Fundi ry:n palkkatutkimus 2015
Kiinteistötalouden opiskelijoiden ammattiaineyhdistys Fundi ry on suorittanut marraskuun (2015) aikana
kyselytutkimuksen kiinteistöalalla työskentelevien kiinteistötalouden ja rakennetun ympäristön
opiskelijoiden sekä valmistuneiden saamista palkoista. Kyselyssä pyydettiin osallistujia ilmoittamaan palkka
kuukausiperusteisena ja opintopisteiden määrä. Tuntipalkat pyydettiin kertomaan luvulla 158
kuukausipalkan muodostamiseksi. Kyselytutkimukseen osallistui noin 80 opiskelijaa/valmistunutta.

Opiskelijat:

Valmistuneet:

opintopisteet

keskiarvo
(€/kk)

mediaani
(€/kk)

Valmistumisesta

keskiarvo
(€/kk)

mediaani
(€/kk)

140-170

2 280

2 250

alle vuosi

3 800

3 840

171-200

2 290

2 380

1-2 vuotta

3 800

3 760

201-230

2 520

2 540

2-3 vuotta

4 790

4 310

231-270

2 630

2 490

yli 3 vuotta

4 580

4 360

271-300

2 800

2 660

RYM**

2 047

2 032

diplomityö***

10 820

12 000

*Luvut on pyöristetty lähimpään kymmenlukuun.
*Luvut sisältävät bruttopalkan sekä mahdolliset
luontoisedut ja muut lisät.
*Jokaisessa kategoriassa on vähintään 5 vastausta.

*Luvut on pyöristetty lähimpään kymmenlukuun.
*Luvut sisältävät bruttopalkan ja mahdolliset luontoisedut.
*Jokaisessa kategoriassa on vähintään 5 vastausta.
*Alle 140 opintopisteen tulokset on jätetty julkistamatta
vähäisten vastausten vuoksi.
**Vain vähän vastauksia, kuitenkin yli 5, vastaajat olivat 2.
ja 3. vuosikurssin opiskelijoita.
***Diplomityön kohdalla kyse on kokonaispalkasta.
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Kyselyn tuloksena selvisi myös:
Opiskelijat
49 % sai luontoisetuja
85 % oli sitä mieltä, että työnteko tukee opiskelua paljon tai melko paljon
68 % oli sitä mieltä, että opiskelu tukee työntekoa paljon tai melko paljon
72 % oli tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä palkkaansa
11 % ei ollut tyytyväisiä palkkaansa
43 % kuuli työstä Fundin sähköpostilistan kautta
19 % löysi työn avoimen hakemuksen kautta
15 % kuuli työstä kaverilta
40 % oli osa-aikatöissä
28 % oli kesä ja osa-aikatöissä
26 % oli kokopäivätyössä
6 % oli ainoastaan kesätöissä

Diplomityö
Osalle maksetaan kertakorvaus
Osa saa kuukausipalkkaa ennalta määrätyltä ajalta, esim. 6kk
Osalla on ennalta määrätty tuntimäärä, jolta saa palkkaa
Osa saa kuukausipalkkaa niin kauan, kun työtä tekee

Valmistuneet
79 % sai luotoisetuja tai muita lisiä
56 % oli tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä palkkaansa
15 % ei ollut tyytyväisiä palkkaansa
73 % oli sitä mieltä, että työnteko tuki opiskelua paljon tai melko paljon
72 % oli sitä mieltä, että opiskelu tuki työntekoa paljon tai melko paljon
21 % kuuli työstä Fundin sähköpostilistan kautta
21 % löysi työn avoimen hakemuksen kautta
24 % kuuli työstä muussa foorumissa olleesta ilmoituksesta
18 % kuuli työstä kaverin tai muun kontaktin kautta

Kyselyn teettämisestä vastaa Fundi ry:n hallitus.

Aalto-yliopistossa toimivan Fundi ry:n toiminnan tarkoituksena on luoda ja
ylläpitää tiivistä yhteistyötä yritysten sekä alan muiden toimijoiden ja
opiskelijoiden välillä. Fundilla on opiskelijajäseniä noin 200 sekä lisäksi
useita kannatusjäseniä.
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