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Akavalainen Taide- ja kulttuurialan ammatti-
järjestö TAKU ry haluaa tuntea jäsenensä yhä 
paremmin. Tästä syystä päätimme hyödyn-
tää yhdistyksessämme keväällä 2017 korkea-
kouluharjoittelijana toimineen Anni Hurmeen 
harjoitteluajan ja hänen keskeisiin työtehtäviin-
sä kuului tämän nyt julkaistavan tutkimuksen 
teko. Iso kiitos Annille loistavasta työstä. Tämä 
raportti esittelee tutkimuksessa kerätyn mate-
riaalin olennaisilta osiltaan ja tiiviisti, mutta erit-
täin laajaa tausta-aineistoa tullaan käyttämään 
TAKUn toiminnan suunnittelussa ja tukena 
myös jatkossa. 

Kyselytutkimus osoitti, että yhdistyksen jäsen-
ten arvoissa ja asenteissa korostuivat voimak-
kaimmin yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus sekä 
ekologisuus. Yhteisöllisyyden merkitys näkyy 
erityisesti haluna säilyttää yhteiskunta, jos-
sa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet 
muun muassa terveydenhuoltoon, koulutuk-
seen, päivähoitoon ja muihin julkisiin palvelui-
hin. TAKUn jäsenet haluavat humaanien arvojen 
ohjaavan yhteiskuntaa suuntaan, jossa myös 
heikompiosaisista pidetään yhdessä huolta. 

Suvaitsevaisuus puolestaan ilmeni vastauk-
sissa myönteisenä asenteena kaikkia ihmis-

ryhmiä kohtaan. Monet pelkäävät tilanteen 
kärjistymistä – rasismia, ääriajattelua, “rajat 
kiinni”–ajattelua ja muita sekä yhteiskunnal-
lisella että henkilökohtaisella tasolla ikäviä il-
miöitä. Pidän myös TAKUn kannalta tärkeänä, 
että puolustamme vahvasti suvaitsevaisuutta 
ja vahvistamme humaanin ajattelun merkitystä 
eri keinoin.

Ekologisuus on pohjimmiltaan myös monel-
la tapaa humaani arvo. Ihmisten, eläinten ja 
maapallon hyvinvointi on monelle jäsenelle 
tärkeää ja ilmastonmuutokseen suhtaudu-
taan vakavasti.  Joten painotamme TAKUssa 
yhä voimakkaammin ekologista toimintatapaa 
sekä omassa toiminnassamme että muissa ti-
lanteissa.

Olen iloinen tästä tutkimuksesta ja itsekin hu-
manistina tunnistan koko jäsenistön arvopoh-
jan omakseni. Toivon lukijoille kiinnostavia ai-
koja tutkimuksemme parissa.

Mari Lankinen
Puheenjohtaja

TAKU ry 
Pohjoisesplanadi 21 B 7
00100 Helsinki
taku@taku.fi

www.taku.fi

ESIPUHE

Let’s be honest,  
ei humanistit mitään raharikkaita ole
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Taustatietoina pyydettiin  
seuraavat asiat: 

1. Sukupuoli  
2. Syntymävuosi
3. Asuinpaikka
4. Korkein suoritettu tutkinto
5. Työtilanne
6. Työnantajasektori
7. Vuositulot
8. Jäsenyyden kesto
9. Puoluekanta

Tässä tutkimuksessa selvitettiin Taide- ja 
kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n jä-
senistön arvoja ja asenteita. Tutkimusaineis-
to kerättiin kyselylomakkeella 1.-15.3.2017. 
Lomake lähetettiin sähköpostitse yhteensä 
3097 jäsenelle ja vastauksia saatiin 800 kap-
paletta. Vastausprosentti on 25,8, mikä on 
hyvä tulos. Koko jäsenistöstä kyselyyn vastasi 
23%.

Taustatietoja on käytetty tulosten vertailussa. 
Esimerkiksi syntymävuoden perusteella on 
koostettu viisi ikäryhmää, joiden välisiä eroja 
voidaan tarkastella kysymyskohtaisesti. Kaiken 
kaikkiaan taustaryhmien vastausten välillä ei ole 
havaittavissa suuria eroja. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että TAKUn jäsenet  näyttäisivät 
olevan melko yhteneväinen ryhmä arvojen ja 
asenteiden osalta. 

Aineiston rakenne vastaa hyvin TAKUn jäsen-
kuntaa sukupuolijakauman, iän, asuinpaikan, 
työsuhteen, työnantajan ja korkeimman suori-
tetun tutkinnon osalta. Ajantasaista vertailukel-
poista tietoa ei ole saatavilla vuosituloista tai 
puoluekannasta.

JOHDANTO JOHDANTO

Kyselyssä kartoitettiin jäsenten 
arvoja ja asenteita erilaisten 
kysymysten avulla:

1. Asioiden tärkeyttä ja toteutumista omassa 
elämässä  

2. Elämän kehittymistä seuraavien vuosien 
aikana

3. Itseä ja elämäntilannetta koskevia väittämiä

4. Mielenkiinnon kohteita, arvoja ja omaa 
ajattelua

5. Työn ja teknologian tulevaisuutta

6. Sekä muutamia yleisiä yhteiskunnallista 
tilannetta koskevia väitteitä

Vastaajista 83%  
on naisia  

Korkein suorittamani 
tutkinto

Sukupuolijakauma

Ylempi korkeakoulututkinto
(Maisteri tai ylempi AMK)

Ansiotyössä

Työnantajasektori

Kotipaikka

Noin puolet (47%) asuu  
Uudellamaalla

”Runsas kolmannes vastaajista ei ole mukana työelä-
mässä – tähän ryhmään kuuluvat opiskelijat, työttömät, 
vanhempainvapaalla ja vuorotteluvapaalla olevat sekä 
eläkeläiset. Tämä ryhmä on melko suuri ja vaikuttaa esi-
merkiksi tuloksiin vuosituloista” 

Vastaajien keski-ikä 
on 36 vuotta

Jäsenyyden kesto

IkäjakaumaPerustiedot

56% 54%
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TÄRKEÄT ASIAT TÄRKEÄT ASIAT

TAKUlaisille 
tärkeitä asioita 
ovat ihmissuhteet 
ja  terveys 

Erittäin tärkeitä asioita TAKUlaisille ovat ter-
veys, parisuhde, ystävät sekä perheen ja suku-
laisten kanssa vietetty aika. Nämä ovat yleensä 
kaikille ihmisille tärkeitä asioita, jotka muodos-
tavat pohjan hyvälle elämälle. Muita tärkeitä 
tekijöitä TAKUlaisille ovat omasta hyvinvoin-
nista huolehtiminen, opiskelu ja uuden oppi-
minen, kulttuuritilaisuuksissa käyminen sekä 
palkkatyö. 

Terveyden merkitys kasvaa vanhemmissa ikä-
ryhmissä ja ystävien sekä uuden oppiminen 
hieman laskee. Nuorimmassa ikäryhmässä 
(20—25-vuotiaat) edellä mainittujen tärkeys on 
korkealla. Työnantajasektorin mukaan tarkas-
teltuna yrittäjille ajankohtaisen asioiden seu-
raaminen ja menestyminen työssä ovat tär-
keämpiä kuin muille ryhmille. 

Suurin osa arvioiduista tekijöistä voidaan sijoit-
taa melko tärkeiden asioiden listaan. Selkeästi 
vähiten tärkeitä ovat hengellinen elämä, varal-
lisuus sekä järjestö- ja yhdistystoiminta. 

Tärkeiden asioiden 
toteutuminen

TAKUlaisille tärkeät asiat toteutuvat heidän 
elämässään kohtalaisen hyvin. Parhaiten to-
teutuvia asioita ovat kotona oleilu, ajankoh-
taisten asioiden seuraaminen, perheen ja su-
kulaisten kanssa vietetty aika ja terveys. Yli 
80% sanoi näiden toteutuvan vähintään melko 
hyvin. Tärkeiden asioiden kohtalaisen hyvää 
toteutumista voidaan pitää merkkinä siitä, että 
tyytyväisyys elämään on melko korkealla.

Parannettavaa olisi kuitenkin taloudellisessa 
vakaudessa, palkkatyössä ja liikunnassa. Ta-
loudellinen vakaus, menestyminen työssä, 
palkkatyö ja varallisuus toteutuvat sitä parem-
min, mitä korkeammat vuositulot vastaajalla 
on. Tulotaso onkin luonnollisesti vahvasti yh-
teydessä toimeentuloon liittyviin asioihin. 

Sosiaalinen media näyttäisi toteutuvan selvästi 
tärkeyttään paremmin. Tämä voi liittyä siihen, 
että sosiaalista mediaa käytetään melko paljon, 
vaikka sen ei koeta olevan kovinkaan tärkeä. 

Miten nämä asiat toteutuvat 
omassa elämässäsi? (N=800)

Arvioi miten tärkeitä seuraavat 
asiat sinulle ovat? (N=800)

Erittäin 
tärkeä

Ei yhtään 
tärkeä

Melko
tärkeä

Vähän
tärkeä

Erittäin 
hyvin

Erittäin 
huonosti

Melko
hyvin

Melko
huonosti

0 20 40 60 80 100

Kotona oleilu

Parisuhde

Ajankohtaisten
asioiden seuraaminen
Opiskelu, uuden
oppiminen
Perheen ja sukulaisten
kanssa vietetty aika

Palkkatyö

Terveys

Ystävät

Sosiaalinen media ja
internet-yhteisöt

Kulttuuritilaisuuksissa
käyminen
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Menestyminen
työelämässä

Parisuhde

Ajankohtaisten
asioiden seuraaminen

Opiskelu, uuden
oppiminen

Omasta hyvinvoin-
nista huolehtiminen

Perheen ja sukulaisten
kanssa vietetty aika

Palkkatyö

Terveys

Ystävät

Kulttuuritilaisuuksissa
käyminen
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TAKULAINEN NAUTTII ELÄMÄSTÄ TAKULAINEN NAUTTII ELÄMÄSTÄ 

Kartoitimme jäsenten tyytyväisyyttä nykyiseen 
elämäntilanteeseen sekä suhtautumista tule-
vaisuuteen. Tämä tieto toimii tärkeänä pohjana 
jäsenistöön tutustumiselle ja jäsenpalveluiden 
suunnittelulle. Pyysimme vastaajia arvioimaan 
erilaisia elämäntilanteeseen liittyviä väittämiä, 
joista nousi seuraavia tuloksia;

Suurin osa vastaajista nauttii elämästään (65%) 
ja voi toteuttaa itseään työssään (51%), mikä on 
hyvin positiivista. Lähes puolet (46%) vastaajis-
ta ovat kaikin puolin tyytyväisiä elämäänsä. Toi-
saalta melkein puolet kertoo elämänsä olevan 
stressaavaa (49%) ja murehtivansa tulevaisuu-
destaan (47%). Jokaisen elämään sisältyy välillä 
stressiä ja huolta tulevaisuudesta, mutta elä-
mästä voi silti nauttia. Edellä esitetyt väittämät 
eivät siis välttämättä jaa vastaajia niihin, jotka 
nauttivat elämästä ja niihin, jotka huolehtivat 
tulevaisuudestaan. Puolet TAKUlaisista kertoo 
viihtyvänsä parhaiten kotona, mikä voi olla yh-
teydessä läheisten ihmissuhteiden tärkeyteen.  

Tulevaisuus 
näyttää valoisalta

Pyysimme vastaajia arvioimaan mihin suun-
taan he odottavat elämänsä kehittyvän seu-
raavilla osa-alueilla: terveys, tyytyväisyys 
työhön, suhteet perheeseen ja sukulaisiin, 
toimeentulo/varallisuus, vapaa-aika ja 
mahdollisuus yhteiskunnalliseen vaikutta-
miseen. Kokonaisuudessaan oman elämän 
odotetaan muuttuvan enemmän positiivi-
seen kuin negatiiviseen suuntaan. Kuiten-
kaan suurin osa vastaajista ei odota kovin iso-
ja muutoksia. 

Odotukset ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
sekä suomalaisen hyvinvointivaltion tulevai-
suudesta eivät ole kovinkaan optimistisia. 90% 
on vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, 
että suomalainen hyvinvointivaltio on vaaras-
sa heikentyä ja 83% on vähintään jokseenkin 
samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos tulee 
aiheuttamaan vakavia ongelmia Suomessa. 
Mielipiteet kansainvälisen terrorismin ulottu-
misesta Suomeen jakavat vastaajia. 

TAKUlainen nauttii 
elämästä

Arvioi, miten hyvin seuraavat 
väitteet kuvastavat itseäsi ja 
elämäntilannettasi? (N=800)

Arvioi, miten seuraavat väitteet 
kuvastavat omaa ajatteluasi? (N=800)

0 20 40 60 80 100

Nautin elämästä

Voin toteuttaa itseäni 
työssäni

Viihdyn parhaiten
kotona

Elämäni on stressaavaa

Murehdin usein 
tulevaisuudestani

Olen kaikin puolin 
tyytyväinen elmääni

Samaa
mieltä

Neutraali Eri mieltä Täysin
mieltä

Täysin eri
mieltä

Jokseen-
kin samaa 

mieltä

Jokseen-
kin eri 
mieltä

Ei samaa 
eikä eri
mieltä

0 20 40 60 80 100

Kansainvälinen 
terrorismi 
ulottuu Suomeen.

Ilmastonmuutos 
aiheuttaa vakavia 
ongelmia Suomessa.

Suomalainen 
hyvinvointivaltio on 
vaarassa heikentyä.
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TAKULAINEN NAUTTII ELÄMÄSTÄ TAKULAINEN NAUTTII ELÄMÄSTÄ 

Pyysimme vastaajia kertomaan miten ja minkä 
takia edellä mainitut kuusi asiaa voivat konk-
reettisesti muuttua muutamien tulevien vuo-
sien aikana. Kysymykseen vastasi 522 henkilöä 
ja vastauksissa avattiin monipuolisesti elämän 
muutoksiin liittyviä tekijöitä. Kuten vastauksista 
käy ilmi, ovat asiat monella tapaa yhteydessä ja 
siten myös vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi tyy-
tyväisyys työhön kehittyy mieluisen työpaikan 
myötä ja samalla toimeentulo paranee. Työn 
myötä vapaa-aika saattaa kuitenkin vähentyä ja 
myös aika perheelle ja sukulaisille voi olla kor-
tilla. Hyvä terveys taas auttaa jaksamaan ja luo 
pohjan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Elämäntilanne ja ikä ovat luonnollisia tekijöitä, 
jotka vaikuttavat odotuksiin tulevasta. Esimer-
kiksi lapsiperheaika vaikuttaa paljon vapaa-ai-
kaan tai ikääntyminen terveyteen ja odotuksiin 
työelämästä ja toimeentulosta eläköitymisen 
myötä.

Monissa vastauksissa omien toimien vaikutus 
hyvinvointiin korostui ja vaikeuksistakin huoli-
matta pyrittiin pysymään optimistisina ja ak-
tiivisina. 

Vastauksissa pohdittiin myös erilaisten laki- tai 
tukimuutosten vaikutusta omaan toimeentu-
loon ja sen myötä hyvinvointiin ja terveyteen. 

Odotukset tulevasta ovat jokaiselle yksilölli-
set ja ne muodostuvat isosta kokonaisuudes-
ta, johon vaikuttavat esimerkiksi työ, terveys, 
yhteiskunnallinen tilanne ja perhe. TAKUlaiset 
suhtautuvat pääasiassa positiivisesti tulevaan, 
vaikka joitain huoliakin vastauksista nousi. Esi-
merkiksi laajempi yhteiskunnallinen tilanne ei 
näyttäydy positiivisena tulevaisuudessa. Työtä 
ja toimeentuloa käsitellään tarkemmin omassa 
luvussaan.

”Työni ansiosta tulen tulevaisuudessa 
paremmin toimeen ja saan arvokasta 
kokemusta. Paremman toimeentulon 
ja suuremman tietomäärän ansiosta 
minulla on paremmat mahdollisuudet 
vaikuttaa asioihin. Toivon, että tervey-
dentilani säilyy yhtä hyvänä. Vapaa-ai-
ka ja ihmissuhteet saattavat hieman 
kärsiä työn vuoksi.”

”Palaan vanhempainvapailta töihin. 
Toimeentulo paranee, isompien lasten 
myötä oma aika ja itseen panostami-
nen ehkä lisääntyy, mutta samanai-
kaisesti perheen yhteinen vapaa-aika 
vähenee. Myös omaan uraan paneutu-
misen mahdollisuus lisääntyy.”

”Eläkkeellä vapaa-aika lisääntyy tun-
tuvasti, jää enemmän aikaa huolehtia 
itsestään ja läheisistään. Harrastaa mie-
leisiä asioita ja opiskella. Taloudellinen 
tilanne heikkenee tulojen pienentyessä.”

”Pitkäjänteinen pohjatyö omien arvojen 
mukaisesta elämästä ja työstä alkaa 
kantaa hedelmää.”

Uskon siihen, että yksilöllä on mah-
dollisuus itse vaikuttaa moniin asioihin 
elämässään. Ne, joihin voin ja haluan 
vaikuttaa, tulen toteuttamaan.

”En ole vielä ratkaissut yhtälöä, jossa 
kunta-alan palkat pysyvät vuodesta 
toiseen paikallaan (paitsi kiky heikensi 
sitä oleellisesti, meillä molemmat kun-
nalla töissä ja lomarahoilla paikattu 
talouden vajeita, ei suinkaan käytetty 
juurikaan lomailuun) ja toisaalta yh-
teiskunnassa joka vuosi kaikki maksaa 
hinnannousujen ja indeksikorotusten 
takia enemmän. Eli miten pitää talous 
kunnossa, kun palkkaa lasketaan lo-
marahoista ja työajasta ja samalla 
kaikki maksaa enemmän joka vuosi.”
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HUMAANIT ARVOT HUMAANIT ARVOT

Pyysimme vastaajia arvioimaan, miten hyvin eri-
laiset väittämät kuvastavat heidän omia ajatuk-
siaan. Vastaukset näihin kysymyksiin auttavat 
hahmottamaan, millaisia arvoja jäsenistöllä on 
ja miten erilaisiin asioihin suhtaudutaan. 

Vastausten perusteella TAKUn jäsenistä 
muodostuu yhtenäinen kuva yhteisöllisyy-
teen, vastuullisuuteen ja humaaneihin arvoi-
hin uskovana yhteisönä. Vastaajien mielestä 
humaaneille arvoille on liian vähän tilaa (85% 
samaa mieltä) ja se, että ihminen olisi vastuussa 
omasta elämästään ilman yhteiskunnan tukea, 
ei saa kovin vahvaa kannatusta (58% eri mieltä).

Vastaajat kannattavat yhteisöllisyyden lisää-
mistä, koska se lisää hyvinvointia. Humaaneista 
arvoista kertoo myös se, että maahanmuutta-
jat nähdään tärkeänä työelämän voimavarana 
(69%). 

Ekologisuus näyttäisi olevan tärkeää TAKUlai-
sille, sillä 75% vastaajista kertoo tuotteiden eko-
logisuuden ja eettisyyden vaikuttavan ostopää-
tökseen. 87% on sitä mieltä, että jokaisen tulisi 
ottaa vastuu ilmastonmuutoksesta ja 83% on 
vähintään jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, 
että ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongel-
mia Suomessa. 

Inhimillisyys, vastuullisuus  
ja humaanit arvot

Puoluekannatus osaltaan vahvistaa kuvaa 
keskeisistä arvoista, sillä 75% jäsenistä äänesti 
edellisissä eduskuntavaaleissa Vihreitä tai Va-
semmistoliittoa.

Mitä puoluetta äänestit edellisissä 
eduskuntavaaleissa (2015)? (N=800)

Suomi ja suomalaisuus näyttävät olevan ar-
vostettuja asioita, sillä 71% vastaajista sitä miel-
tä, että on etuoikeus olla suomalainen ja 70% 
kertoo arvostavansa suomalaista kulttuuria ja 
perinteitä.

TAKUlaiset näyttäisivät tulosten perusteella 
myös arvostavan omaa aktiivisuutta ja korkeaa 
työmoraalia. 76% on sitä mieltä, että työ tulee 
tehdä mahdollisimman hyvin, vaikka se ei olisi-
kaan kiinnostavaa. 65% ajattelee, että jokaisen 
tulisi huolehtia paremmin terveydestään ja hy-
vinvoinnistaan ja 61% on sitä mieltä, että jokai-
sen tulisi itse pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnan 
ongelmakohtiin. 

• Työtä on tehtävä mahdollisimman hyvin, 
vaikka se ei olisi kiinnostavaa  
» 76 % samaa mieltä

• Jokaisen tulisi huolehtia paremmin tervey-
destään ja hyvinvoinnistaan.  
» 65 % samaa mieltä

• Jokaisen tulisi itse pyrkiä vaikuttamaan 
yhteiskunnan ongelmiin.  
» 61 % samaa mieltä

• On etuoikeus olla suomalainen 
» 71 % samaa mieltä

• Arvostan suomalaista kulttuuria ja perinteitä 
» 70 % samaa mieltä

12 13

Arvioi, miten hyvin seuraavat 
väitteet kuvastavat 
mielenkiinnon kohteitasi ja 
arvojasi tai omaa ajatteluasi?

• Tuotteiden ja palvelujen ekologisuus 
ja eettisyys vaikuttavat ostopäätök-
seeni.  
» 75 % samaa mieltä

• Jokaisen tulisi ottaa vastuu ilmaston-
muutoksesta.  
» 87 % samaa mieltä

• Ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia 
ongelmia Suomessa.  
» 83% samaa mieltä

EI ÄÄNESTÄNYT 5,3%

KOKOOMUS 3,5%

KESKUSTA 4,3%

SDP 4,3%

VASEMMISTO 34%

VIHREÄT 42%
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too, että työ aiheuttaa ahdistusta. Nämä tulokset 
voivat olla yhteydessä nimenomaan työn epä-
vakauteen. Tätä johtopäätöstä tukevat avoimet 
vastaukset, joissa pyydettiin arvioimaan miten 
työ ja toimeentulo muuttuvat tulevina vuosina. 
Vastauksissa avataan laajasti työn ja työllistymi-
sen ongelmia, jotka monet liittyvät määräaikai-
suuksiin ja pätkätöihin. Koska säännöllisiä tuloja 
ei ole tiedossa, on moni huolestunut tulevaisuu-
destaan. 

”Pian syntyvä ensimmäinen lapsi tuo 
perheeseen paljon iloa, mutta samal-
la tulee myös ongelmia jo muutenkin 
haasteelliseen ja pirstaleiseen työelä-
mään freelancerina. En tiedä mitä töi-
tä saan tulevaisuudessa ja miten jär-
jestämme pienen lapsen hoidon hyvin 
vaihtelevien työaikojen ja -paikkojen 
/ Kelan / työttömyyden kanssa.  Luu-
len, että joudun kieltäytymään joistakin 
töistä lapsen hoitojärjestelyjen takia ja 
tulotaso laskee. Liika kiire ja epävar-
muus työstä heijastuvat myös tervey-
teen negatiivisesti. Toisaalta jo tehty 
työura mahdollistaa nykyään parem-
min yhteiskunnallisen vaikuttamisen.”

TYÖELÄMÄ TYÖELÄMÄ

Työ ja toimeentulo muodostavat kokonaisuu-
den, jonka käsitteleminen on TAKUn kannalta 
tärkeää. Jäsenistön kokemukset ja ajatukset 
työelämästä tarjoavat näköalan kentälle ja mah-
dollisuuden kehittää palveluita jäsenistön tar-
peista lähtien. Tähän tutkimukseen vastanneet 
henkilöt kattavat hyvin laajan ja monipuolisen 
kokonaisuuden taide- ja kulttuurialojen ammat-
tilaisia, joilla on ajantasaisin tuntemus kentältä. 
Tässä osiossa käydään läpi aineistosta noussei-
ta tuloksia sekä nykyisestä että tulevasta työ-
elämästä. 

Puolet TAKUlaisista kertoo voivansa toteuttaa it-
seään työssään ja kolmannekselle työ ei aiheu-
ta ahdistusta. Vaikka palkkatyö on monille yksi 
tärkeimmistä asioista, on varallisuus sen sijaan 
vähiten tärkeiden asioiden joukossa. Voidaankin 
ajatella, että työn mielekkyys ja merkitykselli-
syys on TAKUlaisille tärkeämpää kuin siitä saa-
tava korvaus. 

TAKUn jäsenille ominaisia ovat määräaikai-
set työsuhteet, lyhyet pätkät ja tulojen koos-
tuminen useasta eri lähteestä. Itseä ja elä-
mäntilannetta koskevissa väittämässä erityisesti 
työhön ja toimeentuloon liittyvistä vastauksista 
nousi huolenaiheita. Puolet (50%) vastaajista sa-
noo, että toimeentulo aiheuttaa usein huolia ja 
noin kolmannes kokee, että työn ja vapaa-ajan 
suhde ei ole tasapainossa. Reilu neljännes ker-

Työ ja toimeentulo TAKUn jäsenistä lähes puolet kertoo, että hei-
dän elämänsä on stressaavaa (49%), he ovat 
joutuneet luopumaan monista unelmistaan 
(41%) ja murehtivat usein tulevaisuuttaan. Nämä 
tulokset eivät välttämättä ole kaikki suoraan 
yhteydessä työelämään ja siihen liittyvään epä-
varmuuteen, mutta on todennäköistä, että huoli 
toimeentulosta vaikuttaa myös näihin tekijöihin. 
Huolenaiheiden yleisyyttä selittää myös se, 
että monilla suhteellisen nuorilla vastaajilla 
ei ole vakiintunutta sijaa työelämässä ja sel-
laisen löytäminen on monille epävarmaa. Tu-
levaisuuden murehtiminen ja toimeentulon 
epävarmuus korostuvatkin juuri nuoremmis-
sa ikäryhmissä. 

Nuoret vastaajat ovat kaikesta huolimatta muita 
hieman toiveikkaampia työhön tyytyväisyyden 
sekä toimeentulon ja varallisuuden suhteen. 
Tämä johtuu varmasti siitä, että monet opiske-
lijat odottavat pääsevänsä työelämään valmis-
tumisen jälkeen. Noin puolet kaikista vastaajista 
odottaa, että tyytyväisyys työhön nousee aina-
kin jonkin verran. 

• Uuteen ammattiin valmistuminen, 
uusi työura, parempi toimeentulo.

• Siirtymä opinnoista työelämään mah-
dollistaa toimeentulon paranemisen 
ja esimerkiksi matkustamisen suku-
loimaan paremmin. Toisaalta ajan-
käyttö tulee muuttumaan radikaalisti.

• Opiskeluiden lopettaminen ja työelä-
mään siirtyminen. Oma vanhenemi-
nen. Elämän vakaantuminen.

• Opiskelijastatus päättyy » palkanko-
rotus

• Vapaa-aikaan enemmän rahaa käy-
tössä » matkustelua, joka tuo onnel-
lisuutta

• Itsevarmuus oman työn kautta » 
mahdollisuus enemmän yhteiskun-
nalliseen vaikuttamiseen
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Ikä ja eläköityminen ovat yksi merkillepantava 
työelämän osa, jota kommentointiin avoimis-
sa vastauksissa. Ikääntyminen työelämässä 
nähdään haastavana, sillä monet odottavat, tai 
ovat itse kokeneet, että työllistyminen käy han-
kalaksi. Tämä liittyy määräaikaisiin työsuhteisiin 
ja pätkätöihin niin, että työsuhteet loppuvat 
usein ja uusien solmiminen on entistä hanka-
lampaa. Vastauksissa puhutaan myös varsinai-
sesta ikäsyrjinnästä tai ikärasismista. Eläkkeelle 
siirtyminen taas näyttäisi ensisijaisesti liittyvät 
pienempiin tuloihin, mutta toisaalta vastauksis-
sa puhutaan myös lisääntyvästä vapaa-ajasta 
ja mahdollisuudesta viettää enemmän aikaa 
perheen kanssa. Erityisesti juuri vanhimmassa 
ikäkohortissa vapaa-ajan odotetaan kehittyvän 
parempaan suuntaan. Tämä on luonnollisesti 
yhteydessä eläkkeelle jäämiseen.

Lähes kolmasosa vastaajista ei ole tällä hetkellä 
vakituisesti työelämässä, mikä vaikuttaa luon-
nollisesti myös vuosituloihin. 

Vuositulot(bruttoansio) 

TYÖELÄMÄ TYÖELÄMÄ

Oletan että ikäni vuoksi työllistyminen 
on jatkossa haastavampaa ja arvioin 
että tulen olemaan työttömänä tule-
vaisuudessa ainakin ajoittain. Toivon 
tietenkin että näin ei olisi, mutta olen 
realisti. Vain nuorilla on mahdollisuus 
työllistyä, 50 lähestyvä tai sen ylittänyt 
ei enää kelpaa vaikka pitäisi osaamis-
tasostaan huolen ja olisi kaikella tapaa 
sekä motivoitunut ja aktiivinen, että 
hyvä siinä mitä tekee. :(

Yrittäjyyteen ja ammatinharjoittamiseen suh-
taudutaan ristiriitaisesti: 39% on sitä mieltä, 
että ne ovat mielekäs ja todennäköinen työn 
tekemisen muoto, kun taas eri mieltä on lähes 
puolet (49%). Nuoremmissa ikäryhmissä yrit-
täjyyteen suhtaudutaan myönteisemmin. Yli 
kaksi kolmannesta uskoo, että työttömyystur-
vajärjestelmän kehittyminen joustavammaksi 
lisää omaa halukkuutta työmuotojen ja tulon-
lähteiden yhdistämiseen. Yli puolet (57%) aikoo 
kehittää omia tietoteknisiä valmiuksiaan ja yhtä 
moni (58%) hyödyntää jo nyt erilaisia uusia so-
siaalisen median sovelluksia. Uudet teknolo-
giat ja sovellukset ovat mielenkiintoisia ja niitä 
käytetään mielellään (44%). 

Tule mukaan 
vaikuttamaan 
tulevaisuuden 
työelämään 

Tutkimuksen tulokset antavat jokseenkin ris-
tiriitaista tietoa TAKUlaisten kiinnostuksesta 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tärkeiden 
asioiden listalla yhteiskunnallinen vaikuttami-
nen, järjestö- ja yhdistystoiminta sekä muiden 
ihmisten auttaminen eivät nouse korkealle. Ne 
eivät myöskään toteudu vastaajien elämässä 
kovinkaan hyvin. Ristiriidan luokin se, että lähes 
kolme neljästä (73%) sanoo olevansa kiinnos-
tunut yhteiskunnallisista asioista ja yli puolet 
(61%) on sitä mieltä, että jokaisen pitäisi omilla 
toimillaan pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnan 
ongelmakohtiin.  80% on myös sitä mieltä, että 
yhteisöllisyyttä tulisi lisätä, sillä sen nähdään 
lisäävän hyvinvointia. Yhteisöllisyyden lisäämi-
nen on esimerkiksi yksi yhteiskunnallisen vai-
kuttamisen muoto, johon jokainen voi omilla 
toimillaan vaikuttaa. Myös vapaaehtoistyö sekä 
järjestö- ja yhdistystoiminta ovat yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen muotoja, joihin jokainen voi 
osallistua. Yhteiskunnalliset asiat ja yhteiskun-
nallinen vaikuttaminen näyttäisivät siis olevan 
asioita, joita suurin osa TAKUlaisista arvostaa, 
mutta niihin ryhtyminen on kuitenkin vähäistä.

Arvioi, miten hyvin seuraavat väitteet 
kuvastavat omaa ajatteluasi

Täysin
mieltä

Täysin eri
mieltä

Jokseen-
kin samaa 

mieltä

Jokseen-
kin eri 
mieltä

Ei samaa 
eikä eri
mieltäYli 50 000

40 000 - 49 999

30 000 - 39 999

25 000 - 29 999

15 000 - 24 999

alle 15 000

vaihtelee, en osaa sanoa

ei palkkatuloja*

en halua sanoa

*) opiskelija, työtön 0 5 10 15 20 25 %

Koen, että monialaiset työs-
kentelymahdollisuudet 

lisääntyvät lähitulevaisuu-
dessa

Yrittäjyys tai ammatinhar-
joittaminen on itselleni 

tulevaisuudessa mielekäs 
ja todennäköinen työn 

tekemisen muoto.

Mikäli työttömyysturvajär-
jestelmä kehittyy jousta-

vammaksi, lisää se haluk-
kuuttani useiden työmuo-

tojen ja tulonlähteiden 
yhdistämiseen.

Aion kehittää tietoteknisiä 
valmiuksiani (esim. koo-

daus), sillä se on tulevai-
suudessa keskeistä 

työelämän osaamista myös 
taide- ja kulttuurialalla.

Uusien teknologioiden 
käyttöönotto ja hallitsemi-

nen aiheuttaa minussa 
epävarmuuden tunnetta.

Hyödynnän työssäni 
runsaasti erilaisia uusia 

sosiaalisen median 
sovelluksia ja muita 

palveluita.
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TYÖELÄMÄ

Jokainen jäsen kokee ammattijärjestön yksilöl-
lisesti, omista kokemuksistaan lähtien. TAKUa 
kuvailtiin hyvin monipuolisesti ja vaihtelevasti. 
Useimmiten käytetyt määritelmät ovat luotet-
tava, pieni, monipuolinen, ok, etäinen, hyvä, 
aktiivinen, turva, kulttuuri, virkeä, raikas, tar-
peellinen ja asiantuntija. Useimmat määritelmät 
ovat positiivisia ja luovat monipuolisen kuvan 
TAKUsta luotettavana, tarpeellisena, aktiivisena 
ja virkeänä ammattijärjestönä. TAKUa kuvattiin 
myös pieneksi, mikä voi olla positiivinen kuvaus 
tiiviistä yhteisöstä. Negatiivisena määritelmänä 
pienuus voidaan nähdä vaikutusmahdollisuuk-
sien näkökulmasta. TAKUssa pienuus käänne-
tään voimavaraksi, joka yhdistyy nimenomaan 
jäsenlähtöiseen toimintaan. TAKUa luonneh-
dittiin myös etäiseksi, mihin on pyritty ja pyri-
tään jatkossa vaikuttamaan. Tämä tutkimus on 

TAKU yhdellä sanalla

yksi askel kohti jäsenistön tuntemista ja siten 
myös lähentymistä niin jäsenpalveluiden kuin 
edunvalvonnankin näkökulmasta. Vuoden 2017 
kevään ja syksyn aikana toteutettu viestintäuu-
distus puuttuu tähän ja selkeyttää viestintää ja 
tuo TAKUn helpommin tavoitettavaksi. Viestin-
täuudistuksen myötä myös aktiivisuutta, turvaa, 
tarpeellisuutta, toimivuutta, raikkautta ja asian-
tuntijuutta nostetaan entisestään korkeammal-
le. TAKUn kuvailtiin olevan ”ok”, minkä voidaan 
olevan merkki siitä, että ammattijärjestön roolia 
ja onnistumista ei osata hyvin arvioida. Tämä on 
myös tekijä, johon pyritään puuttumaan jäsen-
palveluiden suunnittelussa, edunvalvonnassa, 
viestinnässä sekä yhteiskunnallisessa vaikutta-
misessakin. Toiveemme on, että ”ok” muuttuu 
”asiantuntijaksi”, ”tarpeelliseksi” tai ”erinomai-
seksi”.

TAKU-SANAT

TAKU on väylä, jota kautta yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen erityisesti työelämään on mah-
dollista. Tulosten mukaan moni on asiasta kiin-
nostunut, mutta harva toteuttaa sitä arkisessa 
elämässään. Tähän tutkimukseen vastaaminen 
on ollut yksi teko vaikuttamisen eteen, mutta 
myös muita tapoja on kehitetty ja kehitetään 
edelleen. Tähän mennessä TAKUlaisten pa-
nosta ja mielipiteitä on otettu huomioon kou-
lutuksessa, paikallisissa jäsentapaamisissa 
sekä esimerkiksi koulutuspoliittisen strategian 
luomisessa. TAKUn kannalta hyvin mielen-
kiintoista on se, että ammattiyhdistysliikettä 
pidetään hyödyllisenä ja tärkeänä yhteiskun-
nallisena toimijana (68% samaa mieltä), mut-
ta onnistumista jäsenten edunvalvonnassa ei 
osattu arvioida (50% neutraali vastaus).  TAKU 
pyrkii jatkossa tulemaan lähemmäs jäseniään 
ja tarjoamaan entistä paremmin väyliä tuoda 
jäsentensä ääni kuuluviin ja antaa jokaiselle 
mahdollisuus tehdä jotain tämän yhteisön hy-
väksi. Kolmannes TAKUlaisista arvioi vaikutus-
mahdollisuutensa huonoksi ja 61% arvioi näi-
den mahdollisuuksien pysyvän samanlaisena 
seuraavien vuosien aikana. Tämä on avoin kut-
su tulla mukaan vaikuttamaan ja kehittämään 
tulevaisuuden työelämää. TAKUlaiset ovat 
monenkirjava joukko eri työuran vaiheissa ja 
hyvin vaihtelevissa tehtävissä työskenteleviä 
ammattilaisia ympäri Suomen. Jotta jokaista jä-
sentä voidaan palvella parhaalla mahdollisella 
tavalla, on palaute ja osallistuminen jokaiselta 
toivottavaa ja erittäin tärkeää. 

Arvioi, miten hyvin seuraavat 
väitteet kuvastavat 
mielenkiinnon kohteitasi ja 
arvojasi tai omaa ajatteluasi?

• Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista 
asioista 
» 73 % samaa mieltä

• Jokaisen tulisi pyrkiä vaikuttamaan 
yhteiskunnan ongelmiin 
» 61 % samaa mieltä

• Yhteisöllisyyttä tulisi lisätä sillä se 
lisää hyvinvointia 
» 80% samaa mieltä
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LIITTEET LIITTEET

Taustatietoa vastaajista 
Sukupuoli (%, N=800) 

83 % 

13 % 

4 % 

Nainen

Mies

Ei halua vastata

Taustatietoa vastaajista 
Asuinpaikka/ Lääni (%, N=800) 

7 

14 

27 

6 

47 
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Pohjois-Suomi

 Itä- ja Keski-Suomi

Länsi-Suomi

Muu Etelä-Suomi

Uusimaa

Taustatietoa vastaajista 
Ikäryhmä (%, N=800) 

6 

17 

23 

20 
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7 

7 

4 

3 
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Taustatietoa vastaajista 
Nykyinen työtilanne (%, N=800) 
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LIITTEET LIITTEET

Arvioi miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle 
Kaikki vastaajat (%, N=800) 

5,8 % 

6,1 % 

10,1 % 

10,6 % 

14,1 % 

15,0 % 

23,5 % 

26,0 % 

26,5 % 

29,8 % 

32,3 % 

35,6 % 

37,4 % 

38,0 % 

38,9 % 

39,6 % 

51,4 % 

53,8 % 

68,3 % 

69,6 % 

71,0 % 

82,1 % 

34,6 % 

12,0 % 

45,5 % 

33,3 % 

49,8 % 

42,9 % 

38,8 % 

50,0 % 

44,1 % 

53,0 % 

57,5 % 

49,3 % 

54,0 % 

49,5 % 

49,6 % 

46,4 % 

42,4 % 

40,3 % 

26,3 % 

27,9 % 

18,0 % 

16,3 % 

52,6 % 

30,3 % 

35,6 % 

40,9 % 

32,8 % 

34,6 % 

28,1 % 

22,1 % 

25,4 % 

16,4 % 

9,9 % 

14,4 % 

8,0 % 

11,6 % 

9,5 % 

13,3 % 

6,1 % 

5,6 % 

5,1 % 

2,3 % 

6,4 % 

1,4 % 

7,0 % 

51,6 % 

8,8 % 

15,3 % 

3,4 % 

7,5 % 

9,6 % 

1,9 % 

4,0 % 

0,9 % 

0,4 % 

0,8 % 

0,6 % 

0,9 % 

2,0 % 

0,8 % 

0,1 % 

0,4 % 

0,4 % 

0,3 % 

4,6 % 

0,3 % 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Varallisuus

Hengellinen elämä

Sosiaalinen media ja internet-yhteisöt

Järjestö- tai yhdistystoiminta

Muiden ihmisten auttaminen (esim. vapaaehtoistyö)

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen/ yhteiskunnalliseen keskusteluun…

Käsillä tekeminen (esim. käsityöt, puutarhatyöt, nikkaroint yms.)

Liikunta

Matkailu

Harrastusten parissa vietetty aika

Taloudellinen vakaus

Kotona oleilu

Menestyminen työssä

Ajankohtaisten asioiden seuraaminen

Palkkatyö

Kulttuuritilaisuuksissa käyminen

Opiskelu, uuden oppiminen

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Perheen ja sukulaisten kanssa vietetty aika

Ystävät

Parisuhde

Terveys

4 = Erittäin tärkeä 3 = Melko tärkeä 2 = Vähän tärkeä 1 = Ei yhtään tärkeä

Miten nämä asiat toteutuvat omassa elämässäsi? 
Kaikki vastaajat (%, N=800) 
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Mihin suuntaan arvioit elämäsi kehittyvän 
tulevien vuosien aikana seuraavilla osa-alueilla? 
(%, N=800) 
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Mahdollisuus yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen

Vapaa-aika

Toimeentulo / varallisuus

Terveys

Suhteet perheeseen ja sukulaisiin

Tyytyväisyys työhön

10 = selvästi parempaan suuntaan 9 = 9 8 = 8 7 = 7 6 = 6 5 = 5 4 = 4 3 = 3 2 = 2 1 = 1 0 = selvästi huonompaan suuntaan

Arvioi, miten hyvin seuraavat väitteet kuvastavat 
itseäsi ja elämäntilannettasi (%, N=800) 
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Koen vaikutusmahdollisuuteni heikoiksi

Olen joutunut luopumaan monista
unelmistani

Työni aiheuttaa minulle ahdistusta

Koen, että elämässäni työn ja vapaa-
ajan suhde on tasapainossa

Olen aktiivinen yhteisöni jäsen

Elämäni on stressaavaa

Olen kaikin puolin tyytyväinen elämääni

Murehdin usein tulevaisuudestani

Viihdyn parhaiten kotona.

Voin toteuttaa itseäni työssäni

Toimeentulo aiheuttaa minulle usein
huolta

Nautin elämästä

10 = täysin samaa mieltä 9 = 9 8 = 8 7 = 7 6 = 6 5 = 5 4 = 4 3 = 3 2 = 2 1 = 1 0 = täysin eri mieltä
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Arvioi, miten hyvin seuraavat väitteet kuvastavat 
mielenkiinnon kohteitasi ja arvojasi (%, N=800) 
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Käytän tuloistani ison osan vaatteisiin ja
kauneudenhoitoon

Käytän tuloistani ison osan ulkona syömiseen,
matkusteluun ja kulttuuririentoihin

Ulkonäöstä huolehtiminen on minulle tärkeää

Autan heikompiosaisia (vapaaehtoistyö,
lahjoittaminen yms)

Sosiaalinen media on positiivinen ja tärkeä osa
elämääni

Uudet teknologiat ja sovellukset ovat
mielenkiintoisia ja käytän niitä mielelläni

Arvostan suomalaista kulttuuria ja perinteitä

Saan energiaa erilaisiin tapahtumiin
osallistumisesta ja ihmisten tapaamisesta

Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista

Tuotteiden ja palveluiden ekologisuus ja eettisyys
vaikuttavat ostopäätökseeni

Terveydestäni huolehtiminen on minulle tärkeää

10 = täysin samaa mieltä 9 = 9 8 = 8 7 = 7 6 = 6 5 = 5 4 = 4 3 = 3 2 = 2 1 = 1 0 = täysin eri mieltä

Arvioi, miten hyvin seuraavat väitteet kuvastavat 
omaa ajatteluasi 1 (%, N=800) 
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Opiskelijan tukien leikkaukset ovat perusteltuja

Ihminen on vastuussa omasta elämästään ilman yhteiskunnan tukea

Naisten ja miesten tasa-arvo toteutuu hyvin Suomessa

Yleinen turvallisuus on heikentynyt viime aikoina

Ammattiyhdistysliike on onnistunut jäsentensä edunvalvonnassa

Suomen EU-jäsenyys on positiivinen asia

Jokaisen tulisi pyrkiä itse vaikuttamaan yhteiskunnan ongelmakohtiin

Jokaisen tulisi huolehtia paremmin terveydestään ja hyvinvoinnistaan

Ammattiyhdistysliike on  hyödyllinen ja tärkeä yhteiskunnallinen toimija

Maahanmuuttajat ovat tärkeä työelämän voimavara

On etuoikeus olla suomalainen

Työ on tehtävä mahdollisimman hyvin, vaikkei se olisikaan kovin kiinnostavaa

Yhteisöllisyyttä tulisi lisätä, sillä se lisää hyvinvointia

Humaaneille arvoille on liian vähän tilaa nyky-yhteiskunnassa

Jokaisen tulisi ottaa vastuu ilmastonmuutoksesta

Koulutusleikkaukset vaikuttavat negatiivisesti taide- ja kulttuurialojen erikoisosaamiseen

10 = täysin samaa mieltä 9 = 9 8 = 8 7 = 7 6 = 6 5 = 5 4 = 4 3 = 3 2 = 2 1 = 1 0 = täysin eri mieltä
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Arvioi, miten hyvin seuraavat väitteet kuvastavat 
omaa ajatteluasi 2 (%, N=800) 
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Suomalainen hyvinvointivaltio on vaarassa heikentyä.

Ilmastonmuutos aiheuttaa vakavia ongelmia Suomessa.

Kansainvälinen terrorismi ulottuu Suomeen.

Hyödynnän työssäni runsaasti erilaisia uusia sosiaalisen
median sovelluksia ja muita palveluita.

Uusien teknologioiden käyttöönotto ja hallitseminen
aiheuttaa minussa epävarmuuden tunnetta.

Aion kehittää tietoteknisiä valmiuksiani (esim. koodaus),
sillä se on tulevaisuudessa keskeistä työelämän

osaamista myös taide- ja kulttuurialalla.

Mikäli työttömyysturvajärjestelmä kehittyy
joustavammaksi, lisää se halukkuuttani useiden
työmuotojen ja tulonlähteiden yhdistämiseen.

Yrittäjyys tai ammatinharjoittaminen on itselleni
tulevaisuudessa mielekäs ja todennäköinen työn

tekemisen muoto.

Koen, että monialaiset työskentelymahdollisuudet
lisääntyvät lähitulevaisuudessa.

5 = Täysin samaa mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 3 = En osaa sanoa 2 = Jokseenkin eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä
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