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Osa-aikatyö on joustava työ-
muoto, jossa työpanoksen 
määrää voidaan sopeuttaa 
työtuntien määrää muut-
tamalla. Lähtökohtaises-

ti voidaan ajatella, että osa-aikatyö voi 
hyödyttää sekä työnantajien että työnte-
kijöiden joustotarpeita (Chung 2009). 
Monen muun maan tapaan osa-aikatyö 
on yleistynyt Suomessakin. Kun vuonna 
1990 osa-aikatyötä teki 8,7 prosenttia 
15–74-vuotiaista palkansaajista (122 000 
palkansaajaa), vuonna 2014 osa-aikatyötä 
tekevien palkansaajien osuus oli jo 14,6 
prosenttia (306 000 palkansaajaa). Osuus 
oli siis vuonna 2014 liki kuusi prosent-
tiyksikköä korkeammalla tasolla ja osa-
aikatyötä tekeviä palkansaajia oli 184 000 
enemmän kuin vuonna 1990. 

Suomessa osa-aikatyö on yleistynyt 
1990-luvun alun tasosta erityisesti tie-
tyillä yksityisen sektorin palvelualoilla 
kuten vähittäiskaupassa sekä majoitus- 
ja ravitsemistoiminnassa. Kaikkiaan pal-
velusektorin osuuden kasvu tuotannosta 
ja työllisyydestä on lisännyt osa-aikatyön 
määrää niin meillä kuin monessa muus-
sakin maassa. Yleistymistä selittää kui-
tenkin myös se, että työvoiman käyttö-
tavat yksityisellä palvelusektorilla ovat 
samanaikaisesti muuttuneet (Kauhanen 
2003). 

Millaista osa-aikatyötä yksityisillä 
palvelualoilla tehdään ja kuinka hy-
vin osa-aikatyö nykymuodossaan sopii 
työntekijöiden tarpeisiin? Seuraavassa 
tarkastellaan osa-aikatyötä kolmella yk-
sityistä palvelualalla – vähittäiskaupassa, 
majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä 
kiinteistöpalvelualoilla – keskittyen pää-
sääntöisesti näihin kysymyksiin. Analyysi 
perustuu vuonna 2014 tehtyyn kyselyyn, 

jonka kohderyhmänä olivat ko. alojen 
osa- ja kokoaikaiset työntekijät.1 

Osa-aikatyön yleistymiseen 
on vaikuttanut palvelusektorin 

työllisyysosuuden kasvu ja 
työvoiman käyttötapojen 

muutokset sektorin sisällä.

Osa-aikatyö ja työaikatoiveet•

Osa-aikatyö on nykyään varsin yleinen työnteon muoto yksityisillä palvelualoilla. Työntekijöiden näkökulmasta on merkitystä sillä, 
kuinka hyvin heidän toivomansa ja työnantajien tarjoama osa-aikatyö kohtaavat. Artikkelissa selvitetään, millaista osa-aikatyötä 

työtuntimäärien ja niiden sijoittumisen osalta yksityisillä palvelualoilla tehdään ja kuinka hyvin osa-aikatyö nykymuodossaan 
sopii työntekijöiden tarpeisiin. Osa-aikatyötä tarkastellaan kolmella yksityistä palvelualalla – vähittäiskaupassa, majoitus- ja 

ravitsemistoiminnassa sekä kiinteistöpalvelualoilla – keskittyen pääosin näihin kysymyksiin. Analyysi perustuu vuonna 2014 tehtyyn 
kyselyyn, jonka kohderyhmänä olivat ko. alojen osa- ja kokoaikaiset työntekijät.

Kuvio 1. Osa-aikaisten palkansaajien määrä ja osuus 1990-2014.
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Merja Kauhanen 
kertoo, että yksityisten 

palvelualojen osa-aikatyö 
yhdistyy yleisesti muihin 

työajan joustaviin muotoihin 
kuten ilta-, viikonloppu- 

ja vuorotyöhön. 
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KESKIASTEEN KOULUTUKSEN SUORITTANEET OVAT SUURIN OSA-AIKATYÖTÄ 
TEKEVÄ KOULUTUSTASORYHMÄ.

OSA-AIKATYÖ ON YLEISINTÄ VÄHITTÄIS -
KAUPASSA JA MAJOITUS- JA RAVITSEMIS-
TOIMINNASSA
Taulukossa 1 on esitetty Tilastokeskuk-
sen työvoimatutkimuksen tilastojen pe-
rusteella kunkin kolmen palvelualan osa-
aikatyötä tekevien palkansaajien osuudet 
vuonna 2014 sekä osa-aikatyön osuuden 
muutokset ajanjaksolla 1990–2014. Vä-
hittäiskaupassa osa-aikatyötä teki vajaa 
40 prosenttia palkansaajista vuonna 
2014, mikä oli noin 11 prosenttiyksikköä 
suurempi osuus kuin vuonna 1990. Ma-
joitus- 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 toimi-
alalla), jossa osa-aikatyötä teki vuonna 
2014 noin 22 prosenttia toimialan pal-
kansaajista. 

Toimialoittaisen vertailun perus-
teella osa-aikatyötä tehdään Suomessa 
kaikkein eniten vähittäiskaupassa ja 
toiseksi eniten majoitus- ja ravitsemisa-
lalla. Osa-aikatyön yleistyminen on ollut 
myös voimakkainta juuri näillä kahdella 
palvelualalla 1990-luvun alusta lähtien 
(Hulkko ja Pärnänen 2006). Yhteen-
sä vähittäiskaupan, majoitus- ja ravit-
semisalan sekä kiinteistöpalvelualojen 
osa-aikatyötä tekevien osuus oli vuonna 
2014 noin 30 prosenttia kaikista osa-ai-
katyötä tekevistä palkansaajista, mikä on 
huomattavasti suurempi osuus kuin mitä 
nämä kolme alaa työllistävät kaikista pal-
kansaajista. 

OSA-AIKATYÖTÄ TEKEVÄT KESKIMÄÄRIN 
ENEMMÄN NAISET JA IÄLTÄÄN 
NUOREMMAT
Ketkä tekevät osa-aikatyötä tarkastelus-
samme olevilla palvelualoilla? Vähittäis-
kauppa, majoitus- ja ravitsemisala sekä 
kiinteistöpalveluala ovat erittäin nais-
valtaisia aloja, joissa myös osa-aikatyön 
tekeminen paikantuu voimakkaasti nai-

siin. Kyselyaineistossamme naisten osuus 
osa-aikaisista työntekijöistä vaihteli ma-
joitus- ja ravitsemisalan noin 76 prosen-
tista vähittäiskaupan noin 90 prosenttiin. 
Kun Suomessa keskimäärin osa-aikatyötä 
tekevistä liki 70 prosenttia on naisia, on 
osa-aikatyön naisvaltaisuus näillä aloilla 
siis selvästi suurempaa. 

Ikäryhmittäin katsottuna nuoret, alle 
30-vuotiaat työntekijät ovat yliedustet-
tuina osa-aikatyötä tekevien joukossa 
myös kyselyaineistomme perusteella. 
Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa alle 
30-vuotiaiden osuus oli liki 50 prosenttia, 
vähittäiskaupassa reilut 37 ja kiinteistö-
palvelualoilla yli 22 prosenttia. Sukupuo-
len ja iän mukaan katsottuna nuorten 
osuus miehillä on naisia suurempi osa-
aikatyön tekijöissä. 

Koulutustasoittain suurimman osa-
aikatyötä tekevien ryhmän kullakin 
kolmella palvelualalla muodostavat kes-
kiasteen koulutuksen suorittaneet, suu-
rimpana alaryhmänään ammatillisen pe-
rustutkinnon suorittaneet. Osa-aikatyö 
yhdistyy kokoaikatyötä useammin myös 
määräaikaisiin työsuhteisiin näillä aloil-
la. Yleisintä kolmesta palvelualasta osa- 
ja määräaikaisen työn yhdistyminen oli 
majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa osa- ja 
määräaikaista työtä samanaikaisesti teki 
noin joka viides osa-aikatyötä tekevistä.  

Tilastollisen mallin avulla tutkittiin 
myös yksilön henkilökohtaisten sekä 

työpaikan ominaisuuksiin liittyvien te-
kijöiden suhteellista merkitystä toden-
näköisyydelle tehdä osa-aikatyötä ko. 
palvelualoilla. Mallista saatujen tulosten 
mukaan naisilla, nuorilla ja määräaikai-
sessa työsuhteessa olevilla on myös tilas-
tollisesti merkitsevästi suurempi toden-
näköisyys tehdä osa-aikatyötä ko. aloilla, 
kun muiden taustatekijöiden vaikutus on 
huomioitu.

KOKOAIKATYÖN PUUTE ON OSA-AIKA-
TYÖN YLEISIN SYY
Osa-aikatyön sopimisesta työntekijän 
tarpeisiin kertovat myös ne syyt, miksi 
osa-aikatyötä tehdään. Tutkimuskirjalli-
suudessa on enenevässä määrin erotettu 
vapaaehtoinen osa-aikatyö vastentahtoi-
sesta osa-aikatyöstä (esimerkiksi Bar-
rett ja Doiron 2001). Vapaaehtoisek-
si osa-aikatyöksi on yleensä luokiteltu 
henkilön elämäntilanteeseen liittyviä 
syitä kuten opiskelu, lasten tai omaisten 
hoito, terveydelliset syyt, eläke tai osa-ai-
kaeläke 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. 

Osa-aikatyötä tehdään keskimääräis-
tä enemmän näillä kolmella alalla, mutta 
osa-aikatyön syiden tarkastelu paljastaa, 
että se ei läheskään aina ole vapaaehtoi-
nen valinta näiden alojen osa-aikaisille 

Taulukko 1. Osa-aikaisten palkansaajien osuudet ja osuuden muutos ajanjaksolla 1990-2014.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravit-
semistoiminta

Kiinteistöpalvelualat

Osa-aikaisten palkansaajien 
osuus  2014, % 38,3 % 33,8 % 21,9 %
Osuuden muutos 1990-2014, 
%-yksikköä + 11,3 %-yksikköä + 17 %-yksikköä 1)

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. 1) Vuonna 2008 toimialaluokitus muuttui, jolla oli vaikutusta erityisesti 
kiinteistöpalvelualoihin kuuluviin toimintoihin. Siksi tässä ei ole esitetty ajallista muutosta kyseisen toimialan 
osa-aikatyötä tekevien palkansaajien osuudessa. 
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työntekijöille (kuvio 2). Kyselyaineiston 
perusteella kullakin kolmella alalla ni-
mittäin selvästi yleisin osa-aikatyön syy 
on se, että kokoaikatyötä ei ole tarjol-
la. Muina yleisinä syinä nousevat esille 
muun muassa opiskelu ja se, että ei halu-
ta kokoaikatyötä, mutta niiden merkitys 
on vähäisempi verrattuna kokoaikatyön 
puutteeseen. 

Vastentahtoisesti osa-aikatyötä teke-
vien osuudet ovat kyselyn mukaan kor-
keammat kaikilla kolmella alalla kuin 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuk-
sen vuoden 2014 vuosikeskiarvolukujen 
perusteella. Ero johtunee pitkälti siitä, 
että päätoimisten opiskelijoiden osuus 
on pienempi työntekijäkyselyyn perus-
tuvassa aineistossamme, jonka vastaaji-
na olivat alan järjestäytyneet työntekijät. 
Huomionarviosta kuitenkin on, että myös 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
tilastojen mukaan kokoaikatyön puute 
osa-aikatyön syynä on Suomessa keski-
määräistä yleisempää näillä palvelualoil-
la 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 kor-
keammalla tasolla verrattuna kaikkiin 
aloihin keskimäärin.

 "Kokoaikatyön puute osa-
aikatyön syynä on Suomessa 
keskimääräistä yleisempää 

näillä palvelualoilla verrattuna 
kaikkiin aloihin yhteensä."

Myös muissa maissa on havaittu, että 
osa-aikaisuuden syyt vaihtelevat toimi-
alan mukaan. Yksityisillä palvelualoilla 
työskentelevillä vastentahtoinen osa-
aikatyö on yleisempää kuin esimerkiksi 
teollisuudessa (Cajner et al. 2014). 
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Kuvio 2. Osa-aikatyön tekemisen syyt kolmella palvelualalla vuonna 2014, %.

Lähde: Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla -kysely 2014 (vasen) ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimus 
vuoden 2014 keskiarvot (oikea).

Palvelualojen vastentahtoisen osa-ai-
katyön on nähty olevan myös enemmän 
yhteydessä rakenteellisiin kuin suhdan-
neluontoisiin tekijöihin. 

Jos osa-aikatyötä tehdään vastentah-
toisesti, työntekijän kannalta on mer-
kitystä sillä, kuinka hyvin osa-aikatyö 
toimii väylänä kokoaikatyöhön. 

MILLAISIA OVAT OSA-AIKATYÖTÄ 
TEKEVIEN TYÖTUNNIT JA 
TYÖAIKATOIVEET?
Osa-aikatyötä tekevien kannalta merki-
tystä on, millaista osa-aikatyötä tehdään, 
minkälaisin työtuntimäärin ja kuinka 
hyvin se vastaa työntekijöiden toiveita. 
Tärkeä on myös selvittää, minkälaista 
osa-aikatyötä esimerkiksi työtuntimää-
rän puolesta halutaan tehdä. Tällaisten 

selvitysten perusteella voidaan arvioida, 
kuinka paljon palkansaajien toivoma osa-
aikatyö ja yritysten tarjoama osa-aikatyö 
poikkeavat toisistaan.

Kuviosta 3 käy ilmi kunkin kolmen 
palvelualan osa-aikaisten työntekijöi-
den keskimääräinen työsopimuksen 
mukainen viikkotyötuntien määrä sekä 
kyselyajankohdalla toteutuneiden viik-
kotyötuntien määrä. Näistä kolmesta 
palvelualasta keskimäärin pisintä osa-
aikatyötä tehdään vähittäiskaupassa, 
jossa kyselyn mukaan sopimuksen mu-
kaiset työtunnit olivat liki 26 tuntia vii-
kossa ja joilla myös ns. marginaalista, 
ts. alle 20 viikkotuntia työtä tekevien, 
osa-aikaisten osuus oli alhaisin (noin 19 
prosenttia). Lyhyintä sopimuksen mu-
kaista viikkotyöaikaa tehdään majoitus- 
ja ravitsemisalalla, jossa keskimääräiset 

KOKOAIKATYÖN PUUTTEEN TAKIA TEHTY OSA-AIKATYÖ ON 
YLEISINTÄ VÄHITTÄISKAUPASSA SEKÄ MAJOITUS- JA 

RAVITSEMUSTOIMINNASSA.
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 ”TOIVOTTU LISÄTUNTIMÄÄRÄ OLI KESKIMÄÄRIN YLI 
KYMMENEN TUNTIA.”

0 10 15 20 25 30

Vähittäiskauppa

Majoitus- ja ravitsemisala

Kiinteistöpalvelualat

TOTEUTUNEET VIIKKOTYÖTUNNIT (KA.)
SOPIMUKSEN MUKAISET VIIKKOTYÖTUNNIT (KA.)

5

Kuvio 3. Keskimääräinen sopimuksen mukainen työaika ja toteutunut työaika.

Lähde: Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla -kysely 2014.

sopimuksen mukaiset työtunnit olivat 
vajaat 21 tuntia ja alle 20 viikkotuntia 
tekevien osuus oli reilu kolmannes.2 On 
hyvä huomioida, että kaikilla kolmella 
alalla toteutuneet viikkotyötunnit ylitti-
vät sopimuksen mukaiset työtunnit. 

Sopimuksen mukaiset työtunnit ovat 
tavallaan se taattu, varma työaika, mikä 
on luvattu työntekijöille. Eri tilanne on 
silloin, kun kyse on nollatuntisopimuk-
sesta, jossa työaika voi vaihdella nollan ja 
40 viikkotyötunnin välillä, mutta taatut 
minimitunnit ovat nolla. Näitä ”nollatun-
tisopimuslaisia” on aineistomme mukaan 
selvästi enemmän kunkin kolmen alan 
osa-aikatyötä tekevien keskuudessa kuin 
kokoaikatyötä tekevissä. 

Millaista osa-aikatyötä näillä aloilla 
työskentelevät osa-aikatyöntekijät ha-
luaisivat tehdä? Kyselyn mukaan osa-
aikatyötä tekevien toiveissa on varsin 
yleisesti saada tehdä lisää työtunteja. 
Vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravit-
semisalalla yli puolet osa-aikatyötä te-
kevistä vastaajista toivoi saavansa tehdä 

pidempää viikkotyöaikaa ja kiinteistöpal-
velualoillakin liki kolmannes. Toivottu 
lisätuntimäärä oli keskimäärin yli kym-
menen tuntia. Osa-aikaisten keskuudessa 
oli myös niitä, joiden toiveena oli tehdä 
vähemmän työtunteja, mutta näiden 
osuus oli hyvin pieni verrattuna niihin, 
jotka halusivat tehdä pidempää työaikaa.

Tulokset eivät sinänsä ole yllättäviä, 
koska nimenomaisesti vähittäiskaupan ja 
majoitus- ja ravitsemisalan osa-aikatyötä 
tekevillä osa-aikatyön syynä oli yleises-
ti kokoaikatyön puute. Sen lisäksi on 
tyypillistä, että vaikka ei haluttaisikaan 
tehdä kokoaikatyötä, halutaan silti tehdä 
pidempää työaikaa osa-aikaisessa työssä. 
Voidaan siis sanoa, että osalle osa-aika-
työtä tekevistä osa-aikatyöhön yhdistyy 
myös alityöllisyyttä.

Toive lisätunneista on eittämättä myös 
yhteydessä siihen, millaisen toimeentu-
lon työntekijän nykyinen osa-aikatyö tar-
joaa ja kuinka hyvin sillä tullaan toimeen. 

Nykyisen työsopimuslain mukaan 
työnantajilla on velvollisuus tarjota lisä-

työtä ensin osa-aikaisille työntekijöille. 
Toisin sanoen jos työnantaja tarvitsee 
lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä 
tekeville työntekijöilleen sopiviin teh-
täviin, työnantajan on tarjottava näitä 
töitä osa-aikaisille työntekijöille (TEM 
2013). Työntekijäkyselyssä tiedusteltiin 
myös sitä, onko heidän toimipaikkaan-
sa palkattu lisätyövoimaa ilman, että 
lisätunteja on tarjottu toimipaikan osa-
aikaisille tekijöille. Vastaajista noin 31 
prosenttia vähittäiskaupan alalla, noin 23 
prosenttia majoitus- ja ravitsemisalan ja 
14 prosenttia kiinteistöpalvelualan vas-
tasi ”kyllä” tähän kysymykseen. Niiden 
osuus, jotka eivät osanneet sanoa, onko 
näin tapahtunut, vaihteli noin 29 prosen-
tista noin 44 prosenttiin alasta riippuen. 
Kun katsotaan pelkästään osa-aikatyötä 
tekevien vastauksia, ”kyllä” -vastausten 
osuus nousee selvästi.

OSA-AIKATYÖ YHDISTYY YLEISESTI 
MUIHIN TYÖAJAN JOUSTAVIIN 
MUOTOIHIN 
Vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ra-
vitsemisalalla on 1990-luvulta lähtien 
tapahtunut muutoksia liittyen mm. au-
kioloja ja anniskeluoikeuksia koskevaan 
sääntelyyn. Suuntana on ollut aukiolojen 
vapauttaminen3 sekä anniskeluoikeuksi-
en myöntämisen helpottaminen (esimer-
kiksi Warpenius  ym. 2008). Kauppo-
jen aukiolon vapautuminen on jatkunut 
2000-luvulla. Muun muassa lakimuutos 
vuodelta 2009 teki vähittäiskauppojen 
sunnuntaiaukiolosta ympärivuotista. 
Lisäksi myyntipinta-alaltaan enintään 
400 neliömetrin päivittäistavarakaupat 
vapautettiin juhlapyhien aukioloaiko-
ja lukuun ottamatta sääntelyn piiristä. 
Tuorein lakimuutos astui voimaan tämän 
vuoden alusta, jolloin vähittäiskauppojen 
aiemmat aukioloa koskevat rajoitukset 
poistuivat. Aukiolojen vapautukset ovat 
lisänneet tarvetta kohdentaa työvoiman 
käyttöä kattamaan myös laajennetun au-
kioloajan. 
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Sääntelyn muutosten ohella vähittäis-
kaupan kuten muidenkin palvelualojen 
toimintaympäristöön ja työn tekemiseen 
on vaikuttanut myös tekninen kehitys 
(ks. esim. Pohjola 2007) sekä muutok-
set kilpailuolosuhteissa (ks. kilpailuym-
päristöstä Valtioneuvoston kanslia 
2005).  

Sääntelyn muutokset ovat heijastuneet 
myös näiden alojen työntekijöiden työ-
ajan vuorokautiseen ja viikonpäivittäi-
seen sijoittumiseen. Toimintaympäristön 
muutoksesta kertoo se, että niiden työn-
tekijöiden osuus, joiden työvuorot sijoit-
tuvat kaikkiin viikonpäiviin (taulukko 2), 
siis myös viikonlopun päiviin, koskettaa 
kyselyn mukaan jo valtaosaa vähittäis-
kaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan 
työntekijöistä. Sen sijaan kiinteistöpalve-
lualoilla työ sijoittuu arkipäiviin ja päivä-
aikaan näitä kahta muuta alaa enemmän.  

Ravintoloiden anniskelu  -
oikeuksien lisääminen ja 

kauppojen aukiolon 
vapauttaminen ovat 

vaikuttaneet näiden alojen 
työaikojen sijoittumiseen.

Sekä vähittäiskaupassa että majoitus- 
ja ravitsemisalalla työvuorot sijoittuvat 
varsin yleisesti aamu- ja ilta-aikoihin 
siten, että osa-aikaisilla palkansaajille 
tällainen ”vuorotyö” on yleisempää kuin 
kokoaikaisilla palkansaajilla. Myös työ-
ajan tasoittumisjärjestelmän piirissä olo 
on yleisempää osa-aikaisille, ts. työajan 

pituus ja ajoitus voi vaihdella päivästä 
ja viikosta toiseen, kunhan se tasoittuu 
keskimäärin jollakin jaksolla. Tulokset 
ovat samankaltaisia kuin mitä on saatu 
koskien kaikkia aloja (Ojala ym. 2015).

Kun verrataan kunkin palvelualan 
osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden 
työaikojen vuorokautista ja viikoittaista 
sijoittumista, voidaan havaita, että osa-
aikatyötä tekevillä työ yhdistyy kaikkiaan 
kokoaikatyötä tekeviä enemmän ns. epä-
sosiaalisiin aikoihin4 kuten ilta-, yö- ja 
viikonlopputyöhön. On kuitenkin hyvä 
huomioida, että työaikojen sijoittumisen 
muutokset ovat koskettaneet myös koko-
aikatyötä tekeviä näillä aloilla.

Vähittäiskauppa Majoitus- ja ravitsemis-
toiminta

Kiinteistöpalvelualat

Osa-aikaiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset Kokoaikaiset
Työvuorot sijoittuvat kaik-
kiin viikonpäiviin  67,7 40,9 57,2 44,8 21,9 15,8
Työvuorot sijoittuvat 
aamu- ja ilta-aikoihin 67,4 51,5 50,6 44,2 24,3 7,3

Taulukko 2. Työntekijöiden osuudet, joilla työvuorot sijoittuvat kaikkiin viikonpäiviin ja niiden osuudet, joilla työvuorot 
sijoittuvat aamu- ja ilta-aikoihin,%.

Lähde: Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla- kysely 2014. 

Työaikojen sijoittumisella ja omilla 
vaikutusmahdollisuuksilla työaikoihin 
on merkitystä sille, kuinka hyvin työajat 
sopivat työn ja muun elämän yhteenso-
vittamiseen. Kyselymme mukaan valta-
osa sekä osa- että kokoaikaisista työn-
tekijöistä kokee, että heidän työaikansa 
sopivat melko hyvin tai erittäin hyvin 
(suurin ryhmä jotka vastasivat ’melko 
hyvin’) työn ja muun elämän yhteen-
sovittamiseen. Kiinteistöpalvelualojen 
työtekijöiden kokemukset työaikojen 
sopivuudesta työn ja muun elämän yh-
teensovittamiseen olivat näistä kolmesta 
alasta kaikkein positiivisimmat. On hyvä 
muistaa, että tällä alalla sekä osa- että ko-
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Kuvio 4. Työn ja perheen yhteensovittaminen.
Työajat sopivat melko tai erttäin huonosti työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, %.

Lähde: Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla -kysely 2014. 
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OSA-AIKAISET KOKEVAT KOKOAIKAISIA TYÖNTEKIJÖITÄ USEAMMIN, 
ETTÄ HEIDÄN TYÖAIKANSA SOPII HUONOSTI TYÖN JA MUUN ELÄMÄN 

YHTEENSOVITTAMISEEN.

Kirjallisuus

Anttila, T. & Oinas, T. & Nätti, J. (2015), Kadotettu viikonloppu – ajankäytön muutokset 

viikonloppuisin, teoksessa Anttila, A.-H. T.& Anttila, T. & Liikkanen, M. & Pääkkönen, J. 

(toim.): Ajassa kiinni ja irrallaan – yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa, 19–31. Helsinki: 

Tilastokeskus. 

Barrett, G. F. & Doiron, D. J. (2001), Working Part Time: By Choice or by Constraint. The 

Canadian Journal of Economics Vol. 34, No. 4 , 1042–1065.

Cajner, T. & Mawhirter, D. & Nekarda, C. & Ratner, D. (2014), Why Is Involuntary Part-

Time Work Elevated? Board of Governors FEDS Notes, April 14. 

Chung, H. (2009), Flexibility for Whom? Working Time Flexibility Practices of European 

Companies, Tilburg: Tilburg University.

Hulkko, L. & Pärnänen, A. (2006), Miten osa-aikatyö valtasi palvelualat? Tieto&trendit 

4/2006. 

Kauhanen, M. (2003), Osa-aikatyö palvelualoilla. Palkansaajien tutkimuslaitoksen 

tutkimuksia 88. 

Ojala, S. & Nätti, J. & Kauhanen, M. (2015), Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määrä-

aikaisessa työssä, Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja: 90/2015.

Pohjola, M. (2007), Kauppa tuottavuuden ja talouskasvun lähteenä, Kansantaloudellinen 

aikakauskirja, 103, 319–337.

Taimio, H. (2006), Kauppojen aukiolon laajentamisen työllisyysvaikutukset, Helsinki: PAM. 

Työ- ja elinkeinoministeriö (2013), Osa-aikatyötä selvittäneen työryhmän muistio. Työ- ja 

elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 6/2013.

Valtioneuvoston kanslia (2005), Palvelualojen kehitys, tuottavuus ja kilpailu. 

Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2005.

Warpenius, K. & Holmila, M. & Mustonen, H. & Warsell, L. (2008), Omavalvonta ja 

viranomaistoiminta. Miten paikallinen alkoholihaittojen ehkäisy vaikuttaa humalaiselle 

anniskeluun? Yhteiskuntapolitiikka, 73, 139–152. 

koaikaiset työntekijät tekevät enemmän 
päivätyötä ja viisipäiväistä työviikkoa.

Kaikilla kolmella alalla osa-aikaisissa 
työntekijöissä näyttäisi kuitenkin saman 
alan kokoaikatyötä tekeviä enemmän nii-
tä, jotka kokevat, että heidän työaikansa 
sopivat melko tai hyvin huonosti työn ja 
muun elämän yhteensovittamiseen (ku-
vio 4). Tämä ei sinänsä ole yllättävää, 
koska osa-aikatyö yhdistyy enemmän 
epäsosiaalisiin aikoihin. Kiinteistöpalve-
lualoilla tilastollisesti merkitsevää eroa 
osa- ja kokoaikaisten välillä ei ollut.

LOPUKSI
Osa-aikatyö on nykyään varsin yleinen 
työnteon muoto yksityisillä palvelualoil-
la. Osa-aikatyötä on myös viimeaikaisessa 
keskustelussa tarjottu politiikkakeinoksi 
alentaa työttömyyttä ja saada nostetuksi 
työllisyysastetta. Lähtökohtaisesti osa-
aikatyö voi hyödyttää sekä työnantajien 
että työntekijöiden joustotarpeita. Tärke-
ää olisi kuitenkin ottaa huomioon, kuinka 
hyvin työnantajien tarjoama osa-aikatyö 
ja työntekijöiden toivoma osa-aikatyö 
kohtaavat työaikojen, työpaikkojen laa-
dun ja työn tarjoaman toimeentulon osal-
ta ja miettiä sitä, miten nämä saataisiin 
paremmin vastaamaan toisiaan. •

Viitteet

• Artikkeli perustuu Työsuojelurahaston rahoitta-

maan tutkimushankkeeseen ”Osa-aikatyö 

yksityisillä palvelualoilla”, jonka tulokset 

julkaistaan erillisessä raportissa. Tämä artikkeli 

keskittyy vain hyvin rajattuun osaan raportin 

tuloksia. 

1  Aineisto kerättiin työntekijäkyselyn avulla, jonka 

vastaajina olivat kolmen yksityisen palvelualan 

osa- ja kokoaikaiset työntekijät. Kyselyn otos poi-

mittiin satunnaisotannalla ko. alojen työntekijöis-

tä, jotka kuuluivat kyselytutkimuksen tekemishet-

kellä Palvelualojen ammattiliittoon. Näillä aloilla 

työskentelee myös paljon opiskelijoita, joiden 

pääasiallinen toiminta oman ilmoituksen mukaan 

on opiskelu eikä palkkatyö. Kunkin kolmen 

palvelualan järjestäytyneiden työntekijöiden voi-

daan ajatella enemmän edustavan työntekijöitä, 

joille työ palvelualoilla on heidän pääasiallinen 

toimintansa. Aineiston tarkempi kuvaus esitetään 

ilmestyvässä raportissa.

2 Majoitus- ja ravitsemisalalla ei ole käytössä 

viikkotyöaikaa, vaan työajan pituudesta on 

sovittu tyypillisesti kolmiviikkoisjakson aikana. 

Majoitus- ja ravitsemisalan osalta viikkotunnit  

on saatu jakamalla kolmiviikkoisjakson työtunnit 

kolmella.

3 Kauppojen aukiolojen säätelyn muutoksista 

2000-luvun puoleenväliin saakka ks. Taimio 

(2006).

4 Epäsosiaalisella työajalla tarkoitetaan työaikojen 

sijoittumista päivittäin tai viikoittain sellaiseen 

aikaan, jolloin useimmat ihmiset eivät ole töissä 

(Anttila ym. 2015).


