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1. JOHDANTO



Smile, nuoret ja työn valoisa tulevaisuus! 

¥ Smile on työn tulevaisuuden valoisan puolen      
kulkija, työn ilon paljastaja ja valjastaja!   

¥ Siksi Smile haluaa ymmärtää työn tulevaisuutta 
pintaa syvemmältä, erityisesti nuorten suhdetta 
työhön. 
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Tutkimuksen tavoitteet

①Ymmärretään paremmin nuorten motiiveja, odotuksia ja toiveita, näkemyksiä, 
uskomuksia ja kokemuksia työelämästä. 

②Käsitellään tuloksia mahdollisuuksina, joista koko Suomi voi oppia. 

③Uskalletaan tutkimusymmärryksen kautta myös haastaa aikansa eläneitä, yleisiä 
asenteita, esimerkiksi ”nuoria pidetään laiskoina”.  
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Toteutus

Tutkimus on toteutettu kaksivaiheisena huhti-toukokuussa 2018: 

1. Kvalitatiivinen osuus 

2. Kvantitatiivinen osuus 

Osallistuneista 49% oli naisia, 51% miehiä, iältään vastaajat olivat 16-25 vuotta. 

Lisäksi kvantitatiivisessa osiossa psykologista ValueScout-metodia hyödyntäen on selvitetty ilmiöiden 
piileviä, syviä vaikuttimia, joihin ei päästä kiinni suorin kysymyksin. Taustamateriaalina on käytetty 
kansainvälisen trenditutkimustoimisto Foresight Factoryn työtä koskevia tulevaisuusraportteja. 

Tutkimuksen suunnittelusta, toteutuksen koordinoinnista ja tulosten analysoinnista vastasivat Isa 
Merikallio ja sos.psykologi Riitta Mettomäki, ForceForGrowth Oy, www.valuescout.fi.     
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Toteutus

1. Osa: Kvalitatiiviset ryhmäkeskustelut ja kvalitatiiviset parihaastattelut pääkaupunkiseudulla

- Yhteensä 20 nuorta neljässä keskustelutilaisuudessa, osallistuneita erilaisilla koulutustaustoilla   

- Spontaanit, vapaamuotoiset keskustelut työelämästä, kokemuksista ja toiveista

- Ryhmäkeskustelujen pituus 1,5-2 tuntia, parihaastattelut n. 40 minuuttia    

2. Osa: Kvantitatiivinen, valtakunnallinen online-tutkimus 

- N=900 nuorta kattavasti eri puolilta Suomea 

- Tiedonkeruu Bilendi Oy/M3 valtakunnallinen paneeli  

- Tutkimuksessa nuoret ottivat kantaa (kuinka samaa tai eri mieltä) väittämiin, jotka muodostettiin 1. 
osiossa nousseiden teemojen ja kokemusten pohjalta, lisäksi ValueScout-osio työelämään liittyvistä 
arvoista ja tunnekokemuksista sekä avoin kysymys työelämän kehittämisestä ja nuorten 
taustatietoja. Kaikki tutkimuksessa esitetyt väittämät ovat tämän raportin liitteenä.  
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Teemoja ryhmäkeskusteluissa

• Mikä on yllättänyt ja ihmetyttänyt työelämässä? 

• Millaisessa työssä on motivoivaa, rohkaisevaa, kannustavaa ja 
innostavaa olla? 

• Mitä erilaisia, uudenlaisia ja parempia tapoja etsiä ja hakea sekä 
tehdä työtä voitaisiin kokeilla? 

• Millaista vapautta päättää ja vaikuttaa nuoret kaipaavat?  

• Millaista vastuuta nuoret haluavat?  
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Taustatietoja – millä alalla työskennellyt
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Taustatietoja – työtilanne nyt
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Taustatietoja – koulutus (viimeisin tai jossa nyt)  
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2. TULOKSET



Mikä on yllättänyt työelämässä: aikuisten käytös

Aikuiset ovat käyttäytyneet yllättävän lapsellisesti työelämässä: 53% nuorista samaa mieltä 

Työtoverien välinen toiminta ja esimiesten käyttäytyminen oli yllättänyt monen nuoren. Etenkin
lähiesimiehet, “pikkupomot”, työpaikalla olivat käyttäytyneet eri tavoin lapsellisesti. Hermostuneet nuorten
mielestä vähäisistä asioista ja käyttäytyneet ylemmyydentuntoisesti, vallanhaluisesti, turhantärkeästi. 
Tämä vahvisti nuorten arkuutta kysyä neuvoa ja kokeilla tehdä jotain, mistä ei ole aivan varma. 

• ”Aikuiset ei ole oikeasti aikuisia. Ongelmatilanteita ei osata käsitellä asiatasolla. Palaute otetaan 
itseen. Lapsellista käytöstä edelleen, turhauttavaa. Pienempänä ajatteli että aikuiset hoitaa. Ei ne 
hoida!”  

• ”Kaikki on ihan pihalla! Nuorena ajatteli, että aikuiset tietää kaikesta kaiken. Nyt sitä miettii aina että 
onks nää muutkin ihmiset yhtä pihalla kuin mä. Valaistuu siihen, että ei nääkään tiedä mistään 
mitään! Annetaan tarpeettomasti kuvaa, että kaikki ylemmät osaisi jo kaikesta kaiken, eikä että mekin 
ollaan täällä oppimassa.” 
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Mikä on yllättänyt työelämässä: aikuisten käytös

Aikuiset ovat käyttäytyneet yllättävän lapsellisesti työelämässä: 53% nuorista samaa mieltä 

Koulussa (ja myöhemmin armeijassa) on opittu toimimaan sääntöjen mukaan. Työelämässä näin ei
yllättäen toimitakaan! Esimerkiksi: 

- “Palavereihin tullaan myöhässä ja katsellaan omia puhelimia ja läppäreitä asiaan keskittymisen sijaan. 
Ja tästä ei rangaista mitenkään.” 

- “Toisia voi dissata ja kiusata miten vain, pomo ei puutu asiaan.” 
- “Epäreilua ja epäasiallista toimintaa katsotaan läpi sormien. Koulussa ei näin voi toimia!”

- “Joku saa jonkun paikan siksi, että tuntee jonkun tai on jonkun frendi. Jos opiskelupaikatkin jaettais
näin, mitä tulis?” 
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Työn hakeminen on kummallisen hankalaa

Nuorten elämisen tempo sekä heidän valmiutensa kommunikoida ja kohdata on aivan toisenlainen 
kuin nykyinen työhakemusten täyttö- ja käsittelyprosessi. Nuoret kokivat myös, että työpaikan 
hakemista olisi toivottavaa opettaa koulussa tai muualla. Osa nuorista lähettäisi mieluummin 
vaikkapa vapaamuotoisen videon, jolla hakisi töitä, kuin täyttelisi hankalia ja kankeita hakemuksia.  

• Työn hakeminen (hakemuksen täyttäminen, haastattelut ym.) tuntuu vaikealta: 48% samaa mieltä 

• Kaipaan sparrausta, vinkkejä, apua ja neuvoja työnhakuun: 41% samaa mieltä 

• Hakisin töitä mieluummin käymällä työpaikalla kuin hakemuksia täyttämällä: 49% samaa mieltä 
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Työn hakeminen on kummallisen hankalaa

• ”Avoin varauskalenteri nettiin, milloin voi mennä randomilla työhaastatteluun. Jutellaan ja päätetään 
onko hyvä vai ei. Helpotettu prosessi tulla paikan päälle. Erottuisi innokkaat, jotka tulee paikan päälle.” 

• ”Jos mietin, paljonko koulu valmisti työelämään, niin hyvin vähän.”
• “Missään ei opeteta, miten töitä haetaan!”

• ”Työpaikkojen hakeminen on lähtökohtaisesti hirveetä! Miksi vaaditaan niin paljon? Liitä CV ja hakemus 
ja niissä pitää olla tietyt asiat, ja vielä lomake, jossa samat asiat jotka piti olla hakemuksessa ja CV:ssä. 
Sitten ihmetellään, miks ei jakseta personoida hakemuksia. Ja mitä isompaan haet, sitä varmemmin ei 
tule mitään vastausta ikinä hakemukseen.” 

• ”Palkkatoive on tosi vaikee, mistä voi tietää, ja se riippuu työstä.”
• “Voiko sanoa suoraan, että hakee työtä, koska tarttee rahaa, vai esittää, että tää kaupan kassa on just 

mun unelmatyö?”
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Tärkeämpää kuin palkka… 
Kun nuoret keskustelivat ideaalisesta työstä ja työpaikasta myös tulevaisuudessa opintojen jälkeen, 
palkka tuli mainittua usein vasta viimeisten seikkojen joukossa. Nuori haluaa päästä tekemään työtä 
ja oppia!  

• Fiilis ja hyvä yhteishenki työpaikalla on tärkeämpää kuin palkka: 58% samaa mieltä 

• Työtehtävien monipuolisuus ja vaihtelevuus on minulle tärkeämpää kuin palkka: 39% samaa 
mieltä 

• Työn mielekkyys, merkityksellisyys minulle on tärkeämpää kuin palkka: 57% samaa mieltä 

• Työtilojen ja työympäristön viihtyisyys on minulle tärkeää: 82% samaa mieltä 
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Nuorilta kannattaa kysyä enemmän

Nuoret odottavat enemmän vaikutusmahdollisuuksia työpaikalla, esim. työaikoihin.  

• Toivoisin mahdollisuutta vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja vaihtelevuuteen: 64% samaa mieltä 

• Toivoisin mahdollisuutta vaikuttaa työaikoihin enemmän, esim. vaihtaa vuoroja joustavasti 
työtoverien kanssa: 62% samaa mieltä 

• Toivoisin mahdollisuutta tehdä työt nopeammin ja päästä aiemmin töistä, kun työtehtävät sen 
mahdollistavat: 70% samaa mieltä 
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Nuorilta kannattaa kysyä enemmän

Nuoret ovat kekseliäitä. He ihmettelevät, miksei työvuorojen vaihdoista voisi sopia näppärästi keskenään 
mobiiliapplikaatiolla. Laittaa työvuoronsa ”myyntiin” vaikkapa, jos haluaisikin pitää vapaapäivän. Joku toinen 
saattaisi puolestaan haluta aamuvuoron, jotta ehtii jo aiemmin harrastuksiinsa. Lakisääteiset tauot 
herättivät lähinnä hilpeyttä: Jos on hyvä fiilis tehdä työtä, se täytyy keskeyttää ja lähteä kahville!  

”Annetaan viikoksi tehtävä ja teet omaan tahtiin. Siinä on motivaatiota, kun tietää, että voi pitää 
vapaata, eikä tarvi venyttää viiteen päivään, jotkut on kuitenkin nopeampia kuin toiset.”
”Vaihtelu on tärkeää monelle, tunne että tapahtuu jotain. Syö henkistä pääomaa ennemmin tai 
myöhemmin jos tekee samaa viis päivää viikossa.” 
”Ei vain niin, että suhteilla pääsee töihin, nykyisin on liikaa niin. Yritykset aktiivisemmin hakisivat 
opiskelijoiden tai koulujen kanssa yhteistyötä. Lukio-opiskelijat pääsee esim. tekemään yhden 
aamuvuoron ja yhden iltavuoron päivässä ja vaikka vain ylläpitää paikan siisteyttä. Saa työkokemusta 
vaikka on tosi yksinkertaista. Yritykset enemmän kannustaisi nuoria ja mahdollisuuksia töihin. 
Lukiolaiset on tosi kiinnostuneita tekemään minkälaista duunia tahansa. Ei skeptisyyttä nuoria 
kohtaan.” 
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Nuoren epävarmuus tulkitaan usein väärin
Koen itseni epävarmaksi työelämän suhteen: 40% samaa mieltä 

Nuoret ovat epävarmoja työelämän tavoista. He haluaisivat kysyä neuvoa useammin kuin 
uskaltavat, sillä aikuiset vaikuttavat kiireisiltä ja etäisiltä.  

Nuori saattaa peittää epävarmuuttaan käyttäytymällä liioitellun rennosti, minkä aikuiset 
tulkitsevat osoitukseksi siitä, että nuori ei ole tehokas tai häntä ei kiinnosta. Tunteista ei ole 
tapana puhua työpaikalla, joten nuoren ja aikuisen välille syntyy jännitettä, joka etäännyttää heitä
toisistaan. Nuorta kiinnostaa oppia ja varmistaa!   

”Mulle kans tuli sellanen fiilis et enemmänki oon tiellä, ku joutu käydä kyselee ja keskeyttää niitä, mulle
se oli ahdistavaa.” 

“Miks ne (aikuiset) ottaa sen (työn) niin hirveen vakavasti? Yleensä hommat sujuu paremmin, jos ei
stressaa niin hirveesti.” 
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Kokemuksia ja odotuksia esimiestyöstä ja johtajuudesta

• Vaikka alemmat päälliköt olivat yllättäneet kummallisella käytöksellään, korkeissa asemissa
työskentelevät johtajat olivat puolestaan yllättäneet rentoudellaan ja helposti lähestyttävyydellään.     

• Nuorilla ei ole asemavaltaa käytössään ikätovereitaan kohtaan, kavereiden kanssa käytetään
korkeintaan arvovaltaa, joka on ansaittava olemalla reilu. Sama koskee opettajia ja
harrastusvalmentajia. Työyhteisön odotetaan toimivan vastaavalla tavalla. Itsensä korottamisella, 
perusteettomalla määräilyllä ja tärkeilyllä saa nuoresta irti vain murto-osan hänen työpanoksestaan, 
vaikka hän olisi tullut työhön alunperin innokkaana ja avoimin mielin. 

• ”Ensin etsittäis ratkaisua eikä syyllistä.” 

• ”Nykyään on kahdenlaista johtamista. Vanhanaikainen pomo on kaiken yläpuolella, lasikoppipomo. 
Uudempi mukavampi pomo on samankokoinen kuin muut, mutta eri värillä. Tulee työntekijöiden 
tasolle, helppo lähestyä, ei välttämättä pomo, vaan johtaja. Näyttää esimerkkiä, kannustaa. 
Auktoriteettia, kaikki ymmärtää että on pomo, enemmän kaveri. 
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Kokemuksia ja odotuksia esimiestyöstä ja johtajuudesta

• ”Ensin etsittäis ratkaisua eikä syyllistä.” 

• ”Työharjoittelussa tein koneesta johtuvan mokan. Pomo/vastuuhlö ekana oonko kunnossa. Sen 
jälkeen vasta alkoi miettiä kävikö mitään laitteelle.”  

• ”Tietää työntekijöidensä vahvuudet, osaa ohjata tehtäviin, jossa ne pääsee esiin. Antaa työntekijöiden 
toimia. Ei päällekäyvä, osaa tarvittaessa ottaa askeleen taaksepäin.” 

• ”Sopeutumiskykyinen. Jos lopputulos on sama, annan ihmisen tehdä se miten haluaa. Jos lopputulos 
on tärkeintä, voi tehdä miten haluaa.”

• ”Tärkeä osata kertoa asiat ystävällisesti. Eläytyä työntekijän rooliin. Jos joku asia menee pieleen ja 
esimies tulee huutamaan, tulee lannistunut fiilis, jos on jatkuvaa ja toistuvaa, tulee vastareaktio. 
Työilmapiiri huononee.”
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Mitä nuoret muuttaisivat työelämässä

• “Enemmän mukaan prosessiin, vaikuttaa prosessiin kun aletaan tehdä”

• ”Jos haluat ottaa asiaan kantaa, voi sanoa suoraan jollekin joka voi suoraan vaikuttaa asiaan.” 

• ”Työyhteisön sisällä aktiviteetteja; grillailua porukalla, paljon järjestetään liikuntaa yhdessä, 
vapaallakin.” 

• “En pidä työympäristöä hyvänä, kun ei pääse sosialisoitumaan työpaikalla. Sitä jättää työasiat töihin
kun menee vapaalla, ollaan omien kavereiden kanssa. Jos duunissa olis hyvät taukotilat ja vaikka
viikoittain joku aktiviteetti pleikkaa, korista tms, katotaan urheilumatseja yhdessä, olisi hyvä.”

• “Työt voi tehdä ryhmissä tai yksin, on mahd. paljon kontaktia koko talon työntekijöiden välillä.” 
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Mitä nuoret muuttaisivat työelämässä

• ”Parempi tapa hakea työtä: vapaamuotoinen hakemus, jossa tietyt asiat. Voi olla kirjoitettu tai video. 
Motivaatiokirje.”  

• ”Mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin. Kun itse saa omassa porukassa päättää, se on parasta ikinä. 
Esim. oli yksi duuni missä piti olla tasan 8 tai 9, meni huonosti busseja, piti tulla 20 minuuttia 
aiemmin. Olisiko ollut väliä, aloitanko työt 15 yli vai tasalta, ei. Ihmiset ei ehkä myös uskalla kysyä. 
Tuotaisiin mahdollisuutena esille.” 

• ”Tosi tärkeetä on, et se johtaja on päämäärätietoinen, sen pitää saada muut uskomaan siihen mitä 
tehdään. Empaattinen. Osaa kuunnella, osaa antaa ja vastaanottaa kritiikkiä, tietää millasta on 
rakentava palaute.” 

• ”Et johtaja pysyis samalla tasolla muiden kanssa. Olis esimerkkinä kentällä. Antais kosketuspintaa 
muille” 
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Oikeudenmukaisuutta työelämään! 

”Jos tekee työnsä tehokkaasti ja nopeasti valmiiksi, eikä tarvitse esim. tupakkataukoja, miksi ei voi 
lähteä aikaisemmin?” 

”Miksi jotkut johtajat tekee hirveästi työtä ja sen perusteella tyhmiä päätöksiä ja muutoksia, joita 
ei haluta toteuttaa? Kannattaisi ottaa alusta asti työntekijöitä mukaan suunnittelemaan niitä 
muutoksia.”

”Miksi mielekkäästä työstä saa enemmän palkkaa kuin vähemmän mielekkäästä? Eikö pitäisi olla 
päinvastoin? Lääkärin palkitsee työn merkityksellisyys, siivooja tarvitsisi häntä enemmän rahaa, 
joka kompensoi työn sisällön puutteita. Mä ainakin tekisin jotain kiinnostavaa duunia vaikka 
ilmaseks, kun ei oo vielä mitään asuntolainoja.”
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NUORTEN KOKEMUS TYÖSTÄ 
TUNNE- JA ARVOTASOLLA  



ValueScout©

§ Ihmiset eivät kykene kertomaan, miksi he ovat/eivät 
ole tyytyväisiä ja lojaaleja ja mitä tyydyttymättömiä 
tarpeita heillä on.  

§ Tarvitaan syvemmälle menevää, psykologista keinoa 
ymmärtää ihmisten käyttäytymistä:

– Ymmärrystä arvoista ja tunteista, joihin ei pääse 
kiinni perinteisten tutkimusten suorilla 
kysymyksillä. Tunnetason kokemukset ja 
ratkaisevimmat motiivit saadaan suoria 
kysymyksiä syvemmin ja luotettavammin esiin 
validoiduin ValueScout-kuvin. Kuvat vastaavat 
kartan eri suuntia, yleisesti hyväksyttyjä 
perusulottuvuuksia persoonallisuudesta, ihmisen 
käyttäytymisen syvistä drivereista.  

26.4.2021 27

Koska perinteiset tutkimukset eivät riitä 



Miten he kokevat 
työelämän nykyisin? 

Millaisia arvo- ja 
tunnetason odotuksia  
nuorilla on työstä? 
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NUORTEN TOIVOMA KOKEMUS TYÖELÄMÄSTÄ 

Nuorten toivoma kokemus työelämästä vastaa myös 
useimpien aikuisten toivomia arvoja: reilua, luottavaista ja 
turvallista, yhdessä tekemistä, arvostusta, lämminhenkistä 
ja iloista. 

Ideaalinen tunnekokemus työelämästä nuorille: 
• Arvostettu 54% 

• Turvallinen 49%

• Iloinen 48%

• Reilu 47%

• Yhteenkuuluvuuden tunne 45%

• Varma 45%
• Onnellinen 46%

• Luottavainen 42%

• Lämminhenkinen 41% 

Huom! Ei siis helppo, rento, spontaani tms. joka lienee
monen aikuisen mielikuvana nuorten toiveista.   

Kokemus 
ideaalisesti
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NUORTEN KOKEMUS TYÖELÄMÄSTÄ 

Nuorten kokemus työelämästä on kaukana toivotusta. 
Arvotasolla työelämä on osoittautunut heille valtaa, kontrollia 
ja nopeutta, korostettua itsenäisyyttä ja rohkeutta 
edellyttäväksi. 

Nykyinen tunnekokemus työelämästä nuorille: 
• Vaihteleva 55% 

• Arkinen 46%

• Stressaantuntut 43%  

• Epävarma 30% 

• Jännittävä/jännittynyt 25%

• Arvostettu 24%
• Ahdistunut 22% 

• Hermostunut 20%

• Nopea 20%

• Menevä 20% 

• Turvallinen 20%

Kokemus 
nyt
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Yksi tekijä ylitse muiden auttaa nuorta… 
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Liikunnan merkitys nuorten kokemuksiin työelämästä

Liikuntaa aktiivisesti harrastavien nuorten kokemukset ja asenne työelämää kohtaan eroaa 
huomattavan paljon liikuntaa alle kerran viikossa harrastavista nuorista. Liikunnan määrä, 4 krt/vko tai 
useammin (neljännes nuorista) – harvemmin kuin kerran viikossa (viidennes nuorista) oli useimmiten  
suoraan verrannollinen ko. kokemuksen positiivisuuteen / negatiivisuuteen. 

4 x vko liikkuvat % Passiiviset %

• Työn hakeminen tuntuu vaikealta 6 24

(täysin samaa mieltä)  

• Koen itseni epävarmaksi työelämän suhteen 30  53 

• Esimiehet ovat olleet helposti lähestyttäviä 70 45 

• Olen kokenut itseni arvostetuksi työelämässä 55 33 

26.4.2021 32


