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Valtion työnantajakuva 2009: Arvioita ja johtopäätöksiä 
 
 
JOHDANTO 
 
 
Tämän yhteenvedon tarkoituksena on olemassaoleviin tutkimusaineistoihin nojautuen arvioida, 
mitä työnantaja- ja työolotutkimukset kertovat valtiosta työnantajana. Tarkastelu nojautuu useam-
paan eri yhteenvetoon, joista keskeisimmät ovat keväällä 2009 toteutetut valtiotyönantajakuvatut-
kimukset väestön, nuorten koulutettujen ja valtion henkilöstön keskuudessa. 
 
Väestöä edustava vertailuaineisto kerättiin tammikuussa TNS Gallup Oy:n mikrotietokoneperustei-
sen GallupKanava -tiedonkeruujärjestelmän avulla. Näytteeseen kuuluu yhteensä 1242 vastaajaa. 
Se edustaa koko maan 15-70 -vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa).  
 
Korkeasti koulutettuja nuoria koskeva tutkimusaineisto koottiin toukokuussa 2009 TNS Gallup Oy:n 
internetpaneelissa. Näytteeseen kuului yhteensä 525 nuorta. Vastaajat edustavat 18-30- vuotiaita 
vähintään ylioppilastutkinnon tai alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita nuoria sekä opis-
kelijoita, jotka tähtäävät vähintään alemman korkea-asteen tutkinnon suorittamiseen. 
 
Valtion palveluksessa olevia edustava tutkimusaineisto kerättiin kirjallisena kyselynä postitse maa-
lis-huhtikuussa 2009 välisenä aikana. Siihen kuuluu 631 vastaajaa. Vaikka vastausaktiivisuus ei 
ole brutto-otokseen (1500 henkilöä) nähden korkea (42 %), se on keruutapa huomioon ottaen tyy-
dyttävää tasoa. 
 
 
YLEISET ARVOT JA ASENNETRENDIT VALTION TYÖNANTAJAKUVAN TAUSTALLA 
 
 
Halua itsensä kehittämiseen 
 
Suomalaisten asennemaisemassa tapahtuu pinnan alla. Suomen laajimman arvo- ja asennetutki-
muksen RISC Monitorin mukaan yleisin suomalaisia luonnehtiva asennetrendi on itsensä toteutta-
minen, liki puolet väestöstä voidaan lukea trendin omaksujiksi. Trendin omaksujilla on vahva halu 
toteuttaa itseään paremmin ja he käyttävät myös työntekoa itsensä toteuttamisen ja kehittämisen 
väylänä. Tällä asennetrendillä on yhteyttä, miten työpaikkoja arvioidaan, minkälaista työtä haluttai-
siin tehdä. Valtion työnantajakuvatutkimuksissa tämä näkyy mm. siinä, että mahdollisuudet am-
mattitaidon ja itsensä kehittämiseen kuuluu ns. raskaiden työpaikan valintakriteereiden joukkoon. 
 
RISC Monitor on laaja kansainvälinen sosiokulttuurinen tutkimus, joka on seurannut suomalaisen 
asennemaailman muutosta jo yli 30 vuotta. Vastaavaa tutkimusta tehdään noin 50 maassa ympäri 
maailmaa. 
 
Vuoden 2009 RISC Monitor tutkimuksen mukaan itsensä toteuttamisen ja kehittämisen rinnalla 
toinen yleinen asennetrendi, joka korostuu Suomessa, on monitoimisuus. Monitoimisuuden omak-
suneet tekevät samanaikaisesti monia asioita, vaihtelevat mielenkiinnon kohteitaan ja karttavat 
liiallisia rutiineja. Työtä koskevissa arvostuksissa tämä ilmenee työn mielenkiintoisuuden sekä 
työtehtävien vaihtelevuuden ja monipuolisuuden korostamisena. 
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Turvallisuushakuiset suomalaiset 
 
Kokonaiskuvana suomalaiset elävät edelleen pääsääntöisesti hyvin vakiintunutta ja kotikeskeistä 
elämää. Turvallisuushakuisuus on lisääntynyt. Aiemmin hyvin vahva perhekeskeisyys on kuitenkin 
saanut rinnalleen muita elämänulottuvuuksia ja kiinnostus ulkomaailman tapahtumia kohtaan nou-
see. Työtä koskevissa odotuksissa ja työpaikan valintakriteereissä nämä seikat saavat ilmiasunsa 
työpaikan varmuuden ja pysyvyyden, työssä jaksamisen sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovit-
tamisen korkeana arvostuksena. 
 
Uran luominen ja menestyksen hakeminen ovat hyvin harvan suomalaisen päätavoitteita elä-
mässä. Niin ikään hedonistiset arvot ovat kaikkiaan selvästi matalammalla tasolla kuin monet vas-
tuulliset arvot. Suomalaisia leimaavatkin edelleen voimakkaasti pääasiassa hyvin vastuulliset arvot. 
Esimerkiksi naapurimaa Ruotsiin verrattuna suomalaiset ovat selvästi vastuullisempia, ja vähem-
män hedonisteja. Osaltaan tällaiset yleiset asenteet työnantajakuvatutkimuksissa saavat il-
miasunsa siinä, että työnantajien toiminnan tulisi eettisesti vastata omia arvoja, työnantajan tulisi 
kantaa vastuuta työhyvinvoinnista, työolosuhteista ja työn jatkuvuudesta. 
 
 
VALTION ULKOISEN TYÖNANTAJAKUVAN VAHVUUDET 
 
 
Valtion työnantajakuvan vahvuudet ovat vahvistuneet 
 
Valtion työnantajakuvatutkimukset vuodelta 2009 kertovat, että valtiolla on selkeitä vahvuuksia 
työnantajana, joskin myös suhteellisia heikkouksia. 
 
Valtion työnantajakuvan vahvuudet ovat seuraavat: 
 
- Työpaikkojen pysyvyys ja varmuus 
- Työolosuhteet ja -välineet 
- Mahdollisuudet ammattitaidon ja itsensä kehittämiseen 
- Työhyvinvoinnin toteutuminen 
- Työtehtävien mielenkiintoisuus 
 
Edellä mainitut asiat kuuluvat myös ns. raskaiden työpaikan valintakriteereiden joukkoon olipa sit-
ten kysymys väestöstä yleensä tai korkeasti koulutetuista nuorista. 
 
Lisäksi näkemyksillä valtion töiden pysyvyydestä, mahdollisuuksista ammattitaidon ja itsensä ke-
hittämiseen sekä töiden mielenkiintoisuudesta on vaikutusta yleiseen mielikuvaan valtiosta työn-
antajana ja alttiuteen hakeutua valtion palvelukseen. 
 
Valtion työnantajakuvan ns. hyviin puoliin voidaan lukea myös se, että julkinen kuva on nyt pa-
rempi kuin seitsemän vuotta sitten. Valtio on ”petrannut” näkemyksissä työtehtävien sisällöstä 
(mielenkiintoisuus, itsenäisyys ja vaihtelevuus). Myös palkkataso saa enemmän kiitosta kuin 
vuonna 2002. Lisäksi valtion otaksutaan olevan nyt yleisesti ottaen kilpailukyisempi työnantaja kuin 
aiemmin. 
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VALTION ULKOISEN TYÖNANTAJAKUVAN HEIKKOUDET 
 
 
Heikkouksissa on havaittavissa parannusta aiempaan 
 
Vahvuuksien rinnalla valtiolla on myös lukuisia suhteellisia heikkouksia työnantajakuvassaan. 
Näistä ns. heikkouksista seuraavaan on poimittu ainoastaan ne, joilla tutkimusten mukaan näyttäisi 
olevan merkitystä työnantajakuvan ja valtion palvelukseen lähtemisen kannalta. Tällaisia mieliku-
vallisia heikkouksia, joilla on merkitystä, ovat etenkin seuraavat. 
 
- Näkemykset työilmapiiristä valtion palveluksessa 
- Näkemykset palkkatasosta valtiolla 
- Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön 
 
Valtion on kuitenkin kyennyt edeltävän seitsemän vuoden aikana parantamaan työnantajaku-
vaansa näkemyksissä valtion työyhteisöjen sosiaalisesta toimivuudesta, palkkatasosta ja jopa 
henkilöstön vaikutusmahdollisuuksista omaan työhönsä. Valtiotyönantajakuvan parantuminen ai-
emmasta näkyy myös niissä näkemyksissä, jotka koskevat vertailua yksityiseen sektoriin. 
 
 
VALTION SISÄISEN TYÖNANTAJAKUVAN VAHVUUDET 
 
 
Valtion sisäisen työnantajakuvan vahvuudet ennallaan 
 
Valtion ulkoiseen työnantajakuvaan vaikuttaa osaltaan myös se, miten valtion palveluksessa olevat 
kokevat ja viestivät omasta työstään ja työyhteisönsä toiminnasta. Sisäinen työnantajakuva peilaa 
osaltaan henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta. Kun työnantaja pitää huolta 
työnantajakuvastaan, se on kiinnostunut myös henkilöstöstään. Valtiolla on 
henkilöstönäkökulmasta vahvuuksia että heikkouksia. 
 
Valtion sisäisen työnantajakuvan selkeät vahvuudet ovat seuraavat: 
 
- Työpaikkojen pysyvyys ja varmuus 
- Töiden mielenkiintoisuus 
- Työolosuhteet ja -välineet 
- Ilmapiiri työpaikoilla 
- Mahdollisuudet joustavasti yhteensovittaa työ- ja yksityiselämän tarpeet 
- Mahdollisuudet ammattitaidon ja itsensä kehittämiseen 
 
Kaikki edellä mainitut asiat ovat sellaisia, jotka tutkimuksen mukaan motivoivat hyviin työsuorituk-
siin ja samanaikaisesti työnantaja ja työpaikka saavat hyviä arvosanoja asioiden toteutumisesta. 
Vahvuuksissa ei kuitenkaan ole tapahtunut suuria muutoksia vuodesta 2002 sen paremmin hyvään 
kuin huonompaankaan suuntaan. 
 
Oman työpaikan sisäinen kuva parempi kuin valtion kuva työnantajana 
 
Kun verrataan valtion henkilöstön näkemyksiä valtiosta yleensä työnantajana käsityksiin omasta 
työantajasta ja työpaikasta, havaitaan tulosten asettuvan pääosin lähelle toisiaan. Vahvuudet ovat 
samoja. Omaa työpaikkaa koskevat käsitykset ovat kuitenkin lähes järkiään hieman myönteisem-
piä kuin näkemykset valtiotyönantajasta yleensä. Lähelle nähdään hieman eri valossa kuin kau-
emmas. 
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Oma työpaikan työnantajakuva on selvästi valtion yleistä työnantajakuvaa parempi etenkin kun 
arviointien kohteena on työtehtävien vaihtelevuus ja monipuolisuus, niiden mielenkiintoisuus, 
haasteellisuus. 
 
 
VALTION SISÄISEN TYÖNANTAJAKUVAN HEIKKOUDET 
 
 
Vaikutusmahdollisuudet työssä tärkeä asia motivoituneisuuden kannalta 
 
Valtion sisäisen työnantajakuvan heikkouksiin liittyvät ennen muuta henkilöstön näkemykset huo-
nosta palkkatasosta ja -kehityksestä. Tämä on ollut sisäisten työnantajakuvatutkimusten sanoma 
myös monissa aiemmissa tutkimuksissa. Kokonaisuudessaan suhteelliset sisäisen työnantajaku-
van heikkoudet ovat seuraavat. 
 
- Palkkataso 
- Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön 
- Henkilöstön tasapuolinen kohtelu 
- Kiireen hallinta 
 
Edellä mainituista keskeisimmin motivoituneisuutta edistävät vaikutusmahdollisuudet työssä. Jos 
taas haetaan yleistä arvostusta lisääviä tekijöitä, niin silloin puhutaan palkkatasosta ja henkilöstön 
tasapuolisesta kohtelusta. Henkilöstön käsitykset palkkatasosta ja palkitsemisesta työssä ovat 
muuttuneet parempaan suuntaan vuodesta 2002. 
 
Heikkoudet ovat samoja kun valtion sisäistä työnantajakuvaa tarkastellaan oman työpaikan näkö-
kulmasta. Suhteellisia heikkouksia arvioidaan hieman armeliaammin, kun näkökulma on omassa 
työyhteisössä eikä valtiotyönantajassa yleensä. 
 
 
VALTION VETOVOIMA TYÖNANTAJANA 
 
 
Astetta vielä yksityiskohtaisempi kuva valtiotyönantajan puoleensavetävyydestä saadaan tarkas-
telusta, jossa valtion vetovoimaa työnantajana mitattiin suhteessa työelämän muihin toimialasekto-
reihin. 
 
Valtio päihittää muut toimialat vetovoimassa työnantajana 
 
Työelämän alat oli luokiteltu viiteen eri perustyyppiin.  Valtion kilpailukyky työnantajana osoittautui 
vertailussa hyväksi. Valtio sijoittuu vertailun kärkeen koko väestön keskuudessa, ei voimakkaasti 
muista erottuen mutta kaikin kriteerein kiistattomasti. Nuorten korkeasti koulutettujen keskuudessa 
valtion on heti toiseksi vetovoimaisin yksityisten palvelujen jälkeen.  
 
Mikä tekee valtiosta näinkin puoleensavetävän huolimatta monissa julkisissa yhteyksissä sen 
päälle sälytetyistä syytöksistä? Yhtäältä kyse lienee siitä, ettei asia useinkaan ole osiensa summa 
vaan parhaassa tapauksessa enemmän. Voidaan myös ajatella, että valtiotyönantajassa piilee 
sellaisia vetovoimatekijöitä, jotka tällä haavaa sopivat yhteen ihmisten yleisten arvostusten ja yh-
teiskunnallis-taloudellisten olosuhteiden kanssa. 
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Joitakin johtopäätöksiä voidaan tehdä. Valtion vetovoimaa työnantajana selittävät näkemykset seu-
raavista asioista: 
 
- Mitkä ovat mahdollisuudet ammattitaidon ja itsensä kehittämiseen valtion palveluksessa? 
- Mitkä ovat työolot ja työhyvinvointi valtiolla? 
- Mikä on käsitys työn varmuudesta ja jatkuvuudesta? 
 
 
TYÖNANTAJAKUVA TYÖOLO- JA TYÖTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSISSA 
 
 
Valtio ei ole huono työnantaja myöskään työolobarometrin mukaan 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallinen työolobarometri seuraa työelämän laatua, laadun mo-
nitasoisia muutoksia tavallisen palkansaajan näkökulmasta monilla toimialoilla samanaikaisesti. 
Työolotutkimukset viestivät ennen muuta näkemyksistä työoloista, niiden muutoksista ja muutos-
odotuksista. Osaksi myös työolotutkimukset kertovat siitä, millainen on toimialan sisäinen työnan-
tajakuva. 
 
Työolobarometri 2008 paljasti, että valtion työntekijöiden antama yleisarvosana työelämän laa-
dusta oli toiseksi paras heti yksityisen palvelusektorin jälkeen eri toimialojen välillä. Valtion työnte-
kijöiden antama arvio oli kuitenkin hieman heikentynyt edellisestä vuodesta, joka osaksi selittyy 
sillä, että he olivat aiempaa kriittisempiä arvioidessaan töiden varmuutta ja innovatiivisuutta. 
 
Työolobarometrissä selvitettiin myös työntekijöiden näkemyksiä työpaikan taloudellisesta tilan-
teesta. Tulosten mukaan nimenomaan valtion työntekijät olivat keskimäärää pessimistisempiä. 
Tämä osaltaan kielii siitä, miksi työpaikan varmuudessa oli havaittavissa tiputusta. 
 
Työolotutkimuksista voi tehdä erisuuntaisia johtopäätöksiä riippuen, mihin asioihin haluaa kiinnittää 
tarkastelussa huomiota. Viestejä on kaikissa tutkimuksissa ainakin kahdensuuntaisia, osaksi jopa 
ristiriitaisia. Toimenpiteiden ja viestinnän kannalta tuloksista tulee poimia ne, joihin on mahdollista 
vaikuttaa käytettävissä olevien keinoin. Vastaava pätee myös valtion työnantajakuvatutkimusten 
osalta. 
 
Työtyytyväisyystutkimuksessa samansuuntaisia muutoksia kuin työnantajakuvatutkimuk-
sessa 
 
Työtyytyväisyys on keskeinen strateginen ja ohjaava mittari henkilöstön johtamisprosesseissa. 
Työtyytyväisyyskyselyillä saadaan tärkeää tietoa työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja henkilöstön mo-
tivoimiseksi. Osaltaan myös työtyytyväisyyskyselyt kertovat sisäisestä työnantajakuvasta. VMBaro 
on valtiovarainministeriön henkilöstöosaston valtion organisaatioille käyttöön tarjoama henkilöstö-
kyselyjärjestelmä, joka on laajalti käytössä valtion virastoissa ja laitoksissa.  
 
Vuoden 2008 VMBaron mukaan kaksi kolmesta valtion palveluksessa olevista oli tyytyväisiä työn 
sisältöön ja ilmapiiriin. Enemmistö oli tyytyväinen myös johtamiseen ja työoloihin. Palkkaan tyyty-
väisiä oli reilu neljännes. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin valtion henkilöstön arviot omasta 
työpaikastaan työnantajakuvatutkimuksessa. Työantajakuvatutkimus antaa ehkä jopa hieman pa-
remman kuvan asioiden tilasta kuin VMBaro. Tämä selittynee erilaisella tutkimusasetelmalla ja 
erilaisilla kysymyksenasetteluilla.  
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VMBaro tutkimuksesta käy ilmi myös, että henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen, palkkaukseen ja 
työilmapiiriin parani vuosien 2004-2008 välillä. Myös työnantajakuvatutkimuksessa henkilöstön 
näkemykset palkkatasosta, johtamisesta ja työilmapiiristä olivat jonkin verran parantuneet vuo-
desta 2002. Työn sisältöä koskevat käsitykset eivät olleet muuttuneet kummassakaan tutkimuk-
sessa. 
 
 
MITÄ ON MAHDOLLISTA TEHDÄ VALTION TYÖNANTAJAKUVAN KEHITTÄMISEKSI? 
 
 
Työnantajakuvan kehittäminen on tavoitteellista toimintaa, jota voidaan tehdä monella tasolla sa-
manaikaisesti. Kehittämisen tavoitteet voivat liittyä esim. ulkoisen ja sisäisen työnantajakuvan pa-
rantamiseen viestinnällä sekä työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin kehittämistoimiin. 
 
Valtion työnantajakuvaviestinnän perusviesti kertoo, että valtion on hyvä työnantaja ja että työnte-
kijöiden kannattaa hakeutua töihin valtion palvelukseen. Tätä perusviestiä perustellaan ja vahvis-
tetaan tukevilla viesteillä, jotka ovat vahvuuksia (myös tosia) ja joilla on merkitystä työnantajakuvan 
kannalta. Nämä voivat liittyä työntekijöiden kehittymismahdollisuuksiin, työhyvinvointiin, työn pysy-
vyyteen jne. Kohderyhmästä riippuen vahvistavat viestit ovat erilaisia ja saavat eri painotuksia. 
 
Viestinnällisiä keinoja on lukuisia. Näitä ovat ulkoinen verkkoviestintä, tiedottaminen työnantajaku-
vaan ja työoloihin liittyvistä asioista, yhteistyö oppilaitosten kanssa, vierailut oppilaitoksissa, koulu-
laisten vierailut valtion työpaikoissa, osallistuminen rekrytointimessuille, viestinnälliset kampanjat 
jne. 
 


