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Taustaa
tutkimukselle

Smile Henkilöstöpalvelut Oy haluaa edistää nuorten 
työllistymistä sekä toimia työelämän kehittämisen ja 
valoisan tulevaisuuden puolestapuhujana ja 
tiennäyttäjänä. 

Tällä tutkimuksella on selvitetty tekijöitä ja ilmiöitä, 
jotka tiedostamalla ja joihin vaikuttamalla voidaan 
edesauttaa nuorten työllistymisen sujuvuutta sekä 
nuorten ja aikuisten hyvää yhteistyötä työelämässä. 

2018 keväällä toteutettiin ensimmäinen Nuoret ja työ 
–tutkimus, jossa selvisi mm., että nuoret 
ihmettelevät aikuisten lapsellista käytöstä 
työelämässä ja että liikuntaa aktiivisesti harrastavat 
nuoret omaavat monella tavoin paremmat 
työelämävalmiudet. Kokonaisuutena nuorten 
kokemukset työelämästä eivät vastanneet monilta 
osin heidän odotuksiaan.  



Millainen tunnekokemus työelämästä on syntynyt 
nuorille? Mitä arvoja työelämään liittyy? (2018 tutkimus) 

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



Millaista kokemusta työelämästä nuoret kaipaavat? 
(2018 tutkimus)

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% 

Kokemus 
ideaalisesti
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Tutkimuksen 
toteutus 

Tutkimus on toteutettu kaksivaiheisena: 

1. Kvalitatiivinen osio: nuorten 18-25v sekä 45-60-
vuotiaiden aikuisten ryhmäkeskusteluissa etsittiin 
spontaaneja kuvauksia työelämän piirteistä ja 
merkityksellisistä tekijöistä. Ryhmien havaintoja 
kiteytettiin väittämiksi 2. osioon. 

2. Kvantitatiivinen osio: valtakunnallisesti 
suomalaisia nuoria ja keski-ikäisiä edustavalla 
otannalla n=500, nuoret 16-26 vuotta sekä keski-
ikäiset 40-65, online-tiedonkeruu (Bilendi) 

Tutkimuksen on toteuttanut Smile Henkilöstö-
palvelut Oy:n toimeksiannosta ValueScout/ 
ForceForGrowth Oy helmi-maaliskuussa 2019.  



Esimerkkejä keskusteluteemoista ja kysymyksistä:  

- Millaiset konkreettiset tekijät lisäävät nuorten motivaatiota ja viihtyvyyttä työpaikalla vs.  
aikuisten? Missä ollaan törmäyskurssilla? (työnhaku, fyysinen työympäristö, yhteydenpito 
työpaikalla, työajat, työn sisältö, palkitseminen, esimiestyö) 

- Jos nuoret saisivat vuodeksi kokonaan hoitaakseen jonkin työpaikan/yhtiön, mitä siitä 
seuraisi? (Nuorten mielestä ja aikuisten) 

- Millainen käsitys nuorilla ja aikuisilla on työmoraalista: mikä osoittaa vastuullisuutta 
työssä, mistä sen näkee? Avoin kysymys, vapaat vastaukset 



YHTEENVETO 
PÄÄTULOKSISTA 



Eroja löytyy… 



• Nuori löhöää sohvalla tai säkkituolissa nenä kiinni 
ruudussa è ”nuori on laiska” 

• Nuori ei käytä sähköpostia, tekstiviestejä ja perinteisiä 
vastaajaviestejä tai puhelinsoittoja è ”nuori ei välitä”, 
”on passiivinen”, ”nuoreen ei saa kontaktia”

• Aikuinen istuu muodollisesti neuvotteluhuoneessa è
”aikuiset on jäykkiä” 

• Aikuinen ei ole somessa, hänet tavoittaa sähköpostitse 
tai puhelinvastaajalla vasta seuraavana päivänä  è
”aikuiset on hitaita, ei ymmärrä, ei ole läsnä ja 
tavoitettavissa”  

Uskomukset, 
faktat ja 
tulkinnat 



”Suunnittelen/olen suunnitellut nuorena ainakin 
20 vuoden mittaista ammatillista polkua” –
määrätietoisimpia 40-50-vuotiaat, joista peräti 81% samaa mieltä 



Sosiaalinen media työpaikan sisäisessä 
kommunikaatiossa – selvä ero ikäryhmissä 



Puhelinsoitto työpaikan kommunikaatiossa 
toimii vielä (vastaaja-/tekstiviestit heikosti nuorille)   



Säkkituoli toimistotyötuolina ei miellytä aikuisia  



Sohva/nojatuoli työpisteenä sopii myös 
paremmin nuorille  



Mitä siitä seuraisi, jos nuoret hoitaisivat yhtiötä vuoden? 

Nuoret nostivat esiin kokemuksen tarpeellisuuden, mutta sekä nuoret että aikuiset painottivat 
enimmäkseen uusia, parempia tapoja toimia. Nuoret: 

• Kaikki ei välttämättä toimisi ihan niin kuin pitäisi, mutta ongelmakohtia saataisiin varmaan kehitettyä ja 
uudistettua entisiä tapoja 

• Tehokkaampi somenäkyvyys ja nykyaikaisten markkinointikanavien hyödyntäminen. Kansainvälisyys. 
Uudet innovaatiot.

• Todennäköisesti paljon kehitystä, taloudellisesti ei varmaan ainakaan paremmin menisi kuin sillä jolla on 
vaadittu tieto ja taito työn suorittamiseen.

• Varmana jotain hyvää. Nuoret ovat täynnä luovuutta ja nykyaikaa. He varmana tekisivät jotain hyödyllistä

• Innovatiivisia ideoita ja ajatuksia, mutta kokemuksen tuoma varmuus ja realismi ehkä puuttuisivat. 
Toisaalta ei olisi kangistuttu yhtä lailla kaavoihin ja asioita pystyttäisiin katsomaan avarammin.

• Sekasorto! 



Mitä siitä seuraisi, jos nuoret hoitaisivat yhtiötä vuoden? 

Aikuiset olivat hiukan pessimistisempiä kuin nuoret, he epäilivät lähes kaksi kertaa 
todennäköisemmin, että tästä seuraisi ”kaaos” tai konkurssi.   

• Rentoa työntekoa, uusia erikoisia ja hyviä ideoita, ei kovin pitkälle ajateltuja ratkaisuja.

• Sekasortoa aluksi, mutta voi muuttua ajan myötä positiiviseen suuntaan

• Todennäköisesti isoja muutoksia. Myös virheitä ja erheitä, mutta paljon uuttakin.

• Vapauksia ja vaihtelua työajan suhteen. Töihin meno siirtyisi aamusta kauemmaksi. Enemmän 
mahdollisuuksia vaikuttaa työn sisältöön. Hierarkian olennaista vähenemistä.

• Uusia ideoita. Nuori saattaisi myös huomata, etteivät asiat tapahdu itsestään vaan niiden eteen 
pitää tehdä töitä.

• Uskon, että jopa koko kansa saattaisi yllättyä. Nimittäin uskon, että pärjäisivät.

• Perselleen menisi!



Aikuiset korostavat nuhteettomuutta, nöyrää 
asennetta, moitteettomuuden ja täsmällisyyden 
lisäksi hiukan yhteisöhenkeä ja avuliaisuutta:  

”On tunnollinen eikä valita.” 

”On ajoissa paikalla. Tekee tunnollisesti annetut tehtävät.”  

”Hoitaa sovitut työt, ei selittele eikä valita”

”Hoitaa annetut työt ajoissa ja avustaa muitakin.” 

”On tavallaan jopa huomaamaton”

”Täsmällinen, huolellinen, eikä nurise” 

” Hoitaa työnsä ja jälki tyydyttää yhteisöä kaikilla tasoilla. 
Noudattaa myös omia periaatteitaan.”

”Ottaa vastuun tekemisistään ja hoitaa sovitut asiat ajallaan” 

Mistä 
tunnistaa 
korkean 
työmoraalin



Nuoret perustelivat vastauksiaan 
kaksinkertaisesti aikuisiin verrattuna ja 
korostivat lisäksi iloista ja innostunutta 
asennetta sekä ylimääräistä vapaa-ajan käyttöä 
työhön! 

”Innokkaasta, positiivisesta ja aidosti ystävällisestä asenteesta 
työhön.”

”Innostunut tekemisestään ja halu vaikuttaa ja onnistua”

”On innoissaan töistä ja haluaa tehdä hommansa 
mahdollisimman hyvin”

”Henkilö on iloinen ja tekee töitä mielellään.”  

”Henkilö on aloitteellinen ja aikaansaava sekä jossain määrin 
innostunutkin.”

Mistä 
tunnistaa 
korkean 
työmoraalin



Ja toisaalta eroja 
ei löydykään…   



”Työelämä on innostavaa” yli puolelle kaikenikäisistä



”Työtä on vain pakko tehdä elääkseen” –
totta myös, joskin korostuu aikuisilla 



Kaikki haluaisivat lisää kohtaamisia työnhakuun  
”Mieluisin tapa ensimmäiseen työnhakuvaiheeseen?”  



”Vaihtelu työtehtävissä on minulle tärkeää”  



”On tärkeää, että esimies on henkisesti samalla 
tasolla, kuin työtoveri” - 81% kaikista samaa mieltä 



”Toivoisin saavani nykyistä enemmän 
palautetta työstäni” - 63% samaa mieltä 



Mieluisin palkitsemistapa hyvin tehdystä työstä



Kiitosta / arvostusta työyhteisön kuullen –
hiukan mieluisampaa nuoremmille



”Virheiden tekeminen työssä on normaalia ja osa 
oppimista” – lievää eroa nuorimpien ja 50+ välillä 



”Ehdotan mielelläni parempia ratkaisuja 
työpaikalla, kun jokin sellainen tulee mieleeni” –
naiset ja aikuiset aloitteellisimpia 



”Haluaisin mahdollisuuden sopia työaikoja 
nykyistä vapaammin” – 71% kaikista, 76% lapsiperheellisistä   



”Tekisin mielelläni 6-tuntista työpäivää pienemmällä 
palkalla” – 47% kaikista ja 53% 40-50-vuotiaista samaa mieltä, 45% 
miehistä ja 49% naisista – eniten eri mieltä 50+  



”Etenkin nuorten työllistymistä voitaisiin edesauttaa 
jakamalla töitä osa-aikaisiin” 66% samaa mieltä, 
eniten naiset ja nuoret 



”Huolestuttaako sinua, että digitalisaatio ja tekoäly 
tulevat poistamaan ison osan ammateista ja 
työpaikoista lähivuosikymmeninä?”  



”Yhden ammatin sijaan olisi hyvä olla kaksi tai 
useampikin ammatti elämässä”- aikuisilla kokemusta 



YHTEENVETO



- Tärkeimmät erot nuorten ja keski-ikäisten välillä liittyvät kommunikaatiokanaviin ja 
työn tekemisen fyysisiin puitteisiin. Nuoret haluavat kommunikoida sosiaalisen median 
kanavissa ja tehdä työtä useammin säkkituoleilla ja sohvalla, kun aikuiset viestittelevät 
sähköpostitse ja istuvat perinteisesti neuvotteluhuoneissa. 

- Myös suhde aikaan on erilainen Internetin ja somen aikakaudella kasvaneille ja siksi 
myös kommunikaation tempo: nuori odottaa vastausta esimieheltä tai kollegalta heti, ei 
vasta huomenna. Nuori on nopeampi, tottunut esim. ajankäyttöön liittyviin päätöksiin 
lyhyemmällä varoitusajalla. Tästä seuraa väistämättä kokemuksia isoistakin eroista 
sukupolvien välillä, kysymysten ja vastausten eritahtisuus erikanavaisuuden lisäksi. 

- Nuorten käsitys korkeasta työmoraalista pitää sisällään työn iloa, työssä viihtymistä, 
kun aikuiset keskittyvät moitteettomaan työsuoritteeseen ja lisäksi toisten avustamiseen. 

Keskeiset löydökset 



- Nuoret ovat tottuneet monilla elämänalueilla valitsemaan: modernissa 
kasvatuksessa, koulussa valinnaisaineista, Internetin ja sosiaalisen median tarjonnasta. 
He odottavat paljon nykyistä enemmän valintatilanteita ja vaihtoehtoja työelämässä. 

- Toiveet ja motivaattorit ovat sen sijaan yllättävänkin yhtenäisiä nuorten ja aikuisten 
välillä. Ruuhkavuosia elävillä 40-50-vuotiailla on nuorista ja varttuneimmista 
poikkeavia toiveita etenkin ajankäytön suhteen.  

- Työelämässä on monia piirteitä, joihin sekä nuoret että aikuiset kaipaavat muutosta: 
työnhaku ilman kaavakkeita, toverillisemmat suhteet esimiehiin, lisää palautetta ja  
enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työaikoihin. 

- Jopa joka toinen oli halukas tekemään 6-tuntista päivää pienemmällä palkalla, 
erityisesti alle 50-vuotiaat. Työn jakaminen useamman kesken oli kaikille mahdollinen 
ajatus.  

Keskeiset löydökset 



1. Nuorten työmoraalissa asuu iloa, aikuisilla on opittavaa! 

2. Some-kanavien käyttö on lähitulevaisuutta työelämässä.

3. Nuorille sopiva lyhyempi aikajänne valinnoissa ja päätöksissä on 
realismia jo tämän päivän työelämässä.  

4. Rohkeutta ehdottaa uusia tapoja ja uskallusta tehdä virheitä 
tarvitaan jatkossa lisää. Kysytään nuorilta useammin!  

5. Kaikki kaipaavat kohtaamista työnhaussa, lisää palautetta, 
ajallista joustoa ja rennompaa otetta pukeutumisen tai työtilojen 
suhteen sekä helposti lähestyttävää esimiestä. 

6. Voimmeko ratkaista sekä työssä jaksamisen että työllistymisen 
haasteita jakamalla työtä useammalle työntekijälle? 

7. Kun keski-ikäiset ja nuoret saadaan kohtaamaan ja 
keskustelemaan live-ympäristössä, erot vähentyvät. 

Mahdolli-
suuksien
tulevaisuus 



• ”Tosi kehittynyt itsetunto, miten osataan ottaa se vastaan? 
• Jos sen osaa ottaa oikealla tavalla, saat innostutettua ne tekemään hyvää duunia.
• Innovatiivisempia nykyisemmin. 
• Kaikki diginatiiveja muka – bullshit on. Samoin omaksumishaasteita kuin aikuisemmalla väestöllä. Nuorissa 

keskenään eroja kuten aikuisissakin. 
• Tiedostavampia yhteiskunnallisista asioista, valmiimpia kyseenalaistamaan meidän tekemistä. 
• Kielitaito on eri luokkaa. Paineetkin tosi kovia. 
• Tehty virhe: nuorille laitettu paine tehdä päätökset jo ennen lukiota. Jos et ole hirveä tsemppari, liu’ut 

yläasteen ja tipahdat johonkin, jos et ole valmis tai et tiedä.  
• Muuttunut mun nuoruudesta: kaikille löytyi oma paikka. Ei kaikki halunnut lukioon, korkeakouluun. Kaikki oli 

hyviä ammatteja. Nykyään paineet jo aikaisin, jos ei vanhemmat voi tukea samalla tavalla, tulee ehkä vastaan 
että ei ole mitään mahkuja. 

• Toisaalta eletään maailmassa “because you’re worth it”, nuoret vaatii antoisan työpaikan, hyvä pomo, 
etenemismahdollisuudet, elää omaa elämää rinnalla. Kun me lähdettiin työelämään, tänä päivänä kukaan 
nuori ei sietäisi sitä kohtelua ja palkkatasoa, työn sisältöä. 

• Me kehäraakit istutaan ja tykitetään, ne heittää villasukat jalkaan ja menee sohvalle ja “vähän tekee töitä”. 
Heidän mielestä siinä ei ole mitään ihmeellistä. 

• Heillä ei ehkä hierarkia-ajattelua niin vahvasti. Silti pelkäävät aikuisia.”

Otteita ryhmäkeskusteluista – aikuiset nuorista 



• ”Oon samaa mieltä, jatkossa työelämä ei tule olemaan sitä että pyrit tiettyyn asemaan, asemat häipyy, 
haetaan mielenkiinnon kohdetta, joka saattaa muuttua ajan myötä. Työajoista, pakko miettiä: tullut haastetta, 
nuoret tulee klo 10, ne lähtee klo 14 koska on koirat ja hevoset ja me istutaan 8-16 oli töitä tai ei. Me ollaan 
totuttu tiukkaan tahtiin, on tehty 100 asiaa, kun nää pyörittelee yhtä asiaa… jos ne jatkais illalla, ok, mutta 
useimmiten jatko tapahtuu vain silloin kun on mielenkiintoista tekemistä. Rutiini, joka pakko tehdä, jätetään 
tekemättä, koska ei ole kiinnostavaa. Deadlinejen hahmotus on häipynyt, aiheuttaa närää, sillä suurin osa ei 
pysty tehdä niin, että lähtee välillä muualle ja jatkaa sitten.

• En ole yllättynyt näistä ajatuksista, opinnot nykyään ala-asteelta jo valinnaisia, rakennat omaa 
koulunkäyntiäsi, oot tottunut siihen, rakennan oman polkuni. Mikä ihme että ajattelevat että myös 
työelämässä pitäisi olla niin. Yhteiskunta on opettanut siihen, että valitaan. Ei ole huolta huomisesta En tiedä 
poikkeaako siitä mitä oli ennen, mutta tää mahdollistaa; tottakai, miten työelämä eroaisi koulusta, eikö sen 
pitäisi valmistaa mua työelämään? 

• Toisaalta onko tarve saada omakotitalo ja kesämökki? Mä epäilen että ei ole niiden kriteeri enää, ei osoita, 
että on menestynyt. Niiden jutut on jossain muualla. Eikä autoa ollenkaan. 

• Käydään dialogia: jotta kokonaisuus saavutetaan, nää kaikki palikat pitää hoitaa. Oman oivalluksen kautta.
• Meidän aikuisten pitää oppia tekemään työtehtävistä mielenkiintoisempia jotta nuoret kiinnostuvat niistä 

enemmän. ”

Otteita ryhmäkeskusteluista – aikuiset nuorista 



Nuoret työelämästä ja aikuisista 

Millaisen työpaikan loisit? 

• Säkkituoli nurkassa, rennompaa fiilistä, ei pakko tehdä pöydän ääressä. Kaikkien ei pakko tehdä tietyllä 
tavalla. 

• Hyvät värit, kasveja, kotoinen, avoin, fatboy-nurkkia, erilaisia pöytiä, puhdas sisäilma tärkeetä
aivotyöskentelylle

Palkitsemisesta ja motivoinnista 
• Sais vaikuttaa, jos työtehtävät muuttuis, sais tehdä uutta, ei välttämättä ylennys, vaan mitä näistä sä haluaisit 

alkaa tehdä. 
• Palkkio: pääsee erilaisiin projekteihin ja työtehtävin mukaan. Vaihtelu ja mielenkiinto eri tavalla. 
• Ei niin, että mun nimike on joku myymäläassistentti ja teen sitten yhtä hommaa, vaan oon työntekijä, 

maksetaan X määrä palkkaa, teen näitä hommia. Hierarkia vois poistua. Johtajat tietty vie ryhmää eteenpäin 
ja innostaa, kaikki samalla viivalla muuten. Jos työntekijällä huolia, menee sanomaan johtajalle, se selvittää. 
Ylennys tuntuu oudolta. Ollaan samalla viivalla, kuitenkin on ihmisiä jotka vie meitä eteenpäin. Ylennys 
aiheuttaa pahaa karmaa muille, siirrettäis vaan toisiin tehtäviin. 

• Paras palkinto on saada hyvä palautetta ja luottamusta! 
• Positiivisen palautteen saaminen tärkeässä asemassa. Raha ei motivoi samalla tavalla kuin palaute, näkee että 

arvostetaan. Enemmän kiinnostais rahan sijaan saada vaikka joku ylimääräinen lomaviikko tai vapaata. 

•



Nuoret työelämästä ja aikuisista 

• ”Yleisesti jos tehdään joku juttu ja se tehdään hölmösti ja itsellä olisi siihen parempi tapa, et välttämättä saa 
silti tehdä sun ehkä paremmalla tyylillä, koska voi olla että on määritelty että joku juttu tehdään näin. Ärsytti, 
mietitytti miksi ei voida muuttaa, olisi nopeampi ja helpompi… ja tuntuu vaikealta sanoa et voisko tehdä näin.

• Ehkä se oli yllätys, duuneissa hierarkia, pomot on pomoja. Jossain vaiheessa ymmärsi että nekin on ihmisiä 
kaikki samanlaisia kuitenkin asemasta riippumatta.

• Mä oon tosi erilainen kun mun isä, isä ei suhtaudu työhön kuin pakkona, mulla on siitä tullut vielä enemmän 
sellainen, että haluan itse tehdä työtä ja tienata. Tärkeää että itse tehnyt työt ja tienaan rahat mitä käytän. 

• Meidän vanhemmat olleet konttoritöissä, aika perustehtävissä, ei erityisen innostuneita just siitä asiasta mitä 
tekevät, itse haluaisi enemmän oman alan. 

• Yrittäjyys kiehtoo, kun siinä on kaikki. Jos joku bisnes lähtee pyörimään, muuttuu myöhemmin, alkuun 
ainakin joutuu tehdä kaiken itse, haastaa, pääsee kokeilemaan omia rajoja, henkisesti ja fyysisesti. 

• Omia vanhempia miettii, 8-16 duunia, aika suorittamista ollut mitä oon käsittänyt, ei niin paljon nauttinut, on 
kyllä missä haluaa olla, mutta ei ehkä niin kiva mennä joka päivä. Siinä ero itseen, haluaisi mennä duuniin että 
on yhtä kivaa kun menee opiskelemaan, näen opiskelukavereita. Hauskaa, saatais palkkaa, jotain aikaiseksi, 
oma kädenjälki. Se olisi unelma. ”





Miksi? 
Kokemus on moniulotteinen ja pitkälti tiedostamaton, 
sitä ei voi selittää vain perinteisin, suorin kysymyksin. 

Mitä? 
ValueScout on validoitu projektiivinen metodi 
kokemuksen ja odotusten syvempään selvittämiseen. 

Miten? 
Symboliset kuvat sekä spontaanisti valittavat 
ominaisuudet, jotka valitaan suuresta joukosta kaikkia 
inhimillisiä kohtaamisia ja brändejä yhdistävistä 
ominaisuuksista. 


