
NUORISOBAROMETRI 2019

HYVÄÄ TYÖTÄ!

Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse 1907 
iältään 15–29-vuotiaista nuorta.#nuorisobarometri

Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä. 
Tulosten mukaan nuoret toivovat työltä mielekkyyttä ja työelämään 
siirtyminen innostaa. Samalla työelämän pelätään kuormittavan niin, että 
joko itse tai muut uupuvat. Työelämä ei näyttäydy nuorille epävarmana, 
vaikka osa kantaakin huolta työn riittävyydestä tai mahdollisuudesta 
pysyvään työhön.

Työelämään siirtyminen innostaa melkein 
kaikkia, mutta monet kokevat sitä kohtaan 
myös pelkoa
(Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet.)

* Kysytty vain opiskelijoilta (n=1030)

“Työelämään 
siirtyminen 
innostaa 
minua.” *

“Olen saanut 
riittävästi ohjausta 
uravalintoihini.”

“Alavalinnan 
ajatteleminen
stressaa minua.” *

“Työelämään 
siirtyminen
pelottaa minua.” *

89%

42%

69%

32%



Yrittäjät ja korkeakoulututkinnon suorittaneet  
kokevat olevansa muita useammin 
 toive ammatissaan

Oletko toiveammatissasi tai kouluttautumassa 
siihen?” ”

29 % on toiveammatissaan, 35 % on kouluttautumassa siihen,  30 % ei tee 
kumpaakaan.

Olen toiveammatissani Olen kouluttautumassa 
toiveammattiini

En osaa sanoa
En ole toiveammatissani 
enkä kouluttautumassa siihen

Palkkatyössä

Yrittäjä

Koululainen tai
opiskelija

6303529

29 28 15

29 6

28

28 37

31 630 32

41 612 42

30 622 42

24 746 23

46 1415 25

37 750 6

56 522 17

23 859 11

14 274 11

21 67 66

10 875 7

34 649 11

%

Pojat

Tytöt

Kaikki 2019

Kaikki 2004

25–29-v.

20–24-v.

17–19-v.

Yliopistotutkinto *

Ammattikorkeakoulu-
tutkinto *

Ylioppilastutkinto *

Toisen asteen 
ammatillinen tutkinto *

Ei tutkintoa, ei opiskele *

* Vain vähintään 18-vuotiaat, jotka eivät ole päätoimisia opiskelijoita.



Yrittäjät ja korkeakoulututkinnon 
suorittaneet  kokevat olevansa muita 
useammin  toiveammatissaan. 

Koetko omassa elämässäsi työn ja 
vapaa-ajan välisen rajan selväksi?” ”

Joka viides (20 %) tuntee usein ahdistuvansa työasioista myös vapaa-aikana, 
ja kolmannes (36 %) joutuu usein venyttämään työpäiväänsä saadakseen 
työt tehdyksi.

Korkeakoulututkinnon suorittaneet kokevat olevansa 
muita useammin koulutustaan vastaavassa työssä

Työn ja vapaa-ajan rajat hälvenevät. 
Erityisen epäselvänä rajaa pitävät yrittäjät

Täysin koulutusta vastaavassa työssä olevien osuudet koulutustason mukaan.*

En yhtään Vähän Jonkin verran

Paljon En osaa sanoaTäysin

Palkkatyössä

Yrittäjä

%

2019

2015

2009

0

0

0

3

1210234213

021 4621 23103

452120114

59131873

58112432

Ei tutkintojaKaikki Ylioppilas-
tutkinto

Toisen asteen 
ammatillinen 
tutkinto

Ammatti-
korkeakoulu-
tutkinto

Yliopisto-
tutkinto

43%

50%

19%

56%

26%

64%

* Kysyttiin vain palkkatyössä käyviltä ja yrittäjiltä.



Selvän enemmistön mielestä yrittäjämäistä 
asennetta ja taitoa tarvitaan kaikessa työssä

Yrittäjämäistä asennetta ja taitoja tarvitaan 
kaikessa työssä.” 
(Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet.)

”

Yrittäjähenkisyys on kasvussa

%
Kaikki

Yliopistotutkinto

Ammattikorkeakoulu-
tutkinto

Ylioppilastutkinto

Ammatillinen tutkinto

Ei tutkintoja

71

71

79

72

70

73

Näkemykset yrittäjyyden merkityksestä 
suomalaiselle yhteiskunnalle.  (Vertailu 2004 ja 2019.)

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä

Täysin eri mieltä En osaa/halua sanoaJokseenkin eri mieltä

13
%

2019

2004

“Suomen lainsäädäntö ja 
verotus tukevat yrittäjyyttä.”

2019

2004

“Olen koulussa/muissa 
opinnoissa saanut mielestäni 
hyvät perustiedot siitä, 
mitä yrittäjyys on.”

72534174

15 62638132

12 121183216

15 129212312

"Yrittäjyys yleistyy 
tulevaisuudessa." 

"Haluaisin kokeilla 
yritystoimintaa jossain 
työurani vaiheessa.”

2019

2019

2004

2 5145028

20 1213127

22 1223421



Työn kuormittavuuden kokemuksissa ja 
luottamuksessa omaan tulevaisuuteen 
työmarkkinoilla on sukupuolten välisiä eroja
17 %:lla on jonkinlaisia vaikeuksia jaksaa omassa työssään. 37 % on vähintään 
jonkin verran huolissaan omasta jaksamisestaan työelämässä tulevaisuudessa. 
70 % näkee työelämän vaativan työntekijöiltä niin paljon, että he palavat 
ennenaikaisesti loppuun. Erityisesti tytöillä on työhön liittyviä huolia ja 
jaksamisvaikeuksia.

Näkemykset omasta tulevaisuudesta työelämässä.

%
“Vaihdan työurallani ammattia 
useita kertoja.”
“Olen huolissani siitä, onko minulla 
töitä tulevaisuudessa.”
“On todennäköistä, että tulen välillä 
olemaan työtön.”
“Eläke takaa kohtuullisen 
toimeentulon kun olen vanha.”
“On todennäköistä, että ylitän 
vanhempieni elintason.”

24

35

41

49

61

(Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet.)

(Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet.)

Pojat Tytöt

"Olen huolissani omasta jaksamisestani 
työelämässä tulevaisuudessa.”

“Minulla on usein vaikeuksia jaksaa 
työssäni.”

“On todennäköistä, että saan 
vakinaista työtä.”

“Työelämä vaatii nykyisin työntekijöiltä 
niin paljon, että monet ihmiset palavat 
ennenaikaisesti loppuun.”

27% 46%

Pojat Tytöt

14% 20%

Pojat Tytöt

59% 84%

Pojat Tytöt

90% 80%



14 % näkee työn ja perheen yhteensovittamisen mahdottomana. 
59 % valmis lykkäämään perheen perustamista työhön liittyvien 
syiden takia. 74 % valmis luopumaan työtilaisuudesta perhesyiden 
vuoksi. Sukupuolierot työn ja perheen vaatimusten yhteen-
sovittamiseen liittyvissä asenteissa ovat pieniä.

Harva pitää työn ja perheen yhteensovittamista 
mahdottomana

Työltä kaivataan merkityksellisyyttä
88 % sitä mieltä, että työn pitää vastata omia arvoja, 
40 %:lle kelpaa mikä tahansa työ, josta maksetaan riittävästi.

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä

Täysin eri mieltä En osaa/halua sanoaJokseenkin eri mieltä

%
Pojat

Tytöt

“Olen valmis luopumaan 
työtilaisuudesta perhesyiden 
vuoksi.”

Pojat

Tytöt

“Olisin valmis lykkäämään 
perheen perustamista työhön 
liittävien syiden takia.”

Pojat

Tytöt
“Uran ja lasten yhdistäminen 
on mahdoton yhtälö.”

419 34134

619 24825

1427 23918

1323 33922

4537 3114

4638 3112

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä

Täysin eri mieltä En osaa/halua sanoaJokseenkin eri mieltä

%

"Mikä tahansa työ kelpaa minulle, 
kunhan siitä maksetaan riittävästi." 125342515

"Työn on oltava omien arvojeni 
mukaista.” 1293652



Sekä työn että vapaa-ajan tärkeys kasvussa

Enemmistö nuorista torjuu väitteen, että ollakseen 
onnellinen ei tarvitse tehdä työtä.

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä

Täysin eri mieltä En osaa/halua sanoaJokseenkin eri mieltä

%
“Minun ei tarvitse tehdä töitä 
ollakseni onnellinen.” 19 2392516

Kolme neljästä on mieluummin valmis ottamaan 
vastaan työtä kuin elämään tukien varassa

Ottaisin mieluummin tilapäistäkin työtä kuin eläisin 
työttömyyskorvauksilla, jos käteen jäävä tulo olisi yhtä suuri.””

2019

2007

1999

1994

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä

Täysin eri mieltä En osaa/halua sanoa

Jokseenkin eri mieltä

%
91331 147

7824 160

7622 163

9925 256

Hyvin tärkeää Melko tärkeää Ei tärkeää mutta 
ei yhdentekevää

Täysin yhdentekevää En osaa/halua sanoaMelko yhdentekevää

%
2019

2013
Työ

2019

2013
Vapaa-aika

104346

1

1

13195423

163063

2135035



Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiaiden 
Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita monipuolisesti valaiseva tutkimus-
sarja. Vuoden 2019 Nuorisobarometri perustuu 1907 nuoren puhelinhaastatteluun. 
 Nuorisobarometreja julkaisee valtion nuorisoneuvosto yhteistyössä Nuorisotutkimus-
verkoston kanssa.

Haikkola, Lotta & Myllyniemi, Sami (2020) Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Valtion 
nuorisoneuvoston julkaisuja 65.  Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran 
julkaisuja 223. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura & opetus- 
ja kulttuuriministeriö.

Lue koko julkaisu: https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri

Edelleen kaksi kolmesta kannattaa työttömyysturvan 
jonkinlaista vastikkeellisuutta. Samalla kannattajien 
osuus vähenee

Työttömyysturvan vastikkeeksi nuorten 
työttömien olisi tehtävä jotain yhteiskuntaa 
hyödyttävää työtä.” 
(Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet.)

”

nuorisotutkimusseura ry.
nuorisotutkimusverkosto
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