseen erityisesti vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravit-
semisalalla. 

 − Tärkeimmät syyt osa-aikatyön käytölle olivat:
 • vähittäiskaupassa kannattavuus- ja kustannussyyt, työvoiman tarpeen vaihtelu kau-

sittain, työntekijän oma toive ja pitkät aukioloajat 
 • majoitus- ja ravitsemisalalla kannattavuus- ja kustannussyyt, työvoiman tarpeen 

vaihtelu kausittain ja päivittäin 
 • kiinteistöpalvelualoilla toimeksiantajan tarpeet, työntekijän oma toive, työvoiman 

tarpeen vaihtelu viikoittain ja kausittain 
 − Kannattavuus- ja kustannussyiden sekä työntekijöiden oman toiveen merkitys oli kas-

vanut verrattuna Kauhanen (2003).
 − Mm. toimipaikan suurempi koko, naisten suurempi osuus työvoimasta, työn määrän 

vaihtelu päivittäin ja viikoittain sekä viikonlopputyö lisäävät osa-aikatyön teettämisen 
todennäköisyyttä ja intensiteettiä. 

 − Osa-aikatyötä teetetään enemmän pääasiassa yritysten tarpeista kuin työntekijöiden 
omasta toiveesta. 
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 − Enemmistö vastaajista arvioi, että osa- ja kokoaikaiset  tekevät pääsääntöisesti saman-
laisia työtehtäviä ja heidän ammattitaitonsa vastaa hyvin toimipaikan tarpeita ja että eroa 
ei esiinny osa- ja kokoaikaisten työmotivaatiossa ja sitoutuneisuudessa, tuottavuudessa, 
ammattitaidossa ja vaihtuvuudessa. Kaikkiaan osa-aikatyön teettäminen kustannus- ja 
hyötymielessä näyttäytyy aika samanlaisena kokoaikatyön teettämiseen verrattuna. Arvi-
oissa oli kuitenkin aloittaisia eroja. Mm. majoitus- ja ravitsemisalalla oli enemmän niitä, 
jotka arvioivat edellisten osalta suurempia eroja osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden välillä. 

 − Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus näyttäytyi liki puolelle vastaajista vaikeana. 
Palvelualojen välillä on eroja tässäkin.

Tulosten hyödynnettävyys. Työpaikoille tarjoutuu tulosten perusteella sekä hel-
pommin että vaikeammin reagoitavia kehityskohteita. Osa-aikatyön vastentahtoisuutta voi 
pitää ongelmallisena työntekijöiden näkökulmasta. Toive kokoaikatyöstä tai lisätyötun-
neista on myös yhteydessä toimeentuloon. Siksi olisi tärkeää, että toimipaikoissa lisätyön 
tarjoaminen osa-aikaisille toimisi nykyistä paremmin ja pystyttäisiin myös tarjoamaan 
väyliä kokoaikatyöhön. 

Osa-aikaisten työntekijöiden työajat sijoittuvat enemmän ns. epätyypillisiin aikoihin 
kuin kokoaikatyötä tekevillä. Työaikojen epätyypillisyys näyttää myös haittaavan enem-
män osa-aikaisten työntekijöiden työn ja muun elämän yhteensovittamista. Työaikoihin 
vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen voisi parantaa tätä tasapainoa. Ylipäänsä olisi 
tärkeää vahvistaa toimipaikoissa sellaisen osa-aikatyön tekemistä, jossa sekä työnantajan 
että työntekijöiden joustotarpeet tulisivat huomioon otetuksi. 

Osa-aikaisten kokemukset olivat heikompia kehitysmahdollisuuksissa, työn autonomiassa 
ja työn vaihtelevuudessa. Näillä työn laadun piirteillä on aiemman tutkimuksen mukaan vai-
kutusta koettuun työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen ja sitä kautta myös tuottavuuteen. 
Toimipaikkojen kannattaisi edistää näitä työn resursseja myös osa-aikaisille työntekijöille. 

Työn laadun kokemukset olivat monien työn piirteiden osalta heikommat nimenomaan 
vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevillä, mihin tulisi myös kiinnittää huomiota. 

Koska valtaosa näillä aloilla työskentelevistä osa-aikaisista työntekijöistä on naisia, 
myös sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta olisi tärkeää, että työn laatu ja vaikutukset 
yksilöiden urakehitykseen ja muihin seurauksiin eivät eriytyisi sen mukaan, minkälaisessa 
työsuhteessa (osa-aikainen/kokoaikainen) työskennellään.

Toimipaikoissa tulisi myös miettiä voitaisiinko niissä panostaa nykyistä enemmän 
erilaisiin työhyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja sitä kautta parantaa koettua työhy-
vinvointia ja työkykyä.  
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1. JOHDANTO

Osa-aikatyö on joustava työmuoto, jossa työpanoksen määrää voidaan sopeuttaa työtuntien 
määrää muuttamalla. Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että osa-aikatyö kuuluu sellaisiin 
joustoihin, jotka voivat hyödyttää sekä työnantajien että työntekijöiden joustotarpeita 
(Chung 2009). 

Osa-aikaisen työn yleistyminen on ollut varsin keskeinen suomalaista työelämää koskeva 
muutostrendi. Osa-aikatyön tekeminen usein yhdistettynä muihin työajan joustaviin muo-
toihin (kuten ilta-, viikonloppu- ja vuorotyö) sekä muihin joustaviin työsuhdemuotoihin on 
saanut entistä enemmän sijaan suomalaisilla työmarkkinoilla viimeisten vuosikymmenten 
aikana. Kun vuonna 1990 osa-aikatyötä teki 184 000 työntekijää eli alle yhdeksän prosenttia 
palkansaajista, oli osa-aikatyötä tekevien määrä vuonna 2015 305 000 palkansaajaa eli 14,6 
prosenttia palkansaajista (ks. kuvio 1.1). Yleistymisen taustalla on monenlaisia tekijöitä. 
Muun muassa globalisaation kiihtyminen, yritysten kansainvälistymisestä johtuva kilpailun 
kiristyminen, tekninen kehitys ja väestön ikääntyminen ovat asettaneet haasteita työmarkki-
noiden sopeutumiselle ja joustavuuden lisäämiselle niin Suomessa kuin muissa EU-maissa, 
mikä on näkynyt joustavien työsuhdemuotojen kuten osa-aikatyön yleistymisessä.

Kuvio 1.1 Osa-aikatyötä tekevien palkansaajien määrä ja osuus 1990–2015.
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Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus.

Osa-aikatyön merkityksen kasvusta kertoo se, että osa-aikatyötä tekevien palkansaaji-
en määrän vuotuinen kasvu on ollut pääsääntöisesti muutamaa vuotta lukuun ottamatta 
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suurempaa kuin kokoaikatyöllisyyden kasvu koko tarkasteluperiodin aikana. 1990-luvun 
laman jälkeisenä aikana osa-aikaisten palkansaajien määrä kasvoi Suomessa noin 107 000:lla 
eli 53,7 prosentilla vuosina 1995–2014, kun samalla ajanjaksolla kokoaikatyötä tekevien 
palkansaajien määrä kasvoi 223 000:lla eli 14,1 prosentilla. 

Osa-aikatyön yleistymistä on tapahtunut sekä naisilla että miehillä. Osa-aikatyön osuuden 
kasvu on kuitenkin ollut pidemmällä aikavälillä voimakkaampaa naispalkansaajilla, joilla 
osa-aikaisten palkansaajien osuus oli vuonna 2015 (19,0 %) 6,5 prosenttiyksikköä korkeam-
malla tasolla verrattuna vuoteen 1990 (12,5 %). Vastaavasti miespalkansaajilla osa-aikaisten 
palkansaajien osuus kasvoi 4,9 prosentista 9,9 prosenttiin. Osa-aikatyön tekeminen on 
Suomessa jakautunut epätasaisesti sukupuolten välillä ja kaikista osa-aikatyötä tekevistä 
palkansaajista lähes 70 prosenttia on naisia. 

Osa-aikatyön merkitys on kasvanut myös monessa EU- ja OECD-maassa (European 
Commission 2015; OECD 2010). Koko EU:ssa 19,6 prosenttia kaikista työllisistä1 eli 42,2 
miljoonaa ihmistä teki vuonna 2015 osa-aikaista työtä. Eniten osa-aikatyötä tehdään Alan-
komaissa (50,5 %), Itävallassa (27,7 %) ja Saksassa (27,5 %) (kuvio 1.2). Vähiten osa-aikatyötä 
tehdään Etelä- ja Itä-Euroopan maissa kuten Bulgariassa (osuus 2,6 %), Slovakiassa (osuus 
5,2 %) ja Kroatiassa (osuus 6,0 %). Suomessa osa-aikatyötä tekevien osuus on EU-maiden 
keskiarvon alapuolella, mutta kaikkiaan Suomi sijoittuu EU-maiden keskipaikkeille osa-
aikatyön yleisyydessä. Suomea yleisempää osa-aikatyö vuonna 2015 oli 13 EU-maassa ja 
harvinaisempaa 14 EU-maassa.

Kuvio 1.2 Osa-aikatyöllisten osuus kaikista työllisistä vuonna 2015.
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Lähde: Eurostat.

1 Tässä on mukana sekä palkansaajat että yrittäjät. 
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Kaikista osa-aikatyötä tgekevistä palkansaajista noin 74 % työskentelee palvelusektorilla. 
Osa-aikatyön yleisyys ja kasvu on keskittynyt erityisesti joillekin yksityisen sektorin pal-
velualoille kuten vähittäiskauppaan, marjoitus- ja ravitsemistoimintaan ja kiinteistöpalve-
lualoille. Toimialoittaisen vertailun perusteella osa-aikatyötä tehdään Suomessa kaikkein 
eniten vähittäiskaupassa ja toiseksi eniten majoitus- ja ravitsemisalalla. Osa-aikatyön 
yleistyminen on ollut myös voimakkainta juuri näillä kahdella palvelualalla 1990-luvun 
alusta lähtien (Hulkko ja Pärnänen 2006). Yhteensä vähittäiskaupan, majoitus- ja 
ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualojen osa-aikatyötä tekevien osuus oli vuonna 2014 
noin 30 prosenttia kaikista osa-aikatyötä tekevistä palkansaajista, mikä on huomattavasti 
suurempi osuus kuin mitä nämä kolme alaa työllistävät kaikista palkansaajista. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tilastojen 
perusteella kunkin kolmen palvelualan osa-aikatyötä tekevien palkansaajien osuudet 
vuonna 2014 sekä osa-aikatyön osuuden muutokset ajanjaksolla 1990–2014. Vähittäiskau-
passa osa-aikatyötä teki vajaa 40 prosenttia palkansaajista vuonna 2014, mikä on noin 11 
prosenttiyksikköä suurempi osuus kuin vuonna 1990. Majoitus- ja ravitsemisalalla vastaava 
osuus oli vuonna 2014 33,8 prosenttia, ts. osuus kasvoi 17 prosenttiyksikköä vuodesta 1990. 
Osa-aikatyö on keskimääräistä yleisempää myös kiinteistöpalvelualoilla (kiinteistön- ja 
maisemanhoidon toimialalla), jossa osa-aikatyötä teki vuonna 2014 noin 22 prosenttia 
toimialan palkansaajista.

Taulukko 1.1 Osa-aikaisten palkansaajien osuudet ja osuuden muutos ajanjaksolla 1990–2014.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemistoiminta

Kiinteistö-
palvelualat

Osa-aikaisten palkansaajien osuus 2014, % 38,3 % 33,8 % 21,9 %
Osuuden muutos 1990−2014, prosentti-
yksikköä

+ 11,3 %-yksikköä + 17 %-yksikköä 1)

Selite: 1) Vuonna 2008 toimialaluokitus muuttui, jolla oli vaikutusta erityisesti kiinteistöpalvelualoihin kuuluviin toimin-
toihin. Siksi tässä ei ole esitetty ajallista muutosta kyseisen toimialan osa-aikatyötä tekevien palkansaajien osuudessa. 

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. 

Kaikkiaan palvelusektorin osuuden kasvu tuotannosta ja työllisyydestä2 on lisännyt 
osa-aikatyön määrää niin meillä kuin monessa muussakin maassa. Yleistymistä selittää 
kuitenkin myös se, että työvoiman käyttötavat yksityisellä palvelusektorilla ovat samanai-
kaisesti muuttuneet (Kauhanen 2003).

2 Yksityiset palvelut työllistävät jo liki puolet (48,1 % vuonna 2014) Suomen työllisistä.



11

Osa-aikatyön teettämiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa tuotantojärjestelmään, 
kilpailuolosuhteisiin, työmarkkinoiden sääntelyyn, hallituksen ja ammattiliittojen ak-
tiivisuuteen sekä työmarkkinaolosuhteisiin liittyviin tekijöihin (Smith et al. 1998). 
Yksityisillä palvelualoilla on tapahtunut näissä tekijöissä 2000-luvulla useita muutoksia, 
joiden vaikutuksesta osa-aikatyön tekemiseen ja sen seurauksiin ei ole olemassa ajantasaista 
analyyttista tutkimustietoa. Mm. vähittäiskaupan puolella aukioloaikojen vapauttaminen 
on jatkunut 2000-luvulla. Lakimuutos (945/2009) vuodelta 2009 teki vähittäiskauppojen 
sunnuntaiaukiolosta ympärivuotista. Lisäksi myyntipinta-alaltaan enintään 400 neliömet-
rin päivittäistavarakaupat vapautettiin juhlapyhien aukioloaikoja lukuun ottamatta sään-
telyn piiristä. Päivittäistavarakauppa on viime vuosina jatkanut keskittymistään ja kolmen 
suurimman kaupparyhmän osuus vuonna 2008 oli 87 prosenttia päivittäistavarakaupasta. 
Samaan aikaan myös suurempien markettien markkinaosuus on kasvanut. 

Säätelyn muutosten ohella vähittäiskaupan kuten muidenkin palvelualojen toimin-
taympäristöön ja työn tekemiseen on voimakkaasti vaikuttanut myös tekninen kehitys eri 
muodoissaan (ks. esim. Pohjola 2007) sekä muutokset kilpailuolosuhteissa (ks. kilpai-
luympäristöstä Valtioneuvoston kanslia 2005).  

On tärkeää ottaa myös huomioon, että osa-aikaisen työn yleistymiseen ovat kysyntäteki-
jöiden ohella vaikuttaneet myös työn tarjontapuolen tekijät. Tarjontapuolella osa-aikaisen 
työn yleistymistä on selitetty ennen kaikkea naisten työvoiman tarjontapäätöksillä (ks. esim. 
Delsen 1998; Booth and van Ours 2012), jonka taustalla ovat työn ja perheen yhteenso-
vittamiseen liittyvät motiivit. Työntekijöiden puolesta lähtevää osa-aikatyöhalukkuutta on 
myös selitetty iäkkäämpien työntekijöiden keskuudessa lisääntyneellä halukkuudella siirtyä 
asteittain pois työelämästä eläkkeelle tai työskennellä osa-aikaisesti eläkkeelläoloaikana. 
Osa-aikaeläkkeen suosio kasvoi Suomessa 1990-luvun loppupuolella, mutta osa-aikaeläk-
keeseen tehdyt alaikärajan nostot 2000-luvulla ovat laskeneet osa-aikaeläkkeellä olevien 
määrää, mikä on näkynyt myös osa-aikatyötä tekevien osuuden laskuna 55–64-vuotiaiden 
palkansaajien keskuudessa.

Politiikan ja lainsäädännöllisin keinoin on myös haluttu edistää osa-aikatyön tekemistä 
mm. työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamiseksi sekä työllisyysasteen nosta-
miseksi. Lailla on säädetty mm. osittaisesta vanhempainvapaasta, jolloin lapsenhoidon 
vuoksi työntekijä voi sopia työnantajansa kanssa vähintään kaksi kuukautta jatkuvasta 
osa-aikatyöstä ja on oikeutettu osittaiseen vanhempainrahaan. Vuoden 2014 alusta käyt-
töön otettiin joustava hoitoraha alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille. Järjestelmässä 
osapäivätyötä tekevät vanhemmat voivat saada porrastettua hoitorahaa viikoittaisen 
työajan mukaan. Myös tästä näkökulmasta on tärkeä tutkia palvelualojen osa-aikatyön 
sopivuutta työntekijöille.

Osa-aikatyön tekemisen määrä on myös yhteydessä suhdannevaihteluihin. Lyhennet-
ty työaika/osa-aikatyö on keino välttää irtisanomisia laman aikana. Tämä on nykyisen 
talouskriisin aikana näkynyt osa-aikatyön kasvuna mm. niissä EU-maissa, joissa myös 
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työttömyys on samaan aikaan voimakkaasti kasvanut. Samoin Yhdysvalloissa osa-aikatyö 
kasvoi 2000-luvun lopulla työttömyyden noustessa (Valletta and Bengali 2013).

Tämä tutkimushanke tuottaa uutta tutkimustietoa osa-aikatyön tekemisestä ja teettä-
misestä vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä kiinteistöpalvelualoilla 
2010-luvun Suomessa. Tutkimuksen analyysit pohjautuvat suurelta osin kolmen yksityisen 
palvelualan työntekijöille sekä työnantajapuolen edustajille kohdistettuihin erillisiin ky-
selytutkimuksiin, jotka tehtiin vuosina 2014 ja 2015.

Hankkeen tuottamista tuloksista on hyötyä niin yksityisien palvelualojen kuin yleisesti-
kin typaikkatasolla, työmarkkinaosapulille ja poliittisille päätöksen tekijöille pohdittaessa 
keinoja, joilla voidaan parantaa työn tuottavuutta, työntekijöiden hyvinvointia ja myös 
pidentää työuria kehittämällä työelämän laatua osa-aikaisessa työssä.

Yksiköiden ja yhteiskunnan kannalta on tärkeä seurata sitä, kuinka hyvin osa-aikatyön 
tekeminen nykyisissä muodoissaan sopii sitä tekeville ja löytyykö tässä eroja eri palvelu-
alojen kesken. Eriytyykö työn laatu ja vaikutukset yksilöiden urakehitykseen sekä muihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin sen mukaan, minkälaisessa työsuhteessa (osa-
aikainen/kokoaikainen) palkansaaja työskentelee? Voiko osa-aikatyöllä tulle toimeen, 
saada omat tulot ja taloudellista riippumattomuutta hyvintointivaliosta ja puolisosta. Näillä 
tekijöillä on merkitystä paitsi yksilönäkulmasta mutta myös koko yhteiskunnan kannalta. 
Koska valtaosa yksityisillä palvelualoilla työskentelevistä osa-aikaisista palkansaajista on 
naisia, myös sulupuolten tasa-arvon näkökulmasta on tärkeä seurata tätä kehitystä. Yritysten 
kannalta on tärkeä seurata, kuinka hyvin osa-aikatyön teettäminen sopii yrityksille ja mitä 
kehittämistarpeita siihen työnantajien näkökulmasta liittyy.

Tutkimuksen rakenne on seuraava. Luku 2 esittelee hankkeen tutkimuskysymykset. 
Luku 3 käy läpi lyhyesti osa-aikatyön erilaisia määritelmiä. Luvussa 4 raportoidaan palvelu-
alojen osa-aikatyötä työntekijänäkökulmasta tarkastelleiden analyysien tulokset. Luvussa 5 
esitetään vastaavasti osa-aikatyötä työnantajan näkökulmasta tarkastelleiden analyysien 
tulokset. Luvussa 6 esitetään johtopäätökset. 
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2. TUTKIMUSKYSYMYKSET

Aikaisempi suomalaisten palvelualojen osa-aikatyötä käsittelevä tutkimus on lähinnä 
keskittynyt kaupan alalle ja keskittynyt valtaosin työntekijänäkökulmaan. Aiemmissa 
tutkimuksissa on hahmotettu mm. epätyypillisten työsuhteiden yleisyyttä kaupan eri toi-
mialoilla ja eri ammattiryhmissä (Tuomas Santasalo ky 1998), katsottu osa-aikatyötä 
tekevien myyjien työaikojen sijoittumista eri aikoihin (iltatyö, lauantaityö) ja sen yhteyttä 
maksettuihin palkkoihin ja palkanlisiin (Lehtonen ja Lunden 1998; Lilja ja Savaja 
2013), tuotettu tietoja kaupan työntekijöistä ammatin ja työajan mukaan (Tuomas San-
tasalo ky 2000) sekä tutkittu kaupan alan osa-aikaisten työoloja hyvinvoinnin näkö-
kulmasta (Kylä-Setälä ym. 2000). Kauhanen (2003) tutkii osa-aikatyön tekemistä 
työntekijänäkökulmasta, mutta myös osa-aikatyön teettämistä työnantajanäkökulmasta 
vähittäiskaupassa, hotelli- ja ravintola-alalla, kiinteistöpalvelualoilla sekä vartiointialalla. 
Kandolin ym. (2008) analysoi työntekijöiden työoloja ja työhyvinvointia kaupassa, ho-
telli- ja ravintola-alalla, kiinteistöpalvelualoilla sekä vartiointialalla, mutta tarkasteluissa 
ei pääsääntöisesti tehdä jakoa osa- ja kokoaikaisiin työntekijöihin.

Osa-aikatyötä työnantajanäkökulmasta analysoinutta tutkimusta on tehty toistaiseksi 
hyvin vähän liittyen suomalaisiin työmarkkinoihin. Ainut poikkeus on edellä mainittu 
Kauhanen (2003 & 2008) sekä Haataja ja Kauhanen (2010), jossa selvitetään osa-ai-
katyötä ja sen teettämisen syitä työnantajanäkökulmasta Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. 
Muutoinkin tuoretta kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta, jossa osa-aikatyötä on tarkas-
teltu työnantajanäkökulmasta, on verrattain vähän. Osa-aikatyön käyttöä eurooppalaisissa 
yrityksissä tutkinut Anxo et al. (2007) on yksi harvoja poikkeuksia. 

Aikaisempaa tutkimusta on myös osa-aikaisesta työstä ja sen laadusta osa-aikaisen työn 
syyn mukaan (esim. Kauhanen ja Nätti 2011; Ojala, Nätti ja Kauhanen 2015), jossa 
on mukana kaikkien alojen palkansaajat. Kyyrä (2010) tutki sovitellun työttömyyspäivä-
rahan vaikutusta osa-aikatyötä tekevien siirtymiin säännölliseen työhön ja Oinas (2011) 
osa-aikaisten palkansaajien työmarkkinasiirtymiä kokoaikaiseen työhön, mutta tarkaste-
lussa ei erikseen katsota siirtymiä palvelualojen osa-aikaisesta työstä. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa monipuolista, analyyttista tutkimustietoa 
osa-aika- ja kokoaikatyön tekemisestä ja teettämisestä vähittäiskaupan alalla, majoitus- ja 
ravitsemisalalla sekä kiinteistöpalvelualoilla 2010-luvun Suomessa. Tutkimuksessa keski-
tytään näihin kolmeen palvelualaan, joilla osa-aikatyön yleistyminen on ollut voimakasta 
pidemmällä aikavälillä ja joilla aloilla osa-aikatyötä tekevien osuudet ovat suurimpien 
joukossa Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka hyvin osa-aikatyön tekeminen 
nykyisissä muodoissaan sopii sitä tekevälle ja kuinka hyvin osa-aikatyön teettäminen 
sopii osa-aikatyötä teettäville yrityksille ja löytyykö kolmen eri palvelualan välillä eroja 
tässä suhteessa. 



14

Tutkimus jakautuu kahteen laajaan tutkimusosioon, joista ensimmäisessä tarkastel-
laan osa-aikatyön tekemistä työntekijänäkökulmasta ja toisessa osa-aikatyön teettämistä 
työnantajanäkökulmasta. Vertailukohtana tarkasteluissa on kokoaikatyön tekeminen ja 
teettäminen.

2.1. Osa-aikatyö kolmella yksityisellä palvelualalla – Työntekijänäkökulma

Työntekijänäkökulmasta tehtävässä tarkastelussa yhdistyvät työtuntien määrä, työnteki-
jöiden syyt tehdä osa-aikaista työtä, työolot ja työn laatu sekä työurien näkökulma. 

Tässä tutkimusosiossa vastaamme muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
 • Ketkä valikoituvat tekemään osa-aikaisia työsuhteita?
 • Mikä on osa-aikatyön pääasiallinen syy?
 • Millaisia ovat osa- ja kokoaikatyötä tekevien työajat (viikkotyötuntien määrä sekä työ-

vuorojen sijoittuminen) ja haluttaisiinko tehdä enemmän vai vähemmän työtunteja?
 • Kuinka suuri on keskimääräinen kuukausiansio kolmen palvelualan osa- ja koko-

aikaisilla työntekijöillä? Onko samanaikaisesti muita toimeentulolähteitä ja kuinka 
hyvin palkalla tulee toimeen? 

 • Minkälaisia ovat kolmen palvelualan osa- ja kokoaikaisten meneillään olevien työ-
suhteiden kestot ja työmarkkinasiirtymät? Mikä on alojen työntekijöiden työurien 
osa-aikaisuusaste?

 • Millainen on työn sisällöllinen laatu osa- ja kokoaikaisessa työssä ko. toimialoilla? 
Työn sisällöllisen laadun mittareina käytetään mm. koulutus-, kehittymis- ja etene-
mismahdollisuuksia työssä, työn autonomiaa, työn vaihtelevuutta, työn fyysistä ja 
henkistä raskaus ja kiireen kokemista.

 • Onko palvelualojen yrityksissä ollut käynnissä työhyvinvointia edistäviä hankkeita ja 
kuinka työntekijät ovat kokeneet niiden hyödyt – paraniko esimerkiksi työhyvinvointi, 
työkyky ja työmotivaatio?

 • Kuinka yleisesti osa- ja kokoaikaiset ovat etsineet uutta työtä ja mitkä tekijät siihen 
vaikuttavat?

 • Löytyykö heterogeenisuutta saman alan osa-aikaisten työntekijöiden keskuudessa 
sen mukaan tehdäänkö osa-aikatyötä vastentahtoisesti (ts. kokoaikatyön puutteen 
vuoksi) vain muusta syystä?

Tutkimusosiossa saatuja tuloksia verrataan myös noin kymmenen vuoden takaisiin tu-
loksiin, joita saatiin tutkimushankkeessa ’Osa-aikatyö palvelualoilla’ (Kauhanen 2003). 
Tuloksia verrataan myös eurooppalaisen työolotutkimuksen aineistolla vuodelta 2010 
tuotettuun kansainväliseen vertailutietoon yksityisten palvelualojen työn laadusta osa- ja 
kokoaikaisessa työssä.
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2.2. Osa-aikatyö kolmella yksityisellä palvelualalla – Työnantajanäkökulma

Tutkimuksen toinen tutkimusosio keskittyy analysoimaan osa-aikatyön teettämistä 
työnantajanäkökulmasta kolmella yksityisellä palvelualalla. Työnantajien näkökulmasta 
tehtävässä tarkastelussa tavoitteena on tuottaa uutta tietoa mm. siitä, miksi toimipaikat 
teettävät osa-aikatyötä ja mitkä tekijät vaikuttavat osa-aikatyön käytön intensiteettiin. 
Työnantajapuolen kyselyssä selvitetään myös työantajapuolen näkemyksiä siitä, löytyykö 
eroja siinä, minkälaisissa tehtävissä osa- ja kokoaikatyötä voidaan käyttää ja löytyykö eroja 
mm. osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden tuottavuuden välillä. Tarkastelun avulla voidaan 
arvioida sitä, minkälaisia kustannuksia ja hyötyjä osa-aikatyöstä toimipaikoille koituu.

Tässä tutkimusosiossa pyritään vastaamaan mm. seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
 • Onko toimipaikan toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia, jotka ovat vaikutta-

neet toimipaikan osa-aikatyön käyttöön?
 • Mitkä ovat tärkeimmät osa-aikatyön käytön syyt?
 • Mitkä tekijät selittävät osa-aikatyön käyttöä ja käytön intensiteettiä? 
 • Osa-aikatyön käytön työnantaja- ja työntekijälähtöisyys ja eri taustatekijöiden vai-

kutus tähän? 
 • Löytyykö eroja osa- ja kokoaikatyötä tekevien välillä:

 − tuottavuudessa ja tehokkuudessa
 − työvoiman ja hallinnon kustannuksissa
 − ammattitaidossa ja koulutustarpeissa
 −  työmotivaatiossa ja sitoutuneisuudessa
 − työntekijöiden vaihtuvuudessa ja siinä muodostaako se ongelman

Myös tässä tutkimusosiossa saatuja tuloksia verrataan Kauhanen (2013) tuottamiin 
tuloksiin. Vertailevia analyyseja tehdään myös käyttäen tuoreinta yritysten osa-aikatyön 
käyttöä ja sen motiiveja selvittänyttä eurooppalaista yritysaineistoa vuosilta 2004/2005. 
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3. OSA-AIKATYÖN MÄÄRITELMISTÄ

Tätä tutkimusta varten suoritetussa työntekijöille suunnatussa kyselytutkimuksessa osa-
aikatyölliseksi luokitteleminen perustuu vastaajan omaan näkemykseen Tilastokeskuksen 
ja eurooppalaisen työvoimatutkimuksen tapaan. Koska kyselytutkimuksen tietoja verrataan 
myös muihin koti- ja ulkomaisiin tilastoihin, on paikallaan käydä hieman tarkemmin läpi 
osa-aikatyön erilaisia määritelmiä.

Osa-aikatyön määritelmät ja tilastointikäytännöt vaihtelevat tilastoista riippuen. Määri-
telmien erilaisuudesta johtuen kansainvälisten vertailujen tekeminen voi olla joskus vaikeaa 
(Työministeriö 1999). OECD:n tilastoissa osa-aikatyön raja on alle 30 tuntia viikossa, 
kun taas Kansainvälinen työjärjestö ILO määrittelee osa-aikatyöksi sellaisen työn, missä 
viikkotyötunnit ovat alhaisemmat kuin vastaavan kokoaikaisen tekemä normaali viikko-
työaika. Milloin työaika on vähäisempi kuin normaalityöaika on tulkittu maakohtaisesti 
kunkin maan oman lainsäädännön mukaan. Euroopan unioni on käyttänyt samantyyppistä 
määritelmää kuin ILO. Euroopan neuvoston osa-aikatyötä koskevassa direktiivissä (97/81) 
osa-aikatyöntekijäksi määritellään sellainen työntekijä, jonka säännöllinen työaika viik-
kotyöaikana tai keskimääräisenä työaikana enintään vuoden mittaisena ajanjaksona on 
lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika. 

Suomessa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa osa-aikatyölliseksi määrittelemi-
nen on vuodesta 1997 lähtien perustunut vastaajan omaan ilmoitukseen ilman aiempaa 
tuntirajoitusta3. Joidenkin arvioiden mukaan (työministeriö 1999) tämä lisää osa-
aikatyöntekijöiden määrää kokoaikatyöntekijöiden kustannuksella. Eurooppalaisessa 
työvoimatutkimuksessa osa-aikatyön määritelmä perustuu niin ikään vastaajan omaan 
ilmoitukseen. Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston aineistossa osa-aikaisiksi määritellään 
ne palkansaajat, joiden säännöllinen viikkotyöaika on enemmän kuin kymmenen prosenttia 
kyseisen alan yleistä työaikaa lyhyempi. 

Työehtosopimuksissakin löytyy eroja osa-aikaisuudelle asetetuissa tuntirajoissa. Kaupan 
alan työehtosopimus luokittelee työn osa-aikatyöksi, kun säännöllinen viikkotyöaika on 
alle 37,5 tuntia. Majoitus- ja ravitsemisalalla osa-aikaiset työntekijät tekevät jaksotyötä 
ja osa-aikaisuuden raja määrittyy jakson pituuden mukaan. Majoitus- ja ravitsemisalan 
työehtosopimuksessa osa-aikatyöntekijällä tarkoitetaan henkilöä, jonka säännöllisten 
työtuntien määrä on alle 111 kolmen viikon jaksoissa. 1.1.2017 tuntiraja muuttuu ja uusi 
osa-aikatyönraja on alle 112,5 tuntia. Kiinteistöpalvelualojen työehtosopimuksessa ei ole 
määritelty osa-aikaisen työn tuntirajaa erikseen.

3 Aiempi Tilastokeskuksen osa-aikaisuudelle asettama tuntiraja määritti alle 30 tuntia viikossa tekevät 
osa-aikatyöllisiksi. Tämä oli siis sama työtuntiraja kuin OECD:n tilastoissa käytetty raja osa-aikatyölle.
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Muissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa tunnetaan myös käsite osa-aikatyötön (deltids 
arbetslös, delvis arbeidlØs) ja sitä käytetään myös virallisena terminä. Suomessa suunnilleen 
samaa asiaa tarkoittaa osittain työllistynyt (tai osittain työtön) soviteltujen työttömyyse-
tuuksien saaja (Haataja 2011, 22).
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4. OSA-AIKATYÖ YKSITYISILLÄ PALVELU-
ALOILLA − TYÖNTEKIJÄNÄKÖKULMA 

4.1. Aineistot 

Osa- ja kokoaikatyötä työntekijänäkökulmasta tutkitaan vähittäiskaupan, majoitus- ja 
ravitsemistoiminnan sekä kiinteistöpalvelualojen työntekijöille suunnatun kyselytutki-
muksen avulla. Erillistä kyselytutkimusta tarvitaan, koska olemassa olevat tilastot eivät 
tarjoa riittävää aineistopohjaa yksityiskohtaisemmalle osa-aikaisuuden tutkimukselle 
näillä aloilla. Esimerkkinä voidaan mainita mm. Tilastokeskuksen työolotutkimus, jonka 
perusteella ei voida analysoida kyseisten alojen osa-aikaisten työoloja verrattuna koko-
aikaisiin työntekijöihin. Havaintoja on yksinkertaisesti liian vähän, jotta niistä voitaisiin 
vetää vahvoja johtopäätöksiä. Myös hankkeen tietosisällön vuoksi tarvitaan varta vasten 
hanketta varten räätälöityä kyselytutkimusta.

Työntekijäpuolen kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat vähittäiskaupan, majoitus- ja 
ravitsemistoiminnan sekä kiinteistöpalvelualojen työntekijät. Kyselyyn osallistuvat työn-
tekijät valittiin satunnaisotannalla Palvelualojen ammattiliiton jäsenrekisteristä ositettua 
otantamenetelmää käyttäen. Kyselyyn valittiin sekä osa-aikaisia että kokoaikaisia työn-
tekijöitä. Tämä tutkimusasetelma mahdollistaa sen, että voidaan keskittyä analysoimaan 
nimenomaan osa-aikaisuuden merkitystä. Kyselylomakkeisiin sisältyi perusosan lisäksi 
myös kullekin kolmesta yksityisestä palvelualasta erikseen suunniteltuja kysymyksiä. 
Kyselyn otoskoko oli yhteensä 8 000 työntekijää, joka jakautui palvelualoittaisesti seuraa-
vasti: 4 000 vähittäiskauppa, 2100 majoitus- ja ravitsemisala ja 1 900 kiinteistöpalvelualat. 
Otospoiminnan ulkopuolelle jätettiin ne jäsenet, jotka olivat poimintahetkellä (i) työttö-
mänä, (ii) äitiysvapaalla tai (iii) täyseläkkeellä. Aineisto kerättiin keväällä 2014 ja yhteensä 
vastauksia saatiin 1 763 kappaletta vastausprosentin ollessa 22,1 %.   

Vastauskato voi aiheuttaa kyselytutkimuksissa vinoutumia otosaineiston jakaumaan ja 
otoksen satunnaisuuden vaarantumista. Siksi tutkimuksen kaikissa tilastoanalyyseissa on 
käytetty painokertoimia, jotka on laskettu Palvelualojen ammattiliiton jäsenistön suku-
puoli- ja ikäjakauman perusteella. Painokertoimet eli korjauskertoimet muodostettiin ns. 
jälkiosituksen avulla (Pahkinen ja Lehtonen 1989) jakamalla otosaineistosta lasketut 
jakaumat otospopulaation jakaumalla. 

Tämän lisäksi työntekijänäkökulmasta tehtävässä tarkastelussa hyödynnetään eurooppa-
laista työolotutkimusta vuodelta 2010. Eurooppalaisen työolotutkimuksen aineiston avulla 
voimme verrata mm. palvelualojen osa- ja kokoaikaisten työaikoja ja niiden sijoittumista 
muihin EU-maihin keskimäärin. Aineistossa on mukana liki 44 000 henkeä 34 maasta 
mukaan lukien EU27-maat, Norja, Kroatia, Makedonia, Albania, Montenegro ja Turkki. 
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Suomesta haastateltiin yhteensä 1 028 henkeä. Aikasarjatarkasteluissa hyödynnettiin 
myös Tilastokeskuksen sekä Eurostatin eurooppalaisen työvoimatutkimuksen aineistoja.

4.2.  Menetelmät

Kuvailevien tilastoanalyysien ohella tutkimuskysymyksiä tarkastellaan erilaisten tilastol-
listen monimuuttujamallien avulla. Analyyseissa hyödynnettäviä tilastollisia malleja ovat 
mm. probit-, ordered probit- sekä multinomiaali logit- mallit riippuen siitä, minkälainen 
selittävä muuttuja mallissa on. Myös mallissa kontrolloitavat taustamuuttujat vaihtelevat 
mallin mukaan.

4.3. Ketkä tekevät osa- ja kokoaikatyötä kolmella palvelualalla?

Kyselyaineistossamme osa-aikaisten palkansaajien osuus on vähittäiskaupan alalla 39,2 
prosenttia, majoitus- ja ravitsemisalalla 29,1 prosenttia ja kiinteistöpalvelualalla 19,8 pro-
senttia. Verrattuna Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikeskiarvolukuihin samalta 
vuodelta kyselyaineistomme antamat osuudet ovat hyvin samansuuntaisia. 

4.3.1.  Kolmen palvelualan osa- ja kokoaikaisten palkansaajien ominaisuudet

Ketkä tekevät osa- ja kokoaikatyötä näillä aloilla? Taulukossa 4.1 on esitetty kunkin kolmen 
palvelualan osa- ja kokoaikaisten palkansaajien ominaisuudet henkilökohtaisten ja työhön 
liittyvien taustatekijöiden suhteen. Sukupuolen mukaan katsottuna havaitaan, että vähit-
täiskauppa, majoitus- ja ravitsemisala sekä kiinteistöpalvelualat ovat varsin naisvaltaisia 
aloja, joissa naisten osuus kaikista palkansaajista vaihtelee noin 65–77 prosenttiin. Naiset 
ovat myös varsin vahvasti yliedustettuina osa-aikaisissa palkansaajissa: osa-aikaisista 
palkansaajista naisten osuus on 80–90 prosenttia alasta riippuen. Verrattuna kaikkiin toi-
mialoihin, joissa naisten osuus osa-aikaisista palkansaajista on lähes 70 prosenttia, naisten 
osuus osa-aikatyötä tekevistä on näillä kolmella palvelualalla selvästi suurempi.  

Kokoaikaisista palkansaajista naisten osuus on pienin kiinteistöpalvelualalla (60,9 %) 
ja suurin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jossa naisia on liki 79 prosenttia alan koko-
aikaisista palkansaajista.

Nuorten, alle 25-vuotiaiden osuus (17,1–36,7 %) on suurempi osa-aikaisten keskuudessa 
kaikilla palvelualoilla verrattuna kokoaikaisiin palkansaajiin (8,4–17,9 %). Majoitus- ja 
ravitsemisalan työntekijät ovat keskimäärin nuorimpia ja kiinteistöpalvelualan työnte-
kijät vanhimpia näistä kolmesta palvelualasta. On huomionarvoista, että kaikkiaan alle 
30-vuotiaiden osuus osa-aikaisista työntekijöistä on varsin suuri sekä vähittäiskaupassa 
että majoitus- ja ravitsemisalalla (osuudet 37,6 % ja 50,6 %).
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Koulutustason mukaan katsottuna valtaosa näillä kolmella palvelualalla työskente-
levistä on keskiasteen koulutuksen suorittaneita sekä osa-aikaisten että kokoaikaisten 
palkansaajien keskuudessa. Tässä luokassa ammatillisen perustutkinnon suorittaneet 
ovat suurin ryhmä. Perusasteen koulutuksen saaneiden ryhmään kuuluvat myös ilman 
ammatillista koulutusta olevat. Ilman ammattikoulutusta olevien osuus vaihteli noin va-
jaasta kymmenestä prosentista (majoitus- ja ravitsemistoiminta) kiinteistöpalvelualojen 
noin viidennekseen. Opisto- tai korkeakoulutason koulutuksen saaneiden osuus oli noin 
viidenneksen luokkaa majoitus- ja ravitsemisalalla sekä vähittäiskaupassa ja keskimäärin 
10 prosenttia kiinteistöpalvelualoilla.

Taulukko 4.1 Osa- ja kokoaikaisten palkansaajien ominaisuudet vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravit-
semisalalla sekä kiinteistöpalvelualoilla, jakaumat.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistöpalvelualat

 Yht. Osa Koko Yht. Osa Koko Yht. Osa Koko
Sukupuoli:

Nainen 75,9* 89,7 66,9 76,6 79,8 78,9 65,6 84,2 60,9
Mies 24,1 10,3 33,1 24,3 20,2 21,1 34,4 15,8 39,1

Ikä:
18−24 17,7 23,5 14,0 23,3 36,7 17,9 10,0 17,1 8,4
25−54 69,3 64,9 72,1 66,6 55,1 71,2 70,1 60,5 72,1
55−64 13,0 11,6 13,9 10,1 8,2 10,8 19,9 22,4 19,4

Koulutustaso:
Perusaste 20,4 20,7 20,4 13,1 13,7 12,8 32,2 31,4 32,0
Keskiaste 59,4 56,1 61,2 63,6 69,4 61,1 55,9 48,2 58,1
Korkeakouluaste 20,2 23,2 18,3 23,3 16,9 26,1 11,9 20,4 9,9

Siviilisääty:
Naimaton 22,3 27,5 18,9 27,7 29,6 26,9 20,7 22,8 20,4
Naimisissa/Avoliitossa 69,7 65,5 72,5 61,5 60,6 61,9 67,7 61,1 68,3
Eronnut/leski 8,3 6,9 8,6 10,8 9,7 11,2 11,6 16,1 10,7
Alle 18-v. lapsia 32,4 31,3 33,4 28,7 27,5 29,2 29,5 26,3 30,4

Työsuhdetyyppi:
Määräaikainen 7,6 11,2 5,3 12,5 19,6 9,5 3,9 8,0 2,3

Toimipaikkakoko: 
1–9 34,5 34,7 34,5 41,9 30,3 47,2 32,4 30,3 32,6
10–49 42,2 40,4 43,4 48,2 55,9 43,4 42,5 46,1 41,9
50–99 10,2 13,3 8,1 4,7 5,5 5,2 11,9 11,2 12,2
100–200 6,3 6,6 6,2 3,0 2,7 2,7 7,7 10,8 7,0
200– 6,7 5,0 7,8 2,1 5,5 1,4 5,4 1,6 6,3

Maakunta:
Uusimaa 23,8 19,0 26,8 25,3 12,2 30,7 24,0 14,0 28,9
Muu 76,2 81,0 73,2 74,7 87,8 69,3 76,0 86,0 71,1

Seliste: Kunkin taustatekijän mukaan jakaumat summautuvat sataan prosenttiin.

* 75,9 tarkoittaa, että vähittäiskaupan alalla 75,9 prosenttia työntekijöistä on naisia.
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Palkansaajien asemaan mm. työsuhteiden laatuun vaikuttaa myös se, tekeekö hän työtä 
vakituisessa vai määräaikaisessa työsuhteessa (ks. Ojala, Nätti ja Kauhanen 2015). Kai-
killa kolmella palvelualalla määräaikaiset työsuhteet ovat selvästi yleisempiä osa-aikatyötä 
tekevillä verrattuna kokoaikaisiin palkansaajiin. Majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikaisista 
vajaa viidennes oli määräaikaisessa työsuhteessa, kun vastaavat osuudet vähittäiskaupan 
ja kiinteistöpalvelualojen osa-aikaisille palkansaajille olivat 11,2 prosenttia ja kahdeksan 
prosenttia. 

Toimipaikan kokoluokan mukaan katsottuna vähittäiskaupan alan osa-aikaiset palkan-
saajat näyttäisivät olevan hieman yliedustettuina yli 50 henkeä työllistävissä toimipaikoissa. 
Kahdella muulla palvelualalla ei esiinny merkittävää eroa tässä suhteessa.

Kyselyn mukaan yleisimmin edustetut ammatit vähittäiskaupan puolella olivat myyjä ja 
myyjä-kassa, majoitus- jaravitsemistoiminnassa tarjoilija ja kokki sekä kiinteistöpalvelu-
aloilla siivooja ja kiinteistön huoltomies.

4.3.2. Osa-aikaisiin työsuhteisiin valikoitumista selittävät tekijät

Vaikka edellä esitetyt kuvaukset ovat hyödyllisiä, niiden avulla ei voida selvittää eri tekijöi-
den suhteellista merkitystä todennäköisyyteen tehdä osa-aikatyötä. Seuraavaksi tutkitaan 
havaittavissa olevien yksilön henkilökohtaisten sekä työpaikan ominaisuuksiin liittyvien 
tekijöiden suhteellista merkitystä todennäköisyyteen tehdä osa-aikatyötä ko. palvelualoilla. 
Tilastollisena mallina analyysissa hyödynnetään probit-mallia (ks. esim. Greene 1997). 
Selitettävänä muuttujana mallissa on indikaattorimuuttuja, joka sai arvon 1, jos henkilö 
on osa-aikainen ja arvon 0, jos henkilö on kokoaikainen palkansaaja. Mallissa kontrolloi-
daan työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuksia kuvaavia indikaattorimuuttujia kuten 
sukupuoli (1=nainen), ikä (3 ryhmää: 15–24-v., 25–54-v., 55–64-v.), koulutustaso (3 ryhmää: 
perusaste, keskiaste, korkea-aste), onko alle 18-vuotiaita lapsia, siviilisääty (1=naimisissa/
avoliitossa) sekä työpaikan ominaisuuksia kuvaavia indikaattorimuuttujia kuten toimiala 
(vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, kiinteistöpalvelualat), työsuhteen laatu 
(1=määräaikainen) ja työpaikan koko sekä toimipaikan maakunta (1=Uusimaa). Aineistora-
joituksista johtuen mallissa ei voida kontrolloida ns. ei-havaittavissa olevia tekijöitä kuten 
persoonallisuustekijät tms., joilla voi myös olla vaikutusta osa-aikatyöhön valikoitumiseen.

Taulukko 4.2 raportoi estimoidun probit-mallin perusteella lasketut marginaalivaiku-
tukset. Marginaalivaikutus kuvaa mallin kunkin indikaattorimuuttujan osalta, kuinka 
todennäköisyys tehdä osa-aikatyötä muuttuu suhteessa vertailuryhmään. Esimerkiksi 
marginaalivaikutus 0,238 naisilla tarkoittaa sitä, että naisilla on noin 24 prosenttiyksikköä 
suurempi todennäköisyys tehdä osa-aikatyötä kuin miehillä.

Osa-aikatyöhön valikoitumisessa löytyi myös ikäryhmittäin tilastollisesti merkitseviä 
eroja. 25–54-vuotiailla ja 55–64-vuotiailla on noin 12 prosenttiyksikköä pienempi toden-
näköisyys työskennellä osa-aikaisena verrattuna 15–24-vuotiaisiin. Jos työntekijällä on alle 
18-vuotiaita lapsia, se ei näytä tilastollisesti merkitsevästi vaikuttavan osa-aikatyön tekemi-
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seen. Koulutustasolla ei myöskään ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Määräaikaisen 
työn tekeminen yhdistyy useammin osa-aikatyön tekemiseen myös tutkimuksen kohteena 
olevilla palvelualoilla. Verrattuna pysyvässä työsuhteissa työskenteleviin määräaikaista 
työtä tekevillä on noin 13 prosenttiyksikköä suurempi todennäköisyys tehdä osa-aikatyötä. 

Kolmesta palvelualasta vähittäiskaupan työntekijöillä on suurempi todennäköisyys 
työskennellä osa-aikaisena verrattuna tutkimuksen muihin palvelualoihin. Verrattuna 
vähittäiskaupan alalla työskenteleviin majoitus- ja ravitsemisalalla ja kiinteistöpalvelu-
aloilla työskentelevillä palkansaajilla on 11,2 prosenttiyksikköä ja 15,7 prosenttiyksikköä 
alhaisempi todennäköisyys tehdä osa-aikatyötä. Toimipaikan koolla on myös merkitystä. 
Yli 100 henkeä työllistävissä toimipaikoissa osa-aikatyön todennäköisyys on suurempi 
verrattuna pienempiin toimipaikkoihin. Tulosten mukaan Uudellamaalla työskentelevällä 
on pienempi todennäköisyys tehdä osa-aikatyötä verrattuna muihin maakuntiin yhteensä. 
Tätä tulosta voi selittää se, että mallissa oli mukana kaikki kolme palvelualaa.

Taulukko 4.2 Osa-aikatyön tekemiseen vaikuttavat tekijät – marginaalivaikutukset.

Marginaalivaikutus
Sukupuoli (ref. mies):

Nainen  0,238***
Ikä (ref. 15−24-v.):

25−54-v.
55−64-v.

-0,131*
-0,134*

Koulutus (ref. perusaste):
Keski-aste
Korkea-aste

-0,030
0,401

Siviilisääty (ref. ei naimisissa/avoliitossa):
Naimisissa/avoliitossa -0,061*

Lapsia (ref. ei alle 18v. lapsia):
Alle 18-vuotiaita lapsia 0,023

Työsuhteen tyyppi (ref. pysyvä ts):
Määräaikainen 0,133*

Toimipaikan koko (ref. 1−9):
10−49
50−99
100−199
200 tai yli

0,041
0,126*
0,067
-0,019 

Maakunta (ref. ei Uusimaa):
Uusimaa -0,167*

Palveluala (ref. vähittäiskauppa):
Majoitus- ja ravitsemisala
Kiinteistöpalvelualat

-0,112***
-0,157*** 

Selite: *** tilastollisesti merkitsevä 1 %:n, ** tilastollisesti merkitsevä 5 %:n ja * tilastollisesti merkitsevä 10 %:n merkitse-
vyystasolla.
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Tulosten tulkinnan helpottamiseksi kuvioissa 4.1 ja 4.2 on esitetty estimoidun mallin 
perusteella laskettuja ennustettuja todennäköisyyksiä tehdä osa-aikatyötä sukupuolen ja 
ikäryhmän mukaan kullakin kolmella palvelualalla. Kuviosta 4.1 käy ilmi, että sekä naisten 
ja miesten ennustetut todennäköisyydet tehdä osa-aikatyötä ovat korkeimmat vähittäis-
kaupassa ja pienimmät kiinteistöpalvelualoilla. Kaikilla kolmella palvelualalla naisten 
ennustettu todennäköisyys tehdä osa-aikatyötä on selvästi miehiä suurempi. Sukupuolten 
välinen ero todennäköisyydessä tehdä osa-aikatyötä, kun muut muuttujat ovat keskiarvois-
saan, on suurin vähittäiskaupassa ja pienin kiinteistöpalvelualoilla.

Ikäryhmittäisesti katsottuna suurimmat todennäköisyydet tehdä osa-aikatyötä ovat 
vähittäiskaupassa ja pienimmät kiinteistöpalvelualoilla. Vähittäiskaupassa ennustettu 
todennäköisyys tehdä osa-aikatyötä laskee hieman enemmän siirryttäessä nuorimmasta 
ikäluokasta vanhempiin ikäryhmiin kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja kiinteis-
töpalvelualoilla. Mutta vähittäiskaupan alalla osa-aikatyön ennustetut todennäköisyydet 
ovat selvästi korkeampia myös vanhemmissa ikäryhmissä verrattuna kahteen muuhun 
palvelualaan. 

Kuvio 4.1 Ennustettu todennäköisyys tehdä osa-aikatyötä sukupuolen mukaan kullakin kolmella pal-
velualalla, kun muut muuttujat ovat keskiarvoissaan. 

0
.1

.2
.3

.4
.5

Pr
(O

sa
-a

ika
ty

ö)

Mies Nainen

Vähittäiskauppa

0
.1

.2
.3

.4
.5

Pr
(O

sa
-a

ika
ty

ö)

Mies Nainen

Majoitus- ja ravitsemisala

0
.1

.2
.3

.4
.5

Pr
(O

sa
-a

ika
ty

ö)

Mies Nainen

Kiinteistöpalvelualat



24

Kuvio 4.2 Ennustettu todennäköisyys tehdä osa-aikatyötä ikäryhmän mukaan kullakin kolmella pal-
velualalla, kun muut muuttujat ovat keskiarvoissaan.
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4.4.  Miksi osa-aikatyötä tehdään?

Osa-aikatyötä tekevien palkansaajien määrä ja osuus kaikista palkansaajista on Suomessa kas-
vanut viimeisinä vuosikymmeninä. On tärkeä katsoa myös sitä, kuinka osa-aikatyön tekemisen 
preferenssit ovat kehittyneet osa-aikatyön yleistyessä. Työvoimatutkimuksen aineistoissa 
osa-aikatyön syinä on yleensä eroteltu opiskelu, kokoaikatyön puute, lasten tai omaisten 
hoito, terveydelliset syyt, eläke tai osa-aikaeläke ja se, että ei halua tehdä kokoaikatyötä. Myös 
omassa kyselyssämme käytettiin samaa osa-aikatyön tekemisen syiden luokittelua.

Osa-aikatyön tekemisen syissä on nähty tärkeäksi myös erotella vapaaehtoinen osa-
aikatyö vastentahtoisesta osa-aikatyöstä (esim. Barrett ja Doiron 2001). Vapaaehtoi-
seksi osa-aikatyöksi on yleensä luokiteltu henkilön elämäntilanteeseen liittyviä syitä kuten 
opiskelu, lasten tai omaisten hoito, terveydelliset syyt, eläke tai osa-aikaeläke ja se, että ei 
halua kokoaikatyötä. Vastentahtoinen osa-aikatyö puolestaan viittaa tilanteeseen, jossa osa-
aikatyön tekemisen syynä on se, että kokoaikatyötä ei ole onnistuttu löytämään. Eri syiden 
lukeminen vapaaehtoiseen osa-aikatyöhön ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta silloin, 
jos osa-aikatyöhön ajavat ulkoiset rajoitteet kuten esimerkiksi kyvyttömyys tehdä kokoai-
katyötä vamman tai sairauden vuoksi tai ajanpuute hoivavastuiden vuoksi (OECD 2010). 
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4.4.1. Osa-aikatyön syyt kaikilla toimialoilla yhteensä

Tarkastellaan ensin, kuinka osa-aikatyön tekemisen syyt ovat kehittyneet Suomessa vuosina 
2005−2015 kaikilla toimialoilla yhteensä. Eurostatin eurooppalaisen työvoimatutkimuksen 
tilastojen mukaan kaksi yleisintä syytä osa-aikatyön tekemiseen Suomessa ovat kyseisellä 
ajanjaksolla olleet kokoaikatyön puute sekä opiskelu, joiden kummankin osuus osa-aikatyön 
syistä on ollut noin kolmenkymmenen prosentin luokkaa. Vuonna 2015 kokoaikatyön 
puute oli osa-aikatyön tekemisen syynä 31 prosentille ja opiskelu noin 29 prosentille osa-
aikaisista palkansaajista. EU28-maissa kaksi yleisintä syytä osa-aikatyön tekemiseen olivat 
kokoaikatyön puute (29,1 %) ja lasten tai omaisten hoito (21,7 %).

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on tuotu esille, että laman aikana osa-aikatyön 
osuudella työllisyydestä on taipumusta kasvaa ja samalla kasvaa eritoten vastentahtoisesti 
osa-aikatyötä tekevien osuus kokoaikatyön puutteen vuoksi. Näin on käynyt vuonna 2008 
alkaneen talouskriisin aikana useissa eri maissa (OECD 2015). Myös Suomessa pitkään 
jatkunut heikko työvoiman kysyntä näyttäisi lisänneen viime vuosina vastentahtoisesti 
osa-aikatyötä tekevien osuutta (ks. kuvio 4.3). Vuonna 2015 vastentahtoisesti osa-aikatyötä 
tekevien määrä oli Suomessa hieman korkeammalla tasolla kuin EU28-maissa keskimäärin. 
Myös aiemmin vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevien osuus on ollut Suomessa EU-
maiden keskiarvoa suurempi. EU-maiden keskiarvoa on nostanut se, että voimakkaimmin 
vuonna 2008 alkaneesta kriisistä kärsineissä Etelä-Euroopan maissa vastentahtoisen osa-
aikatyön määrä on kasvanut voimakkaasti. Aiemman tutkimuksen mukaan suhdannete-
kijöiden ohella myös rakenteellisilla tekijöillä on havaittu olevan yhteyttä vastentahtoisen 
osa-aikatyön yleistymiseen (ks. Yhdysvaltoja koskien Valletta and van der List 2014; 
Yellen 2014). Suomi eroaa myös EU28-maista siinä, että opiskelun merkitys osa-aikatyön 
syynä on Suomessa huomattavasti suurempi (Suomi 29 % ja EU28 10,4 %).

Kolmanneksi yleisimpänä syynä Suomessa erottuu muista syistä tehtävä osa-aikatyö, joka 
pitää sisällään myös osa-aikaeläkkeen vuoksi osa-aikatyötä tekevät palkansaajat. Poiketen 
monesta muusta EU-maista myöskään lasten tai omaisten hoidon merkitys ei Suomessa 
ole ollut niin merkittävä syy osa-aikatyön tekemiseen ja vain vajaa kymmenes on tästä 
syystä tehnyt osa-aikatyötä. 

Sukupuolen mukaan löytyy eroja yleisimmissä syissä (kuvio 4.4). Naisilla yleisin osa-
aikatyön syy on ollut lähes poikkeuksetta kokoaikatyön puute, kun taas miehille yleisin 
osa-aikatyön syy on ollut opiskelu. Ikäryhmittäisesti katsottuna (tästä ei esitetä kuviota) 
kokoaikatyön puute osa-aikatyön tekemisen syynä korostuu parhaassa työiässä olevien 
keskuudessa sekä naisilla että miehillä, kun taas nuorilla opiskelu osa-aikatyön syynä on 
selvästi yleisin syy.
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Kuvio 4.3 Osa-aikatyön tekemisen syyt Suomessa 2005–2015 kaikki toimialat yhteensä. 
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Kuvio 4.4 Osa-aikatyön tekemisen syyt sukupuolen mukaan 2005–2015.
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4.4.2. Osa-aikatyön syyt kolmella palvelualalla

Seuraavassa tarkastellaan palvelualojen työntekijöille suunnatun kyselytutkimuksen tu-
losten perusteella, mitkä ovat tärkeimmät syyt osa-aikatyön tekemiseen vähittäiskaupassa, 
majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kiinteistöpalvelualoilla. 

Vähittäiskaupassa kaikista kyselyyn vastanneista osa-aikatyöllisistä lähes 67 prosenttia 
ilmoitti osa-aikatyön syyksi kokoaikatyön puutteen ja vajaa 12 prosenttia opiskelun (ks. 
taulukko 4.3). Kolmanneksi tärkein syy oli se, että henkilö ei halunnut kokoaikatyötä 
(6,8 %). Katsottaessa syitä erikseen sukupuolen ja ikäryhmän mukaan havaitaan, että 
naisilla kokoaikaisen työn puute oli tärkein syy osa-aikatyön tekemiseen valtaosalle osa-
aikatyötä tekevistä. Miehilläkin se oli tärkein syy, mutta osuus on alhaisempi (41,9 %). 
Naisilla kokoaikatyön puutteen jälkeen toiseksi tärkein syy oli opiskelu ja kolmanneksi 
tärkein syy se, että ei haluttu kokoaikatyötä. Miehillä tärkeimmät syyt osa-aikatyöhön ko-
koaikatyön puutteen jälkeen olivat opiskelu (38,5 %) sekä se, että ei haluttu kokoaikatyötä 
(7,7 %). Ikäryhmittäin katsottuna alle 25-vuotiaillakin kokoaikatyön puute (57 %) oli yleisin 
syy osa-aikatyöhön, mutta sen jälkeen selvänä kakkosena korostuu opiskelu (31,3 %). Yli 
25-vuotiaiden osa-aikatyöntekijöiden keskuudessa korostuu kokoaikatyön puute selkeänä 
ykkössyynä (70,1 %). Toiseksi yleisimpänä syynä oli se, että ei haluttu kokoaikatyötä. 

Majoitus- ja ravitsemisalalla valtaosalle, liki 70 prosentille, osa-aikatyötä tekevistä tärkein 
syy osa-aikatyön tekemiseen oli kokoaikatyön puute. Seuraavaksi tärkeimpiä syitä olivat 
opiskelu (8,6 %) ja lastenhoito (6,0 %). Toisin kuin vähittäiskaupassa majoitus- ja ravitse-
misalalla sekä naisille että miehille kokoaikatyön puute oli tärkein syy valtaosalle (osuudet 
molemmilla sukupuolilla noin 70 %). Nuorten ikäryhmässä kokoaikatyön puutteen jälkeen 
toiseksi tärkein syy oli opiskelu, kun taas yli 24-vuotiaiden ryhmässä se oli lasten hoito. 

Myös kiinteistöpalvelualoilla kokoaikatyön puute oli yleisin syy osa-aikatyön tekemiseen. 
53,2 prosenttia vastaajista ilmoitti tämän tärkeimmäksi osa-aikatyön syyksi. Toiseksi yleisin 
syy oli terveydelliset syyt (14,3 %), missä suhteessa kiinteistöpalvelualan osa-aikatyöntekijät 
poikkeavat sekä vähittäiskaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöistä. Kolmanneksi 
yleisin syy oli opiskelu (osuus 10,2 %). 

Sukupuolen mukaan katsottuna osa-aikatyötä tekevillä naisilla osa-aikatyö oli selvästi 
yleisemmin vastentahtoista, kun taas miehillä yleisin syy osa-aikatyöhön oli opiskelu. 
Terveydelliset syyt osa-aikatyön tekemiseen koskettavat erityisesti kiinteistöpalvelualan 
naisia, joilla se oli tämän kyselytutkimuksen mukaan toiseksi yleisin syy. Miehillä toiseksi 
yleisin syy on kokoaikatyön puute ja kolmanneksi yleisin syy oli osa-aikaeläke. 
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Taulukko 4.3 Osa-aikatyön tekemisen tärkein syy vähittäiskaupassa, %-jakauma. 
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Selite: * Vastaajia pyydettiin valitsemaan tärkein syy osa-aikatyöhön. Yht. kertoo yksittäisten syiden summan. Loput 
erilaisia yhdistelmiä edellisistä syistä. 

Taulukko 4.4 Osa-aikatyön tekemisen tärkein syy majoitus- ja ravitsemisalalla, %-jakauma.
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Selite: * Vastaajia pyydettiin valitsemaan tärkein syy osa-aikatyöhön. Yht. kertoo yksittäisten syiden summan. Loput 
erilaisia yhdistelmiä edellisistä syistä. 

Taulukko 4.5 Osa-aikatyön tekemisen tärkein syy kiinteistöpalvelualat, %-jakauma.
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erilaisia yhdistelmiä edellisistä syistä.
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Vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevien osuudet ovat kyselyn mukaan korkeammat 
kaikilla kolmella alalla kuin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen perusteella (kuvio 
4.5). Ero johtunee pitkälti siitä, että päätoimisten opiskelijoiden osuus on pienempi työn-
tekijäkyselyyn perustuvassa aineistossamme, jonka vastaajina olivat alan järjestäytyneet 
työntekijät ja joilla pääasiallisena toimintana on yleisemmin työn tekeminen. Huomionar-
viosta kuitenkin on, että myös Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tilastojen mukaan 
kokoaikatyön puute osa-aikatyön syynä on Suomessa keskimääräistä yleisempää näillä 
palvelualoilla verrattuna kaikkiin aloihin yhteensä ja osuuksia voi pitää merkittävinä. Ero 
on suuri erityisesti vähittäiskaupan alalla sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jossa 
kokoaikatyön puutteen vuoksi osa-aikatyötä tekevien osuus oli vuonna 2014 yli kymmenen 
prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla verrattuna kaikkiin aloihin keskimäärin.

Myös muissa maissa on havaittu, että osa-aikaisuuden syyt vaihtelevat toimialan mukaan. 
Yksityisillä palvelualoilla työskentelevillä vastentahtoinen osa-aikatyö on yleisempää 
kuin esimerkiksi teollisuudessa (Cajner et al. 2014). Palvelualojen vastentahtoisen 
osa-aikatyön on nähty olevan myös enemmän yhteydessä rakenteellisiin kuin suhdanne-
luontoisiin tekijöihin.

Kuvio 4.5 Osa-aikatyön tekemisen syyt kolmella palvelualalla vuonna 2014, jakauma.
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Lähde: Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla- kysely 2014 (vasen) ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimus vuoden 2014 
keskiarvot (oikea).

Tilastollisen probit-mallin avulla tutkittiin myös eri taustatekijöiden vaikutusta vas-
tentahtoisen osa-aikatyön tekemiseen. Estimointitulosten mukaan vastentahtoisen osa-
aikatyön todennäköisyys on pienempää 55−64-vuotiaiden ryhmässä verrattuna nuorempiin 
ikäryhmiin, kun kontrolloidaan muiden havaittavissa olevien taustatekijöiden vaikutus. 
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Vastentahtoisen osa-aikaisen työn ennustettu todennäköisyys on kolmesta palvelualasta 
selvästi pienin kiinteistöpalvelualalla, kun muut muuttujat ovat keskiarvoissaan. Uudella-
maalla vastentahtoisuus on myös pienempää verrattuna muihin maakuntiin keskimäärin. 

4.5. Osa-aikaisten työntekijöiden työajat ja työaikatoiveet

Osa-aikatyötä koskevissa aiemmissa tutkimuksissa (esim. Büchtemann and Quack 
1989; OECD 1991; Delsen 1995; Ojala, Nätti ja Kauhanen 2015) on kiinnitetty myös 
huomiota siihen, että osa-aikatyötä tekevät eivät suinkaan ole homogeeninen ryhmä. Hete-
rogeenisuutta esiintyy myös osa-aikaisten palkansaajien työajoissa. Osa-aikatyötä tekevistä 
palkansaajista jotkut tekevät työtä hyvin samanlaisin työtuntimäärin kuin kokoaikaiset 
palkansaajat ja työehdoin ja joillakin työtuntimäärät ovat hyvin vähäisiä ja työn jatkuvuus 
voi olla paljon epävarmempaa. Edellisiä on kutsuttu ns. ”säännöllisiksi” osa-aikaisiksi ja 
jälkimmäisiä ns. ”marginaalisiksi” osa-aikaisiksi (Büchtemann and Quack 1989). Myös 
jaottelua lyhyeen ja merkittävään osa-aikatyöhön on käytetty (Eurofound 2012). Työtun-
timäärään perustuvana rajana erottamaan ns. marginaaliset osa-aikatyötä tai lyhyttä osa-
aikatyötä tekevät muista aikatyötä tekevistä on yleisesti käytetty 20 viikkotyötunnin rajaa.

4.5.1.  Lyhyttä työaikaa tekevien palkansaajien osuuden kehitys Suomessa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan viimeisen noin 25 vuoden aikana pal-
kansaajien keskuudessa on yleistynyt lyhyt palkkatyö, jossa säännöllinen viikkotyöaika on 
alle 20 tuntia viikossa samoin kuin palkkatyö, jossa säännöllinen viikkotyöaika on 20–29 
tuntia (ks. kuvio 4.6). Molempien osuudet ovat noin kaksinkertaistuneet vuosien 1989–2015 
välisenä aikana. Säännöllisellä viikkotyöajalla tarkoitetaan työvoimatutkimuksessa työlli-
sen tavanomaista tai keskimääräistä viikkotyöaikaa. Myös 30–34-viikkotyötuntia tekevien 
palkansaajien osuus on kasvanut, vaikkakaan ei yhtä paljon. Nämä kaikki viikkotyöajat 
ovat sellaisia, jotka voidaan lukea osa-aikatyöhön. Samanaikaisesti pidempää työaikaa 
tekevien palkansaajien osuus kaikista palkansaajista on laskenut liki 88 prosentista noin 
82 prosenttiin.
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Kuvio 4.6 1–19, 20–29 ja 30–34 viikkotyötuntia tekevien palkansaajien osuuden kehitys 1989–2015 
säännöllisen työajan mukaan katsottuna.
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Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus.

Vastaava tarkastelu tehtiin myös toimialoittain säännöllisen viikkotyöajan tilastoja käyt-
täen vuosille 2009–2014. Toimialoittain katsottuna voitiin havaita, että kaupan alalla (ml. 
tukku- ja vähittäiskauppa), majoitus- ja ravitsemisalalla sekä hallinto- ja tukipalveluissa 
(ml. kiinteistöpalvelualat) ns. marginaalisempaa viikkotyöaikaa tekevien osuus kaikista 
alan palkansaajista on selvästi suurempi kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin. Alle 20 
viikkotyötuntia tekevien osuus on kasvanut eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 
vuodesta 2009 vuoteen 2014. Majoitus- ja ravitsemisalalla alle 20 viikkotyötuntia tekevien 
osuus oli jo vuonna 2009 myös lähtökohtaisesti tasoltaan korkeampi kuin kahdella muulla 
palvelualalla sekä kaikilla toimialoilla keskimäärin.

Miltä osa- ja kokoaikaisten palkansaajien tekemien keskimääräisten työtuntien kehitys 
näyttää yli ajan? Kuviossa 4.7 katsotaan osa-aikaisten palkansaajien keskimääräisten työ-
tuntien kehitystä vuosina 1995−2015 Suomessa kaikilla toimialoilla yhteensä sekä kolmella 
palvelualalla: kaupassa (mukana vähittäis- ja tukkukauppa), majoitus- ja ravitsemistoimin-
nassa sekä kiinteistöalan palveluissa (real estate renting and business activities)4. Toimiala-
luokituksen muutoksista johtuen sarjoissa on katkoksia, minkä vuoksi aikasarjan alku- ja 
loppupään luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Kuviosta käy ilmi, että osa-aikaisten 
palkansaajien keskimääräiset työtunnit näyttäisivät laskeneen hieman vuoden 1995 tasosta. 
Kaupan alalla osa-aikaiset työntekijät tekevät keskimäärin enemmän viikkotyötunteja kuin 
kaikilla aloilla keskimäärin ja myös enemmän kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja 

4 Kiinteistöpalveluiden ohella tässä on myös muita palveluita kuten vuokrauspalvelut, jotka eivät kuulu 
tämän tutkimuksen tarkastelun piiriin.
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kiinteistöpalvelualoilla. Esimerkiksi vuonna 2015 osa-aikaisten keskimääräiset viikkotyö-
tunnit olivat kaupan alalla 22,1 tuntia, 20,1 tuntia majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja 19,7 
tuntia eri toimialoilla yhteensä. 

Kuvio 4.7 Osa- ja kokoaikaisten aikaisten palkansaajien keskimääräiset viikkotyötunnit Suomessa: 
kaikki alat ja kolme palvelualaa 1995−2015.
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Selite: Sarjoissa katkokset 2000, 2005 ja 2008.

Lähde: Eurostat, LFS.

4.5.2. Kolmen palvelualan sopimuksen mukaiset ja toteutuneet viikkotyötunnit

Tarkastellaan seuraavaksi tutkimuksen kohteena olevan kolmen palvelualan keskimääräisiä 
viikkotyötunteja käyttäen kahta viikkotyöaikakäsitettä – sopimuksen mukaisia tunteja ja 
toteutuneita viikkotyötunteja. Sopimuksen mukainen työaika on työsopimuksessa luvattu 
minimityötuntimäärä, joka on taattu osa-aikaisille työntekijöille. Toteutuneen ja sopimuk-
sen mukaisten työtuntien välillä voi olla eroa, jos osa-aikaiset tekevät enemmän työtunteja 
kuin mitä sopimukseen on kirjattu. 

Palvelualoilla on myös tyypillistä, että työsopimuksiin ei ole kirjattu säännöllistä viik-
kotyöaikaa, vaan niissä on sovittu työajan pituudesta tietyn jakson, useimmiten kahden 
tai kolmen viikon, aikana. Kyselyssämme majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöille kysyt-
tiinkin sopimuksen mukaista työtuntimäärää kolmen viikon jaksoissa, koska Matkailu-, 
ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevassa työehtosopimuksessa säännöllinen työaika 
määräytyy kolmiviikkoisjaksossa. Sopimuksen mukainen viikkotyöaika on saatu tämän 
alan työntekijöille jakamalla kolmiviikkoisjakson työtunnit kolmella.
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Taulukossa 4.6 esitetään ensin keskimääräiset, sopimuksen mukaiset viikkotyötunnit 
kullakin kolmella palvelualalla. Taulukosta käy ilmi, että keskimääräinen sopimuksen 
mukainen viikkotyöaika on pisin vähittäiskaupan osa-aikatyöntekijöillä (25,9 tuntia) ja 
lyhyin majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikaisilla työntekijöillä (20,7 tuntia). Kokoaikaisten 
työntekijöiden keskimääräinen viikkotyöaika on kyselyn mukaan puolestaan pisin kiinteis-
töpalvelualoilla ja lyhyin majoitus- ja ravitsemisalalla. Kaikilla kolmella alalla osa-aikatyötä 
tekevien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika (vähittäiskauppa: 28,3 tuntia, majoitus- ja 
ravitsemisala: 26,2 tuntia ja kiinteistöpalvelualat: 25,5 tuntia) on pidempi kuin sopimuksen 
mukaiset tunnit. Suurin ero sopimuksen mukaisissa ja toteutuneissa viikkotyötunneissa 
on majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikaisilla, mitä voi selittää osaltaan se, että tällä alalla 
on varsin paljon nollatuntisopimuksella työskenteleviä osa-aikatyötä tekeviä työntekijöitä. 
Nollatuntisopimuksiin palataan myöhemmin tässä luvussa. 

Taulukko 4.6 Keskimääräinen sopimuksen mukainen ja toteutunut viikkotyöaika, tuntia.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistö-
palvelualat

Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Sopimuksen mukaiset viikkotyötunnit ka. 25,9

(91,5%)
35,4

(97,2%)
20,7

(79,0%)
33,3

(98,2%)
22,8

(89,4%)
36,2

(100,2%)
Toteutuneet viikkotyötunnit ka. 28,3 36,3 26,2 33,9 25,5 36,1

Selite: Suluissa oleva luku kertoo paljonko keskimääräisten sopimuksen mukaisten työtuntien osuuden oli toteutuneista 
viikkotyötunneista.

Sopimuksen mukaisten viikkotyötuntien jakaumasta käy ilmi, että marginaalista osa-
aikatyötä, ts. alle 20 tuntia viikossa tekeviä, on eniten majoitus- ja ravitsemisalalla (28,6 %) 
ja vähiten vähittäiskaupassa (17,5 %). Pitkää, yli 30 viikkotyötunnin osa-aikatyötä tehdään 
puolestaan eniten vähittäiskaupassa (osuus 52 %) ja vähiten kiinteistöpalvelualoilla (20 %). 
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Taulukko 4.7 Osa-aikaisten palkansaajien sopimuksen mukaisten ja toteutuneiden viikkotyötuntien 
jakauma, %.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemisala Kiinteistöpalvelualat
Sopimus Toteutunut Sopimus Toteutunut Sopimus Toteutunut

1−19 h 17,5 11,8 28,6 12,5 25,2 10,5
20−29 h 21,9 16,5 24,0 23,5 26,9 21,7
30−34 h 48,6 41,1 25,7 29,4 16,5 18,2
35–37 h 3,4 9,7 5,1 6,4 3,5 4,1

Selite: Puuttuvia havaintoja paljon toeutuneissa työtunneissa.

4.5.3. Millaista työaikaa haluttaisiin tehdä?

Työntekijäkyselyssä kysyttiin myös sitä, mikä on työntekijöiden toivoma viikkotyöaika, 
jota hän haluaisi tehdä (taulukko 4.8). Sekä vähittäiskaupan alalla että majoitus- ja ra-
vitsemistoiminnassa yli puolet vastanneista (58,1 % ja 50,7 %) ilmoitti haluavansa tehdä 
pidempää työaikaa kuin mitä heidän sopimuksen mukainen työaikansa oli. Tämä on linjassa 
sen kanssa, että näillä kahdella alalla kokoaikatyön puutteen vuoksi osa-aikatyötä tekeviä 
on myös enemmistö vastaajista. Kiinteistöpalvelualan osa-aikaisista työntekijöistä noin 
kolmannes (32 %) halusi tehdä pidempää työaikaa. Osa-aikaisten työntekijöiden keskuu-
dessa esiintyi siis varsin yleisesti halukkuutta tehdä pidempää työaikaa. Niitä osa-aikaisia, 
jotka haluaisivat tehdä osa-aikaisena enemmän työtunteja kuin mitä saavat, voidaan pitää 
alityöllisinä osa-aikatyöntekijöinä (OECD 1987; Haataja et al. 2012).  

Kuinka paljon enemmän työtunteja haluttiin tehdä? Toivottu työaika oli osa-aikaisilla 
työntekijöillä keskimäärin vajaa yksitoista tuntia pidempi kuin työsopimuksen mukainen 
työaika. Osa-aikaisissa työntekijöissä oli myös niitä, jotka halusivat tehdä lyhyempää työ-
aikaa. Tämän ryhmän osuus oli kuitenkin hyvin pieni verrattuna niihin, jotka halusivat 
pidempää työaikaa.

Myös palvelualojen kokoaikaisilta työntekijöiltä kysyttiin heidän työaikatoiveistaan. 
Kokoaikaisina työskentelevien joukossa noin viidenneksellä toivottu viikkotyöaika oli 
pidempi kuin sopimuksen mukaiset tunnit. Lyhyempää viikkotyöaikaa toivoneiden osuus 
oli myös kokoaikaisilla selvästi pienempi kuin pidempää työaikaa haluavien. 
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Taulukko 4.8 Pidempää tai lyhyempää viikkotyöaikaa haluavien osuus osa- ja kokoaikaisista palkan-
saajista kuin mitä sopimuksen mukaiset tunnit ovat, %.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistöpalvelualat

Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Haluaisi tehdä enemmän työtunteja 58,1 17,2 50,7 21,6 32,3 19,2
Haluaisi tehdä vähemmän työtunteja 2,7 4,3 2,4 4,7 5,1 2,6

Vuodelta 2010 olevan eurooppalaisen työolotutkimuksen mukaan EU27-maissa keski-
määrin 38 prosenttia ja Suomessa 39 prosenttia osa-aikaisista työntekijöistä halusi tehdä 
enemmän työtunteja. EU27-maissa vähittäiskaupan alalla, majoitus- ja ravitsemistoimin-
nassa ja kiinteistöpalvelualoilla yhteensä enemmän työtunteja haluavien osuus oli 44,8 
prosenttia eli suurempi kuin kaikilla aloilla keskimäärin. 

Työntekijöille suunnatussa kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, oliko heidän toimipaikkaansa 
palkattu työvoimaa ilman, että lisätunteja olisi tarjottu toimipaikan osa-aikaisille työnte-
kijöille. Työsopimuslain mukaan työnantajan on ennen uuden työvoiman palkkaamista 
tarjottava lisätyötä palveluksessaan oleville osa-aikaisille työntekijöille. Vähittäiskaupan, 
majoitus- ja ravitsemisalan ja kiinteistöpalvelualojen osa-aikaisista työntekijöistä noin 25-
47 prosenttia vastasi 'kyllä' tähän kysymykseen (taulukko 4.9). On hyvä huomata, että myös 
niiden osuus, jotka eivät osanneet sanoa oliko näin tapahtunut, oli myös suuri.

Taulukko 4.9 Onko toimipaikkaan palkattu työvoimaa ilman, että lisätunteja on tarjottu toimipaikan 
osa-aikaisille työntekijöille – osa-aikaisten työntekijöiden vastaukset, %.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemisala Kiinteistöpalvelualat
Kyllä 47,1 38,3 25,0
Ei 29,8 32,8 28,0
Ei osaa sanoa 22,5 28,1 44,3

4.5.4. Työvuorojen sijoittuminen 

Työtuntimäärien ohella työntekijöiden kannalta on merkitystä, kuinka työntekijän tekemät 
työtunnit jakautuvat vuorokauden sisällä sekä eri viikonpäiviin. Palvelualoilla kuten vä-
hittäiskaupassa kaupan aukioloaikojen säätelyssä tapahtuneet muutokset ovat muuttaneet 
myös näiden alojen työntekijöiden työajan sijoittumista eri vuorokauden aikoihin ja eri 
viikonpäiviin. Seuraavassa taulukossa (taulukko 4.10) esitetään kullakin palvelualalla osa- ja 
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kokoaikaisten palkansaajien työvuorojen sijoittuminen vuorokauden sisällä. Mielenkiinnon 
kohteena on myös verrata, poikkeavatko kunkin alan osa- ja kokoaikaisten palkansaajien 
työaikamuodot toisistaan.

Kyselyn mukaan säännöllistä päivätyötä tekee selvästi suurempi osuus kokoaikaisista kuin 
osa-aikaisista työntekijöistä kaikilla kolmella palvelualalla. Verrattuna Kauhanen (2003) 
tuloksiin säännöllisen päivätyön osuus on laskenut vähittäiskaupassa että majoitus- ja ra-
vitsemisalalla. Selkeästi yleisintä se on kiinteistöpalvelualan kokoaikaisilla työntekijöillä, 
joilla osuus on liki 80 prosenttia, kun vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravitsemisalalla 
vastaavat osuudet ovat kyselyn mukaan noin 40 prosenttia ja 34 prosenttia. Sekä vähittäis-
kaupassa että majoitus- ja ravitsemisalalla työvuorot sijoittuvat varsin yleisesti aamu- ja 
ilta-aikoihin siten, että osa-aikaisilla palkansaajille tällainen ’vuorotyö’ on yleisempää kuin 
kokoaikaisille palkansaajille. Työvuorojen sijoittuminen kaikkiin vuorokauden aikoihin 
on tarkastelun kohteena olevista aloista yleisempää majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa 
noin joka viidennellä osa-aikaisella ja noin 14 prosentilla kokoaikaisista työvuorot voivat 
sijoittua eri vuorokauden aikoihin. Työajan tasoittaminen tasoitusjärjestelmän avulla oli 
selkeästi yleisintä vähittäiskaupan työntekijöille (osa-aikaiset 46,1 % ja kokoaikaiset 24,1 %). 

Yksityisten palvelualojen toimintaympäristön muutoksesta kertoo se, että niiden työn-
tekijöiden osuus, joiden työvuorot sijoittuvat kaikkiin viikonpäiviin, siis myös viikonlopun 
päiviin, koskettaa jo valtaosaa vähittäiskaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikaisista 
työntekijöistä (taulukko 4.11). Myös kokoaikaisilla työntekijöillä osuudet ovat kasvaneet 
verrattuna 2000-luvun alun tilanteeseen. Kiinteistöpalvelualan työntekijät eroavat kah-
desta muusta toimialasta siinä, että siellä työvuorojen sijoittuminen kaikille viikonpäiville 
on selvästi harvinaisempaa kuin kahdella muulla palvelualalla. 

Taulukko 4.10 Osa- ja kokoaikaisten palkansaajien työvuorojen sijoittuminen vuorokauden sisällä.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistö-
palvelualat

Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Säännöllinen päivätyö 12,0 40,1 14,5 33,7 53,4 79,5
Säännöllinen iltatyö 4,1 1,6 3,3 4,5 11,8 2,8
Säännöllinen yötyö 0,5 0,8 0,8 4,7 1,4 1,7
Työvuorot sijoittuvat aamu- ja ilta-aikoihin 67,4 51,5 50,6 44,2 24,5 7,3
Työvuorot sijoittuvat kaikkiin vuorokauden aikoihin 8,1 3,5 20,6 13,8 6,8 11,7

Selite: Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaikki heitä koskevat työaikamuotovaihtoehdot.
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Taulukko 4.11 Osa- ja kokoaikaisten palkansaajien työvuorojen sijoittuminen eri viikonpäiviin.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistö-
palvelualat

Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Työvuorot sijoittuvat maanantaista perjantaihin 4,3 12,1 11,3 10,9 37,7 30,7
Työvuorot sijoittuvat kaikkiin viikonpäiviin 67,7 40,9 57,2 44,8 21,9 15,8
Työvuorot sijoittuvat vain viikonloppuihin 0,7 0,2 0,8 0,7 - -

Selite: Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaikki heitä koskevat työaikamuotovaihtoehdot.

Työvuorojen pituus ja sijoittuminen vuorokauden sisällä ja viikon sisällä voi vaihdella 
suurestikin. Kyselyssä tiedusteltiin myös minkä pituisia olivat päivittäiset työvuorot lyhyim-
millään ja pisimmillään. Keskimäärin päivittäisten työvuorojen pituus oli osa-aikaisilla 
työntekijöillä lyhyimmillään alasta riippuen 3,9–5 tuntia ja pisimmillään 7,4–9,7 tuntia 
(ks. taulukko 4.12). Tavanomaisesti oltiin töissä viitenä päivänä viikossa. Viisipäiväinen 
työviikko on yleisin myös osa-aikaisilla työntekijöillä. Toiseksi yleisin on neljän viikko-
työpäivän tekeminen. Majoitus- ja ravitsemisalalla lyhyemmän työviikon tekeminen on 
selvästi yleisempää kuin vähittäiskaupassa. 

Taulukko 4.12 Osa- ja kokoaikaisten palkansaajien päivittäisen työajan keskimääräinen vaihteluväli.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemisala Kiinteistöpalvelualat
Työaika (tunnit) Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Lyhyimmillään, ka. 5,0 5,7 4,8 5,7 3,9 5,2
Pisimmillään, ka. 8,6 9,0 9,7 10,2 7,3 9,9

Kyselyyn pohjautuva työaikamuotojen tarkastelu paljastaa, että näiden alojen osa-
aikatyötä tekevillä työnteko yhdistyy useammin ns. epäsosiaalisiin5 aikoihin kuten ilta-, 
yö- ja viikonlopputyöhön kuin kokoaikatyötä tekevillä. Myös työajan tasoittumisjärjestel-
män piirissä olo on yleisempää vähittäiskaupan ja kiinteistöpalvelualojen osa-aikaisilla, 
ts. työajan pituus ja ajoitus voi vaihdella päivästä ja viikosta toiseen, kunhan se tasoittuu 
keskimäärin jollakin jaksolla. Tulokset ovat samankaltaisia kuin mitä on saatu kaikkia aloja 
koskien (ks. Ojala, Nätti ja Kauhanen 2015). Kyselyaineiston perusteella laskettiin 
kunkin alan osa- ja kokoaikaisille työntekijöille erikseen heidän työaikojensa sijoittumisen 

5 Epäsosiaalisella työajalla tarkoitetaan työaikojen sijoittumista päivittäin tai viikoittain sellaiseen aikaan, 
jolloin useimmat ihmiset eivät ole töissä (Anttila, Oinas ja Nätti 2015).



38

epätyypillisyyttä kuvaava indikaattorimuuttuja, joka saa arvon yksi, jos henkilö teki töitä 
kaikkina seuraavista ’epäsosiaalisista ajoista’: iltaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin, ja arvon 
nolla muutoin. Vähittäiskaupan alalla osa-aikaisista työntekijöistä 57,4 prosentille ja koko-
aikaisista työntekijöistä 34 prosentille tuo indikaattorimuuttuja sai arvon yksi. Vastaavat 
osuudet majoitus- ja ravitsemisalan osa- ja kokoaikaisille työntekijöille olivat 47 % ja 35,7 % 
ja kiinteistöpalvelualojen osa- ja kokoaikaisille työntekijöille 14,4 % ja 9,5 %. 

Tähän yhdistynee myös kyselystä ilmi käynyt tulos, että osa-aikaiset palkansaajat kaikilla 
kolmella palvelualalla kokevat, että heidän työaikansa sopivat huonommin työn ja muun 
elämän yhteensovittamiseen kuin saman palvelualan kokoaikaiset työntekijät. Pienin 
ero on kiinteistöpalvelualojen osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden kokemuksissa. Kiin-
teistöpalvelualojen työtekijöiden kokemukset työaikojen sopivuudesta työn ja perheen 
yhteensovittamiseen olivat näistä kolmesta alasta kaikkein positiivisimmat. Myös kansain-
välisessä tutkimuskirjallisuudessa on saatu vastaavia tuloksia siitä, että myös osa-aikatyön 
sijoittuminen epäsosiaalisiin aikoihin heikentää työn ja muun elämän yhteensovittamista 
(ks. esim. Albertsen et al. 2008 kirjallisuuskatsaus). 

Kun kysyttiin sitä, missä määrin työntekijät voivat itse vaikuttaa työaikoihinsa eri palve-
lualojen osa- ja kokoaikaisten välillä eri kuitenkaan ollut suurempia eroja (kuvio 4.8). Sekä 
osa- ja kokoaikaisissa oli myös melko paljon niitä, jotka kokivat etteivät juurikaan tai ei 
lainkaan voi vaikuttaa työaikoihinsa (osa-aikaisilla noin 44–51 % ja kokoaikaisilla 40–53 %).

Eurooppalaisessa työolotutkimuksessa kysytään myös kuinka työajoista päätetään, 
ts. kuinka paljon työntekijät voivat vaikuttaa työaikoihinsa. Tutkimuksen mukaan sekä 
osa- ja kokoaikaisilla palkansaajilla on Suomessa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa 
työaikoihinsa kuin EU27-maissa keskimäärin. Suomessa osa- ja kokoaikaisista palkansaa-
jista keskimäärin 26,6 ja 40,8 prosenttia ilmoitti, että heillä on liukuva työaika. Vastaavat 
osuudet EU27-maissa olivat osa-aikaisille 18,4 prosenttia ja kokoaikaisille 16,1 prosenttia. 
Kolmella palvelualalla mahdollisuudet liukumiin olivat alhaisemmat sekä osa- että koko-
aikaisille työntekijöille sekä Suomessa että EU27-maissa.
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Kuvio 4.8 Kuinka hyvin työajat sopivat työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.
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Kuvio 4.9 Missä määrin itse pystyy vaikuttamaan työaikoihin.
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4.5.5. Kolmen palvelualan nollatuntisopimuksella työtä tekevät

Nollatuntisopimukset ovat joustava työnteon muoto, jossa työaika voi vaihdella nollan ja 
40 viikkotyötunnin välillä, mutta minimitunnit ovat nolla tuntia. Sovittava yläraja voi kui-
tenkin olla myös pienempi kuin 40 tuntia ja työaikajakso on myös voitu sopia pidemmällä, 
kolmen viikon tarkastelujaksolla6. Työajan joustaminen tarkoittaa käytännössä myös tulojen 
joustamista, koska palkkaus määräytyy tehtyjen työtuntien mukaan. Tällaiset sopimukset 
ovat yleistyneet monissa EU-maissa (EurWork 2015) ja Suomessakin niistä on viime 
aikoina käyty paljon keskustelua. 

Tilastotietoa nollatuntisopimusten yleisyydestä Suomessa ei juuri ole ollut saatavilla 
aiemmin. Siksi ei voida esittää myöskään aikasarjatietoa sen yleisyyden kehittymisestä 
yleensä tai toimialoittaisesti. Tilastotietoa nollatuntisopimuksella työskentelevistä kerät-
tiin ensimmäistä kertaa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä7 vuonna 2014. 
Työvoimatutkimuksen tilaston mukaan niin sanotulla nollatuntisopimuksella työskenteli 
vuonna 2014 keskimäärin noin 83 000 suomalaista 15–64-vuotiasta palkansaajaa eli neljä 
prosenttia kaikista palkansaajista. 68 prosenttia tällaisia työsuhteita tekevistä oli osa-aikaisia 
ja 32 prosenttia kokoaikaisia. Nollatuntisopimuksia tekivät pääosin nuoret. Toimialoittaisesti 
katsottuna nollatuntisopimukset ovat kaikkein yleisimpiä majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa 
nollatuntisopimuksella työskentelevien palkansaajien osuus oli 13 prosenttia palkansaajista.

Olimme kiinnostuneita selvittämään, kuinka yleisiä nollatuntisopimukset ovat tutki-
muksen kohteena olevilla palvelualoilla ja siksi kyselylomakkeeseen sisällytettiin myös 
tätä koskeva kysymys. Kyselyn mukaan nollatuntisopimuksia oli ko. palvelualoilla 4,5–6,5 
prosentilla työntekijöistä. Sekä majoitus- ja ravitsemisalalla ja kiinteistöpalvelualoilla 
nollatuntisopimus oli noin 18 prosentilla osa-aikaisista työntekijöistä, mitä voi pitää melko 
suurena osuutena. Vähittäiskaupan alalla työskentelevistä osa-aikaisista palkansaajistakin 
6,5 prosenttia työskenteli nollatuntisopimuksella. Kokoaikaisista palkansaajista 1,8–3,1 
prosentilla oli nollatuntisopimus. 

Osa-aikaisten osuus alan kaikista nollatuntisopimuslaisista oli 57,5 % vähittäiskaupassa, 
65,6 % kiinteistöpalvelualoilla sekä 80,9 % majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Ne ovat siis 
selvästi yleisempiä osa-aikaisten työntekijöiden keskuudessa myös näillä kolmella palve-
lualalla. Ikäryhmittäin katsottuna nollatuntisopimukset ovat yleisimpiä ko. palvelualojen 
nuorten työntekijöiden keskuudessa. Nollatuntisopimuksen koskevat keskimääräistä 

6 TEM (2013) mukaan nollatuntisopimusta ei ole määritelty laissa ja laajassa merkityksessä nollatunti-
sopimuksella voidaan tarkoittaa erilaisia työaikaa koskevia sopimuksia. Yhteistä sopimuksilla on työ aikaa 
ja työntekoa koskevien ehtojen väljyys ja joustavuus. Eri alojen työehtosopimuksissa voi myös olla nolla-
tuntisopimuksia koskevia määräyksiä. Esimerkiksi kaupan työehtosopimuksen mukaan työsopimuksessa 
tulee sopia keskimääräisestä vähimmäistyöajasta.

7 Työvoimatutkimuksen kysymys oli: "Onko työsopimuksenne niin sanottu nollatuntisopimus, jossa sovit-
tu työtuntien määrä on minimissään nolla tuntia (esimerkiksi 0–29 tuntia/viikkoa)". Kysymys koski vain 
päätyötä.
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useammin myös tarvittaessa töihin kutsuttavia erityisesti majoitus- ja ravitsemisalalla. 
Tällä alalla tarvittaessa töihin kutsuttavia oli non puolet nollatuntisopimuksella olevista. 
Kahdella muulla palvelualalla osuudet olivat selvästi alhaisemmat.

Kuvio 4.10 Nollatuntisopimuksella olevien palkansaajien osuus kolmella palvelualalla, %.
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Nollatuntisopimuksella osa-aikatyötä tekevät ovat varsin usein myös vastentahtoisesti 
osa-aikatyötä tekeviä (osuudet vaihtelivat vähittäiskaupan noin 40 prosentista majoitus- ja 
ravitsemistoiminnan noin 60 prosenttiin), mutta eivät yleisemmin kuin muut osa-aikatyötä 
tekevät. Sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (48,2 %) että kiinteistöpalvelualoilla 
(57,7 %) nollatuntisopimuksella työskentelevien osa-aikaisten toivoma työtuntimäärä oli 
myös usein suurempi kuin heidän toteutunut viikkotyöaikansa. Vähittäiskaupan alalla 
noin 28 prosenttia osa-aikaisista nollatuntisopimuslaisista toivoi saavansa tehdä enemmän 
työtunteja.  

Tilastollisen probit-mallin tulosten mukaan palvelualojen nollatuntisopimuksella 
työskentelyn todennäköisyys on liki viisi prosenttiyksikköä korkeampi 15–24-vuotiailla 
verrattuna vanhempiin ikäluokkiin. Työn osa-aikaisuus ja määräaikaisuus sekä kutsutyö 
lisäävät niin ikään todennäköisyyttä olla nollatuntisopimuslainen.
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4.6. Palkat, muut toimeentulolähteet ja toimeentulo

Palkka on yksi työn laadun keskeisiä mittareita (Green 2006) ja sillä on keskeinen merkitys 
työntekijöiden taloudellisen hyvinvoinnin ja toimeentulon kannalta. Tässä luvussa tarkas-
tellaan, minkälaista palkkaa kolmen palvelualan osa- ja kokoaikaiset työntekijät saavat, 
onko tämä työ heidän pääasiallinen toimeentulolähteensä ja onko heillä samanaikaisesti 
muita toimeentulolähteitä. 

4.6.1. Palkat

Ennen kuin siirrytään katsomaan työntekijäkyselyn tuloksia osa- ja kokoaikaisten työn-
tekijöiden palkoista, tarkastellaan lyhyesti palkkoihin vaikuttavia tekijöitä kyseisillä 
palvelualoilla. Tarkemmat kuvaukset kunkin alan palkkausjärjestelmästä löytyvät kunkin 
kolmen palvelualan työehtosopimuksista. Esimerkiksi vähittäiskaupan alalla kaikkien 
työntekijöiden palkan suuruuteen vaikuttavat työtehtävät, koulutus, palvelusvuodet, lisät 
ja paikkakunta, jossa työtä tehdään (Kaupan alan työehtosopimus 1.5.2014–31.1.2017). 
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevassa työehtosopimuksessa (1.5.2014–
31.1.2017) sekä Kiinteistöpalvelulan työehtosopimuksessa (1.12.2013–31.1.2017) on myös 
lueteltu erilaisia palkkaan vaikuttavia tekijöitä. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita 
koskevassa työehtosopimuksessa osa- ja kokoaikatyötä koskien sopimuksessa todetaan, 
että kokoaikatyöntekijälle maksetaan kuukausipalkkaa ja osa-aikatyöntekijälle maksetaan 
tuntipalkkaa, joka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 159. Kiinteistöpalvelualalla 
tuntipalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 161. Kaupan työehtosopimuksen 
mukaan tuntipalkka saadaan puolestaan jakamalla kokoaikatyöntekjän palkka luvulla 160.

Kullakin kolmella palvelualalla osa-aikaisilla työntekijöillä selkeästi yleisin palkkaus-
muoto on tuntipalkka. Kuukausipalkkaisia osa-aikatyöntekijöitä oli eniten kiinteistöpal-
velualalla, jossa, jossa näiden osuus oli noin 13,1 prosenttia (taulukko 4.13). Vastaavasti 
kokoaikatyöntekijöillä yleisin palkkausmuoto on kuukausipalkka lukuun ottamatta kiin-
teistöpalvelualoja, jossa tuntipalkka om myös kokoaikaisten vallitsevin palkkausmuoto. 
Tämä ei ole muuttunut verrattuna vuoden 2003 kyselyyn (Kauhanen 2003).
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Taulukko 4.13 Osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden palkkausmuoto, %-jakauma.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistöpalvelualat

Palkkausmuoto: Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Tuntipalkka 92,2 30,1 89,7 40,4 76,1 64,8
Viikko tai 14 päivän palkka 0,7 0,6 2,6 1,2 5,4 3,1
Kuukausipalkka 5,6 65,6 4,7 56,5 13,1 29,4
Urakkapalkka tai vastaava - 0,7 - - - 0,7
Muu 0,4 2,1 - 0,3 - 0,3

Taulukossa 4.14 esitetään kyselytutkimuksen mukaiset kunkin alan osa- ja kokoaikaisten 
palkansaajien keskimääräiset bruttokuukausipalkat ilman lomakorvauksia huhtikuussa 
2014. Vähittäiskaupan alalla kokoaikaisten keskimääräinen bruttopakka kuukaudessa 
oli 2 084,1 euroa ja osa-aikaisten 1 398,6 euroa. Majoitus- ja ravitsemisalalla kokoaikaiset 
ansaitsivat keskimäärin 1 957,7 euroa ja osa-aikaiset 1 331,6 euroa. Kiinteistöpalvelualojen 
työntekijöillä keskimääräiset ansiot (1 748,8 euroa ja 1 087,5 euroa) jäävät jälkeen sekä 
vähittäiskaupan että majoitus- ja ravitsemisalan ansioista sekä koko- ja osa-aikaisilla 
työntekijöillä. Taulukosta käy ilmi, että osa-aikaisten keskimääräiset kuukausipalkat olivat 
62,2–68 prosenttia kokoaikaisten keskimääräisistä kuukausiansioista. Osa- ja kokoaikaisten 
työntekijöiden palkkoja vertailtaessa täytyy ottaa huomioon, että osa-aikaisilla työntekijöillä 
tehtyjen työtuntien jakauma on myös paljon laveampi.

Taulukko 4.14 Osa- ja kokoaikaisten bruttopalkka kuukaudessa ilman mahdollisia lomapalkkoja tai 
lomakorvauksia, euroa.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemisala Kiinteistöpalvelualat
Osa-aikainen 1 398,8 (67,1%) 1 331,6 (68 %) 1 087,5 (62,2%)
Kokoaikainen 2 084,1 1 957,7 1 748,3

12,5−12,8 % ei vastannut tähän kysymykseen. Suluissa ilmoitettu luku kertoo paljonko osa-aikaisten keskimääräiset palkat 
olivat kokoaikaisten palkoista.

Kuviossa 4.11 on esitetty osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden kuukausipalkkojen ns. ker-
nel-estimaatit kullekin palvelualalle. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausipalkkajakauma 
on sekä vähittäiskaupassa kapeampi ja korkeampi kuin osa-aikaisilla palkansaajilla mikä 
viittaa siihen, että osa-aikaisilla palkansaajilla esiintyy enemmän eroja kuukausipalkoissa. 
Tämä ei ole yllättävää ottaen huomioon osa-aikaisten palkansaajien suuremman hajonnan 
myös tehdyissä työtunneissa.
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Kuvio 4.11 Kuukausipalkkojen kernel-estimaatit työsuhteen osa- ja kokoaikaisuuden mukaan vähittäis-
kaupassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä kiinteistöpalvelualoilla.
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Kunkin palvelualan työntekijäasemassa olevien palkkahajontaa tutkittiin myös las-
kemalla kuukausipalkoille P90/P10- ja P10/P50-suhdeluvut ja ginikertoimet (taulukko 
4.15). Nämä tunnusluvut laskettiin osa- ja kokoaikaisille palkansaajille erikseen. P90/
P10-suhdeluku kuvaa ylimmän (P90) ja alimman palkkakymmenyksen (P10) palkka-
suhdetta. Palkkakymmenykset saadaan asettamalla kaikki palkansaajat järjestykseen 
heidän palkkatasonsa mukaan ja jakamalla heidät 10 prosentin suuruisiin osiin. P10/
P50-suhdeluku puolestaan kuvaa alimman palkkakymmenyksen palkkasuhdetta keskim-
mäiseen palkkakymmenykseen (P50) ja kertoo palkkaerojen suuruudesta palkkajakauman 
alapäässä. Ginikerroin vertaa jakauman kaikkia havaintoja keskenään laskemalla miten 
kaukana keskimäärin palkkajakauman havainnot ovat toisistaan. Kerroin vaihtelee nollan 
(tasajakauman) ja yhden (täydellisen eriarvoisuuden) välillä. Mitä suurempi arvo, sitä 
epätasaisempi on jakauma. 

Kokoaikaisten palkansaajien kohdalla palkkaerot ovat P90/P50-mittarilla sekä gini-
kertoimella mitattuna hieman suuremmat kiinteistöpalvelualoilla verrattuna kahteen 
muuhun palvelualaan. P90/P10-suhdeluvun mukaan ko. alan työntekijöiden ylimpään 
palkkakymmenykseen kuuluva palkansaaja sai keskimäärin 2,1 kertaa enemmän palkkaa 
kuin alimpaan kymmenykseen kuuluva. Kokoaikaisten työntekijöiden palkkajakauman 
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alapäässä kokoaikaisten palkkaerot ovat hieman suuremmat majoitus- ja ravitsemisalalla 
sekä kiinteistöpalvelualalla. Osa-aikaisten keskuudessa palkkaerot olivat suurempia kuin 
kokoaikaisilla kaikilla kolmella alalla. Osa-aikaisten työntekijöiden suurempaan palkka-
eroon kuukausipalkoissa vaikuttaa toki se, että eroja tehdyissä työtunneissa ei ole vakioitu.

Taulukko 4.15 Palkkahajontaa kuvaavia tunnuslukuja kolmen palvelualan koko- ja osa-aikaisille pal-
kansaajille.

P90/P10 P10/P50 Gini
Vähittäiskauppa:

Kokoaikaiset
Osa-aikaiset

1,929
2,468

0,697
0,545

0,14268
0,1924

Majoitus- ja ravitsemistoiminta:
Kokoaikaiset
Osa-aikaiset

1,787
2,664

0,736
0,500

0,13499
0,21041

Kiinteistöpalvelualat:
Kokoaikaiset
Osa-aikaiset

2,133
2,5

0,716
0,549

0,17617
0,19184

Kuviossa 4.12 esitetään (log)kuukausipalkkojen kehitystä työntekijöiden iän mukaan kol-
mella palvelualalla. Menetelmänä on käytetty kernel- painotettua lokaalista polynomireg-
ressiota, jossa (log)kuukausipalkkaa selitetään työntekijän iällä. Kuvion mukaan palkoissa 
tapahtuu vain hyvin hienoista nousua iän mukaan.
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Kuvio 4.12 (Log)kuukausipalkkojen kehitys iän mukaan kullakin kolmella palvelualalla.
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Kun verrataan kullakin alalla osa- ja kokoaikaisten palkansaajien keskimääräisiä palk-
koja käyttäen kuukausiansiokäsitettä, tulevat erot osa- ja kokoaikaisten työajassa myös 
huomioiduksi. Vakiintuneempi tapa verrata osa- ja kokoaikaisten palkkoja on verrata 
tuntivakioituja palkkoja. Yksityisten palvelualojen tuntiansioita osa- ja kokoaikaisten pal-
kansaajien välillä ovat verranneet mm. Lilja ja Savaja (2013) käyttäen Elinkeinoelämän 
keskusliiton palkka-aineistoja. Heidän tulostensa mukaan osa-aikaisten työntekijöiden 
säännöllisen työajan reaaliset keskituntipalkat ajanjaksolla 2007–2010 olivat selvästi alem-
mat osa-aikaisilla kuin kokoaikaisilla. Kaupan alalla osa-aikaisten keskituntipalkka oli 71 
prosenttia, kiinteistöpalveluissa 74 prosenttia ja marava-alalla 79,3 prosenttia kokoaikaisen 
keskituntipalkasta. Liljan ja Savajan (2013) mukaan suuret erot keskituntipalkoissa 
työsuhteen tyypin mukaan heijastavat sitä, että palkansaajien työtehtävät ovat selkeästi 
eriytyneet näiden työsuhteiden mukaan. 

Aiempien empiiristen tutkimusten mukaan, jossa on tutkittu osa-aikatyön vaikutusta 
palkkaan ja jossa on kontrolloitu erilaisia havaittavissa olevia tekijöitä liittyen myös työ-
tehtäviin, on saatu erilaisia tuloksia liittyen osa- ja kokoaikaisten välisestä palkkaerosta 
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maasta riippuen (ks. tuloksista mm. Hirsch 2005; fernandez-Kranz and rodriquez-
Planas 2009; Kauhanen 2015). Tutkimusnäyttöä on saatu sekä osa-aikaisten pienemmis-
tä tuntipalkoista sekä siitä, että palkkaeroa tuntipalkoissa ei esiinny osa- ja kokoaikaisten 
välillä. 

Hirsch (2005) esittää useita eri syitä, miksi teorian mukaan osa-aikaista työtä tekevien 
tuntivakioidut palkat voivat olla kokoaikatyötä tekevien palkkoja alhaisemmat. Näitä syitä 
ovat erot heterogeenisten työntekijöiden työvoiman tarjonnassa, työnantajien preferenssit, 
kiinteät työvoimakustannukset ja erot työnetsintäkäyttäytymisessä. Erot työvoiman tar-
jonnassa viittaavat siihen, että jotkut työntekijät preferoivat osa-aikatyötä voimakkaasti 
ja ovat siksi valmiita hyväksymään alhaisemman palkan. Tämä yhdistettynä työnantajien 
preferensseihin (kuinka he jakavat työtunnit työntekijöiden kesken) voi tuottaa palkkaeron 
osa- ja kokoaikaisten palkansaajien kesken. Kiinteät työvoimakustannukset, jotka pitävät 
sisällään mm. työvoiman rekrytointi-, koulutus- yms. kustannukset ja työsuhde-etuudet 
( jotka eivät ole yhteydessä työtunteihin), nostavat osa-aikaisen työvoiman kustannuksia 
ja osa-aikaista työtä tekevien alhaisempi palkka kompensoi tätä. 

4.6.2. Useamman työn tekeminen samanaikaisesti

Työntekijäkyselyn mukaan useampaa työtä teki vähittäiskaupassa 15,4, majoitus- ja ravitse-
misalalla 17,4 ja kiinteistöpalvelualalla 13,3 prosenttia vastaajista (taulukko 4.16). Kullakin 
alalla osa-aikaiset palkansaajat ovat yliedustettuina näissä ns. kahden työn tekijöissä, mutta 
myös näiden alojen kokoaikaisilla työntekijöillä oli ilmoituksensa mukaan samanaikaisesti 
useampia työsuhteita. 

Eniten useampaa työtä tekeviä on majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikatyöntekijöiden 
keskuudessa, jossa reilu viidennes (22,3 %) ilmoitti, että heillä oli useampi työsuhde saman-
aikaisesti. Lähes yhtä suuri osuus (21,5 %) oli kiinteistöpalvelualojen osa-aikaisilla. Vähit-
täiskaupan alalla vajaalla 18 prosentilla osa-aikaisista työntekijöistä oli muita työsuhteita. 
Verrattuna Kauhanen (2003) kyselyyn useammassa työsuhteessa työtä tekevien osuus 
oli 2014 kyselyssä suurempi kaikilla kolmella alalla. 

Yleisintä kyselyn mukaan on, että useammassa työsuhteessa samanaikaisesti olevilla on 
päätyön lisäksi yksi toinen työsuhde. Useamman kuin kahden työn tekeminen oli selvästi 
harvinaisempaa. Eniten näitä useamman kuin kahden työn tekijöitä oli kiinteistöpalvelu-
alojen osa-aikaisten työntekijöiden keskuudessa (noin 13 %). 

Näitä lukuja voidaan verrata Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietoon sivu-
työtä tehneiden osuudesta, joka tosin koskee kaikkia työllisiä (palkansaajia ja yrittäjiä). 
Työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa teki vuonna 2014 sivutyötä keskimäärin 3,7 
prosenttia työllisistä. Yleisintä sivutöiden tekeminen Tilastokeskuksen työvoimatutki-
muksen mukaan oli vuonna 2014 koulutuksen (osuus työllisistä 6,2 %), taiteen, viihteen 
ja virkistyksen (osuus 5,9 %), maa-, metsä- ja kalatalouden (osuus 4,5 %) sekä majoitus- ja 
ravitsemistoiminnan (osuus 4,3 %) aloilla.
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Vastentahtoisten ja muista syistä osa-aikatyötä tekevien useamman työn tekemisen ylei-
syydessä oli tilastollisesti merkitsevä ero ainoastaan kiinteistöpalvelualoilla, joissa muusta 
syystä osa-aikatyötä tekevät tekivät yleisemmin kahta työtä.

Empiirisissä, kahden työn tekemistä selvittäneissä tutkimuksissa (mm. Heineck 2009; 
Haataja ja Kauhanen 2014) on havaittu, että työsuhteen osa-aikaisuus lisää toisen työn 
tekemisen todennäköisyyttä, vaikka kontrolloidaan laajaa joukkoa muita havaittavissa ole-
via tekijöitä. Tutkimuskirjallisuuden mukaan päätyön tarjoama liian pieni työtuntimäärä 
ja matala tulotaso ovat yleisimpiä syitä kahden työn tekemiselle, mutta näiden ohella on 
saatu näyttöä myös ns. heterogeenisten työpaikkojen motiivista (Böheim and Taylor 
2004). Haatajan ja Kauhasen (2014) useita EU-maita koskeneen tutkimuksen mukaan 
naisilla kahden työn tekeminen yhdistyy selvästi yleisemmin osa-aikatyön tekemiseen: 
osa-aikatyön tekeminen lisäsi tilastollisesti merkitsevästi naisten todennäköisyyttä tehdä 
kahta työtä noin puolessa tarkastelluista maista mukaan lukien Suomi. 

Taulukko 4.16 Osa-aikaisten ja kokoaikaisten työntekijöiden useamman työn tekeminen, %.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistöpalvelualat

Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Useampi kuin yksi työsuhde 17,6 14,3 22,3 15,7 21,5 12,1
Muiden työsuhteiden lukumäärä:

1
2 tai useampi 

76,1
23,9

94
6

78,9
20,1

80,6
19,4

68,4
31,6

91,2
8,8

Selite: Jakauma koskee vain niitä useamman työn tekijöitä, jotka vastasivat työsuhteidensa lukumäärän.

4.6.3. Muut toimeentulolähteet ja osa- ja kokoaikaisten kokemukset toimeentulosta

Taulukosta 4.17 käy ilmi, että osa-aikaisilla työntekijöillä oli selvästi enemmän muita 
toimeentulolähteitä palkan ohella kuin kokoaikaisilla työntekijöillä kaikilla kolmella pal-
velualalla. Eniten muita toimeentulolähteitä oli kiinteistöpalvelualojen osa-aikaisilla työn-
tekijöillä, joista noin 41 prosenttia ilmoitti jonkun muun toimeentulolähteen. Majoitus- ja 
ravitsemisalan osa-aikaista työntekijöistä 36,5 prosentilla ja vähittäiskaupan osa-aikaisista 
työntekijöistä 25.3 prosentilla oli muita toimeentulolähteitä. Kokoaikaisista työntekijöistä 
muita toimeentulolähteitä oli 5,4–12,0 prosentilla alasta riippuen. Kokoaikaisista työnteki-
jöistä eniten muita toimeentulolähteitä oli kiinteistöpalvelualalla (12,0 %). On esitettykin, 
että osa-aikaisen työn tekemiseen on paras mahdollisuus niillä, joilla on muita toimeen-
tulolähteitä kuten avio- tai avoliitossa olevilla puolison tulot tai opiskelijoilla opintotuki 
(Smith et al. 1998). 
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Tärkeä on myös katsoa muun toimeentulolähteen 'tyyppiä'. Työntekijäkyselyn mukaan 
soviteltua työttömyyspäivärahaa sai yhteensä noin 20–25 prosenttia ko. alojen osa-aikaisista 
palkansaajista. Työttömyysturvalain mukaan soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus 
tietyin edellytyksin työnhakijalla, (i) joka tekee osa-aikaista työtä, mutta ei kuitenkaan, jos 
osa-aikaisuus perustuu työntekijän aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen, (ii) 
jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan 
syyn johdosta tai jonka työnteko on estynyt sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei 
ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa; (iii) joka on vastaanottanut 
enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön; tai (iv) jolla on tuloa työttömyysturvalain 1 
luvun 6 §:n mukaisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä. Soviteltua päivärahaa makset-
taessa saa työaika olla enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän 
enimmäistyöajasta. Osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä tekevien 
osalta työaikaa tarkastellaan neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa pal-
kanmaksurytmistä riippuen. Lyhennettyä työpäivää tekevien osalta työaikaa tarkastellaan 
kalenteriviikoittain, jolloin palkkatiedotkin on toimitettava viikkokohtaisesti. 

Vähittäiskaupan alalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla yksistään opintotukea tai opinto-
tukea yhdistettynä asumistukeen sai noin viidennes osa-aikatyötä tekevistä vastaajista, mikä 
kertoo myös opiskelijoiden merkittävästä osuudesta näiden palvelualojen osa-aikaisista 
työntekijöistä. Noin joka kymmenes osa-aikatyöntekijä ilmoitti myös osa-aikaeläkkeen 
muuna toimeentulolähteenä.

Muissa toimeentulolähteissä on mukana myös pienituloisten täydentäviä tarveharkin-
taisia tukia, joihin osa-aikatyötä tekevät alhaisen palkan vuoksi joutuvat turvautumaan. 
Tällainen tuki on myös asumistuki, joka on kyselyaineiston mukaan yleisin muu toimeen-
tulolähde, kun lasketaan yhteen pelkästään asumistukea saaneiden ja asumistukea ja jo-
takin muuta tukea samanaikaisesti saaneiden osuudet. Lukuun ottamatta vähittäiskaupan 
kokoaikaisia näiden alojen työntekijöistä asumistukea sai vähintäänkin lähes kolmannes 
työntekijöistä. Asumistuen lajeja ovat opiskelijoiden asumislisä, eläkeläisten asumistuki, 
sotilasavustuksen asumisavustus sekä yleinen asumistuki. On hyvä huomioida, että yleistä 
asumistukea myönnetään ruokakunnalle eli samassa asunnossa pysyvästi asuville henki-
löille. Asumismenoiksi voidaan hyväksyä vuokra, vastike, erikseen maksettavat vesi- ja 
lämmityskustannukset, omakotitalon hoitomenot sekä osa asuntolainan koroista. Asu-
mistuen määrä lasketaan vähentämällä asumismenoista ruokakunnan tulojen perusteella 
määräytyvä perusomavastuu. Asumistuki on 80 prosenttia tästä määrästä. Perusomavastuun 
määrään vaikuttavat siis ruokakunnan tulot sekä ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä 
sekä missä asunto sijaitsee. Kaikkein pienituloisimmilla perusomavastuuta ei ole lainkaan 
ja tuki on 80 prosenttia kohtuullisista asumismenoista. 

Muista tuista poiketen toimeentulotuen saanti on harkinnanvaraista ja sen saantiin 
vaikuttavat kotitalouden yhteenlasketut tulot. Kyselytutkimuksemme mukaan kiinteistö-
palvelualojen osa-aikaisista hieman yli 8 prosenttia ilmoitti muuksi toimeentulolähteeksi 
palkan ohella asumis- ja toimeentulotuen tai yksistään toimeentulotuen saamisen, mutta 



50

tällä alalla myös kokoaikaiset työntekijät olivat saaneet toimeentulotukea tai yhdistettyä 
toimeentulotukea ja asumistukea suurin piirtein saman verran. Tilastokeskuksen tulonja-
kotilaston mukaan osa-aikaisilla työntekijöillä toimeentulotuen saaminen on keskimäärin 
yleisempää kuin kokoaikaisilla palkansaajilla ja osa-aikaisten keskimääräinen köyhyysriski 
on suurempi kuin kokoaikaisilla. 

Vaihtoehdon ’jokin muu’ toimeentulolähde vastanneita oli myös runsaasti eritoten 
kokoaikaisten työntekijöiden keskuudessa. Tämän vaihtoehdon alla toimeentulolähteinä 
mainittiin mm. toinen työ, perheen toisen ansaitsijan tulot (puolison tulot), pääomatulot, 
elatusapu ja lapsilisä, leskeneläke, perhe-eläke sekä osittainen hoitoraha.

Taulukko 4.17 On muita toimeentulolähteitä palkan ohella − osuudet muun toimeentulolähteen 
tyypin mukaan, %.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistöpalvelualat

Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Osuus, joilla muita toimeentulolähteitä 25,3 6,2 36,5 9,1 41,5 10,9
Ensisijaiset tulonsiirrot:
Opintotuki 14,6 - 10,1 - 3,3 -
Osa-aikaeläke 10,5 11,1 11,4 2,1 8,1 1,3
Soviteltu työttömyyspäiväraha 14,2 - 10,6 4,1 16,7 5,7
Pienituloisuutta täydentävät tuet:
Asumistuki 11,5 9,6 13,5 28,7 25,0 46,6
Toimeentulotuki 1,0 7,0 - - 4,9 2,8
Muut:
Jokin muu 24,5 64,0 23,7 60,4 35,3 29,5
Edellisten yhdistelmät:
As.tuki + sov. työttömyyspäiväraha 5,2 - 15,2 .- 3,4 -
As.tuki + toimeentulotuki 2,0 - - - 3,2 5,6
As.tuki + opintotuki 9,4 5,0 7,5 4,6 - -
As.tuki + jokin muu 2,0 3,2 7,8 - - 8,4

Edellä kuvatun kaltaisesti tutkimuksen kolmen palvelualan osa-aikaisista työntekijöistä 
merkittävällä osalla on muita toimeentulolähteitä mukaan lukien pienituloisuutta täyden-
tävien sosiaaliturvaetuuksien saantia. Siksi ei ole myöskään yllättävää, että näiden alojen 
osa-aikaiset työntekijät kokivat useammin kuin saman alan kokoaikaiset työntekijät, että 
nykyisellä palkalla on vaikea tai erittäin vaikea tulla toimeen (taulukko 4.18). Yli puolet osa-
aikaisista palkansaajista kaikilla kolmella alalla vastasi näin. Vähittäiskaupan osa-aikaisista 53,9 
prosenttia, majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikaisista 58,1 prosenttia ja kiinteistöpalvelualojen 
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osa-aikaisista 51,9 prosenttia ilmoitti, että palkalla on vaikea tai erittäin vaikea tulla toimeen. 
Kokoaikaisilla vastaavat luvut olivat 36,6, 31,9 ja 53,4 prosenttia. Tilastollisesti merkitsevä ero 
löytyy vähittäiskaupan ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan aloilla siinä, kuinka suuri osuus 
osa- ja kokoaikaisista työntekijöistä kokee näin. Sen sijaan kiinteistöpalvelualoilla vastaavaa 
eroa ei löytynyt. 

 
Taulukko 4.18 Kuinka hyvin nykyisellä palkalla tulee toimeen, %.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistöpalvelualat

Nykyisellä palkalla: Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Tulee hyvin toimeen 1,9 6,0 3,3 4,5 1,4 3,6
Tulee toimeen 39,1 55,7 36,1 57,7 30,9 40,1
On vaikea tulla toimeen 40,6 30,2 41,7 23,9 29,0 38,7
On erittäin vaikea tulla toimeen 13,3 6,4 16,4 8,0 22,9 14,7
En osaa sanoa 1,9 0,8 0,9 1,7 10,8 2,1

Selite: Loput edellisten yhdistelmiä ja puuttuvia havaintoja. 

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tutkimuksen (bielenski et al. 2002) 
mukaan useampi haluaisi tehdä osa-aikatyötä, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. 
Kuitenkin kyselystä kävi ilmi, että harvemmalla halukkaista olisi todellisuudessa varaa 
ryhtyä osa-aikaiseksi työntekijäksi. Pääasiassa osa-aikatyö on mahdollista niille, joilla on 
muita toimeentulon lähteitä kuten puolison tulot, opintotuki tai osa-aikaeläke (Smith 
et al. 1998). Osa-aikaisessa työsuhteessa työskentelevän kannalta on tärkeää, pystyykö 
hän saamaan riittävän toimeentulon työstään itsensä ja perheensä elättämiseen. Tässä 
tutkimuksessa selvitettiin osa-aikatyötä myös tästä näkökulmasta: minkälaista palkkaa 
osa-aikaiset työntekijät saavat, onko osa-aikatyö tekijänsä pääasiallinen toimeentulo ja 
onko sen rinnalla muita toimeentulon lähteitä. Osa-aikaisen toimeentulon kannalta on 
tärkeä myös se, minkälaiseksi osa-aikaisen työntekijän sosiaaliturvaetuudet, kuten työttö-
myyspäiväraha, sairauspäiväraha yms. muodostuvat, kun niihin joudutaan turvautumaan. 
Pidemmällä aikavälillä toimeentulon kannalta merkitystä on myös sillä, minkälaisen eläk-
keen osa-aikatyö kerryttää.
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4.7. Osa-aikaisten työntekijöiden työsuhteiden kestot ja työmarkkina-
siirtymät

Osa-aikatyön yleistyminen on lisännyt kiinnostusta tutkia myös näiden työsuhteiden 
tekemisen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia yksilön näkökulmasta. Yksi keskeinen 
tutkimuskysymys liittyy siihen, minkälaisia ovat osa-aikatyötä tekevien työurat ja miten 
osa-aikatyön tekeminen vaikuttaa myöhempään työuraan. Sekä työntekijöiden että yri-
tysten kannalta ei suinkaan ole yhdentekevää, minkälaiseksi palvelualoilla osa-aikatyötä 
tekevien työurat muodostuvat. 

Kyselyaineistossa meillä ei ole käytettävissä osa-aikatyötä tekevistä palkansaajista aika-
sarjatietoa, jonka avulla voisimme seurata näiden henkilöiden työuria yli ajan. Aineiston 
tietosisältö mahdollistaa kuitenkin tarkastella sitä, kuinka kauan näiden alojen osa-aikaiset 
työntekijät ovat nykyisessä työsuhteessaan työskennelleet ja kuinka suuren osan työurastaan 
henkilöt ovat ylipäänsä olleet osa-aikaisissa työsuhteissa. Kyselyaineiston perusteella voim-
me myös arvioida sitä, kuinka monelle alalla kokoaikaisessa työsuhteessa työskentelevälle 
osa-aikatyö toiminut siltana kokoaikatyöhön. 

Vähittäiskaupan alan osa-aikaisten työntekijöiden nykyisen työsuhteen keskimääräinen 
pituus oli 7,9 vuotta, kun se kokoaikaisilla oli keskimäärin 9,9 vuotta. Työsuhteen medi-
aani osa-aikaisilla oli 4,8 vuotta ja kokoaikaisilla 6,3 vuotta. Majoitus- ja ravitsemisalalla 
osa-aikaisten työntekijöiden meneillään olevien työsuhteiden pituus oli keskimäärin 6,4 
vuotta ja kokoaikaisten 6,5 vuotta. Vastaavasti työsuhteen keston mediaani oli osa-aikaisille 
2,3 vuotta ja kokoaikaisille 3,7 vuotta. Kiinteistöpalvelualoilla nykyisen työsuhteen pituus 
oli keskimäärin 7,2 vuotta sekä osa- että kokoaikaisille työntekijöille ja työsuhteen keston 
mediaanit olivat 4,1 vuotta. Suurimmat erot osa- ja kokoaikaisten palkansaajien nykyisten 
työsuhteiden keskimääräisissä kestoissa löytyvät kyselyn mukaan vähittäiskaupasta.

Kuviossa 4.13 esitetään kunkin alan osa- ja kokoaikaisten työsuhteiden tähänastisten 
työsuhteiden keston jakaumat. Odotetusti osa-aikaisilla työntekijöillä lyhemmän aikaa 
kestäneiden työsuhteiden osuus on suurempi kuin kokoaikaisilla työntekijöillä. Kiinteis-
töpalvelualoilla erot osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden työsuhteiden keston jakaumissa 
ovat pienempiä kuin kahdella muulla alalla. Alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuus 
on selvästi suurin majoitus- ja ravitsemisalalla. 
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Kuvio 4.13 Osa- ja kokoaikaisten palkansaajien meneillään olevien työsuhteiden tähänastisen keston 
jakauma, %.
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4.7.1. Kuinka kauan osa-aikaiset työntekijät ovat työskennelleet osa-aikaisena koko
työuran aikana?

Osa-aikaisena työskentelyn pysyvyydestä näillä palvelualoilla saadaan jonkinlainen käsitys 
katsomalla, kuinka kauan osa-aikaiset työntekijät ovat työskennelleet osa-aikaisena koko 
tähänastisen työuransa aikana (kuvio 4.14). Alle viisi vuotta osa-aikaisena työskennellei-
den osuus vaihteli vähittäiskaupan noin 32 prosentista majoitus- ja ravitsemisalan noin 59 
prosenttiin. Yli viisi vuotta osa-aikaisena koko työuransa aikana työskennelleitä on eniten 
vähittäiskaupan alalla (osuus noin 68 %) ja vähiten majoitus- ja ravitsemisalalla (osuus 
noin 39 %). Osa-aikaisten työntekijöiden ikärakenne vaikuttaa myös tähän.
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Kuvio 4.14 Kuinka kauan nykyisessä työsuhteessa osa-aikaista työtä tekevät työskennelleet osa-aikaisena 
koko työuransa aikana, %-jakauma.

Alle vuosi 1-5-v. Yli 5-10v Yli 10v.

1,1
5,3 6,1

30,5

53,6

46,3

28,2

17,8
23,2

40,1

21,4 21,9

0

10

20

30

40

50

60

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemisala Kiinteistöpalvelualat

%

Työuran osa-aikaisuuden astetta voidaan tarkastella myös laskemalla, kuinka suuri 
osuus kunkin työntekijän tähänastisesta työurasta muodostuu osa-aikaisesta työstä. Tämä 
osa-aikaisuusaste on saatu jakamalla osa-aikaisena työskentelyn kesto koko työelämässä 
oloajan pituudella. Osa-aikaisuuden keskimääräiset asteet kullakin kolmella palvelualalla 
on esitetty taulukossa 4.19 nykyisessä työsuhteessa osa-aikaisena ja kokoaikaisena työs-
kenteleville erikseen. 

Taulukosta käy ilmi, että palvelualojen osa-aikaiset työntekijät ovat työskennelleet keski-
määrin noin 52−67 prosenttia koko työurastaan osa-aikaisina. Suurin osa-aikaisuuden aste 
on vähittäiskaupan osa-aikaisilla (66,9 %) ja pienin kiinteistöpalvelualojen osa-aikaisilla 
palkansaajilla (52 %). Nuorilla, alle 30-vuotiailla osuus on suurempi kuin yli 30-vuotiailla 
kaikilla kolmella palvelualalla. Osa-aikatyön toimimisesta jossakin määrin väylänä koko-
aikatyöhön kertoo se, että alojen kokoaikaisista työntekijöistä noin 23−43 prosenttia oli 
myös työskennellyt osa-aikaisena työuransa aikana. Kokoaikaisista työntekijöistä, jotka ovat 
aiemmin työskennelleet osa-aikaisena, osa-aikaisen työn osuus koko työuran ajasta vaihteli 
kiinteistöpalvelualojen noin 29 prosentista majoitus- ja ravitsemisalan 37,5 prosenttiin. 

Verrattuna Kauhanen (2003) kyselyn tuloksiin, osa-aikaisten osa-aikaisuuden aste oli 
muutaman prosenttiyksikön korkeampi vuoden 2014 kyselyssä vähittäiskaupassa ja ma-
joitus- ja ravitsemisalalla ja vastaavasti alhaisempi kiinteistöpalvelualoilla. Kokoaikaisilla 
osa-aikaisuuden aste oli hieman alhaisempi kaikilla aloilla.
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Taulukko 4.19 Työuran osa-aikaisuuden aste, %.

Nykyisessä työsuhteessa: Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistöpalvelualat

Osa-aikainen 66,9 63,6 52,0
Kokoaikainen 36,3 37,5 28,9

Selite: Kunkin työntekijän kohdalla osa-aikaisuuden aste on laskettu jakamalla työssäoloaika osa-aikaisessa työssä koko 
työelämässä oloajalla. 

4.7.2. Mistä osa-aikaiseen ja kokoaikaiseen työsuhteeseen on siirrytty?

Taulukossa 4.20 esitetään osa- ja kokoaikaisille palkansaajille erikseen, mitä henkilö teki 
ennen nykyisen työsuhteen alkua. Tämän tiedon perusteella voidaan myös arvioida osa-
aikaisten työsuhteiden toimimista väylänä palvelualan kokoaikaiseen työhön. Vähittäis-
kaupan kokoaikaisista työntekijöistä 16,3 prosenttia ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan 
kokoaikaisista 15,4 prosenttia oli edellisessä työsuhteessa työskennellyt osa-aikaisena joko 
pysyvässä tai määräaikaisessa työsuhteessa. Kiinteistöpalvelualoilla vastaava osuus oli kah-
deksan prosenttia. Vastaavat osuudet olivat suurempia Kauhanen (2003) tulosten mukaan. 

Yleisimmin nykyiseen kokoaikatyöhön oli siirrytty toisesta vakituisesta kokoaikatyöstä 
ja opinnoista lukuun ottamatta kiinteistöpalvelualoja, joilla kokoaikatyöhön oli siirrytty 
toiseksi yleisemmin työttömyydestä. Osa-aikaisten palkansaajien osalta nykyistä osa-
aikatyötä edelsi opiskelu noin 17–23 prosentilla vastaajista. Tämä kertoo osin myös opis-
kelijoiden työssäkäynnistä opintojen ohessa. Osa-aikaisiin työsuhteisiin oli siirrytty jonkin 
verran myös kokoaikaisista vakituisista työsuhteista. Yleisintä kokoaikaisista vakituisista 
työsuhteista osa-aikaisiin työsuhteisiin siirtyminen oli kiinteistöpalvelualoilla, jossa liki 
neljännes oli siirtynyt osa-aikatyöhön vakituisesta kokoaikatyöstä. Koska siirtymisen 
syistä ei ole tietoa, ei voida päätellä, onko siirtyminen oma valinta vai ei. Työttömyys osa-
aikatyötä edeltävänä tilana oli 11,6–15,1 prosentilla kyselyyn vastaajista. Vastentahtoisesti 
osa-aikatyötä tekevillä työttömyydestä osa-aikatyöhön siirtyneiden osuus oli suurempi 
kuin muista syistä osa-aikatyöstä tekevillä. Tämä viittaa siihen, että vastentahtoisesti osa-
aikatyötä tekevillä osa-aikatyö olisi vaihtoehto työttömyydelle useammin kuin muista 
syistä osa-aikatyötä tekevillä.

Kyselyn mukaan niitä työntekijöitä oli verraten vähän, jotka olivat siirtyneet osa-aikaiseen 
työsuhteeseen kodin- tai lastenhoitotöistä. Sama tilanne oli havaittavissa myös siirtymissä 
kokoaikaiseen työsuhteeseen. Palvelualojen osa-aikatyö ei siis tämän kyselyn perusteella 
näyttäydy kotona olleille kovin yleisenä väylänä takaisin työelämään (ks. myös Salmi ym. 
2015 pienten lasten äitien suhtautumisesta osa-aikatyöhön).
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Taulukko 4.20 Mitä teki ennen nykyisen työsuhteen alkua, %.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistöpalvelualat

Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Vakituinen ja kokoaikainen työ 14,8 37,2 16,4 34,7 24,2 48,7
Vakituinen ja osa-aikainen työ 17,3 10,5 19,0 9,4 13,5 4,6
Määräaikainen ja kokoaikainen työ 5,8 8,4 10,1 9,8 7,3 8,8
Määräaikainen ja osa-aikainen työ 8,7 5,8 6,3 6,0 5,1 3,4
Työttömyys 15,1 10,9 12,7 10,7 11,6 16,4
Opiskelu 23,1 14,9 19,5 16,8 16,8 5,9
Varusmiespalvelus 0,5 1,4 0,9 0,5 - 2,4
Hoitamassa kotia tai lapsia 5,6 3,5 2,8 2,4 7,1 3,6
Muu 4,6 3,4 5,9 4,6 6,6 2,9

Lähde: Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla -kyselytutkimus.

Aiemman Suomea koskevan tutkimuskirjallisuuden mukaan osa-aikatyö toimii jossakin 
määrin väylänä kokoaikaiseen työhön (Santamäki-Vuori ja Sauramo 1990; Nätti 
1995; Oinas 2011), mutta henkilöiden ominaisuuksien mukaan siirtymissä löytyy eroja. 
Muun muassa nuorilla, koulutetuilla ja vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevillä osa-aikatyö 
toimii ponnahduslautana keskimääräistä useammin (Oinas 2011). Kyyrän (2010) mukaan 
soviteltu työttömyyspäiväraha auttoi osa-aikatyötä tekeviä miehiä siirtymään säännölliseen 
työhön, mutta naisille vastaavaa vaikutusta ei havaittu. Osa-aikaisten kokoaikatyöhön siir-
tymisasteesta Suomessa antaa kuvaa myös työvoimatutkimuksen aineisto vuodelta 2013, 
jossa seurattiin 1. haastattelukerralla osa-aikatyötä tehneiden palkansaajien työmarkkina-
asemaa puolentoista vuoden ajan yhteensä viidellä haastattelukerralla. Viimeisellä haastat-
telukerralla noin 25 prosenttia osa-aikatyötä ensimmäisellä haastattelukerralla tehneistä 
oli siirtynyt kokoaikatyöhön (Nätti ym. 2016).  

Eri Euroopan maita koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että osa-aikatyö toimii pon-
nahduslautana kokoaikatyöhön, mutta kuitenkin rajoitetusti (O’Reilly and Bothfeld 
2002; Buddlemeyer et al. 2005; Nergaard 2010). Yhdysvalloista on saatu erisuuntaisia 
tuloksia sille, kuinka hyvin osa-aikainen työ toimii väylänä pysyvään työsuhteeseen (ks. 
esim. Jacobs 1993; Blank 1994; Houseman 1995; Williams 1995). 

OECD (2010) vertasi vuotuisia siirtymiä osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön (keskiarvo 
2004−2006). Tämän EU-maavertailun mukaan Suomessa keskimäärin noin 30 prosenttia 
osa-aikatyötä tekevistä siirtyi kokoaikatyöhön, mikä oli selvästi EU:n keskiarvoa (24,8 %) 
korkeampi luku (kuvio 4.15). Samoin myös siirtymiä osa-aikatyöstä työmarkkinoiden ul-
kopuolelle (18,8 %) oli keskimäärin enemmän kuin EU-maissa (13,5 %). On hyvä muistaa, 
että Suomessa vastentahtoisen osa-aikatyön osuus on myös korkeampi kuin EU-maissa 
keskimäärin, mikä vaikuttaa myös pyrkimyksiin siirtyä kokoaikatyöhön.
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Kuvio 4.15 Mihin osa-aikatyöstä siirrytään (2004–2006 keskiarvo)? 
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Lähde: OECD 2010, 244.

Osa-aikatyöhön liittyvät heikommat urakehitysmahdollisuudet voivat heikentää mah-
dollisuuksia siirtyä kokoaikatyöhön. Myös kunkin maan institutionaaliset tekijät, jotka 
vaikuttavat työmarkkinoiden toimintaan, voivat myös vaikuttaa siirtymiin osa- ja kokoai-
katyön välillä samoin kuin ne vaikuttavat myös muihin työntekijävirtoihin. (OECD 2010).

 Työmarkkinoiden segmentaatioteorian mukaan työmarkkinat ovat jakautuneet primää-
risiin ja sekundäärisiin työmarkkinoihin. Näitä työmarkkinoilla vallitsevat erilaiset työsuh-
teen ehdot mitä tulee mm. palkkaukseen, etenemismahdollisuuksiin ja työsuhdeturvaan. 
Niistä osa-aikaisista työpaikoista, joita voidaan luonnehtia sekundääristen työmarkkinoiden 
työpaikoiksi, olisi teorian mukaan hankalampaa siirtyä kokoaikaiseen työhön (Rubery 
1994). On kuitenkin hyvä muistaa, että työmarkkinoiden lohkoutumiseen ja sen muotoon 
ja asteeseen vaikuttaa myös kunkin maan institutionaalinen toimintaympäristö kuten 
lainsäädäntö ja sopimusjärjestelmät.

4.7.3.  Halukkuus tehdä samaa työtä mutta kokoaikaisena

Kyselytutkimuksessa tiedusteltiin myös osa-aikaisten tekijöiden halukuutta tehdä samaa 
työtä kokoaikaisessa työsuhteessa ja kokoaikaisilta työntekijöiltä halukkuutta tehdä samaa 
työtä osa-aikaisena. Tulosten mukaan liki 58 prosenttia vähittäiskaupan ja majoitus- ja 
ravitsemisalan sekä noin 46 prosenttia kiinteistöpalvelualan työntekijöistä haluaisi tehdä 
samaa työtä kokoaikaisena (ks. kuvio 4.16). Kullakin kolmella palvelualalla kokoaikaisten 
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halukkuus tehdä samaa työtä osa-aikaisena oli paljon vähäisempää ja osuudet jäivät alle 
10 prosentin. 

Osa-aikaisten halukkuus tehdä samaa työtä kokoaikaisena oli selvästi suurempaa niillä 
osa-aikaisilla, jotka ilmoittivat tekevänä osa-aikatyötä kokoaikatyön puutteen vuoksi. 
Näiden ns. vastentahtoisten osa-aikaisten kokoaikatyöhalukkuus vaihteli majoitus- ja 
ravitsemisalan 73,1 prosentista vähittäiskaupan 75,1 prosenttiin. 

Myös sukupuolen ja ikäryhmän mukaan löytyi eroja. Vähittäiskaupan alalla ja majoi-
tus- ja ravitsemistoiminnassa osa-aikatyötä tekevät naiset haluaisivat keskimäärin miehiä 
enemmän tehdä samaa työtä kokoaikaisena. Tämä saattaa kertoa siitä, että miehet kokevat 
osa-aikatyön näillä aloilla enemmän välivaiheen työksi. Majoitus- ja ravitsemisalalla osa-
aikatyötä tekevien kohdalla tilanne oli erilainen: miehet halusivat jopa naisia yleisemmin 
tehdä samaa työtä kokoaikaisessa työsuhteessa. Iällä on myös merkitystä kokoaikatyö-
halukkuuteen. Merkille pantavaa on, että iäkkäämpien, yli 54-vuotiaiden osa-aikaisten 
keskuudessa kokoaikatyöhalukkuus on merkittävästi vähäisempää kuin nuoremmilla 
ikäryhmillä.   Halukkuus vaihtaa kokoaikaisesta työstä osa-aikaiseen samoissa tehtävissä 
oli hieman suurempi naisilla (8,7 %) kuin miehillä (7,9 %), mutta ei tilastollisesti merkitse-
västi. Kauhanen (2003) kyselyn mukaan kokoaikatyötä tekevien halukkuudessa vaihtaa 
osa-aikatyöhön oli suurempi ero naisten ja miesten kesken.

Kuvio 4.16 Osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden halukkuus tehdä samaa työtä kokoaikaisena/osa-
aikaisena, %.
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4.8. Työn sisällöllinen laatu kolmen palvelualan osa- ja kokoaikaisessa
työssä 

Työpaikan laatu koostuu työn piirteistä, jotka edistävät työntekijöiden hyvinvointia (Green 
2006). Työntekijöiden kokema hyvinvointi on määritelty kirjallisuudessa laajasti työnteki-
jöiden työn kokemuksen ja työssä toimimisen kokonaislaaduksi (Warr 1987; Kauhanen 
2012). Sekä työhyvinvoinnissa että työpaikkojen laadussa on kyse hyvin moniulotteisesta 
ilmiöstä, johon kuuluu monta eri osa-aluetta ja subjektiivisia ja objektiivisia että indi-
kaattoreita8 (ks. tarkemmin esim. Kauhanen 2009). Green (2006) pitää työn laadun 
avainindikaattoreina seuraavia työn piirteitä: palkkaus, osaaminen ml. elinikäinen oppi-
minen ja urakehitys, työn autonomia ml. harkintavalta tehtävien ja ajankäytön suhteen, 
työsuorituksen intensiivisyys, työllisyyden ja terveyden turva (riskit) ja oikeudenmukaisuus. 
Green ja Mostafa (2012) puolestaan erottelevat työn laadussa neljä ulottuvuutta: (i) 
palkka, (ii) näkymät: työn varmuus, urakehitysmahdollisuudet ja työsuhteiden laatu, (iii) 
työn sisällöllinen laatu: työn edellyttämä taidot ja vaikutusmahdollisuudet työssä, työn 
sosiaalinen ja fyysinen ympäristö sekä työnteon intensiteetti sekä (iv) työaikaan liittyvä 
laatu: kesto, ajoitus ja joustavuus. 

Näistä työn laadun piireistä edellä käsiteltiin jo palkkausta sekä työaikojen laatua (työaiko-
jen sijoittuminen ja joustavuus). Tässä luvussa tarkastelun painopiste on työn sisällöllisen 
laadun eri ulottuvuuksien tarkastelussa. 

4.8.1. Koulutus-, kehittymis- ja etenemismahdollisuudet työssä

Mahdollisuutta kehittyä ja oppia työssä on korostettu yhtenä keskeisimmistä työn laadun 
piirteistä ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä (Gallie 2003; Kalleberg et al. 
2009). Mahdollisuus kehittyä työssä on myös yhdistetty organisaatioiden tuottavuuteen 
ja menestykseen (Nätti ym. 2011). Työpaikkakohtaiseen koulutukseen pääsyllä ja myö-
hemmällä palkkakehityksellä on myös osoitettu olevan selvä positiivinen yhteys (Nätti 
ym. 2011). Myös EU:n politiikkalinjauksissa on korostettu kaikille työntekijöille yhtäläisten 
koulutus- ja kehittymismahdollisuuksien tärkeyttä.

Kyselytutkimuksessamme työntekijöiden kehittymis-, koulutus- ja etenemismahdol-
lisuuksista tiedusteltiin seuraavilla kysymyksillä: i) Onko teillä työpaikassanne hyvät, 
jonkinlaiset vai heikot mahdollisuudet kehittää itseänne?; ii) Onko teillä nykyisessä työ-
paikassa hyvät, jonkinlaiset vai heikot mahdollisuudet saada ammattitaitoa kehittävää 
koulutusta? sekä iii) Onko teillä nykyisessä työpaikassanne hyvät, jonkinlaiset vai heikot 
etenemismahdollisuudet? 

8 Eri tahot (esimerkiksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, OECD ja ILO) ovat käyttäneet työ-
elämän laadun kuvaamiseen erilaisia kehikoita ja indikaattoreita, eikä kirjallisuudessa ole olemassa mitään 
konsensusta sille, mitä kaikkia muuttujia työelämän laadun kuvailussa pitäisi käyttää. 
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Taulukossa 4.21 on esitetty kunkin edellä mainitun muuttujan osalta keskiarvot osa- ja 
kokoaikaisille työntekijöille erikseen. Tilastollisesti merkitseviä eroja osa- ja kokoaikaisten 
välillä löytyy kehittymismahdollisuuksissa kaikilla kolmella alalla siten, että kokoaikaisten 
työntekijöiden arviot olivat positiivisempia. Myös koulutus- ja etenemismahdollisuuksissa 
kokoaikaiset työntekijät arvioivat tilanteensa paremmaksi kuin samalla palvelualalla osa-
aikaisena työskentelevät, mutta tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi vain majoitus- ja 
ravitsemisalalla osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden kesken. Nämä keskiarvot ovat sekä osa- 
että kokoaikaisille työntekijöille alhaisempia verrattuna vuoden 2013 työolotutkimuksen 
kaikkien alojen osa- ja kokoaikaisten keskiarvoihin (Ojaka, Nätti ja Kauhanen 2015).

Taulukko 4.21 Kehittymis-, koulutus- ja etenemismahdollisuudet työssä, keskiarvo (asteikko 1–3, 
1=heikot, 2=jonkinlaiset, 3=hyvät).

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistöpalvelualat

Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Kehittymismahd. ka. 1,72 1,83** 1,66 1,86** 1,63 1,82*
Koulutusmahd. ka. 1,74 1,71 1,49 1,63* 1,73 1,83
Etenemismahdollisuudet. ka. 1,43 1,47 1,37 1,55* 1,44 1,48

Selite: *** tilastollisesti merkitsevä 1 %:n, ** tilastollisesti merkitsevä 5%:n ja * tilastollisesti merkitsevä 10 %:n merkitse-
vyystasolla.

Työn osa-aikaisuuden merkitystä koetuille kehittymis-, etenemis- ja koulutusmahdolli-
suuksille tutkittiin ordered probit-malleilla, jossa selitettävinä muuttujina olivat koetut ke-
hitys-, etenemis– ja koulutusmahdollisuudet ja selittävinä muuttujina työn osa-aikaisuuden 
(1=osa-aikainen) ohella oli vastaajien sukupuoli (1=nainen), ikä (3 ryhmää: 15–24-v., 25–54-v. 
ja 55–64-v.), koulutusaste (3 ryhmää: perusaste, keskiaste, korkea-aste), alle 18-vuotiai-
den lasten lukumäärä, siviilisääty (1=naimisissa/avoliitossa), työsuhteen määräaikaisuus 
(1=määräaikainen), työsuhteen kesto, toimipaikan koko ja maakunta (1=Uusimaa). Koska 
selitettävä muuttuja oli Likert-asteikollinen muuttuja, joka voi saada arvot 1=heikot, 
2=jonkinlaiset ja 3=hyvät, malliksi valittiin ordered probit- malli (ks. esim. Greene 1997). 

Indikaattorimuuttuja osa-aikainen sai kaikissa malleissa negatiivisen kertoimen, joka 
kertoo siitä, että osa-aikaisilla työntekijöillä on suurempi todennäköisyys pitää kehitys-, 
etenemis- ja koulutusmahdollisuuksiaan työssä heikkoina verrattuna kokoaikaisiin. Mutta 
kerroin oli tilastollisesti merkitsevä vain kehittymismahdollisuuksia koskevassa mallissa.

Tulosten tulkinnan selkiyttämiseksi laskettiin estimoitujen ordered probit- mallien pe-
rusteella kullekin palvelualalle ennustetut todennäköisyydet sille, että osa- ja kokoaikainen 
työntekijä kokee kehittymis-, etenemis- ja koulutusmahdollisuutensa heikoiksi, jonkin-
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laisiksi tai hyviksi, kun muut muuttujat ovat keskiarvoissaan. Nämä ennustetut todennä-
köisyydet on esitetty kuvioissa 4.17–4.19. Näiden todennäköisyyksien perusteella voidaan 
verrata eroja osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden todennäköisyyksissä pitää kehittymis-
mahdollisuuksiaan työssä hyvinä. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikaiselle 
työntekijälle laskettu ennustettu todennäköisyys pitää kehitysmahdollisuuksiaan työssä 
hyvinä oli 13,5 % ja vastaava todennäköisyys kokoaikaiselle työntekijälle 18,8 %. Kaikilla 
kolmella alalla osa-aikaisten työntekijöiden ennustetut todennäköisyydet pitää kehitty-
mismahdollisuuksiaan hyvänä työssä olivat alhaisempia kuin kokoaikaisilla työntekijöillä.

Ennustettuja todennäköisyyksiä katsottaessa huomiota kiinnittää se, että arviot ete-
nemismahdollisuuksista ovat selvästi heikompia kuin arviot kehitysmahdollisuuksista 
tai koulutusmahdollisuuksista kaikilla kolmella alalla. Ennustettu todennäköisyys pitää 
etenemismahdollisuuksia hyvänä oli alle 10 prosenttia sekä osa- että kokoaikaisille työn-
tekijöille kaikilla kolmella palvelualalla.

Vastaavasti estimoinnit tehtiin myös siten, että osa-aikaiset työntekijät oli jaettu osa-
aikatyön tekemisen syyn mukaan vastentahtoisesti ja muusta syystä osa-aikatyötä tekeviin. 
Tulosten mukaan nimenomaan vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevät kokevat kehittymis- 
ja etenemismahdollisuutensa työssä heikommaksi kokoaikaisiin verrattuna. Muusta syystä 
osa-aikatyötä tekevien ja kokoaikaisten välillä ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. 
Koetuissa koulutusmahdollisuuksissa tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt kumman-
kaan osa-aikatyötä tekevän ryhmän ja kokoaikaisten työntekijöiden välillä.

Kuvio 4.17 Ennustetut todennäköisyydet pitää kehitysmahdollisuuksia työssä huonoina, jonkinlaisina 
ja hyvinä – laskettu estimoiduista ordered probit-mallista.
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Kuvio 4.18 Ennustetut todennäköisyydet pitää etenemismahdollisuuksia työssä huonoina, jonkinlaisina 
ja hyvinä – laskettu estimoidusta ordered probit-mallista.
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Kuvio 4.19 Ennustetut todennäköisyydet pitää koulutusmahdollisuuksia huonoina, jonkinlaisina ja 
hyvinä – laskettu estimoidusta ordered probit-mallista.
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Työnantajan maksamaan koulutukseen viimeisen kahdentoista kuukauden aikana oli 
osallistunut 23–38 prosenttia ko. alojen työntekijöistä (ks. taulukko 4.22). Alhaisin osuus 
oli majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikaisilla (23 %) ja korkeimmat osuudet vähittäiskaupan 
osa- ja kokoaikaisilla työntekijöillä, joista 37–38 prosenttia ilmoitti osallistuneensa työn-
antajan maksamaan koulutukseen viimeisen 12 kuukauden aikana. Osa- ja kokoaikaisten 
työntekijöiden koulutukseen osallistumisessa oli selkein ero majoitus ja ravitsemisalalla. 

Verrattuna Kauhasen (2003) vastaaviin osuuksiin ko. palvelualoilla koulutukseen osal-
listuneiden osuudet ovat pysyneet melko samalla tasolla samoin kuin myös alakohtaiset 
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erot osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden välillä työnantajan maksamaan koulutukseen 
osallistumisessa. Poikkeuksen muodostavat kiinteistöpalvelualojen kokoaikaiset työntekijät, 
joilla 2003 kyselyssä koulutukseen osallistuneiden osuus oli selvästi korkeampi verrattuna 
vuoden 2014 kyselyyn.

Miltä tilanne näyttää, kun työnantajan maksamaan koulutukseen osallistumista näillä 
kolmella alalla verrataan Tilastokeskuksen vuoden 2013 työolotutkimuksen lukuihin? 
Työolotutkimuksen mukaan keskimäärin 61 prosenttia suomalaisista palkansaajista oli 
osallistunut työnantajan maksamaan koulutukseen, mutta tässä esiintyi suuria eroja 
sosioekonomisen aseman ja aiemman koulutuksen mukaan. Eniten koulutusta saavat 
ylemmät toimihenkilöt (72 %), kun työntekijäasemassa työkoulutukseen osallistuminen 
on vähäisempää (41 %) (Sutela ja Lehto 2014). Samoin julkisella sektorilla työnantajan 
tarjoama koulutus on yleisempää (emt. 2014). Jos verrataan työntekijäasemassa olevien 
palkansaajien koulutukseen osallistumiseen keskimäärin, kyselymme antamat osuudet 
ovat kolmella palvelualalla alhaisemmat. 

Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuminen on vuoden 2010 eurooppalaisen 
työolotutkimuksen mukaan suurempaa Suomessa sekä osa-aikaisten että kokoaikaisten 
työntekijöiden keskuudessa kuin EU27-maissa keskimäärin. Sekä Suomessa että EU27-
maissa osa-aikaiset työntekijät osallistuvat kuitenkin keskimäärin vähemmän työnantajan 
maksamaan koulutukseen kuin kokoaikaiset. Myös kolmella palvelualalla (vähittäiskauppa, 
majoitus- ja ravitsemistoiminta ja kiinteistöala) EU27-maissa on havaittavissa samansuun-
tainen ero osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden välillä.

Taulukko 4.22 Osallistunut viimeisen 12 kk:n aikana työnantajan maksamaan koulutukseen, osuus (%)

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemisala Kiinteistöpalvelualat
Osa Koko Osa Koko Osa Koko

Osuus 35,5 38,1 23,0 33,7** 30,0 33,3

Selite: *** tilastollisesti merkitsevä 1 %:n , ** tilastollisesti merkitsevä 5%:n ja * tilastollisesti merkitsevä 10 %:n merkitse-
vyystasolla.

Työsuhteen osa-aikaisuuden vaikutusta työnantajan maksamaan koulutukseen osallistu-
miseen tutkittiin myös tilastollisen mallin avulla. Tilastollisessa probit-mallissa selitettävänä 
muuttujana oli työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuminen, joka sai arvon yksi 
jos vastaaja oli viimeisen kahdentoista kuukauden aikana osallistunut työnantajan maksa-
maan koulutukseen ja arvon nolla muutoin. Työsuhteen osa-aikaisuuden ohella mallissa 
kontrolloitiin vastaajien sukupuoli, ikä, koulutusaste, alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä, 
siviilisääty, työsuhteen määräaikaisuus, toimipaikan koko ja maakunta. Estimoinnit tehtiin 
kullekin kolmelle toimialalle erikseen. 
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Kuviossa 4.20 on esitetty mallista lasketut ennustetut todennäköisyydet kunkin alan osa- 
ja kokoaikaisille työntekijöille osallistua työnantajan maksamaan koulutukseen, kun muut 
muuttujat ovat keskiarvoissaan. Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistumisessa 
oli selkeä tilastollisesti merkitsevä ero ainoastaan majoitus- ja ravitsemisalan osa- ja ko-
koaikaisten työntekijöiden välillä. Alan osa-aikaisten todennäköisyys osallistua tällaiseen 
koulutukseen oli 12,4 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin alan kokoaikaisilla työntekijöillä.

Osa-aikatyön vaikutusta työnantajan maksamaan koulutukseen osallistumiseen tutkit-
tiin myös mallissa, jossa osa-aikaiset työntekijät oli jaettu osa-aikatyön tekemisen syyn 
mukaan vastentahtoisesti ja muusta syystä osa-aikatyötä tekeviin. Vähittäiskaupan alalla 
kummankaan osa-aikatyötä tekevien ryhmän ja kokoaikaisten välillä ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää eroa koulutukseen osallistumisen todennäköisyydessä. Majoitus- ja ravitsemis-
toiminnassa muusta syystä osa-aikatyötä tekevillä oli pienempi todennäköisyys osallistua 
koulutukseen, mutta vastentahtoisista osa-aikatyötä tekevillä ei. Kiinteistöpalvelualoilla 
puolestaan vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevillä oli pienempi todennäköisyys, mutta 
muusta syystä osa-aikatyötä tekevillä ei.

Kuvio 4.20 Ennustettu todennäköisyys osallistua työnantajan maksamaan koulutukseen.
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4.8.2  Vaikutusmahdollisuudet työssä

Työn itsenäisyys ja vaikutusmahdollisuudet työssä ovat myös työn laadun avainpiirteitä 
(Green 2006) ja niitä on myös pidetty työn piirteinä, jotka voivat auttaa selviytymään 
vaativissakin olosuhteissa (Lehto ja Sutela 2008). Työn autonomia riippuu työn or-
ganisoinnin tavasta, erityisesti työn kontrollin muodoista ja johtamistavoista (Nätti ym. 
2011). Empiirisissä tutkimuksissa on havaittu työn autonomian vaikuttavan positiivisesti 
työtyytyväisyyteen (esim. Bauer 2004) sekä työntekijöiden luottamukseen ja työn sisäl-
töön perustuvaan motivaatioon (Appelbaum et al. 2000). (Kauhanen ja Nätti 2015).

Palvelualojen työntekijäkyselyssä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työssä kar-
toitettiin seuraavien työn piirteiden osalta: minkä verran voi vaikuttaa mitä työtehtäviin 
kuuluu, missä järjestyksessä tekee työnsä, työtahtiin, työmenetelmiin, töiden jakoon ih-
misten kesken, kenen kanssa työskentelee ja laitehankintoihin. Taulukossa 4.23 on esitetty 
kunkin piirteen osalta vastausten keskiarvot osa- ja kokoaikaisille työntekijöille. Vaiku-
tusmahdollisuuksien aste vaihteli vaikutusosiosta riippuen. Esimerkiksi vastaajat kokivat 
pystyvänsä vaikuttamaan suuremmassa määrin siihen, missä järjestyksessä tekevät työnsä 
kuin esimerkiksi siihen, mitä kuuluu työtehtäviin. Osa-aikaista työtä tekevien kokemukset 
vaikutusmahdollisuuksista olivat heikompia verrattuna kokoaikaisiin palkansaajiin monen 
ulottuvuuden suhteen erityisesti vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravitsemisalalla.

Taulukko 4.23 Vaikutusmahdollisuudet työssä eri ulottuvuuksien suhteen, keskiarvo (asteikko 1–4, 1=ei 
lainkaan, 2=jonkin verran, 3=melko paljon, 4=paljon).

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistö-
palvelualat

Vaikutusmahdollisuudet siihen: Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Mitä kuuluu työtehtäviin, ka. 1,88 2,07** 1,89 2,09** 2,00 2,12
Missä järjestyksessä tekee työnsä, ka. 2,32 2,67*** 2,57 2,90** 2,80 2,90
Työtahtiin, ka. 2,19 2,42** 2,15 2,41** 2,45 2,64*
Työmenetelmiin, ka. 2,19 2,53*** 2,34 2,68** 2,54 2,69
Miten työtehtävät jaetaan ihmisten kesken, ka. 1,91 2,13** 1,88 2,22** 1,87 2,09*
Keiden kanssa työskentelee, ka. 1,51 1,77*** 1,42 1,72** 1,63 2,09**
Laitehankintoihin, ka. 1,48 1,73*** 1,49 1,72** 1,86 1,87

Selite: *** tilastollisesti merkitsevä 1 %:n , ** tilastollisesti merkitsevä 5%:n ja * tilastollisesti merkitsevä 10 %:n merkitse-
vyystasolla.

Edellä esitetyistä vaikutusmahdollisuuksien eri osa-alueista muodostettiin 7-osai-
nen summamuuttuja kuvaamaan työn autonomiaa. Summamuuttuja luotettavuus on 
Cronpachin alphan (82,1) mukaan kohtalaisen hyvä. Summamuuttujan keskiarvot olivat 
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myös tilastollisesti merkitsevästi pienempiä kunkin kolmen alan osa-aikaisilla työntekijöillä 
verrattuna saman alan kokoaikatyötä tekeviin. 

Työsuhteen osa-aikaisuuden vaikutusta työn autonomiaan selvitettiin tilastollisella 
ordered probit-mallilla, jossa selittävänä muuttujana oli edellä muodostettu summamuut-
tuja työn autonomiasta (1=heikko, 2=jonkinlainen, 3=hyvä). Työsuhteen osa-aikaisuuden 
ohella mallissa kontrolloitiin vastaajien sukupuoli, ikä, koulutusaste, alle 18-vuotiaiden 
lasten lukumäärä, siviilisääty, työsuhteen määräaikaisuus, toimipaikan koko ja maakunta. 
Estimoinnit tehtiin kullekin kolmelle toimialalle erikseen. 

Kuviossa 4.21 esitetään tilastollisen mallin perusteella lasketut ennustetut todennäköi-
syydet sille, että voi vaikuttaa paljon työhönsä kunkin alan osa- ja kokoaikatyötä tekeville 
erikseen. Kuviosta käy ilmi, että osa-aikatyötä tekevillä ennustettu todennäköisyys hyvästä 
työn autonomiasta on selkeästi alhaisempi kuin kokoaikaisilla työntekijöillä. Kolmen 
palvelualan välillä löytyy myös eroja. Eniten vaikutusmahdollisuuksia työhön on kiinteis-
töpalvelualojen työntekijöillä. Tällä alalla sekä osa- että kokoaikaisilla palkansaajilla arviot 
ovat positiivisempia kuin kahden muun palvelualan työntekijöillä. 

Kuvio 4.21 Voi vaikuttaa paljon työhönsä – ennustetut todennäköisyydet osa- ja kokoaikaisille työn-
tekijöille.
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Vastaavat estimoinnit tehtiin myös tehden jako vastentahtoisesti ja muusta syystä osa-
aikatyötä tekeviin. Vaikutusmahdollisuuksissa työhön (työn autonomiassa) löytyi tilastolli-
sesti merkitseviä eroja molempien osa-aikatyötä tekevien ryhmän ja kokoaikaisten välillä9. 
Kaikista kolmesta työntekijäryhmästä (kokoaikaiset, vastentahtoisesti ja muusta syystä 
osa-aikatyötä tekevät) vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevät kokivat mahdollisuutensa 
vaikuttaa työhönsä heikommaksi kaikilla kolmella palvelualalla (ks. kuvio 4.22).

Kuvio 4.22 Voi vaikuttaa paljon työhönsä – ennustetut todennäköisyydet vastentahtoisesti ja muusta 
syystä osa-aikatyötä tekeville sekä kokoaikaisille työntekijölle.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemisala

Kiinteistöpalvelualat
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9 Majoitus- ja ravitsemisalan mallissa muusta syystä osa-aikatyötä tekevien ja kokoaikatyötä tekevien välillä 
tilastollisesti merkitsevää eroa ei kuitenkaan ollut.
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4.8.3. Työn vaihtelevuus

Työn sisällölliseen laatuun ja työssä viihtymiseen vaikuttaa myös se, kuinka vaihtelevaksi 
työ koetaan. On aiempaa tutkimusnäyttöä siitä, että mielenkiintoinen ja stimuloiva työ 
pitää ihmiset todennäköisemmin pidempään työelämässä.

Kuviosta 4.23 käy ilmi, että työn vaihtelevuuden kokemuksissa löytyy eroja osa- ja ko-
koaikaisten palkansaajien välillä kaikilla kolmella palvelualalla. Osa-aikaiset palkansaajat 
kokevat työnsä keskimäärin hieman yksitoikkoisemmaksi kuin saman alan kokoaikatyötä 
tekevät. Suurimmat erot löytyivät kiinteistöpalvelualalla, jossa työnsä erittäin tai melko 
yksitoikkoisena kokevien osa-aikatyöntekijöiden osuus oli noin 10 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin kokoaikaisilla. 

Kuvio 4.23 Työn vaihtelevuus, %.
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Selite: Vk = vähittäiskauppa, Mara = majoitus- ja ravitsemistoiminta, Kipa = kiinteistöpalvelut.

Seuraavassa kuviossa on esitetty kunkin alan työntekijöille estimoiduista ordered 
probit- malleista lasketut ennustetut todennäköisyydet pitää työtä vaihtelevana, kun muut 
muuttujat ovat keskiarvoissaan. Vastaavissa estimoinneissa, joissa osa-aikaiset työntekijät 
oli jaettu vastentahtoisesti ja muista syistä osa-aikatyötä tekeviin havaittiin, että sekä vas-
tentahtoisesti että muista syistä osa-aikatyötä tekevillä oli suurempi todennäköisyys pitää 
työtään enemmän yksitoikkoisena kokoaikaisiin verrattuna.



69

Kuvio 4.24 Ennustetut todennäköisyydet pitää työtä vaihtelevana (melko tai erittäin vaihtelevana), %.
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4.8.4. Työn ruumiillinen ja henkinen rasittavuus ja kiireen kokeminen

Koko palkansaajakuntaa koskevan vuoden 2013 työolotutkimuksen mukaan (Sutela ja 
Lehto 2014) viiden viime vuoden aikana työn ruumiillinen rasittavuus on vähentynyt. 
Niiden palkansaajien osuus, jotka pitivät työtään fyysisesti erittäin tai melko raskaana oli 
32 prosenttia, kun edellisessä, vuoden 2008 työolotutkimuksessa vastaava osuus oli 35 
prosenttia. Ruumiillisessa rasittavuudessa löytyy kuitenkin suuria eroja ammattiaseman 
ja koulutustason mukaan. Ammattiryhmiin, joissa yli puolet piti työtään ruumiillisesti 
erittäin tai melko raskaana, kuuluivat palvelualoilta mm. palvelu- ja myyntityön tekijät, 
keittiötyöntekijät (67 %) ja siivoojat (70 %). 

Palvelualan työntekijöille suunnatun kyselymme mukaan fyysisesti melko tai erittäin 
rasittavaksi työnsä kokivat eniten kiinteistöpalvelualalla työskentelevät osa- ja kokoaikaiset 
työntekijät (53,2 % ja 54,7 %)10 sekä majoitus- ja ravitsemisalan kokoaikaiset työntekijät 

10 Kiinteistöpalvelualoilla katsoimme myös erikseen siivoojien ammattiryhmää ja heistä 66,3 prosenttia 
koki työnsä erittäin tai melko raskaaksi fyysisesti, mikä oli suunnilleen samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 
2013 työolotutkimuksessa saatu tulos.
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(56,2 %) (kuvio 4.25). Suurimmat erot osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden kokemuksissa 
työn fyysisessä raskaudessa olivat majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöillä (ero 10,7 pro-
senttiyksikköä). 

Kaikkiaan kyselyssä mukana olleiden palvelualojen palkansaajat kokivat työnsä fyysisesti 
raskaammaksi kuin mitä palkansaajat keskimäärin kokivat vuoden 2013 työolotutkimuksen 
mukaan. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, koska työolotutkimuksen mukaankin työ koettiin 
ruumiillisesti raskaammaksi tietyissä työntekijäammateissa. 

Kun kyselymme mukaan kiinteistöalan työntekijät kokivat näistä kolmesta alasta työnsä 
fyysisesti raskaimmaksi, niin työn henkisen raskauden suhteen oli päinvastoin (kuvio 4.26). 
Tämän alan sekä osa- että kokoaikaisissa työntekijöissä oli vähemmän niitä, jotka kokivat 
työnsä melko tai erittäin raskaaksi henkisesti (32,5 % ja 34,4 %). Yleisimmin työ koettiin 
henkisesti raskaaksi (melko tai erittäin raskaaksi) majoitus- ja ravitsemisalalla (osa-aikaiset 
45 % ja kokoaikaiset 46,2 %).  

Kun kontrolloitiin havaittavissa olevien taustatekijöiden vaikutus, tilastollisesti mer-
kitseviä eroja työn fyysisesti tai henkisesti raskaaksi kokemisessa ei esiintynyt osa- ja 
kokoaikaisten työntekijöiden välillä.

Vuoden 2013 työolotutkimuksen mukaan keskimäärin 48 prosenttia palkansaajista piti 
työtään henkisesti raskaana. Kaikkia aloja koskeva keskiarvo on hieman korkeampi kuin 
ko. palvelualoilla, ja siihen voi vaikuttaa se, että työn henkinen rasittavuus näyttäisi melko 
vahvasti liittyvän paljon koulutusta vaativiin, ylempien toimihenkilöiden työhön (Sutela 
ja Lehto 2014).  

Kuvio 4.25 Työn ruumiillinen rasittavuus, %.
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Kuvio 4.26 Työn henkinen rasittavuus, %.
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Selite: Vk = vähittäiskauppa, Mara = majoitus- ja ravitsemistoiminta, Kipa = kiinteistöpalvelut.

Palvelualoja koskevia eroja tutkimuksessamme voi osaltaan selittää myös se, kuinka 
intensiivistä työteko on, ts. kuinka paljon aloilla koetaan kiirettä. Työ koettiin henkisesti 
raskaimmaksi majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa erittäin tai melko usein kiirettä kokevia oli 
selvästi eniten näistä kolmesta alasta (yli 70 %) (kuvio 4.27). Sutela ja Lehto (2014) mu-
kaan työn henkinen rasittavuus on varsin selvästi yhteydessä myös kiireen haittaavuuteen 
ja kiirettä paljon kokeneet kokivat keskimääräistä useammin työnsä henkisesti rasittavaksi. 
Henkiseen rasittavuuteen vaikuttavat myös muut osatekijät, jotka voivat liittyä paitsi työn 
luonteeseen myös organisaatioon ja työilmapiiriin (emt. 2014).

Ylipäänsä kiireen kokemisessa ei löytynyt suuria eroja osa- ja kokoaikaisten työntekijöi-
den välillä millään kolmesta palvelualasta. Kiirettä koki melko tai erittäin usein vähintään 
puolet sekä osa- että kokoaikaisista palkansaajista kaikilla kolmella palvelualalla. Melko tai 
erittäin usein kiirettä kokeneiden osuus vaihteli kiinteistöpalvelualojen noin 50 prosentista 
majoitus- ja ravitsemisalan yli 70 prosenttiin. Alojen järjestys kiireen kokemisessa oli sama 
myös Kauhanen (2003) kyselyssä, joskin melko tai erittäin usein kiirettä kokeneiden 
osuudet olivat hieman alhaisempia verrattuna vuoden 2014 kyselyyn.
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Kuvio 4.27 Kiireen kokeminen, %.
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Selite: Vk = vähittäiskauppa, Mara = majoitus- ja ravitsemistoiminta, Kipa = kiinteistöpalvelut.

4.8.5. Työn turvattomuus ja fyysisen väkivallan uhka

Kyselyn mukaan valtaosa vastaajista kaikilla kolmella alalla ei lainkaan koe työssään tur-
vattomuuden tunnetta tai fyysisen väkivallan uhkaa. Poikkeuksena ovat vähittäiskaupan 
osa-aikaiset työntekijät, joista vain alle puolet (noin 48 prosenttia) ilmoitti ettei koskaan 
koe turvattomuuden tunnetta tai väkivallan uhkaa.  

Niiden työntekijöiden osuus, jotka viikoittain tai useita kertoja vuodessa ilmoittivat ko-
kevansa turvattomuutta ja väkivallan uhkaa, vaihteli kiinteistöpalvelualojen osa-aikaisten 
4,3 prosentista vähittäiskaupan osa-aikaisten työntekijöiden 15,4 prosenttiin. Vähittäis-
kaupan alalla osa-aikaiset työntekijät kokivat turvattomuutta viikoittain tai useita kertoja 
vuodessa kokoaikaisia enemmän (15,4 % ja 9,3 %), kun taas kiinteistöpalvelualalla tilanne 
oli päinvastoin (4,3 % ja 8,5 %). Majoitus- ja ravitsemisalalla osa- ja kokoaikaisten työnte-
kijöiden välillä ei ollut suuria eroja turvattomuuden kokemisessa. Vähiten turvattomuutta 
kokivat kiinteistöpalvelualoilla työskentelevät, mikä selittynee sillä, että kahdella muulla 
alalla työhön kuuluu keskimäärin enemmän asiakkaiden kanssa tekemisessä olemista, 
millä on merkitystä turvattomuuden ja fyysisen uhan lisääntymisen kanssa (ks. Sutela 
ja Lehto 2014). 

Turvattomuuden ja väkivallan uhan kokemista työssä katsottiin myös sukupuolen mukaan 
ja havaittiin, että keskimäärin naiset kokevat miehiä useammin uhkaa (41,4 % ja 21, 8 %). 
Verrattuna vuoden 2013 työolotutkimuksen kaikkia aloja koskeviin tuloksiin palvelualo-
jen kyselymme mukaan turvattomuuden ja väkivallan uhan kokeminen palvelualoilla on 
yleisempää kuin keskimäärin kaikkien palkansaajien keskuudessa. 



73

Kuvio 4.28 Turvattomuuden tai fyysisen väkivallan uhan kokeminen työssä.
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Selite: Vk = vähittäiskauppa, Mara = majoitus- ja ravitsemistoiminta, Kipa = kiinteistöpalvelut.

4.8.6. Työssä viihtymistä edistävät työn piirteet ja työhyvinvointia edistävät ohjelmat

4.8.6.1. Työssä viihtymistä edistävät työn piirteet

Työntekijöille suunnatussa kyselytutkimuksessa kysyttiin myös eri työn piirteistä (19 eri 
piirteestä) lisäävätkö ne työntekijöiden nykyisessä työssä viihtymistä. Huolimatta alakohtai-
sista eroista ja eroista osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden välillä seuraavat tekijät nousivat 
yleisesti kärkeen työssä viihtymistä lisäävien tekijöiden joukossa: suhteet työkavereihin, 
työpaikan henki, miellyttävät asiakkaat, työn itsenäisyys ja työpaikan varmuus. Työn 
kiireettömyyttä ja uralla etenemistä ei sen sijaan pidetty yhtä yleisesti työssä viihtymistä 
tekijänä. Taulukossa 4.24 on listattu kullakin alalla kuuden kärki työn eri piireistä, jotka 
vastaajat yleisimmin vastasivat lisäävän työssä viihtyvyyttä.
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Taulukko 4.24 Nykyisessä työssä viihtymistä edistävät tekijät kolmella palvelualalla työn osa-aikaisuuden 
mukaan – 6 eniten mainittua tekijää.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemisala Kiinteistöpalvelualat
Osa Koko Osa Koko Osa Koko

1. Suhteet työ-
tovereihin

1. Suhteet työ-
tovereihin

1.Miellyttävät 
asiakkaat

1. Suhteet työ-
tovereihin

1. Työn itsenäi-
syys

1. Työn itsenäi-
syys

2. Miellyttävät 
asiakkaat

2. Työpaikan 
varmuus

2. Suhteet työ-
tovereihin

2. Miellyttävät 
asiakkaat

2. Miellyttävät 
asiakkaat

2. Suhteet työ-
tovereihin

3. Työpaikan 
henki

3. Työn itsenäi-
syys

3. Työpaikan 
henki

3. Työn itsenäi-
syys

3. Suhteet työ-
tovereihin

3. Aikaansaami-
sen ja hyödylli-
syyden tunne

4. Työn mielen-
kiintoisuus

4. Työn mielen-
kiintoisuus

4. Uusien asioi-
den oppiminen

4. Työn mielen-
kiintoisuus

4. Työpaikan 
henki

4. Työajat

5. Työpaikan 
varmuus

5. Aikaansaami-
sen ja hyödylli-
syyden tunne

5. Aikaansaami-
sen ja hyödylli-
syyden tunne

5. Työpaikan 
henki

5. Aikaansaami-
sen ja hyödylli-
syyden tunne

5. Miellyttävät 
asiakkaat

6. Aikaansaami-
sen ja hyödylli-
syyden tunne

6. Työpaikan 
henki

6. Työn mielen-
kiintoisuus

6. Aikaansaami-
sen ja hyödylli-
syyden tunne

6. Työpaikan 
varmuus

6. Työpaikan 
henki

4.8.6.2. Työhyvinvointia edistävät hankkeet ja niiden arvioitu vaikutus 

Kyselyssä selvitettiin myös, kuinka laajalti tutkimuksessa mukana olleilla palvelualoilla on 
ollut käynnissä työhyvinvointia edistäviä hankkeita ja kuinka hyvin ne ovat työntekijöiden 
arvioiden mukaan onnistuneet edistämään työhyvinvointia, työkykyä ja työmotivaatiota 
Taulukosta 4.25 käy ilmi, että vähittäiskaupan alalla kyselyyn vastanneista reilu kolmannes 
ilmoitti, että työpaikalla oli viimeisen 12 kuukauden aikana ollut käynnissä työhyvinvointia 
edistäviä hankkeita. Majoitus ja ravitsemisalalla ja erityisesti kiinteistöpalvelualoilla osuudet 
olivat alhaisempia verrattuna vähittäiskauppaan. Lomakkeessa kysyttiin myös sitä, minkä-
laisista hankkeista oli kysymys. Yleisempien vastauksien joukossa olivat mm. liikuntasetelit, 
liikuntapäivät, tykypäivät, hieronta, virikesetelit, työn ergonomian kartoitukset, jumppa ja 
terveysluennot, virkistyspäivät, työtyytyväisyyskyselyt, työhyvinvointiseuranta sekä kehi-
tyskeskustelut. Myös tyky-kuntoutus ja ASLAK-kuntoutus tulivat esille useissa vastauksissa. 

Taulukko 4.25 Työpaikalla ollut käynnissä työhyvinvointia edistäviä hankkeita viimeisen 12 kuukauden 
aikana, %.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemisala Kiinteistöpalvelualat
Osa-aikainen 35,2 27,6 23,4
Kokoaikainen 36,0 31,3 27,0
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Kyselyssä vastaajia pyydettiin myös arvioimaan sitä, onko hankkeella ollut vaikutusta 
vastaajan kokemaan työhyvinvointiin, työmotivaatioon tai työkykyyn. Vastaajista noin 30−67 
prosenttia koki työhyvinvointinsa parantuneen hankkeiden seurauksena. Hankkeilla oli 
myös työkykyä parantava vaikutus noin 25−86 prosentin mielestä. Eri aloista positiivisimmat 
näkemykset hankkeiden vaikutuksesta oli kiinteistöpalvelualojen vastaajilla, mikä voi osin 
johtua myös siitä, minkälaisiin työhyvinvointia edistäviin hankkeisiin on osallistuttu. On 
hyvä myös huomata, että moni vastaajista ei pystynyt arvioimaan vaikutuksia.

Taulukko 4.26 Työhyvinvointia edistävän hankkeen vaikutukset – kyllä-vastausten osuudet.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistö-
palvelualat

Työhyvinvointia 
edistävän hankkeen seurauksena:

Osa Koko Osa Koko Osa Koko

Työhyvinvointini on lisääntynyt 31,5 29,8 33,6 23,5 54,3 67,2
Työmotivaationi on kasvanut 26,7 28,3 33,2 18,8 52,3 46,7
Työkykyni on parantunut 25,3 26,2 33,0 24,5 84,9 85,9
Työn ja muun elämän yhteen-
sovittaminen on parantunut 

20,1 22,1 34,3 19,5 63,0 59,0

Lähiesimiehen johtaminen on parantunut 33,9 25,6 33,6 18,2 33,9 25,6

Selite: Tässä taulukossa on raportoitu kyllä-vastausten osuudet. Niiden osuus, jotka vastasivat en osaa sanoa oli myös 
merkittävä. Tähän vastasivat vain ne, jotka olivat osallistuneet työhyvinvointia edistäviin hankkeisiin.

4.9. Koettu työtyytyväisyys

Työntekijöiden kokemalla työtyytyväisyydellä on merkitystä paitsi siksi, että se on itsessään 
hyvä asia, myös siksi, että sillä on kansainvälisen kirjallisuuden mukaan havaittu olevan 
vaikutusta työmotivaatioon ja työntekijöiden sairauspoissaoloihin (esim. Keller 1983; 
Tharenou 1993), työpaikan vaihtoon (esim. Akerlof et al. 1988), työpaikan vaihtoai-
keisiin (Böckerman ja Ilmakunnas 2009) ja eläköitymispäätöksiin. Sillä on havaittu 
olevan myös selkeä yhteys yritysten tuottavuuteen (mm. Böckerman ja Ilmakunnas 
2010; Kauhanen 2012). 

Kuvion 4.29 mukaan valtaosa sekä osa- ja kokoaikaisista työntekijöistä kullakin palvelu-
alalla on tyytyväisiä (melko tai erittäin tyytyväisiä) työhönsä. Kokoaikaisilla työntekijöillä 
työhönsä melko tai erittäin tyytyväisten yhteenlaskettu osuus vaihteli kiinteistöpalvelualo-
jen noin 76 prosentista vähittäiskaupan 81 prosenttiin. Osa-aikaisilla työntekijöillä vastaava 
vaihteluväli oli vähittäiskaupan 68 prosentista majoitus- ja ravitsemisalan 71,6 prosenttiin. 
Osa-aikaisten työtekijöiden keskuudessa työhönsä tyytyväisten osuus on siis pienempi ja 
työhönsä melko tai erittäin tyytymättömien osuus suurempi. Sekä vähittäiskaupassa että 



76

majoitus- ja ravitsemisalalla osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden kokema ero työtyytyväi-
syydessä on myös tilastollisesti merkitsevä.

Kuvio 4.29 Osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden kokema työtyytyväisyys, %.
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Kun kontrolloitiin havaittavissa olevien henkilöön, työpaikan ominaisuuksiin sekä työn 
laadun piirteisiin (koulutukseen osallistuminen, hyvät kehittymis- ja etenemismahdolli-
suudet) liittyvien tekijöiden vaikutus, osa- ja kokoaikaisten kokemassa työtyytyväisyydessä 
oli edelleen tilastollisesti merkitsevä ero (kuvio 4.30). Myös koetussa työtyytyväisyydessä 
vastentahoisesti osa-aikatyötä tekevien ja kokoaikatyötä tekevien välillä oli tilastollisesti 
merkitsevä ero, mutta muusta syystä osa-aikatyötä tekevien ja kokoaikatyötä tekevien 
välillä eroa ei esiintynyt.
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Kuvio 4.30 Ennustettu todennäköisyys olla erittäin tyytyväinen työhönsä.
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4.10. Uuden työn etsinnän yleisyys ja siihen vaikuttavat tekijät

Osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden vaihtuvuutta ennakoi se, kuinka moni työntekijä on 
viimeisen kuuden kuukauden aikana hakenut uutta työtä. Tutkimuskirjallisuuden mukaan 
uuden työn etsimiseen taustalla on monenlaisia tekijöitä (ks. Souza-Posa and Hennen-
berger 2004). Nämä tekijät voidaan luokitella kolmeen eri ryhmään: henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin kuten sukupuoli, ikä, koulutustaso ja siviilisääty, työhön liittyviin omi-
naisuuksiin kuten työaika, palkka, onko johtotehtävissä ja toimipaikan koko sekä työhön 
liittyviin subjektiivisiin kokemuksiin kuten työtyytyväisyys, työn henkinen ja ruumiillinen 
raskaus sekä kehittymismahdollisuudet työssä.

Kyselyn perusteella osa-aikaiset työntekijät olivat viimeisen kuuden kuukauden aikana 
etsineet uutta työpaikkaa yleisemmin kuin kokoaikaiset työntekijät kaikilla kolmella pal-
velualalla. Suurin ero osa- ja kokoaikaisten uuden työpaikan etsinnässä oli vähittäiskaupan 
alalla, jossa osa-aikaisista työntekijöistä liki 46 prosenttia ja kokoaikaisista 29 prosenttia 
ilmoitti etsineensä uutta työtä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Ero osa- ja kokoaikais-
ten välillä oli myös tilastollisesti merkitsevä. Aloittaisesti eniten uutta työtä olivat etsineet 
majoitus- ja ravitsemisalalla työskentelevät, mihin yhtenä selityksenä voisi ajatella olevan 
sen, että määräaikaiset työsuhteet ovat yleisempiä majoitus- ja ravitsemisalalla kuin vä-
hittäiskaupassa ja kiinteistöpalvelualoilla. 
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Taulukko 4.27 Uutta työtä viimeisen kuuden kuukauden aikana etsineet, %.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemisala Kiinteistöpalvelualat

Osa-aikainen 45,8 51,3 40,5
Kokoaikainen 29,0*** 45,8 33,7

Selite: *** tilastollisesti merkitsevä 1 %:n, ** tilastollisesti merkitsevä 5 %:n ja * tilastollisesti merkitsevä 10 %:n merkitse-
vyystasolla.

Uutta työtä etsineiltä kysyttiin myös syitä uuden työn etsimiseen. Osa-aikaisilla työn-
tekijöillä yleisimpinä syinä uuden työpaikan hakemiseen on se, että halutaan parempia 
työoloja sekä pidempää työaikaa. Noin viidennekselle nykyinen työ oli myös välivaihe, 
jonka vuoksi haettiin uutta työtä. Työn epävarmuus uuden työn etsinnän syynä oli vain 
noin joka kymmenennellä. Noin vajaasta viidenneksestä reiluun viidennekseen ilmoitti 
uuden työn etsinnälle myös jonkun muun syyn. Muina syinä ilmoitettiin muun muassa 
alanvaihto, eteneminen työuralla, esimiehen johtamisesta johtuvat syyt, työpaikan ilmapiiri 
ja yötyöstä eroon pääseminen lapsen vuoksi.  

Kokoaikaisille työntekijöille tärkein syy uuden työpaikan hakemiseen oli parempien 
työolojen (parempi palkka ym.) saaminen. Kokoaikaisilla toiseksi yleisin syy oli ’muu syy’, 
jossa ilmoitettiin jo edellä kuvatun kaltaisia muita syitä. Uutta työtä etsineistä kokoaikaisista 
7,6–16 prosenttia ilmoitti syyksi, että nykyinen työ on välivaihe.

Taulukko 4.28 Uuden työn etsimisen syyt, %.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistö-
palvelualat

Osa Koko Osa Koko Osa Koko
Nykyinen työ on välivaihe 18,3 12,3 20,0 16,1 18,9 7,6
Nykyinen työ on epävarma tai päättyy 11,5 7,4 11,3 10,1 6,8 6,4
Haluaa pidemmän työajan kuin nykyisessä työssä 22,7 3,0 29,3 3,8 34,5 3,3
Haluaa lyhyemmän työajan kuin nykyisessä työssä - 0,3 - 0,4 - -
Haluaa paremmat työolot (esim.parempi palkka) 50,2 56,7 46,9 40,1 52,7 67,2
Muu syy 23,2 33,8 25,3 39,6 18,0 22,4

Selite: Osuudet eivät summaudu sataan, koska vastaaja oli voinut valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. 

Uuden työn etsimiseen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin myös tilastollisen probit-mallin 
avulla. Selitettävänä muuttujana mallissa oli uuden työn etsimistä kuvaava indikaattori-
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muuttuja, joka sai arvon 1, jos henkilö oli etsinyt uutta työtä viimeisen kuuden kuukauden 
aikana ja arvon 0, jos henkilö ei ollut hakenut uutta työtä. Mallin selittävät muuttujat 
valittiin aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella ja voidaan ryhmitellä kolmeen ryh-
mään: (i) henkilökohtaisia ominaisuuksia kuvaavat muuttujat: sukupuoli, ikä, koulutustaso, 
siviilisääty, (ii) työpaikkaan liittyvät ominaisuudet: työsuhteen tyyppi (osa-aikaisuus, mää-
räaikaisuus), työntekijän palkkaus, toimipaikan koko ja toimiala sekä (iii) muuttujat, jotka 
kuvaavat työntekijän subjektiivisia kokemuksia työstään: tyytymättömyys työhön, työn 
henkinen ja ruumiillinen raskaus, kehittymis-, koulutus- ja etenemismahdollisuudet työssä.

Taulukossa 4.29 esitetään estimoidusta probit-mallista lasketut marginaalivaikutukset. 
Tulosten mukaan henkilökohtaisista ominaisuuksista iällä ja koulutustasolla on merkitystä 
uuden työn etsimiseen. Verrattuna vanhempiin ikäluokkiin 18–24-vuotiailla työntekijöillä 
on tilastollisesti merkitsevästi selvästi suurempi todennäköisyys etsiä uutta työtä. Sekä 
keskiasteen että korkea-asteen koulutetuilla on suurempi todennäköisyys etsiä uutta työtä 
verrattuna perusasteen koulutuksen saaneisiin. Sen sijaan sukupuolella eikä naimisissa/
avoliitossa ololla ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta työn etsintään. 

Tulokset iän vaikutuksesta työn etsintään ovat linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa, 
joiden mukaan työpaikan vaihdokset laskevat iän myötä. Perusteluna tälle on se, että työpai-
kan vaihdoksesta aiheutuu kustannuksia, joita iäkkäämmillä on vähemmän aikaa lyhentää, 
mikä tekee työpaikan vaihdoksen vähemmän houkuttelevaksi. Aiemmissa tutkimuksissa 
on myös havaittu, että korkeammin koulutetut vaihtavat työpaikkaa useammin, joka voi 
olla yhteydessä siihen, että heillä on parempia työmahdollisuuksia ja liikkuvuuden tuotot 
voivat olla heille parempia (Royalty 1998). Kyselyn mukaan korkeammin koulutetut 
myös mainitsivat vähemmän koulutettuja useammin uuden työn hakemisen syynä, että 
osa-aikatyö palvelualoilla oli välivaihe. Erityisesti yliopisto- tai korkeakoulututkinnon 
suorittaneissa oli muita koulutustasoja enemmän niitä, jotka kokivat, että nykyinen työ ei 
lainkaan vastannut heidän koulutustaan.  

Työsuhteen osa-aikaisuudella on tulosten mukaan myös merkitystä palvelualojen työn-
tekijöiden uuden työn etsintään. Osa-aikatyötä tekevillä on 6,2 prosenttiyksikköä suurempi 
todennäköisyys etsiä uutta työtä verrattuna kokoaikatyötä tekeviin. Määräaikaista työtä 
tekevillä oli 9,1 prosenttiyksikköä suurempi todennäköisyys uuden työn etsimiseen kuin 
pysyvissä työsuhteissa työskentelevillä, mikä on linjassa aiempien tutkimusten kanssa. 

Verrattuna vähittäiskaupan alalla työskenteleviin majoitus- ja ravitsemisalan työnte-
kijöillä on liki yhdeksän prosenttiyksikköä suurempi todennäköisyys etsiä uutta työtä. 
Sen sijaan vähittäiskaupan ja kiinteistöpalvelualojen työntekijöiden välillä tilastollisesti 
merkitsevää eroa ei esiintynyt. Uudellamaalla työskentelevillä palvelualojen työntekijöillä 
on 6,3 prosenttiyksikköä korkeampi todennäköisyys etsiä uutta työtä verrattuna muihin 
maakuntiin keskimäärin.

Tulosten mukaan myös sillä, kuinka työ ja työolot koetaan, on suuri merkitys uuden työn 
etsimiseen. Erityisesti uuden työn etsinnässä korostuu tyytyväisyys nykyiseen työhön. 
Niillä työntekijöillä, jotka olivat tyytymättömiä nykyiseen työhönsä, oli tulosten mukaan 
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30 prosenttiyksikköä suurempi todennäköisyys hakea uutta työtä verrattuna niihin, jotka 
eivät olleet tyytymättömiä. Merkitystä on myös työn tarjoamilla kehitysmahdollisuuksil-
la ja työn henkisellä raskaudella. Sen sijaan työn fyysisellä raskaudella ei ole vaikutusta. 
Uuden työn etsimisen todennäköisyyttä ei tilastollisesti merkitsevästi myöskään lisännyt, 
jos palvelualan työ ei vastannut työntekijän koulutusta.

Taulukko 4.29 Uuden työn etsintään vaikuttavat tekijät, marginaalivaikutukset.

Marginaalivaikutus
Sukupuoli (ref. mies):

Nainen 0,0486
Ikä (ref. 15–24-v.):

25–54-v.
55–64-v.

-0,0868**
-0,328***

Koulutus (ref. perusaste):
Keski-aste
Korkea-aste

0,0838**
0,1019**

Siviilisääty (ref. ei naimisissa tai avoliitossa):
Naimisissa/avoliitossa 0,0005

Lapsia (ref. ei alle 18-v. lapsia):
Alle 18-vuotiaita lapsia -0,0142

Työsuhteen osa-aikaisuus (ref. kokoaikainen):
Osa-aikainen

 
0,0606**

Työsuhteen tyyppi (ref. pysyvä työsuhde):
Määräaikainen 0,0922*

Toimipaikan koko (ref. 1–9):
10–49
50–99
100–199
200 tai yli

0,0074
-0,0335
-0,0967*
-0,0482 

Maakunta (ref. ei Uusimaa):
Uusimaa 0,0635**

Palveluala (ref. vähittäiskauppa):
Majoitus- ja ravitsemistoiminta)
Kiinteistöpalvelualat

0,0896***
0,0450

Työtyytyväisyys (ref. tyytyväinen):
Tyytymätön työhönsä 0,300***

Työn henkinen raskaus (ref. ei henkisesti raskasta):
Työ henkisesti raskasta 0,111***

Työn fyysinen raskaus (ref. ei fyysisesti raskasta):
Työ fyysisesti raskasta -0,015

Kehittymismahdollisuudet työssä (ref. hyvät kehittymismahdollisuudet):
Heikot kehittymismahdollisuudet työssä 0,1209***

Nykyinen työ ei vastaa koulutusta (ref. vastaa koulutusta) 0,0308
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4.11. Yhteenveto  

Tässä luvussa olemme tarkastelleet osa- ja kokoaikatyön teettämistä työntekijänäkö-
kulmasta vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kiinteistöpalvelualoilla. 
Tulostemme mukaan 

 • Naisilla ja nuorilla on näillä aloilla suurempi todennäköisyys tehdä osa-aikatyötä 
verrattuna miehiin ja vanhempiin ikäryhmiin. Myös työsuhteen määräaikaisuus lisää 
osa-aikatyön tekemisen todennäköisyyttä. 

 • Kyselyn mukaan kaikilla kolmella palvelualalla enemmistö vastaajista ilmoitti te-
kevänsä osa-aikatyötä kokoaikatyön puutteen vuoksi. Suomessa vastentahtoisen 
osa-aikatyön osuus on kaikilla kolmella palvelualalla suurempaa kuin kaikilla aloilla 
keskimäärin. Tämä ei ole muuttunut aiempaan verrattuna ja edelleen 2010-luvulla 
näillä kolmella palvelualalla enemmistö haluaisi tehdä työtä kokoaikaisessa työsuh-
teessa. Toiseksi yleisin osa-aikatyön syy oli opiskelu vähittäiskaupassa ja majoitus- ja 
ravitsemistoiminnassa ja terveydelliset syyt kiinteistöpalvelualoilla.

 • Vähittäiskaupan alan ja majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikaisista työntekijöistä 57,4 
prosenttia ja 47 prosenttia teki työtä sekä iltaisin että myös lauantaisin ja sunnun-
taisin. Työaikojen sijoittumisen näin määritelty epätyypillisyyden aste oli kaikilla 
kolmella alalla suurempi osa-aikaisilla työntekijöillä. Työaikojen sijoittuminen 
epäsosiaalisiin aikoihin on kasvanut vähittäiskaupassa. Työaikojen epätyypillisyys 
näyttää myös haittaavan enemmän osa-aikaisten työntekijöiden työn ja muun elämän 
yhteensovittamista.

 • Osa-aikatyötä tehdään kolmella palvelualalla hyvinkin vaihtelevin työtuntimäärin, 
mutta on varsin yleistä, että osa-aikatyötä tekevissä on paljon niitä (osuudet alasta 
riippuen 32−53 %), jotka haluaisivat tehdä enemmän työtunteja. Moni osa-aikainen 
työntekijä myös haluaisi tehdä samaa työtä, mutta kokoaikaisessa työsuhteessa. 

 • Nollatuntisopimuksia oli ko. palvelualoilla 4,5–6,5 prosentilla työntekijöistä. Sekä 
majoitus- ja ravitsemisalalla että kiinteistöpalvelualoilla nollatuntisopimus oli noin 
18 prosentilla ja vähittäiskaupan alalla 6,5 prosentilla osa-aikaisista työntekijöistä. 
Kokoaikaisista palkansaajista 1,8–3,1 prosentilla oli nollatuntisopimus. 

 • Kyselyaineiston mukaan kolmen palvelualan osa-aikaiset ansaitsevat päätyöstään 
keskimäärin 62,2–68 prosenttia saman alan kokoaikaisten keskimääräisistä kuukau-
siansioista. Osa-aikaisilla työntekijöillä oli myös kokoaikaisia työntekijöitä enemmän 
muita toimeentulolähteitä kaikilla kolmella alalla ja yli puolet osa-aikaisista palkan-
saajista kaikilla kolmella palvelualalla kokivat, että nykyisellä palkalla on vaikea tai 
erittäin vaikea tulla toimeen. 

 • Palvelualojen osa-aikaiset työntekijät ovat työskennelleet keskimäärin noin 52–67 
prosenttia koko työurastaan osa-aikaisina. Suurin osa-aikaisuuden aste on vähit-
täiskaupan osa-aikaisilla (66,9 %) ja pienin kiinteistöpalvelualojen osa-aikaisilla 
palkansaajilla (52 %). Työuran osa-aikaisuuden aste oli hieman kasvanut 2000-luvun 
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alusta Kokoaikaisista työntekijöistä, jotka ovat aiemmin työskennelleet osa-aikaisena, 
osa-aikaisen työn osuus koko työuran ajasta vaihteli kiinteistöpalvelualojen noin 29 
prosentista majoitus- ja ravitsemisalan 37,5 prosenttiin. 

 • Vähittäiskaupan kokoaikaisista työntekijöistä 16,3 prosenttia ja majoitus- ja ravitse-
mistoiminnan kokoaikaisista 15,4 prosenttia oli edellisessä työsuhteessa työskennel-
lyt osa-aikaisena. Kiinteistöpalvelualoilla vastaava osuus oli kahdeksan prosenttia. 
Vastaavat osuudet olivat suurempia Kauhanen (2003) kyselyn tulosten mukaan. 

 • Työn sisällöllisen laadun eri ulottuvuuksissa löytyi myös eroja osa- ja kokoaikaisten 
työntekijöiden välillä. Eroja löytyi muun muassa koetuissa kehitysmahdollisuuksis-
sa työssä, vaikutusmahdollisuuksissa työhön, työn vaihtelevuudessa, mutta myös 
koetussa työtyytyväisyydessä. Kaikissa edellisissä osa-aikaisten arviot olivat nega-
tiivisemmat, vaikka kontrolloitiin havaittavissa olevien taustatekijöiden vaikutus. 
Tilastollisesti merkitseviä eroja ei sen sijaan löytynyt arvioissa etenemismahdolli-
suuksissa ja työnantajan maksamaan koulutukseen osallistumisessa lukuun ottamatta 
majoitus- ja ravitsemisalaa.  

 • Osa-aikaisten työntekijöiden todennäköisyys etsiä uutta työtä on suurempi kuin 
kokoaikaisilla. Uuden työn etsintään vaikuttavat myös työn laadun piirteet kuten 
kehitysmahdollisuudet työssä ja työn henkinen raskaus sekä kuinka tyytyväisiä 
nykyiseen työhön ollaan.

 • Tulokset osoittavat, että on tärkeä katsoa osa-aikatyön laadun eri piirteitä myös teh-
den jako vastentahtoisesti ja muista syistä osa-aikatyötä tekeviin. Tulosten mukaan 
vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden kokemukset olivat monien 
työn laadun piirteiden (kuten kehitys- ja etenemismahdollisuudet työssä) osalta 
heikommat kuin muista syistä osa-aikatyötä tekevillä ja kokoaikaisilla työntekijöillä.
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5. OSA-AIKATYÖ − TYÖNANTAJANÄKÖ-
KULMA

Osa-aikatyön tekeminen on useissa maissa keskittynyt voimakkaasti palvelusektorille. 
Palvelusektorin kasvu ei kuitenkaan yksistään riitä selittämään osa-aikatyön määrän 
kasvua. Sen ohella kasvua on selitetty sillä, että myös toimialojen sisällä yritysten ta-
voissa käyttää työvoimaa on tapahtunut muutoksia (Smith et al. 1998; Walwei 1998; 
Fagan and O’Reilly 1998). Myös Suomessa palvelusektorin osuus kaikista työllisistä on 
kasvanut, mutta sen lisäksi palvelusektorin sisällä on tapahtunut muutoksia työvoiman 
käyttötavoissa.

5.1. Käytetyt aineistot

Olemassa olevien aineistojen pohjalta ei myöskään voida tutkia osa-aikatyön teettämistä 
yritysten näkökulmasta yksityisillä palvelualoilla. Siksi tässä tutkimusosiossa käytettävä 
aineisto kerättiin työnantajille suunnatulla kyselyllä. Tutkimukseen mukaan tulevat toimi-
paikat vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemisalalta ja kiinteistöpalvelualoilta poimittiin 
Tilastokeskuksen yritysrekisteristä satunnaisotannalla ositettua otantaa käyttäen siten, 
että otos riittävässä määrin edustava erityyppisiä toimipaikkoja kultakin toimialalta. Kaik-
kiaan kysely lähetettiin 4800 toimipaikkaan ja vastauksia saatiin 630 kappaletta. Aineisto 
kerättiin syksyllä 2015.

Vastauskato voi aiheuttaa kyselytutkimuksissa vinoutumia otosaineiston jakaumaan ja 
otoksen satunnaisuuden vaarantumista. Siksi kaikissa työnantajanäkökulmasta tehdyissä 
tilastoanalyyseissa on käytetty painokertoimia, jotka on laskettu Tilastokeskuksen yritysre-
kisterin alakohtaisten toimipaikkojen koko- ja tyyppijakaumien perusteella. Painokertoimet 
eli korjauskertoimet muodostettiin ns. jälkiosituksen avulla (Pahkinen ja Lehtonen 
1989) jakamalla otosaineistosta lasketut jakaumat peruspopulaation jakaumalla. 

Tämän lisäksi työnantajanäkökulmasta tehtävässä tarkastelussa hyödynnetään laajaa, 
21 EU-maata kattavaa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön vuosina 2004–2005 
tekemää yritystutkimusta, jonka aiheena olivat yritysten työaikajärjestelyt mukaan lukien 
yritysten osa-aikaisen työvoiman käyttö ja käytön motiivit. Kustakin maasta tutkimuksessa 
oli mukana noin 1000 vähintään 10 henkeä työllistävää yritystä tai toimipaikkaa sekä yksi-
tyiseltä että julkiselta sektorilta. Tämä on edelleen tuorein eurooppalainen yritystutkimus, 
jossa on kysytty yritysten motiiveja osa-aikatyön käytölle eri EU-maissa.
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5.2. Menetelmät

Tämän tutkimusosion tutkimuskysymyksiin vastataan kuvailevien tilastoanalyysien ohella 
myös erilaisten tilastollisten monimuuttujamallien avulla. Analyyseissa hyödynnettäviä 
tilastollisia malleja ovat mm. probit-, tobit- sekä multinomiaali logit- mallit riippuen siitä, 
minkälainen selittävä muuttuja mallissa on. Myös mallissa kontrolloitavat taustamuuttujat 
vaihtelevat mallin ja selitettävän muuttujan mukaan.

5.3. Aiempi tutkimuskirjallisuus yritysten osa-aikatyön käytöstä 

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa yritysten osa-aikatyön käytölle on esitetty useita eri 
syitä/motiiveja. Smith et al. (1998) luokittelee nämä tekijät viiteen laajaan ryhmään: (i) 
tuotantojärjestelmään liittyvät syyt, (ii) kilpailuolosuhteet, (iii) työmarkkinoiden säätely 
työaikoihin, palkkoihin ja sosiaaliturvaan liittyen, (iii) valtion ja ay-liikkeen toimet ja (iv) 
työmarkkinoiden olosuhteet. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta osa-aikatyön määrä 
sekä osa-aikatyön tyyppi voivat vaihdella eri maiden ja eri toimialojen välillä (emt. 1998, 44).

Tuotantojärjestelmän näkökulmasta katsottuna joustavampia työaikoja tarvitaan pidem-
pien aukioloaikojen sekä työvoimantarpeen vaihteluiden vuoksi. Aiempi tutkimus on osoit-
tanut, että palvelusektorilla tuotanto on työvoimaintensiivisempää ja työvoimakustannusten 
osuus kokonaiskustannuksista on suurempi kuin esimerkiksi teollisuudessa (Bosch 1995). 
Siten palvelusektorilla on saavutettavissa suurempia tuottavuusetuja työvoiman kysynnän 
ja palveluiden kysynnän tarkemmasta yhteensovittamisesta.  

Koska työvoimakustannukset ovat keskeisiä palvelualojen kustannusrakenteessa, osa-
aikatyön tekemiseen vaikuttaa hyvin paljon se, millaiseksi osa-aikatyöstä aiheutuvat työ-
voimakustannukset muodostuvat verrattuna kokoaikatyön aiheuttamiin kustannuksiin. 
Työntekijöistä aiheutuviin työvoimakustannuksiin kuuluu työaikaan sidotun tuntipalkan 
lisäksi myös työntekijäkohtaisia kiinteitä kustannuksia. Näitä ovat hallinnosta ja työntekijä-
rekisterin ylläpidosta aiheutuvat kustannukset, työntekijän etsimis-, rekrytoimis- ja koulu-
tuskustannukset sekä ne osat työntekijän työsuhde-etuuksista, jotka eivät ole työtunteihin 
sidottuja. Korkeampien kiinteiden kustannusten pitäisi vähentää osa-aikatyöntekijöiden 
osuutta yrityksessä.

Aiempien empiiristen tutkimusten mukaan (esim. Julkunen ja Nätti 1994; Friesen 
1997; Houseman 1998; Kauhanen 2003 & 2008) osa-aikatyötä hyödynnetään eniten yri-
tyksissä, joissa on pitkä toiminta-aika, vaihteleva työpaine sekä tuotteiden ja palveluiden 
jaksottamisen tarve. Myös osa-aikatyön kustannuksilla on merkitystä.

Friesenin (1997) tutkimus osoittaa, että yhdysvaltalaisissa palvelualojen yrityksissä 
osa-aikatyöntekijöiden määrää sopeutettiin huomattavasti nopeammin kuin kokoaikaisen 
työvoiman määrää. Friesenin mukaan tämä tulos vahvistaa hypoteesin, että yrityksille osa-
aikatyövoiman palkkaaminen on suhteellisen halpa tapa saada joustavuutta työvoiman 
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käyttöön. Housemanin (1998) Yhdysvaltoja koskevan tutkimuksen mukaan yhdysvalta-
laiset yritysjohtajat pitivät tärkeimpinä syinä osa-aikatyön käytölle työpaineen tasoittamista 
ruuhka-aikoina sekä pitkien aukioloaikojen mahdollistamista. Tutkimus havaitsi myös, 
että osa-aikaisen työvoiman kustannukset voivat jäädä kokonaisuudessaan kokoaikaisen 
työvoiman kustannuksia alhaisemmaksi, jos osa-aikaisen työntekijän saamat työsuhde-
etuudet ovat huonommat kuin kokoaikaisen työntekijän. Yritysjohtajat arvioivat, että 
tästä syystä johtuen osa-aikainen työvoima aiheuttaa pienemmät työvoimakustannukset 
kokoaikaisiin työntekijöihin verrattuna. Jos etuuksien on lakisääteisesti oltava samanlaiset 
osa- ja kokoaikaisille työntekijöille kuten on mm. Alankomaissa, tällaisia kustannushyötyjä 
ei ole saavutettavissa (Euwals and Hogelbrugge 2004). 

Neljää yksityistä palvelualaa koskevan tutkimuksen mukaan myös Suomessa pitkät au-
kioloajat, työn määrän vaihtelu päivittäin sekä tuottavuus/kustannussyyt olivat tärkeimpiä 
syitä osa-aikatyön käytölle vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravitsemisalalla (Kauhanen 
2003 & 2008). Kiinteistöpalveluissa ja vartiointialalla asiakkaiden tarpeet ja toiminnan 
luonne korostuivat tärkeimpinä syinä. 

Yritysten näkökulmasta osa-aikatyön edullisuuteen vaikuttaa siitä koituvien hyötyjen 
ja kustannusten suhde. Nollenin ja Axelin (1998) mukaan osa-aikatyön kustannuste-
hokkuutta arvioidessa pitää ottaa huomioon työvoimakustannusten lisäksi osa-aikaisten 
työntekijöiden tuottavuus. Vaikka osa-aikaisen työvoiman käyttö ei aina olisikaan kustan-
nustehokasta, se ei tarkoita sitä, että tällaisen työvoiman käytöstä pitäisi luopua. Jousta-
vuudesta maksettava hinta voi olla parempi vaihtoehto kuin kokoaikaisten työntekijöiden 
lomauttaminen, ylitöiden teettäminen tai kokoaikaisille työntekijöille maksaminen työ-
ajasta, jolloin he ovat työvoimareservinä (emt. 1998).

Osa- ja kokoaikatyön välisestä substituutiosta eli toisillaan korvattavuudesta on 
myös aiempaa tutkimusta (Ehrenberg et al. 1988; Montgomery 1988; Rice 1990; 
Hamermesh 1993 katsaus). Esimerkiksi Montgomeryn (1988) yhdysvaltalaisella yri-
tystason aineistolla tehdyn tutkimuksen mukaan osa- ja kokoaikatyö ovat jossakin määrin 
hintasubstituutteja keskenään. Tämä tarkoittaa sitä, että osa-aikaisen työvoiman käytön 
kustannusten nousu samalla tuotannon tasolla lisää kokoaikaisen työvoiman kysyntää ja 
päinvastoin. Ns. substituutiojousto kertoo tuon muutossuhteen. 

Myös yrityksen kokemat kilpailuolosuhteet voivat vaikuttaa sen tuotannon organisointiin 
ja joustavien työvoiman käyttötapojen kuten osa-aikatyön hyödyntämiseen. Lisääntynyt 
osa-aikatyön käyttö voi olla osa yrityksen kilpailustrategiaa kiristyneen kilpailun oloissa. 
Esimerkiksi vähittäiskaupan puolella paineet aukioloaikojen pidentämiseen ovat kasvaneet 
sekä säätelyn vapautumisen että kiristyneen kilpailun myötä. 

Osa-aikatyön teettämiseen ja sen kasvuun vaikuttavat myös lainsäädännöllinen, sosiaali-
nen ja taloudellinen ympäristö eli missä määrin lait, sopimukset ja sosiaaliturvajärjestelmä 
sallivat, edistävät tai estävät osa-aikatyön käyttöä. Toisaalta myös työaikalainsäädännön 
asettamat rajoitukset kokoaikaisten työtuntien lisäämiselle voivat vaikuttaa osa-aikatyön 
hyödyntämiseen. 
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Suomessa osa-aikatyön tekemistä säätelevät sekä kansainväliset puitesopimukset kuten 
osa-aikatyötä koskeva direktiivi (97/81/EY) ja ILOn yleissopimus no 175 sekä kansallinen 
lainsäädäntö. Kansallisessa lainsäädännössä osa-aikatyötä koskevaa normistoa esiintyy 
työsopimuslaissa (55/2001, TSL) ja työaikalaissa (605/1996, TAL) sekä muun muassa osa-
aikaisten sosiaaliturvaetuuksien osalta myös muissa laeissa (TEM 2013). Suomalaisessa lain-
säädäntö ei edellytä perusteita osa-aikatyön käytölle, vaan työnantaja voi uusia työsuhteita 
solmiessaan vapaasti harkita, missä laajuudessa ja millaista työtä teettää osa-aikaisena. Työ-
sopimuslaki kuitenkin edellyttää, että työnantajan on ennen uuden työvoiman palkkaamista 
tarjottava lisätyötä palveluksessaan oleville osa-aikaisille työntekijöille. Työsopimuslaissa 
on myös olemassa tietyt perusteet sille, milloin kokoaikaisen työntekijän työsuhde voidaan 
yksipuolisesti muuttaa osa-aikaiseksi työsuhteeksi. Työsopimuslain mukaan osa-aikaisissa 
työsuhteissa ei saa pelkästään työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisimpia työehtoja 
kuin muissatyösuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

Allart ja Bellmanin (2007) (myös Tijdens 2002) luokittelussa osa-aikatyön käytön 
syissä on mukana työvoiman kysyntään liittyvien syiden ohella myös työvoiman tarjontaan 
liittyviä syitä kuten työntekijöiden preferenssit. He luokittelevat yritysten syyt käyttää 
osa-aikatyötä kolmeen ryhmään: (i) tarve halvalle ja joustavalle työvoimalle (’secondary 
workers’ strategia), (ii) optimaalinen työvoiman käyttö sekä (iii) akkommodaatiostrate-
gia, ts. työntekijöiden preferensseihin vastaaminen. Heidän tuloksensa koskien Saksaa 
ja Alankomaita osoittavat, että merkittävin syy osa-aikatyön käytölle on työntekijöiden 
preferensseihin vastaaminen, vaikkakin tämä syy oli vahvempi Alankomaissa kuin Saksassa. 

Aiempia samansuuntaisia tuloksia on esittänyt Zeytinnoglu (1992), jonka tulosten 
mukaan joustavuus työn jaksottamisessa ja työntekijöiden preferenssit olivat tärkeimmät 
syyt toimipaikkojen osa-aikatyön käytölle järjestäytyneissä toimipaikoissa. Bielenskin 
(1994) kahdeksaa EU-maata koskevan yritystutkimuksen mukaan 44 prosenttia johtajista 
piti taloudellisia ja organisatorisia syitä tärkeimpinä osa-aikatyön käytölle, 33 prosentille 
työntekijöiden toiveet olivat tärkein syy, kun taas 22 prosenttia oli sitä mieltä, että yritysten 
tarpeet ja työntekijöiden toiveet olivat yhtä tärkeitä. Haatajan ja Kauhasen (2010) 
yritysten osa-aikatyön käyttöä kolmessa Pohjoismaassa selvittänyt tutkimus havaitsi, että 
kaikissa kolmessa maassa työnantajan edustajat pitivät yleisimmin työntekijöiden tarpeita 
tärkeimpänä syynä osa-aikatyön käytölle: ruotsalaisista työnantajan edustajista näin vas-
tasi 53, tanskalaisista 48 ja suomalaisista 43 prosenttia. Mutta Suomessa vastaajat pitivät 
selvästi useammin myös yritysten tarpeita tärkeimpänä syynä osa-aikatyön käytölle kuin 
Ruotsissa tai Tanskassa. 
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5.4. Toimintaympäristön muutokset 

Kuten edellä jo tuotiin esille, osa-aikatyön teettämiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa 
tuotantojärjestelmään, kilpailuolosuhteisiin, työmarkkinoiden sääntelyyn, hallituksen ja 
ammattiliittojen aktiivisuuteen sekä työmarkkinaolosuhteisiin liittyviin tekijöihin (Smith 
et al. 1998). Yksityisillä palvelualoilla on tapahtunut näissä tekijöissä 2000-luvulla useita 
muutoksia, joiden vaikutuksesta osa-aikatyön tekemiseen ja sen seurauksiin ei ole olemassa 
ajantasaista analyyttista tutkimustietoa. 

Vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravitsemisalalla on 1990-luvulta lähtien tehty useita 
muutoksia liittyen aukioloja ja majoitus- ja ravitsemisalan osalta myös anniskeluoikeuksia 
koskevaan sääntelyyn. Vallitseva suunta tehdyissä lakimuutoksissa on ollut aukiolojen 
pidentäminen/vapauttaminen sekä anniskeluoikeuksien myöntämisen helpottaminen 
(Warpenius 2008). 

Vähittäiskauppojen aukiolojen muutokset näkyvät taulukossa 5.1, jossa tarkastellaan 
vähittäiskauppojen aukioloja reformivuosina kolmella eri vuosikymmenellä. Tuorein au-
kioloja koskeva lakimuutos astui voimaan vuoden 2016 alusta, jolloin vähittäiskauppojen 
aiemmat aukioloa koskevat rajoitukset poistuivat ja kaikenkokoiset vähittäiskaupat pääsivät 
vapaan aukiolon piiriin. 

Aukiolojen vapautukset ovat lisänneet tarvetta kohdentaa työvoiman käyttöä kattamaan 
myös laajennetun aukioloajan. Taimio (2006) käsittelee eri maista saatuja aiempia tut-
kimustuloksia kauppojen aukiolon vapauttamisen seurauksesta työllisyyteen. Taimion 
mukaan vaikutukset hintoihin ja työllisyyteen ovat teoreettisesti epäselviä, mutta useimmat 
empiiriset tutkimukset viittaavat siihen, että ne ovat positiivisia, varsinkin työllisyyden 
suhteen. Vaikutuksia on havaittu myös myymälä- ja työvoimarakenteen suhteen. 

Päivittäistavarakauppa on myös viime vuosina jatkanut keskittymistään ja kolmen suu-
rimman kaupparyhmän osuus vuonna 2015 oli 87,6 prosenttia päivittäistavarakaupasta. 
Samaan aikaan myös suurempien markettien markkinaosuus on kasvanut. Yli 50 henkeä 
(kokoaikaisesti laskettuna) työllistävien vähittäiskauppojen markkinaosuus oli vuonna 
2015 55 prosenttia (Santasalo ja Koskela 2015).
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Taulukko 5.1 Vähittäiskauppojen aukiolot 1969–2016.

1969 1989 1994 1997 2001 2009 2016
=<400m2

ptk.
>400m2

ptk. ja 
muut

Arkisin 8−20 8−20 7−20 7−21 7−21 Vapaa 
aukiolo

7−21 Vapaa 
aukiolo

Lauantai 8−18 8−18 7−18 7−18 7−18 Vapaa
aukiolo

7−18 Vapaa
aukiolo

Sunnuntai kiinni kiinni 10−18 joulu-
kuussa +
6 muuta 

sunnuntaita

12−21 kesä-, 
heinä-, elo- 
ja joulukuu
+ 6 muuta 

sunnuntaita

<=400m2 
ptk. ympäri 

vuoden 
12−21

>400m2 ptk.
touko-

elokuu & 
marras-jou-
lukuu 12−21

Vapaa 
aukiolo

12−18 
marras-
jouluk. 
isän-

päivän ja 
jouluaaton 
välillä 12−21

Vapaa
aukiolo

Selite: ptk = päivittäistavarakauppa.

Lähde: Haapaniemi & Niemimaa (2013, 10) & Finlex-tietokanta. Vähittäiskauppojen aukioloja säätelevään lainsäädän-
töön tehty muutoksia vuosina. 1994, 1997, 2001, 2009 ja 2016. 

Ravintola-alalla on myös pidennetty aukioloaikoja 1990-luvun alkuvuosista, erityisesti 
vuoden 1994 alkoholilain jälkeen. Myös useammalle ravintolalle on myönnetty pidempiä 
aukioloja. Ravintola-alalla merkittävä muutos on ollut myös se, että anniskeluoikeuksien 
myöntämistä höllennettiin 1990-luvun alussa, minkä seurauksena anniskeluoikeudet 
omaavien ravintoloiden määrä nousi vuoden 1989 tasosta yli kaksinkertaiseksi vuoteen 
2003 mennessä. Asiakaspaikkojen määrä nousi samassa ajassa noin 480 000 paikasta noin 
1 800 000 paikkaan. Tämä anniskelulupien ja aukioloaikalupien tiukan linjan väljentämi-
nen lisäsi merkittävästi myös alan kilpailua (Hulkko ja Pärnänen 2004). Vuonna 2015 
ravintoloissa oli yli 2,3 miljoonaa asiakaspaikkaa. Kaiken kaikkiaan anniskeluravintoloiden 
asiakaspaikkojen määrä kasvoi 2000-luvun puolivälistä yhteensä noin 10 prosenttia.

Säätelyn muutosten ohella vähittäiskaupan kuten muidenkin palvelualojen toimin-
taympäristöön ja työn tekemiseen on voimakkaasti vaikuttanut myös tekninen kehitys 
eri muodoissaan mm. tieto- ja viestintäteknologian lisääntynyt hyödyntäminen (ks. esim. 
Pohjola 2007).

 Teknisestä kehityksestä kertoo myös eurooppalaisen työolotutkimuksen vuodelta 2010 
antama tulos siitä, että Suomessa työpaikoilla oli varsin yleisesti otettu käyttöön uusia 
prosesseja tai teknologioita. Suomessa näin vastanneiden palkansaajien osuudet olivat 
53 prosenttia kaikilla aloilla yhteensä ja 46 prosenttia vähittäiskaupassa ja majoitus- ja 
ravitsemistoiminnassa (yhteensä). Vastaavat osuudet EU27-maita koskien olivat selvästi 
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alhaisemmat: 38,3 prosenttia ja 25 prosenttia. Kandolin ym. (2008) palvelualoja koske-
vassa tutkimuksen mukaan palvelualoilla oli tapahtunut työhön, työtehtäviin tai työmäärään 
vaikuttaneita muutoksia yleisemmin kuin koko palkansaajakunnassa viimeisen kolmen 
vuoden aikana. Yleisemmin muutokset koskivat työtehtävien sisältöjä, osaamisvaatimuksia, 
esimiehen vaihtumista ja työaikoja.   

Toimintaympäristöön ovat vaikuttaneet myös muutokset kilpailuolosuhteissa (ks. kilpai-
luympäristöstä Valtioneuvoston kanslia 2005). Esimerkiksi Pohjola ym. (2005) mu-
kaan päivittäistavarakaupan kilpailua on keskeisellä tavalla muuttanut hinnan merkityksen 
kasvu kilpailukeinona. Erityisesti Lidlin tulo markkinoille vuonna 2002 lisäsi hintakilpailua 
ja pakotti alan vakiintuneet toimijat reagoimaan uuteen kilpailutilanteeseen tehostamalla 
toimintojaan sekä luomalla uusia palvelukonsepteja. Hintakilpailun myötä päivittäistava-
rakaupan tehokkuusvaatimukset ovat kasvaneet ja myymälämäärä on nopeasti vähentynyt 
yksikkökokojen kasvaessa. Etenkin 1990-luvun puolivälistä alkaen ketjuuntuminen sekä 
hankinnan ja logistiikan keskittyminen ovat kehittyneet tyypillisiksi toimintamuodoiksi. 
(Pohjola ym. 2005).

Työnantajille suunnatussa kyselyssä tiedusteltiin myös näkemyksiä siitä, onko toimipai-
kan kokema kilpailu muuttunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Vastaajista noin 66−72 
prosenttia oli sitä mieltä, että toimipaikan kokema kilpailu oli kiristynyt viimeisen kolmen 
vuoden aikana paljon tai jonkin verran (kuvio 5.1). Kolmesta toimialasta vähittäiskaupan 
alalla arvioitiin yleisimmin, että kilpailu oli lisääntynyt paljon (osuus 27,9 %).

Kuvio 5.1 Toimipaikan kokema kilpailun lisääntyminen viimeisen kolmen vuoden aikana, %.

0

10

20

30

40

50

60

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemisala Kiinteistöpalvelualat

1 Lisääntynyt paljon 2 Lisääntynyt jonkin verran 3 Pysynyt ennallaan
4 Vähentynyt jonkin verran 5 Vähentynyt paljon

%

Kyselyyn vastaajia pyydettiin myös arvioimaan onko toimialan toimintaympäristössä 
(kuten esimerkiksi kilpailun kiristyminen, lainsäädäntö, väestön ikärakenteen muutokset, 
asiakkaiden mieltymykset, teknologinen kehitys) tapahtunut muutoksia viimeisen 15 vuo-
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den aikana, jotka ovat vaikuttaneet työvoiman käyttötapoihin kuten osa-aikatyön käyttöön ja 
sen yleisyyteen toimipaikassa. Vähittäiskaupan ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan puolella 
noin puolet vastaajista (53,6 % ja 49,3 %) oli sitä mieltä, että toimintaympäristön muutokset 
olivat vaikuttaneet toimipaikan työvoiman käyttötapoihin. Sen sijaan kiinteistöpalvelualalla 
vain noin 22 prosenttia arvioi tällä olleen merkitystä työvoiman käyttötapoihin. Noin 24−36 
prosenttia ei osannut sanoa oliko näin.

Työnantajapuolen edustajilta kysyttiin myös sitä, tarjoaako nykyinen lainsäädäntö 
riittävän joustavat mahdollisuudet yrityksille/toimipaikoille osa-aikatyön käyttämiseen? 
Vastaajista 40−45 prosenttia oli sitä mieltä, että lainsäädäntö ei tarjoa riittävän joustavia 
mahdollisuuksia ja mahdollisuuksia piti riittävinä 22–36 prosenttia alasta riippuen. 

Kuvio 5.2 Onko toimintaympäristössä tapahtunut muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet työvoiman 
käyttötapoihin?
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Kuvio 5.3 Tarjoaako nykyinen suomalainen lainsäädäntö riittävän joustavat mahdollisuudet yrityksille/
toimipaikoille osa-aikatyön käyttämiseen?
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5.5. Osa-aikatyön teettämisen syyt kolmella palvelualalla 

5.5.1.  Tärkeimmät osa-aikatyön käytön syyt

Kolmen palvelualan työnantajapuolen kyselyssä kysyttiin myös tärkeimpiä syitä sille, 
miksi toimipaikassa käytetään osa-aikatyötä. Vastaajia pyydettiin nimeämään annetuista 
vaihtoehdoista tärkeimmät syyt osa-aikaisen työn teettämiseen11. Vähittäiskaupan puolella 
yleisimmin mainitut syyt osa-aikatyön teettämiseen yleisyysjärjestyksessä lueteltuna olivat 
kannattavuus/kustannussyyt (69 %), työvoiman tarpeen vaihtelu kausittain (48,3 %), työn-
tekijän oma toive (42,2 %) sekä pitkät aukioloajat (40,2 %) (taulukko 5.2). Tämä järjestys 
pysyi myös vastaajien nimetessä erikseen 1., 2. ja 3. tärkeimmän syyn osa-aikatyön käyttöön. 
Verrattuna Kauhanen (2003) työnantajakyselyyn kannattavuus- ja kustannussyiden 
merkitys osa-aikatyön teettämiseen oli noussut tärkeimmäksi syyksi. Myös työntekijöiden 
oma toive oli noussut kolmen tärkeimmän syyn joukkoon, mikä poikkesi aiemmasta kyse-
lystä (Kauhanen 2003). Sen sijaan työvoiman tarpeen vaihtelu kausittain oli säilyttänyt 
asemansa tärkeimpien syiden joukossa.

Majoitus- ja ravitsemisalalla tärkeimmät syyt osa-aikatyön teettämiseen olivat hyvin 
samankaltaisia vähittäiskaupan työnantajavastausten kanssa. Yleisimmin tärkeimpinä syinä 
pidettiin kannattavuus- ja kustannussyitä (40,3 %) sekä työvoiman tarpeen kausittaista 
(39,5 %) ja päivittäistä vaihtelua (35,8 %). Nämä olivat tärkeimpien syiden joukossa myös 
Kauhanen (2003) kyselyssä tällä alalla. Vastaajien nimetessä 1., 2. ja 3. tärkeimmän syyn 

11 Vastaajilla oli mahdollisuus ilmoittaa myös joku muu syy.
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osa-aikatyön 3.tärkeimmäksi syyksi nimettiin työntekijöiden oma toive yleisimmin, miltä 
osin edellinen järjestys muuttui.

Kiinteistöpalvelualoilla yleisimmin tärkeimmiksi syiksi valittujen syiden joukossa olivat 
toimeksiantajan tarpeet (55,8 %), työntekijän omat toiveet (51,1 %) sekä työvoiman tarpeen 
vaihtelu viikoittain (44,2 %) sekä kausittain (43,6 %). Toimeksiantajan tarpeet, työntekijöi-
den oma toive sekä työvoiman tarpeen kausivaihtelut olivat tärkeimpien syiden joukossa 
myös Kauhanen (2003) kyselyssä. Kun erikseen pyydettiin valitsemaan vaihtoehdoista 
1., 2. ja 3. tärkein syy, 1. tärkein syy oli työntekijän oma toive, 2. tärkein toimeksiantajan 
tarpeet sekä 3. työvoiman tarpeen viikoittainen vaihtelu. 

Toimeksiantajan tarpeiden lukeutuminen tärkeimpiin osa-aikatyön syihin kiinteistöpal-
velualalla poikkeaa kahdesta muusta palvelualasta. Kiinteistöpalvelualoilla työtä ei suoriteta 
tietyssä kiinteässä työpisteessä, vaan asiakkaiden tiloissa asiakkaan määrittelemin ehdoin. 
Siksi on ymmärrettävää, että toimeksiantajien tarpeet ovat tällä alalla aivan tärkeimpien 
syiden joukossa.

Taulukko 5.2 Tärkeimmät syyt osa-aikatyön käyttöön, %.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistö-
palvelualat

Työvoiman tarpeen vaihtelu päivittäin 31,4 35,8 32,1
Työvoiman tarpeen vaihtelu viikoittain 35,2 28,7 44,2
Työvoiman tarpeen vaihtelu kausittain 48,3 39,5 43,6
Pitkät aukioloajat 40,2 31,5 -
Kannattavuus/kustannussyyt 69,0 40,3 20,6
Työntekijän oma toive 42,2 32,3 51,1
Toimeksiantajan tarpeet 9,2 10,4 55,8
Osa-aikatyövoimaa helposti saatavissa 4,0 8,5 -
Muu syy 4,2 - 10,1

Selite: Prosenttiosuudet kertovat, kuinka moni vastaajista mainitsi tietyn syyn tärkeimpinä osa-aikatyön käytön syinä. 
Vastaaja pystyi valitsemaan useita syitä.

Osa-aikatyön käytön syitä selvitettiin myös kysymällä, kuinka tärkeinä vastaajat pitivät 
(1=vähän tai ei lainkaan tärkeä, 2=melko tärkeä, 3=erittäin tärkeä) tiettyjä asioita osa-
aikatyön käytölle: kilpailukyvyn parantaminen, tuottavuuden parantaminen, palveluiden 
parantaminen, työvoimakustannusten hillitseminen, asiakkaiden tarpeet ja työntekijöiden 
oma toive. Valtaosalle vastaajista arvioi kaikki nämä tekijät erittäin tai melko tärkeiksi 
osa-aikatyön käytölle. 

Kuviossa 5.4 on esitetty kunkin tekijän osalta niiden vastaajien osuus, jotka pitivät kil-
pailukyvyn parantamista, tuottavuuden parantamista, palveluiden parantamista, työvoi-
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makustannusten hillitsemistä, asiakkaiden tarpeita ja työntekijöiden omaa toivetta erittäin 
tärkeinä osa-aikatyön käytölle. 

Erityisesti vähittäiskaupassa, mutta myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa korostuu 
työvoimakustannusten hillitsemisen tärkeys osa-aikatyön käytön syynä. Vähittäiskaupan 
alan vastaajista yli 73 prosenttia ja majoitus- ja ravitsemisalan vastaajista piti tätä erittäin 
tärkeänä syynä osa-aikatyön käytölle. Melko tai erittäin tärkeinä tätä pitäneiden osuudet 
olivat kummallakin alalla yli 90 prosenttia.

Vähittäiskaupan alalla korostui kahta muuta alaa enemmän myös tuottavuuden paran-
tamisen tärkeys osa-aikatyön syynä. Osa-aikatyöhön liittyvän tuottavuuden parantamisen 
voi arvioida osin olevan yhteydessä siihen, että työpanosta kohdennetaan tarkemmin työn 
määrän vaihtelun mukaan. 

Kiinteistöpalvelualalla puolestaan korostuu myös näiden vastausten perusteella toimin-
nan luonne, asiakkaiden tarpeet ja työtekijöiden oma toive, joita työnantajapuolen edustajis-
ta 69,5 %, 65,7 % ja 59,5 % vastaajista piti erittäin tärkeinä osa-aikatyön käytölle. Kaikkiaan 
melko tärkeinä -vastausten kanssa, näiden osuudet nousevat reilusti yli 90 prosentin.  

Palveluiden parantamista piti erittäin tärkeänä syynä vähittäiskaupan alalla ja majoitus- ja 
ravitsemisalalla yli puolet vastaajista ja yli 80 prosenttia erittäin tai melko tärkeänä osa-
aikatyön käytölle. Aukioloaikojen vapautuminen vähittäiskaupassa on merkinnyt kulutta-
jille palveluiden parantumista. Muista maista saatujen kokemusten mukaan pidentyneet 
aukioloajat ovat lisänneet osa-aikatyön kysyntää (Taimio 2006). Asiakkaiden palveluiden 
parantamista on myös se, jos ruuhka-aikoina marketeissa tai ravintoloissa on riittävästi 
henkilökuntaa esimerkiksi kassoilla tai tarjoilijoina. 

Kuvio 5.4 Miten tärkeänä pidätte seuraavia tekijöitä siihen, että työtä tehdään osa-aikaisessa työsuh-
teessa.
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Vastaajien enemmistö (69,3−82,5 prosenttia) tutkimuksen eri palvelualoilla piti myös 
kilpailukyvyn parantamista erittäin tai melko tärkeänä syynä siihen, että työtä teetettiin 
osa-aikaisessa työsuhteessa. Yleisemmin tärkeimpänä kilpailukyvyn parantamista pidettiin 
vähittäiskaupan alalla (osuus n. 82,5 %). 

Tämän voisi ajatella olevan yhteydessä myös toimipaikkojen kokemaan kilpailuun. Kuten 
jo aiemmin tuotiin esille palvelualojen työnantajat kokevat, että kilpailu on kiristynyt näillä 
toimialoilla viime vuosina. Vastaajista noin 66–72 prosenttia oli sitä mieltä, että toimipaikan 
kokema kilpailu oli kiristynyt viimeisen kolmen vuoden aikana paljon tai jonkin verran. 

5.5.2. Mitkä tekijät selittävät osa-aikatyön teettämistä ja sen intensiteettiä?

Osa-aikatyön teettämiseen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin myös tilastollisen probit-mallin 
avulla. Selitettävä muuttuja oli osa-aikatyön käyttö yrityksessä. Muuttuja sai arvon yksi, jos 
osa-aikatyötä käytettiin ja arvon nolla, jos osa-aikatyötä ei käytetty. Selittävinä muuttujina 
käytettiin mallissa 1 toimipaikan henkilöstömäärän luonnollista logaritmia, naisten osuutta 
toimipaikassa, toimipaikan maakuntaa ja kaupunkisijaintia, työmäärän vaihtelua päivittäin 
ja viikoittain, viikonlopputyötä, yötyötä, ylitöiden tekemistä, muiden joustavien työnteon 
muotojen käyttöä toimipaikassa sekä palvelualaa. Mallissa 2 kontrolloitiin lisäksi sitä, jos 
toimipaikka piti työvoimakustannusten hillitsemistä ja työntekijöiden omaa toivetta osa-
aikatyöstä tärkeinä syinä osa-aikatyön käytölle

Taulukossa 5.3 esitetään probit-mallin tulokset. Tulosten mukaan toimipaikan suurempi 
koko lisää osa-aikatyön teettämisen todennäköisyyttä. Myös naisten suurempi osuus toi-
mipaikan työvoimasta (yli 50 %) lisää osa-aikatyön käytön todennäköisyyttä. Työmäärän 
vaihtelu päivittäin ja viikoittain sekä viikonlopputyö lisäsivät molemmat yli 10 prosentti-
yksiköllä osa-aikatyön teettämisen todennäköisyyttä. Työvoimakustannusten hillitseminen 
ja työntekijöiden oma toive vaikuttavat myös osa-aikatyön käyttöön sitä lisäävästi.
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Taulukko 5.3 Osa-aikatyön teettämiseen vaikuttavat tekijät (marginaalivaikutukset).

Taustamuuttuja Malli 1 Malli 2
Ln(henkilökunnan määrä) toimipaikassa 0,158*** 0,159***
Toimipaikka sijaitse kaupungissa (ref. ei kaupunki)    0,126** 0,119*
Toimipaikka sijaitsee Uudellamaalla (ref. ei Uusimaa) -0,082 -0,07
Naisten osuus työvoimasta  (ref. osuus alle 20 %)

- 20-50%
- yli 50 %

-0,003
0,189**

-0,025
0,155*

Työvoiman tarve vaihtelee päivittäin ja viikottain (ref. ei vaihtelua) 0,128** 0,105*
Toimipaikassa tehdään yötyötä (ref. ei yötyötä) 0,105 0,121
Toimipaikassa tehdään viikonlopputyötä (ref. ei viikonlopputyötä) 0,113** 0,107*
Toimipaikassa on käytössä myös muita joustavia työnteon muotoja 0,151 0,196
Vähittäiskauppa (ref. Majoitus- ja ravitsemisala) -0,061 -0,072
Kiinteistöpalvelualat (ref. Majoitus ja ravitsemisala) 0,014 0,024
Työvoimakustannusten hillitseminen tärkeimpiä syitä     0,199***
Työntekijöiden oma toive tärkeimpiä syitä 0,159**

Selite: *** tilastollisesti merkitsevä 1 %:n, ** tilastollisesti merkitsevä 5 %:n ja * tilastollisesti merkitsevä 10 %:n merkitse-
vyystasolla.

Lisäksi tutkittiin myös osa-aikatyön tekemisen intensiteettiä tilastollisen tobit- mallin (ks. 
Greene 1997) avulla osa-aikatyötä käyttäneiden toimipaikkojen joukossa (taulukko 5.4). 
Intensiteetin mittarina käytettiin Housemanin (1995) tapaan toimipaikan osa-aikaisten 
työntekijöiden osuutta ’säännöllisistä’ (osa- ja kokoaikaisista) työtekijöistä. Tulosten mu-
kaan osa-aikatyön intensiteettiin sitä lisäävästi vaikuttaa työnmäärän vaihtelu päivittäin 
ja viikon sisällä sekä viikonlopputyön tekeminen. Myös naisten suuri osuus työvoimasta 
lisää osa-aikatyön intensiteettiä. Ylitöiden tekeminen toimipaikassa sen sijaan vähentää 
osa-aikatyön käytön intensiteettiä.
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Taulukko 5.4 Osa-aikatyön teettämisen intensiteettiin vaikuttavat tekijät – tobit-mallin tulokset.

Taustamuuttuja
Ln(henkilökunnan määrä) toimipaikassa 0,0985**
Toimipaikka sijaitse kaupungissa   0,164*
Toimipaikka sijaitsee Uudellamaalla -0,079
Naisten osuus työvoimasta 

- 20−50%
- yli 50 %

-0,096
    0,339**

Työvoiman tarve vaihtelee päivittäin ja viikoittain     0,188**
Toimipaikassa tehdään yötyötä  0,069
Toimipaikassa tehdään viikonlopputyötä   0,131*
Toimipaikassa tehdään ylitöitä   -0,176**
Toimipaikassa on käytössä myös muita joustavia työnteon muotoja 0,063
Vähittäiskauppa -0,050
Kiinteistöpalvelualat -0,004

Selite: *** tilastollisesti merkitsevä 1 %:n, ** tilastollisesti merkitsevä 5 %:n ja * tilastollisesti merkitsevä 10 %:n merkitse-
vyystasolla.

5.5.3. Mitkä tekijät vaikuttavat työntekijä- ja työnantajalähtöiseen osa-aikatyöhön
toimipaikoissa?

Työnantajapuolelle suunnatussa kyselyssä haluttiin myös selvittää lisäkysymyksellä osa-ai-
katyön käytön työnantaja- ja työntekijälähtöisyyttä. Kysymyksessä tiedusteltiin, käytetäänkö 
toimipaikassa osa-aikatyötä pääasiassa yrityksen tarpeista lähtien, pääasiassa työntekijöiden 
omasta toiveesta, molemmat ovat yhtä tärkeitä tai pääasiassa johtuen muista syistä.

Taulukosta 5.5 käy ilmi, että kaikilla kolmella toimialalla osa-aikatyötä käytetään pääasi-
assa yritysten tarpeista lähtien (osuudet 43,1–58,1 %). Yleisintä työnantajalähtöinen osa-
aikatyö on vähittäiskaupassa. Osa-aikatyön teettämisen pääasiassa työntekijän toiveesta 
johtuen nimesi 12,7–23,8 % vastaajista. Suurin osuus oli kiinteistöpalvelualalla. Molempia 
syitä piti yhtä tärkeinä vajaa kolmannes vähittäiskaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan 
vastaajista, kun kiinteistöpalvelualoilla osuus oli alle 18 prosenttia. 
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Taulukko 5.5 Osa-aikatyön käytön työnantaja- ja työntekijälähtöisyys kolmella palvelualalla, %.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja 
ravitsemisala

Kiinteistöpalvelualat

Pääasiassa yritysten tarpeista 58,1 52,8 43,1
Pääasiassa työntekijän toiveesta 13,5 12,7 23,9
Molemmat yhtä tärkeitä 29,6 31,6 17,6
Pääasiassa muista syistä 6,7 2,9 15,4

Taulukossa 5.6 esitetään vastaavat eri syiden osuudet EU-maille keskimäärin sekä Suo-
melle. Kaikkien sektoreiden ohella esitetään osuudet koko palvelusektorille sekä kolmelle 
palvelualalle.  Nämä osuudet on laskettu 21 EU-maata kattavasta Euroopan elin- ja työolo-
jen kehittämissäätiön vuosina 2004–2005 tekemästä yritystutkimuksesta, jonka aiheena 
olivat yritysten työaikajärjestelyt mukaan lukien yritysten osa-aikaisen työvoiman käyttö. 

Taulukosta käy ilmi, että Suomessa osa-aikatyötä teetettiin kyselyn aikaan yleisimmin 
pääasiassa yritysten tarpeista johtuen kuin tutkimuksessa mukana olleissa EU-maissa 
keskimäärin. EU-maissa myös työntekijöiden oma toive osa-aikatyön pääasiallisena syy-
nä on merkittävämpi syy kuin Suomessa. On mielenkiintoista, että myös eurooppalaisen 
yritystutkimuksen mukaan Suomessa vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan 
ja kiinteistöpalvelujen aloilla korostuvat yritysten tarpeet osa-aikatyön teettämisen syynä 
selvästi enemmän kuin kaikilla aloilla keskimäärin. Myös oma työnantajakyselymme kol-
mella palvelualalla korostaa yritysten tarpeita osa-aikatyön teettämisen syynä. 

Taulukko 5.6 Osa-aikatyön käytön työnantaja- ja työntekijälähtöisyys EU-maat, EU-maiden palvelu-
sektori, Suomi ja Suomen palvelusektori v. 2004/2005, %.

Osa-aikatyötä käytetään:
EU-maat (11 maata) Suomi

Kaikki Palvelu-
sektori 

3 alaa* Kaikki Palvelu-
sektori 

3*alaa

Pääasiassa yritysten tarpeista 24,6 25,1 25,1 36,8 38,3 47,8
Pääasiassa työntekijän toiveesta 47,6 46,8 47,3 38,7 38,2 27,5
Molemmat yhtä tärkeitä 21,8 22,7 22,0 15,2 15,8 16,1
Pääasiassa muista syistä 4,4 3,7 4,2 5,3 5,0 5,4

Lähde: Eurooppalaisen yritystutkimuksen 2004/2005 aineisto. 
Selite: * 3 alaa: vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta ja kiinteistöala (real estate).

Tilastollisen multinomiaali logit- mallin (ks. Wooldridge 2010) avulla tutkittiin, mitkä 
tekijät vaikuttavat osa-aikatyön käyttöön toimipaikoissa kolmella yksityisellä palvelualal-
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la. Mallin selitettävä muuttuja on 4-luokkainen osa-aikatyön käytön pääasiallinen syy 
(yrityksen tarpeet, työntekijöiden toiveet, molemmat yhtä tärkeitä, muut syyt). Mallissa 
kontrolloitiin toimipaikan palvelualan ohella naisten osuutta työntekijöistä toimipai-
kassa (kolme luokkaa), toimipaikan kokoa, toimipaikan maakuntaa ja kaupunkisijaintia, 
työmäärän vaihtelua päivittäin ja viikoittain, viikonloppu- ja yötyötä sekä muiden jousta-
vien työnteon muotojen käyttöä toimipaikassa. Estimoidun mallin perusteella laskettiin 
ennustetut todennäköisyydet osa-aikatyön käytön pääasialliselle syylle kullekin kolmelle 
palvelualalle, kun muuttujat ovat keskiarvoissaan. Nämä ennustetut todennäköisyydet on 
esitetty kuviossa 5.5. 

Kuviosta käy ilmi, että ennustetut todennäköisyydet sille, että kolmella palvelualalla 
tehdään osa-aikatyötä pääasiassa yritysten tarpeista johtuen ovat selvästi korkeampia kuin 
sille, että osa-aikatyötä tehdään pääasiassa työntekijöiden toiveesta tai että molemmat 
tekijät ovat yhtä tärkeitä. 

Kuvio 5.5 Osa-aikatyön käytön työnantaja- ja työntekijälähtöisyys – ennustetut todennäköisyydet 
kolmella palvelualalla.
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Vastaavat estimoinnit yritysten pääasiallisille syille käyttää osa-aikatyötä tehtiin käyttäen 
myös eurooppalaista yritystutkimusta vuosilta 2004–2005. Mallin selitettävä muuttuja 
oli 4-luokkainen osa-aikatyön käytön pääasiallinen syy (yrityksen tarpeet, työntekijöiden 
toiveet, molemmat yhtä tärkeitä, muut syyt). Mallissa kontrolloitiin toimipaikan toimialaa, 
joka saa arvon 1, jos toimipaikka/yritys sijoittui jollekin edellä mainituista kolmesta palve-
lualasta, muulle palvelusektorille (NACE-luokat g−o poislukien 3 palvelualaa) ja arvon 3, 
jos se sijoittui teollisuuteen (NACE-luokat c−f ). Estimoinnit tehtiin erikseen Suomelle ja 
tutkimuksen EU-maille yhteensä. 

Mallista lasketut ennustetut todennäköisyydet osa-aikatyön käytön pääasialliselle syylle, 
kun muuttujat ovat keskiarvoissaan, on esitetty kuviossa 5.6. Kuviosta voidaan havaita, 
että Suomi poikkeaa muista EU-maista osa-aikatyön käytön eniten siinä, että Suomessa 
yritysten tarpeiden merkitys osa-aikatyön teettämisen motiivina on selkeästi vahvempi. 
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Kuvio 5.6 Osa-aikatyön käytön työnantaja- ja työntekijälähtöisyys – ennustetut todennäköisyydet 
kolmella palvelualalla, muulla palvelusektorilla ja teollisuudessa.
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5.6. Osa- ja kokoaikatyön teettäminen työnantajan näkökulmasta

Työnantajapuolen kyselyssä haluttiin myös selvittää työantajapuolen näkemyksiä siitä, 
löytyykö eroja, minkälaisissa tehtävissä osa- ja kokoaikatyötä voidaan käyttää ja löytyykö 
eroja mm. osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden tuottavuuden välillä. 

5.6.1.  Tehtävien samankaltaisuus

Työtehtävien osalta kysyttiin sitä, tekevätkö työpaikan osa- ja kokoaikaiset työntekijät 
samoja tehtäviä. Vastausten mukaan (noin 65–75 %) mukaan osa- ja kokoaikaiset työn-
tekijät tekevät pääsääntöisesti samoja työtehtäviä (kuvio 5.7). Kuitenkin osa-aikaisuuden 
arvioitiin myös rajoittavan työntekijöiden käyttöä joissakin työtehtävissä. Noin neljännes 
vastaajista (vähittäiskauppa 23%, majoitus- ja ravitsemistoiminta 26,7 % ja kiinteistöpal-
velualat 24,1 %) oli sitä mieltä, että osa-aikaisuus rajoittaa työntekijöiden käyttöä joissakin 
tehtävissä. Kyselyssä ei kuitenkaan tarkemmin tiedusteltu niitä tehtävätyyppejä, joissa toi-
mimista osa-aikaisuus rajoittaa. Verrattuna Kauhanen (2003) kyselyyn niiden vastaajien 
osuudet olivat laskeneet, joiden mielestä osa-aikaisuus rajoittaa työntekijöiden käyttöä 
joissakin työtehtävissä.

Väisänen ja Nätti (2001) mukaan Suomessa osa-aikatyötä on tehty vähemmän joh-
totehtävissä ja valvontatehtävissä kuin Euroopassa keskimäärin. Muista maista saatujen 
tulosten mukaan osa-aikaista työtä on käytetty vähemmän töissä, joille on luonteenomaista 
jatkuvuus ja valvontatehtävät (Nollen et al. 1978). O’Reillyn (1994) mukaan osa-
aikaisten työntekijöiden suuremman vaihtuvuuden vuoksi myös ryhmätyöskentelyssä 
saattaa olla hankalampaa käyttää osa-aikaista työvoimaa. Kokoaikaiselle työntekijälle 
saatetaan antaa myös muutoin vastuullisempia tehtäviä kuten tilausten suorittamista ja 
paperitöiden tekoa (Tilly 1992). 
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Kuvio 5.7 Tekevätkö osa- ja kokoaikaiset työntekijät samanlaisia työtehtäviä.
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Kuvio 5.8 Rajoittaako työn osa-aikaisuus työntekijän käyttöä joissakin työtehtävissä.
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5.6.2. Tehokkuus ja tuottavuus

Kyselyssä esitettiin myös joukko erilaisia väittämiä liittyen osa-aikaiseen työvoimaan ja 
sen käyttöön, joissa vastaajien pyydettiin ilmoittamaan ovatko he eri vai samaa mieltä 
väittämän kanssa (1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=jokseenkin eri 
mieltä, 4=täysin eri mieltä, 5=ei osaa sanoa). Yksi väittämistä liittyi osa-aikatyöntekijöiden 
tehokkuuteen ja tuottavuuteen suhteessa kokoaikaisiin työntekijöihin.

Osa-aikaisuuden käyttöä on perusteltu sillä, että osa-aikaiset työntekijät olisivat lyhy-
empää työaikaa tehdessään tehokkaampia ja tuottavampia kuin kokoaikaiset työntekijät 
(Mckinsey 1994). Työnantajakyselymme mukaan kolmen palvelualan työnantajapuolen 
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edustajien arviot osa-aikaisten työntekijöiden suuremmasta tehokkuudesta ja tuottavuu-
desta eivät tue tätä väitettä. Vähittäiskaupan noin neljänneksestä (25,1 %) kiinteistöpalve-
lualojen reiluun kolmannekseen (34,4 %) vastaajista oli sitä mieltä (täysin tai lähes samaa 
mieltä), että osa-aikaiset tekevät työtä tehokkaammin ja ovat tuottavampia. Mutta lähes tai 
täysin eri mieltä tästä väitteestä oli enemmistö (noin 52–65 prosenttia) vastaajista, vähiten 
kiinteistöpalvelualalla (52,4 %) ja eniten majoitus- ja ravitsemisalalla (65,4 %) (kuvio 5.9). 
Verrattuna Kauhanen (2003) kyselyyn mielipiteiden jakauma on hyvin samanlainen.

Kuvio 5.9 Osa-aikaiset tekevät töitä tehokkaammin ja ovat kokoaikaisia tuottavampia.
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Aiempien eri maita koskevien työnantajapuolelle suunnattujen kyselyiden mukaan 
työnantajien arviot osa-aikaisten paremmasta työn tuottavuudesta vaihtelevat sekä mait-
tain että aloittain. Bielenskin (1994) kahdeksaa EU-maata koskeneen yritystutkimuksen 
mukaan haastatelluista yritysjohtajista keskimäärin noin 23 prosenttia arvioi osa-aikaisten 
työntekijöiden kokoaikaisia työntekijöitä korkeamman tuottavuuden osa-aikatyön eduksi. 
Vastaavasti keskimäärin 7 prosenttia yritysjohtajista arvioi osa-aikaisten työntekijöiden 
kokoaikaisia työntekijöitä alhaisemman tuottavuuden osa-aikatyön haitaksi. Yhdysvalloista 
on saatu tuloksia, että puolipäiväistä työtä tekevien osa-aikaisten tuottavuus/työtunti on 
korkeampi kuin kokoaikaisilla työntekijöillä (ILO 1992). Syiksi tähän on esitetty, että osa-
aikaiset tekevät työtä intensiivisemmin, vähemmin poissaoloin ja ovat vähemmän väsyneitä 
työstä sekä sitä, että osa-aikatyöntekijöiden, varsinkin jos he ennen olivat olleet kokoaikaisia, 
saatetaan odottaa suorittavan samat työtehtävät, jotka kokoaikainen työntekijä suorittaisi 
(emt.). Yhdysvaltalaisista työnantajakyselyistä on saatu myös toisensuuntaisia tuloksia, 
joissa työnantajat arvioivat osa-aikaisten työntekijöiden tuottavuuden alhaisemmaksi kuin 
kokoaikaisten työntekijöiden (Tilly 1992). Kyse on tällöin ollut ns. sekundäärisistä osa-
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aikaisista työpaikoista, joissa työntekijöiden vaihtuvuus on suurempaa ja sitoutuneisuus 
yritykseen heikompaa.  

Teoreettisessa kirjallisuudessa on esitetty syitä sekä sille, miksi osa-aikaiset työntekijät 
voivat olla kokoaikaisia työntekijöitä tuottavampia että sille, miksi he ovat vähemmän 
tuottavia. Pierce ja Newstrom (1983) mukaan osa-aikaiset työntekijät ovat tuottavam-
pia, koska osa-aikatyöhön ei liity pidemmän työajan aiheuttamaa stressiä. Barzel (1973) 
mukaan osa-aikaiset ovat vähemmän tuottavia, koska työpäivään liittyy ’start-up’ kustan-
nuksia. Inhimillisen pääoman teorian mukaan osa-aikaisten työntekijöiden tuottavuus 
on alhaisempi, koska sekä työntekijöillä että työnantajilla on vähäisemmät kannustimet 
investoida inhimillisen pääoman lisäämiseen. Toki osa- ja kokoaikaiset voivat olla myös 
yhtä tuottavia.12

Myös empiirisessä tutkimuksessa on saatu erisuuntaisia tuloksia osa-aikaisten työnte-
kijöiden tuottavuudesta verrattuna kokoaikaisiin. Künn-Nelen et al. (2013) tulokset 
hollantilaisista apteekeista osoittavat, että osa-aikaiset ovat kokoaikaisia tuottavampia. 
Garnero et al. (2014) tulokset belgialaisella työntekijä-yritysaineistolla ajanjaksolta 
1999−2010 myös osoittivat, että osa-aikaiset työntekijät ovat tuottavampia kuin kokoaikaiset 
yksityisen sektorin yrityksissä. Sitä vastoin Specchia ja Vandenberghen (2013) niin 
ikään belgialaisella työntekijä-yritysaineistolla saamien tulosten mukaan osa-aikatyötä 
tekevät ovat vähemmän tuottavia kuin kokoaikatyötä tekevät. Devicienti et al. (2015) 
tulokset Italiaa koskien osoittavat myös osa-aikatyön teettämisen heikentävän yritysten 
kokonaistuottavuutta. 

5.6.3. Työvoiman ja hallinnon kustannukset

Yritysten kannalta osa-aikatyön teettämisen edullisuuteen vaikuttavat osa-aikatyön hyö-
tyjen ja kustannusten suhde. Tässä luvussa tuotiin jo aiemmin esille, että osa-aikatyöstä 
aiheutuvat suhteelliset kustannukset voivat olla kokoaikatyötä aiheutuvia kustannuksia 
suurempia, koska työntekijöistä aiheutuviin työvoimakustannuksiin kuuluu myös työn-
tekijäkohtaisia kiinteitä kustannuksia. Näitä ovat mm. hallinnosta ja työntekijärekisterin 
ylläpidosta aiheutuvat kustannukset sekä työntekijän etsimis-, rekrytoimis- ja koulutus-
kustannukset. Osa-aikatyö voi lisätä myös kommunikointi- ja koordinointikustannuksia 
(Owen 1978; ILO 1993; Lewis 2003). Edwards ja Robinsonin (2004) kvalitatiivisen 
tutkimuksen mukaan osa-aikatyön käyttöön hoiva-alalla liittyi seuraavia haittoja: kom-
munikointiongelmat, hallintokulujen nousu sekä yleiskulujen kasvua koulutuksesta ja 
palveluiden katkonaisuudesta johtuen.

Kuvion 5.10 mukaan niiden vastausten osuus, joissa arvioitiin, että osa-aikatyön käyttö 
on lisännyt toimipaikan kustannuksia vaihteli vähittäiskaupan 18,9 prosentista majoitus- ja 
ravitsemistoiminnan 44,3 prosenttiin. Kolmesta palvelualasta majoitus- ja ravitsemistoi-

12 Jos tuottavuudessa on selviä havaittavia eroja, ne voitaisiin huomioida tulospalkkauksella.
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minnassa tämä osuus oli selvästi suurempi kuin kahdella muulla alalla. Tähän voi vaikuttaa 
osaltaan se, että majoitus- ja ravitsemisalalla osa-aikaisen työvoiman vaihtuvuus koettiin 
yleisemmin ongelmaksi kuin kahdella muulla palvelualalla. Työvoiman suurempi vaihtu-
vuus kun myös lisää työntekijän etsimis-, rekrytoimis- ja koulutuskustannuksia ja siten 
nostaa kokonaiskustannuksia. 

On hyvä huomata, että enemmistö vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemisalan sekä 
kiinteistöpalvelualojen vastaajista oli (50,6–66,5 %) oli kuitenkin eri mieltä väitteestä, että 
osa-aikaisen työvoiman käyttö lisää työvoiman ja hallinnon kustannuksia. Eniten vastaukset 
jakautuivat samaa ja eri mieltä oleviin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Kuvio 5.10 Osa-aikaisen työvoiman käyttö on lisännyt työnjohdon ja hallinnon kustannuksia.
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5.6.4. Tiedonkulku toimipaikan sisällä

Kommunikointikustannuksiin liittyy myös se, kuinka hyvin toimipaikan sisällä tieto kulkee 
osa- ja kokoaikaisille työntekijöille. Toimipaikan sisällä tiedonkulkua osa-aikaisille työn-
tekijöille ongelmallisempana kuin kokoaikaisille työntekijöille piti noin 20–47 prosenttia 
palvelualasta riippuen. Majoitus- ja ravitsemisalalla sekä vähittäiskaupassa osuudet olivat 
yli 40 prosenttia (41,7 % ja 47,2 %), kun taas kiinteistöpalvelualoilla osuus oli vain viidennes.
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Kuvio 5.11 Toimipaikan sisällä tiedonkulku osa-aikaisille työntekijöille on hankalampaa kuin kokoaikaisille.
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5.6.5. Ammattitaito ja koulutustarpeet

Työnantajia pyydettiin myös arvioimaan, vastaako osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden 
ammattitaito toimipaikan tarpeita. Kuviosta 5.12 käy ilmi, että pääsääntöisesti sekä osa- 
että kokoaikaisten työntekijöiden ammattitaidon katsottiin vastaavan hyvin (erittäin tai 
melko hyvin toimipaikan tarpeita). Tilastollisesti merkitsevä ero arvioissa löytyi ainoastaan 
kiinteistöpalvelualoilla. 

Tämän kanssa ovat linjassa myös työnantajapuolen arviot siitä, että kaikilla kolmella 
palvelualalla enemmistö vastaajista piti samoissa tehtävissä työskentelevien osa- ja ko-
koaikaisten työntekijöiden ammattitaitoa keskimäärin samantasoisena (vähittäiskauppa: 
79,5 %, majoitus- ja ravitsemisala 70,4 %, kiinteistöpalvelualat 67,4 %). Kuitenkin majoi-
tus- ja ravitsemistoiminnassa 24,6 % ja kiinteistöpalvelualoilla 20,9 % piti osa-aikaisten 
työntekijöiden ammattitaitoa huonompana kuin samoja tehtäviä tekevien kokoaikaisten 
työntekijöiden. Vähittäiskaupassa vastaava osuus oli 15,3 %. Verrattuna Kauhanen (2003) 
kyselyyn niiden osuus, jotka pitivät osa- ja kokoaikaisten ammattitaitoa samana oli kas-
vanut ja niiden osuus, jotka pitivät osa-aikaisten ammattitaitoa huonompana oli laskenut.
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Kuvio 5.12 Osa- ja kokoaikaisten ammattitaito vastaa hyvin (erittäin tai melko hyvin) toimipaikan 
tarpeita.
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Kuvio 5.13 Osa-aikaisten työntekijöiden ammattitaito samanlaisissa tehtävissä työskenteleviin koko-
aikaisiin verrattuna, %.
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Arviot osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden ammattitaidosta ja sen vastaavuudesta ovat 
yhteydessä myös työntekijöiden koulutustarpeisiin. Kyselyssä työnantajilta tiedusteltiin 
sitä, onko osa-aikaisten työntekijöiden kouluttamistarve suurempi kuin kokoaikaisten 
työntekijöiden. Vähittäiskaupan alalla 28 prosenttia, kiinteistöpalvelualoilla 25,4 prosenttia 
ja majoitus- ja ravitsemisalalla 37 prosenttia vastaajista arvioi, että osa-aikaiset työntekijät 
tarvitsevat koulutusta kokoaikaisia enemmän (kuvio 5.14). Yleisimmin osa-aikaisten kou-
lutustarve arvioitiin suuremmaksi majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa myös hieman muita 
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aloja suurempi osa vastaajista arvioi, että osa-aikaisten ammattitaito oli kokoaikaisten 
työntekijöiden ammattitaitoa huonompi. 

Työnantajapuolen vastaajien enemmistö (53,2–70,9 %) eri palvelualoilla oli sitä mieltä, 
että osa-aikaisten työntekijöiden kouluttamistarve ei ole suurempi kuin kokoaikaisten 
työntekijöiden. Tämä on linjassa sen kanssa, että enemmistö kunkin alan vastaajista arvioi, 
että samanlaisia tehtäviä tekevien osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden ammattitaito on 
samaa tasoa.

Kuvio 5.14 Osa-aikaisten työntekijöiden kouluttamistarve on suurempi kuin kokoaikaisten, %.
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Alasta riippuen 37,5–43,7 prosenttia vastaajista arvioi, että kokoaikaisiin työntekijöihin 
panostaminen on tuottoisampaa yritykselle. Lukuun ottamatta kiinteistöpalvelualoja eri 
mieltä tästä väitteestä olevien osuudet olivat kuitenkin suuremmat (40,3–47,8 %). Niiden 
osuus, jotka eivät osanneet vastata oli myös melko suuri tämän väitteen kohdalla.
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Kuvio 5.15 Kokoaikaisiin työntekijöihin panostaminen on tuottoisampaa yritykselle, %.
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5.6.6. Työmotivaatio ja sitoutuneisuus

Työntekijöiden työmotivaatiolla (esim. Cerasoli et. al. 2014; Binder 2008) ja sitoutu-
neisuudella yritykseen (Brown et al. 2011) on havaittu olevan merkitystä yöntekijöiden 
työsuoritukseen ja tuottavuuteen ja sitä kautta myös yritysten menestykseen. Siksi niillä 
on paljon merkitystä myös työnantajan näkökulmasta katsottuna.

Työnantajakyselyssä tiedusteltiin työnantajapuolen edustajien näkemystä siitä, onko 
osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden työmotivaatiossa tai sitoutuneisuudessa yritykseen 
eroja. Enemmistö vähittäiskaupan (75 %), majoitus- ja ravitsemisalan (78 %) ja kiin-
teistöpalvelualan (71 %) vastaajista arvioi osa-aikaisten työntekijöiden työmotivaation 
ja sitoutuneisuuden olevan samaa tasoa kuin kokoaikaisten työntekijöiden (kuvio 5.16). 
Osa-aikaisten työntekijöiden motivaatiota ja sitoutuneisuutta piti parempana vain melko 
pieni osa (4,6–10,8 %) ja 14–18 % arvioi ne myös huonommaksi. 

Tässä kysymyksessä yhdistyi sekä motivaation että sitoutuneisuuden arviointi, mikä voi 
vaikuttaa myös arvioihin. Kauhasen (2003) mukaan työnantajapuolen edustajat pää-
sääntöisesti arvioivat osa- ja kokoaikaisten työmotivaation samaksi, mutta osa-aikaisten 
työntekijöiden sitoutuneisuus arvioitiin heikommaksi tutkimuksen neljällä palvelualalla. 
Työntekijöiden sitoutuneisuuteen ja motivaatioon saattaa myös vaikuttaa, minkälaisessa 
osa-aikaisessa työsuhteessa töitä tehdään mm. työajan pituuden sekä työsuhteen määrä-
aikaisuuden suhteen. 
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Kuvio 5.16 Osa-aikaisten työntekijöiden työmotivaatio ja sitoutuneisuus verrattuna kokoaikaisiin.
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Myös eurooppalaisen yritystutkimuksen vuosilta 2004/2005 mukaan valtaosa työn-
antajapuolen edustajista oli sitä mieltä, että osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden työmo-
tivaatio on samaa tasoa. Yritysaineistoa käyttäen katsottiin näitä arvioita tutkimuksessa 
mukana oleville EU-maille yhteensä, Suomelle yhteensä sekä aloittaisesti (3 palvelualaa 
yhdessä, muu palvelusektori ja teollisuus) (kuvio 5.17). Kuviosta käy ilmi, että Suomessa 
työnantajapuoli arvioi myös yleisemmin kuin EU-maissa keskimäärin, että osa-aikaisten 
työntekijöiden työmotivaatio on kokoaikatyötä tekeviä heikompi. Mielenkiintoista on 
myös se, että sekä Suomessa että EU-maissa keskimäärin suurempi osa palvelusektorin 
vastaajista arvioi osa-aikaisten työmotivaation heikommaksi kuin paremmaksi. Sen sijaan 
teollisuudessa tilanne oli päinvastoin. 
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Kuvio 5.17 Osa-aikatyötä tekevien työmotivaatio verrattuna kokoaikatyötä EU-maat ja Suomi eu-
rooppalaisen yritystutkimuksen 2004/2005 mukaan.
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5.6.7. Työntekijöiden vaihtuvuus

Työntekijäkyselyaineistolla tehdyn tilastollisen analyysin mukaan työn osa-aikaisuus 
lisää uuden työn etsimisen todennäköisyyttä. Siihen vaikuttaa myös se, että suurempi osa 
osa-aikaisista työntekijöistä piti nykyistä työtään välivaiheena verrattuna kokoaikaisiin 
työntekijöihin. Kuinka työnantajapuolen edustajat arvioivat osa-aikaisten työntekijöiden 
vaihtuvuuden verrattuna kokoaikaisiin työntekijöihin? Vähittäiskaupan ja kiinteistöpalve-
lualoilla työnantajapuolen edustajat arvioivat yleisimmin, että osa- ja kokoaikaisten työn-
tekijöiden vaihtuvuus on samaa tasoa (kuvio 5.18). Sen sijaan majoitus- ja ravitsemisalalla 
niiden vastausten osuus, joissa arvioitiin osa-aikaisten vaihtuvuus suuremmaksi tai olevan 
samaa tasoa oli likipitäen yhtä suuri.

Yritysten näkökulmasta osa-aikaisen työn jonkinlaisena haittana on pidetty osa-aikaisen 
työvoiman suurempaa vaihtuvuutta (esim. Bielenski 1994). Vaihtuvuus voi muodostua 
haitaksi, jos siitä aiheutuu yritykselle lisää kustannuksia. Näitä kustannuksia voi aiheutua 
mm. uuden työvoiman rekrytointi-, valikoimis- ja työhön perehdyttämiskustannuksista. 
Jos osa-aikaisen työvoiman korvaaminen uudella on helppoa, ts. vaatii vähän koulutusta 
ja työvoimaa on helposti saatavilla, kustannukset voivat jäädä alhaiseksi. 

Työnantajakyselyn perusteella työnantajapuoli pitää osa-aikaisen työvoiman vaihtuvuutta 
jossakin määrin ongelmallisena. Vähittäiskaupan alalla noin 28 prosenttia, kiinteistöpalve-
lualalla noin 29 prosenttia ja majoitus- ja ravitsemisalalla 47 prosenttia vastaajista arvioi 
vaihtuvuuden ongelmaksi. 

Osa-aikaisen työvoiman vaihtuvuuden tason ja sen ongelmallisena pitämisen välillä on 
yhteys. Ongelmallisempana osa-aikaisten työntekijöiden vaihtuvuutta pidettiin majoitus- ja 
ravitsemisalalla, missä myös kahta alaa useammin osa-aikaisten työntekijöiden vaihtuvuus 
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arvioitiin suuremmaksi kuin kokoaikaisten työntekijöiden. Tämä voi olla myös yhteydessä 
siihen, että majoitus- ja ravitsemisalalla noin puolet työnantajapuolen vastaajista arvioi, että 
ei ole helppo saada ammattitaitoista osa-aikaista (eikä myöskään kokoaikaista) työvoimaa 
tarvittaessa (kuvio 5.20). Vähiten ongelmallisena osa-aikaisten työntekijöiden vaihtuvuut-
ta pidettiin kiinteistöpalvelualoilla, joissa osa-aikaisten ja kokoaikaisten työntekijöiden 
vaihtuvuuden arvioitiin kahta muuta palvelualaa yleisemmin olevan samaa tasoa kuin 
kahdella muulla palvelualalla.

Kuvio 5.18 Osa-aikaisten työntekijöiden vaihtuvuus verrattuna kokoaikaisiin työntekijöihin.
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Kuvio 5.19 Osa-aikaisten suurempi vaihtuvuus muodostaa ongelman.
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Kuvio 5.20 Onko ollut helppo saada tarvittaessa ammattitaitoista osa- ja kokoaikaista työvoimaa?
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Selite: Vk = vähittäiskauppa, Mara = majoitus- ja ravitsemisala, Kipa = kiinteistöpalvelut.

5.7. Yhteenveto 

Tässä luvussa olemme tarkastelleet osa- ja kokoaikatyön teettämistä työnantajanäkö-
kulmasta vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kiinteistöpalvelualoilla. 
Tulostemme mukaan 

 • Erityisesti vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa toimipaikkojen 
kokema kilpailu on kiristynyt viimeisen kolmen vuoden aikana. Työnantajapuolen 
edustajat arvioivat näillä aloilla kiinteistöpalvelualoja enemmän, että toimintaympä-
ristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet työvoiman käyttötapoihin kuten 
osa-aikatyön teettämiseen. 

 • Osa-aikatyön tärkeimmät syyt vaihtelevat palvelualoittain. Vähittäiskaupan puolella 
tärkeimmät syyt osa-aikatyön teettämiseen olivat kannattavuus/kustannussyyt, 
työvoiman tarpeen vaihtelu kausittain, työntekijän oma toive sekä pitkät auki-
oloajat. Majoitus- ja ravitsemisalalla tärkeimpinä syinä pidettiin kannattavuus- ja 
kustannussyitä sekä työvoiman tarpeen kausittaista ja päivittäistä vaihtelua. Kiin-
teistöpalvelualoilla yleisimmin tärkeimmiksi syiksi valittujen syiden joukossa olivat 
toimeksiantajan tarpeet, työntekijän oma toive sekä työvoiman tarpeen vaihtelu 
viikoittain sekä kausittain. 

 • Verrattuna työnantajakyselyyn (Kauhanen 2003) kannattavuus- ja kustannussyiden 
merkitys osa-aikatyön teettämiseen oli noussut tärkeimmäksi syyksi sekä vähittäis-
kaupassa että majoitus- ja ravitsemisalalla. Myös työntekijöiden oma toive oli noussut 
kolmen tärkeimmän syyn joukkoon, mikä poikkesi (Kauhanen 2003) kyselystä. Sen 
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sijaan työvoiman tarpeen vaihtelu kausittain oli säilyttänyt asemansa tärkeimpien 
syiden joukossa.

 • Tilastollisen probit-mallin tulosten mukaan toimipaikan suurempi koko sekä naisten 
suurempi osuus toimipaikan työvoimasta lisäävät osa-aikatyön teettämisen todennä-
köisyyttä. Työn määrän vaihtelulla on myös merkitystä: työmäärän vaihtelu päivittäin 
ja viikoittain sekä viikonlopputyö lisäsivät yli 10 prosenttiyksiköllä osa-aikatyön teet-
tämisen todennäköisyyttä. Työvoimakustannusten hillitsemisellä ja työntekijöiden 
omalla toiveella oli myös tilastollisesti merkitsevä vaikutus osa-aikatyön teettämiseen. 

 • Osa-aikatyön käytön syiden työntekijä- ja työnantajalähtöisyyden tarkastelu paljastaa 
sen, että kaikilla kolmella toimialalla osa-aikatyötä käytetään pääasiassa yritysten 
tarpeista lähtien. Yleisintä työnantajalähtöinen osa-aikatyö on vähittäiskaupassa. 
Suomi näyttäisi poikkeavan muista EU-maista eniten siinä, että Suomessa yritysten 
tarpeiden merkitys osa-aikatyön teettämisen motiivina on selkeästi vahvempi.

 • Työnantajakyselyn mukaan osa- ja kokoaikaiset työntekijät tekevät pääsääntöisesti 
samanlaisia työtehtäviä, mutta osa-aikaisuus kuitenkin rajoittaa osa-aikaisten työn-
tekijöiden käyttämistä joissakin työtehtävissä. Enemmistö työnantajista oli myös sitä 
mieltä, että osa-aikatyötä tekevät eivät tee työtä tehokkaammin ja ole tuottavampia 
kuin kokoaikaiset työntekijät. 

 • Osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden ammattitaidon arvioitiin pääsääntöisesti vastaa-
van hyvin toimipaikan tarpeita. Kaikilla kolmella palvelualalla enemmistö vastaajista 
piti samoissa tehtävissä työskentelevien osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden ammatti-
taitoa keskimäärin samantasoisena (vähittäiskauppa: 79,5 %, majoitus- ja ravitsemisala 
70,4%, kiinteistöpalvelualat 67,4 %). Osa-aikaisten työntekijöiden koulutustarpeen 
arvioi kokoaikaisia suuremmaksi toimialasta riippuen 25–37 prosenttia vastaajista.   

 • Enemmistö vastaajista (68,7–85,8 %) arvioi myös osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden 
työmotivaation ja sitoutuneisuuden olevan samaa tasoa. 

 • 25–47 % työnantajapuolen edustajista arvioi, että osa-aikaisten työntekijöiden vaih-
tuvuus on suurempaa kokoaikaisiin työntekijöihin verrattuna. Vaihtuvuus korostuu 
majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa liki puolet (47 %) vastasi näin. Majoitus- ja ravitse-
misalalla vaihtuvuutta pidettiin myös selvästi enemmän ongelmallisena (47 %) kuin 
kahdella muulla palvelualalla. 
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6. LOPUKSI

Osa-aikaisen työn yleistyminen on ollut varsin keskeinen suomalaista työelämää koskeva 
muutostrendi. Osa-aikatyön tekeminen usein yhdistettynä muihin työajan joustaviin muo-
toihin (kuten ilta-, viikonloppu- ja vuorotyö) sekä muihin joustaviin työsuhdemuotoihin on 
saanut entistä enemmän sijaan suomalaisilla työmarkkinoilla viimeisten vuosikymmenten 
aikana. Erityisesti osa-aikatyö on yleistynyt vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravitsemistoi-
minnassa, joilla osa-aikaisten palkansaajien osuus kaikista palkansaajista on myös suurin. 
Osa-aikatyön merkitys on ollut suuri myös kiinteistöpalvelualoilla, joiden palkansaajista 
yli viidennes tekee osa-aikatyötä. 

Säätelyn muutosten kuten aukioloaikojen vapauttamisen ohella vähittäiskaupan kuten 
muidenkin palvelualojen toimintaympäristöön ja työn tekemiseen ja teettämiseen on 
voimakkaasti vaikuttanut myös muutokset kilpailuolosuhteissa sekä tekninen kehitys eri 
muodoissaan. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että kullakin palvelualalla on myös omat 
erityispiirteensä ja niillä on erilaisiakin muutoksia tapahtumassa (Kandolin ym. 2008), 
jotka vaikuttavat näillä aloilla työn tekemiseen ja teettämiseen.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tutkimustietoa osa- ja kokoaikatyön 
tekemisestä ja teettämisestä työntekijöiden ja työnantajien näkökulmasta 2010-luvun 
Suomessa. Tutkimuksen tulokset perustuvat kolmella palvelualalla (vähittäiskauppa, 
majoitus- ja ravitsemisala, kiinteistöpalvelualat) suoritettuihin analyyseihin, joiden 
pääasiallisina aineistoina käytettiin kolmen palvelualan työntekijä- ja työnantajapuolelle 
suunnattuja survey-tutkimuksia. Lisäksi analyyseissa hyödynnettiin myös eurooppalaisen 
yritystutkimuksen sekä eurooppalaisen työolotutkimuksen aineistoja. 

Tutkimus jakautui kahteen laajaan tutkimusosioon, joista ensimmäisessä tarkasteltiin 
osa-aikatyön tekemistä työntekijänäkökulmasta. Työntekijäkyselyn mukaan osa-aikatyötä 
teki noin 39 prosenttia vähittäiskaupan, 29 prosenttia majoitus- ja ravitsemistoiminnan 
ja 20 prosenttia kiinteistöpalvelualojen työntekijöistä. Naisilla ja nuorilla on näillä aloilla 
suurempi todennäköisyys tehdä osa-aikatyötä verrattuna miehiin ja vanhempiin ikäryh-
miin. Myös työsuhteen määräaikaisuus lisää osa-aikatyön tekemisen todennäköisyyttä. 

Osa-aikaisen työn tekemisen sopimisesta työntekijän tarpeisiin kertoo myös se, miksi 
osa-aikatyötä tehdään. Eritoten se, onko osa-aikaisen työn tekeminen työntekijän vapaa-
ehtoinen valinta vai tehdäänkö osa-aikatyötä siksi, että kokoaikatyötä ei ollut saatavilla. 
Kyselyn mukaan kaikilla kolmella palvelualalla enemmistö vastaajista ilmoitti tekevänsä 
osa-aikatyötä kokoaikatyön puutteen vuoksi. Suomessa vastentahtoisen osa-aikatyön 
osuus on kaikilla kolmella palvelualalla suurempaa kuin kaikilla aloilla keskimäärin. Tämä 
ei ole muuttunut aiempaan verrattuna ja edelleen 2010-luvulla näillä kolmella palvelu-
alalla enemmistö haluaisi tehdä työtä kokoaikaisessa työsuhteessa. Toiseksi yleisin syy 
oli opiskelu vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja terveydelliset syyt 
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kiinteistöpalvelualoilla. Verrattuna EU28-maihin keskimäärin Suomessa kokoaikatyön 
puute on yleisempi syy osa-aikatyöhön sekä palvelualoilla että kaikilla aloilla yhteensä. 

Yksityisten palvelualojen toimintaympäristön muutoksesta kertoo se, että niiden työn-
tekijöiden osuus, joiden työvuorot sijoittuvat kaikkiin viikonpäiviin, siis myös viikonlopun 
päiviin, koskettaa jo valtaosaa vähittäiskaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikaisista 
työntekijöistä. Myös kokoaikaisilla työntekijöillä vastaavat osuudet ovat kasvaneet ver-
rattuna 2000-luvun alun tilanteeseen. Kiinteistöpalvelualan työntekijöille työvuorojen 
sijoittuminen kaikille viikonpäiville on selvästi harvinaisempaa kuin kahdella muulla 
palvelualalla. 

Vähittäiskaupan alan ja majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikaisista työntekijöistä 57,4 
prosenttia ja 47 prosenttia teki työtä sekä iltaisin että myös lauantaisin ja sunnuntaisin. 
Työaikojen sijoittumisen näin määritelty epätyypillisyyden aste oli kaikilla kolmella alalla 
suurempi osa-aikaisilla työntekijöillä. Työaikojen epätyypillisyys näyttää myös haittaavan 
enemmän osa-aikaisten työntekijöiden työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Osa-aikatyötä tehdään kolmella palvelualalla hyvinkin vaihtelevin työtuntimäärin, 
mutta on varsin yleistä, että osa-aikatyötä tekevissä on paljon niitä (osuudet alasta riippu-
en 32–53 %), jotka haluaisivat tehdä enemmän työtunteja. Moni osa-aikainen työntekijä 
myös haluaisi tehdä samaa työtä, mutta kokoaikaisessa työsuhteessa. Kyselyn mukaan liki 
58 prosenttia vähittäiskaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan sekä noin 46 prosenttia kiin-
teistöpalvelualan osa-aikaisista työntekijöistä haluaisi tehdä samaa työtä kokoaikaisena. 

Palkka on yksi työn laadun keskeisiä mittareita (Green 2006) ja sillä on keskeinen mer-
kitys työntekijöiden taloudellisen hyvinvoinnin ja toimeentulon kannalta. Kyselyaineiston 
mukaan kolmen palvelualan osa-aikaiset ansaitsevat päätyöstään keskimäärin 62,2–68 
prosenttia saman alan kokoaikaisten keskimääräisistä kuukausiansioista. Osa-aikaisilla 
työntekijöillä oli myös kokoaikaisia työntekijöitä enemmän muita toimeentulolähteitä 
kaikilla kolmella alalla ja yli puolet osa-aikaisista palkansaajista kaikilla kolmella palve-
lualalla kokivat, että nykyisellä palkalla on vaikea tai erittäin vaikea tulla toimeen. Siksi 
ei olekaan yllättävää, että osa-aikaiset työntekijät varsin yleisesti ilmoittivat haluavansa 
tehdä enemmän työtunteja. 

Tulosten mukaan palvelualoilla osa-aikaisten työntekijöiden työsuhteet olivat kestäneet 
keskimäärin lyhyemmän aikaa kuin kokoaikaisilla työntekijöillä ja vaihtuvuus on suu-
rempaa. Osa-aikaisten työntekijöiden kannalta merkitystä on sillä, mihin osa-aikaisista 
työsuhteista siirrytään, ts. minkälaiset urakehitysmahdollisuudet osa-aikatyö tarjoaa. 
Kaikkiaan kolmella palvelualalla työskentelevien osa-aikaisten työntekijöiden koko työuran 
ns. osa-aikaisuusaste on melko korkea: osa-aikaiset työntekijät ovat työskennelleet keski-
määrin noin 52–67 prosenttia koko työurastaan osa-aikaisina. Työuran osa-aikaisuuden 
aste oli hieman kasvanut 2000-luvun alusta. Tutkimuksen mukaan osa-aikaiset työsuhteet 
toimivat jossain määrin väylänä kokoaikaiseen työsuhteeseen. Tästä oli osoituksena se, 
että palvelualojen kokoaikaisten työntekijöiden (23–43 prosentilla) työuriin oli sisältynyt 
myös osa-aikaisena työskentelyä. 
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Työn sisällöllisen laadun eri ulottuvuuksissa löytyi myös eroja osa- ja kokoaikaisten 
työntekijöiden välillä. Eroja löytyi muun muassa koetuissa kehitysmahdollisuuksissa työssä, 
vaikutusmahdollisuuksissa työhön sekä työn vaihtelevuudessa. Eroja löytyi myös koetussa 
työtyytyväisyydessä. Kaikissa edellisissä osa-aikaisten arviot olivat negatiivisemmat, vaikka 
kontrolloitiin havaittavissa olevien taustatekijöiden vaikutus. Tilastollisesti merkitseviä 
eroja ei sen sijaan löytynyt arvioissa etenemismahdollisuuksissa, arvioissa koulutusmah-
dollisuuksissa ja työnantajan maksamaan koulutukseen osallistumisessa (lukuun ottamatta 
majoitus- ja ravitsemistoimintaa). 

Tutkimuksen mukaan noin 25–35 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heidän toimipai-
kassaan oli ollut työhyvinvointia edistäviä hankkeita käynnissä viimeisen 12 kuukauden 
aikana. Vastaajista noin 30–67 prosenttia koki työhyvinvointinsa parantuneen hankkeiden 
seurauksena. Hankkeilla oli myös työkykyä parantava vaikutus noin 25–86 prosentin 
mielestä. Molemmissa vaihteluväli oli suuri. Jakaumatarkastelut tältä osin osoittavat, että 
työhyvinvointiin panostaminen on tärkeää. 

Tulosten mukaan palvelualojen osa-aikaiset työntekijät etsivät enemmän uutta työtä 
kuin kokoaikaiset työntekijät. Työntekijöiden iällä ja koulutustasolla on merkitystä uuden 
työn etsintään, mutta uuden työn etsintään vaikuttavat myös työn laadun piirteet ja kuinka 
tyytyväisiä nykyiseen työhön ollaan. 

Tulokset osoittavat, että on tärkeä katsoa osa-aikatyön laadun piirteitä myös tehden jako 
vastentahtoisesti ja muista syistä osa-aikatyötä tekeviin. Tulosten mukaan vastentahtoisesti 
osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden kokemukset olivat monien työn laadun piirteiden 
(kuten kehitys- ja etenemimahdollisuudet työssä) osalta heikommat kuin muista syistä 
osa-aikatyötä tekevillä ja kokoaikaisilla työntekijöillä.

Tutkimuksen toinen tutkimusosio keskittyy analysoimaan osa-aikatyön teettämistä 
työnantajanäkökulmasta kolmella yksityisellä palvelualalla. Työnantajien näkökulmasta 
tehtävässä tarkastelussa tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa mm. siitä, miksi toimipaikat 
teettävät osa-aikatyötä ja mitkä tekijät vaikuttavat osa-aikatyön käytön intensiteettiin. 

Säätelyn muutosten kuten aukioloaikojen vapauttamisen ohella vähittäiskaupan kuten 
muidenkin palvelualojen toimintaympäristöön ja työn tekemiseen ja teettämiseen ovat 
voimakkaasti vaikuttaneet myös muutokset kilpailuolosuhteissa sekä tekninen kehitys eri 
muodoissaan. Kuten jo edellä todettiin, on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että kullakin 
palvelualalla on myös omat erityispiirteensä ja niillä on erilaisiakin muutoksia tapahtu-
massa toimintaympäristössä (Kandolin ym. 2008), jotka vaikuttavat näillä aloilla työn 
tekemiseen ja teettämiseen. 

Kiinnostuksen kohteena oli myös selvittää työnantajapuolen näkemyksiä siitä, onko yri-
tysten toimintaympäristössä tapahtunut viimeisten vuosien aikana sellaisia muutoksia, jotka 
ovat vaikuttaneet työvoiman käyttötapoihin kuten osa-aikatyön käyttöön. Tulosten mukaan 
erityisesti vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa toimipaikkojen kokema 
kilpailu on kiristynyt viimeisen kolmen vuoden aikana. Työnantajapuolen edustajat arvi-
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oivat näillä aloilla kiinteistöpalvelualoja enemmän, että toimintaympäristössä tapahtuneet 
muutokset ovat vaikuttanet työvoiman käyttötapoihin kuten osa-aikatyön teettämiseen. 

Osa-aikatyön teettämisen tärkeimmissä syissä löytyi painotuseroja palvelualojen kes-
ken. Vähittäiskaupassa tärkeimmät syyt osa-aikatyön teettämiseen olivat kannattavuus/
kustannussyyt, työvoiman tarpeen vaihtelu kausittain, työntekijän oma toive sekä pitkät 
aukioloajat. Majoitus- ja ravitsemisalalla tärkeimpinä syinä pidettiin kannattavuus- ja 
kustannussyitä sekä työvoiman tarpeen kausittaista ja päivittäistä vaihtelua. Kiinteistöpal-
velualoilla yleisimmin tärkeimmiksi syiksi valittujen syiden joukossa olivat toimeksiantajan 
tarpeet, työntekijän oma toive sekä työvoiman tarpeen vaihtelu viikoittain sekä kausittain. 
Verrattuna Kauhanen (2003) työnantajakyselyyn kannattavuus- ja kustannussyiden 
merkitys osa-aikatyön teettämiseen oli noussut tärkeimmäksi syyksi sekä vähittäiskau-
passa että majoitus- ja ravitsemisalalla. Myös työntekijöiden oma toive oli noussut kolmen 
tärkeimmän syyn joukkoon, mikä poikkesi aiemmasta kyselystä. 

Tilastollisen probit-mallin tulosten mukaan toimipaikan suurempi koko (henkilöstön mää-
rällä mitattuna) sekä naisten suurempi osuus toimipaikan työvoimasta lisäävät osa-aikatyön 
teettämisen todennäköisyyttä toimipaikassa. Työn määrän vaihtelu päivittäin ja viikoittain 
sekä viikonlopputyö lisäsivät myös osa-aikatyön teettämisen todennäköisyyttä. Merkitystä 
oli niinikään työvoimakustannusten hillitsemisellä ja työntekijöiden omalla toiveella. 

Osa-aikatyön käytön syiden työntekijä- ja työnantajalähtöisyyden tarkastelu paljasti sen, 
että kaikilla kolmella toimialalla osa-aikatyötä käytetään yleisemmin yritysten tarpeista 
lähtien. Yleisintä työnantajalähtöinen osa-aikatyö on vähittäiskaupassa. Suomi näyttäisi 
poikkeavan muista EU-maista eniten siinä, että Suomessa yritysten tarpeiden merkitys 
osa-aikatyön teettämisen motiivina on selkeästi vahvempi kuin työntekijän toiveet.

Työnantajapuolen kyselyssä haluttiin myös selvittää työantajapuolen näkemyksiä siitä, 
löytyykö eroja, minkälaisissa tehtävissä osa- ja kokoaikatyötä voidaan käyttää ja löytyykö 
eroja mm. osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden tuottavuuden sekä työmotivaation ja sitou-
tuneisuuden välillä. Tarkastelun avulla voidaan arvioida sitä, minkälaisia kustannuksia ja 
hyötyjä osa-aikatyöstä toimipaikoille koituu.

Työnantajakyselyn tulosten mukaan osa- ja kokoaikaiset työntekijät tekevät pääsään-
töisesti samoja työtehtäviä (noin 65–75 %). Kuitenkin osa-aikaisuuden arvioitiin myös 
rajoittavan työntekijöiden käyttöä joissakin työtehtävissä. Noin neljännes vastaajista oli 
sitä mieltä, että osa-aikaisuus rajoittaa työntekijöiden käyttöä joissakin tehtävissä.

Toimipaikkojen kannalta osa-aikatyön teettämisen edullisuuteen vaikuttavat osa-aikatyön 
hyötyjen ja kustannusten suhde. Osa-aikatyöstä aiheutuvat suhteelliset kustannukset voivat 
olla kokoaikatyötä aiheutuvia kustannuksia suurempia, koska työntekijöistä aiheutuviin 
työvoimakustannuksiin kuuluu myös työntekijäkohtaisia kiinteitä kustannuksia kuten mm. 
hallinnosta ja työntekijärekisterin ylläpidosta aiheutuvat kustannukset sekä työntekijän 
etsimis-, rekrytoimis- ja koulutuskustannukset. Enemmistö vähittäiskaupan, majoitus- ja 
ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualojen vastaajista oli (50,6–66,5 %) oli kuitenkin eri 
mieltä väitteestä, että osa-aikaisen työvoiman käyttö lisää työvoiman ja hallinnon kustan-
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nuksia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa kuitenkin noin 44 prosenttia työnantajapuolen 
vastaajista arvioi, että osa-aikatyön käyttö oli lisännyt toimipaikan kustannuksia, mikä 
osuus oli selvästi suurempi kuin kahdella muulla alalla. Tähän voi vaikuttaa osaltaan se, 
että majoitus- ja ravitsemisalalla osa-aikaisen työvoiman vaihtuvuus koettiin yleisemmin 
ongelmaksi kuin kahdella muulla palvelualalla.

Sekä osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden ammattitaidon arvioitiin pääsääntöisesti vas-
taavan hyvin toimipaikan tarpeita. Kaikilla kolmella palvelualalla enemmistö vastaajista 
piti samoissa tehtävissä työskentelevien osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden ammatti-
taitoa keskimäärin samantasoisena (vähittäiskauppa 79,5 %, majoitus- ja ravitsemisala 
70,4 %, kiinteistöpalvelualat 67,4 %). Osa-aikaisten työntekijöiden koulutustarpeen arvioi 
kokoaikaisia suuremmaksi toimialasta riippuen 25–37 prosenttia vastaajista. Enemmistö 
vastaajista (68,7–85,8 %) arvioi myös osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden työmotivaation 
ja sitoutuneisuuden olevan samaa tasoa. 

25–47 % työnantajapuolen edustajista arvioi, että osa-aikaisten työntekijöiden vaihtuvuus 
on suurempaa kokoaikaisiin työntekijöihin verrattuna. Vaihtuvuus korostuu majoitus- ja ra-
vitsemisalalla, jossa liki puolet (47 %) vastasi näin. Majoitus- ja ravitsemisalalla vaihtuvuutta 
pidettiin myös selvästi enemmän ongelmallisena (47 %) kuin kahdella muulla palvelualalla. 

Osa-aikatyön kehittämisessä sekä työntekijöiden että työnantajien etuja paremmin 
vastaavaksi tulisi miettiä sitä, kuinka työnantajan ja työntekijöiden osa-aikatoiveet ja int-
ressit saataisiin kohtaamaan entistä paremmin ja voidaanko osa-aikatyön ongelmakohtia 
kummankin osapuolen näkökulmasta edelleen poistaa siten, että molemmat osapuolet 
siitä hyötyvät. 

Työntekijäkyselyn tulosten perusteella osa-aikatyön vastentahtoisuus, ts. kokoaikatyön 
puute osa-aikatyön syynä, muodostaa melko suuren ongelman työntekijöiden näkökulmasta 
katsottuna. Toive kokoaikatyöstä tai saada tehdä enemmän työtunteja on yhteydessä toi-
meentuloon, minkä osa-aikatyö tarjoaa. Yli puolet vastaajista koki, että nykyisellä palkalla 
on melko tai erittäin vaikea tulla toimeen. Siksi olisi tärkeää, että lisätunteja tarjottaisiin 
niitä haluaville osa-aikaisille, ts. lisätyön tarjoaminen osa-aikaisille toimisi paremmin. Olisi 
tärkeää, että pystyttäisiin myös tarjoamaan väyliä osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön.

Haaste on myös työaikojen sijoittumisen epätyypillistyminen, mikä voi haitata työn 
ja muun elämän yhteensovittamista. Osa-aikatyön pitäisi joustaa molempien tarpeiden 
mukaisesti. Työntekijöiden joukossakin työaikatarpeet voivat olla hyvin erilaisia elämän 
tilanteista (opiskelu, perhe jne.) johtuen. Työnantajien näkökulmasta katsottuna on selvää, 
että osa-aikatyötä joudutaan asiakkaiden palvelun ja pidentyneiden aukiolojen myötä 
teettämään entistä enemmän epätyypillisinä ja epäsosiaalisina työaikoina.

Osa-aikaiset työntekijät olivat myös tyytymättömämpiä työhönsä kuin kokoaikaiset 
työntekijät. Työntekijöiden kokemalla työtyytyväisyydellä on merkitystä paitsi siksi, että 
se on itsessään hyvä asia, myös siksi, että sillä on vaikutusta myös työmotivaatioon, työn-
tekijöiden sairauspoissaoloihin, työpaikan vaihtoaikeisiin sekä yritysten tuottavuuteen. 
Siksi olisi tärkeä kiinnittää huomiota myös niihin työn laadun sisällöllisiin ulottuvuuksiin, 
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jossa osa- ja kokoaikaisten välillä on eroja kuten kehittymismahdollisuudet työssä ja työn 
autonomia. 

Työn laadun kokemukset olivat monien työn laadun piirteiden osalta heikommat 
nimenomaan vastentahtoisesti osa-aikatyötä tekevillä, mihin tulisi myös kiinnittää huo-
miota. Koska valtaosa näillä palvelualoilla työskentelevistä on naisia, myös sukupuolten 
tasa-arvon näkökulmasta olisi tärkeää, että työn laatu ja vaikutukset yksilöiden urakehi-
tykseen sekä muihin seurauksiin eivät eriytyisi sen mukaan, minkälaisessa työsuhteessa 
(osa-aikainen/kokoaikainen) palkansaaja työskentelee.
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