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Nuorten tulevaisuudenusko on koetuksella, mutta ei murene. Tällaisen 
mielikuvan luovat haastattelut yhdessä Kansallisen Nuorisotutkimuksen 2012 
kanssa. Nuoret uskovat usein omiin mahdollisuuksiinsa ja määrätietoisen 
työskentelyn vaikutukseen oman tulevaisuuden rakentamisessa. Ympärillä 
tuttujen ihmisten parissa sekä uutisissa nähdään kuitenkin jatkuvasti erilaisia 
vaikeampia kohtaloita ja epävarmuuksia. 

Yksilön näkökulmasta ahkeruus ja reippaus ovat hyveinä voimissaan. Piirtyy 
kuva eräänlaisesta "kokoomuslaisesta duunarista", joka uskoo että työtä 
löytyy aina, kun vain jaksaa etsiä. Usko vahvoihin järjestöihin, edunajajiin ja 
yhdessä toimimiseen kokonaisen kansakunnan nimissä on murenemassa. 
Näyttää siltä, että nuoret kokevat perheen, mahdollisen parisuhteen ja ystävät 
lähes ainoiksi pysyviksi elementeiksi elämässään. Pysyviä elementtejä saattaa 
tulla elämän myötä lisää,  esimerkiksi omistusasunto (omakotitalo) ja koti 
saattavat nousta pysyviksi elementeiksi. 
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Turvaverkot
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Oma toiminta ja sinnikäs yrittäminen ovat yksilön paras turvaverkko. Esim. 
työttömyydestä tai yt-neuvotteluista puhuttaessa, eivät yhteiskunnan 
(työttömyysturva tms.) turvaverkot juurikaan nousseet esille, vaan 
pikemminkin asiaa katsottiin oman yrittämisen näkökulmasta. ”Kun oikein 
jaksaa yrittää, niin löytää töitä”. Yhden nuoren kohdalla turvaverkko ei sinänsä 
ollut ajoissa pelastamassa, vaan alkoholi vei nuorta miestä jo jonkin aikaa, 
kunnes ryhdistäytyminen tapahtui armeijan jälkeen tyttöystävän ja työpaikan 
saamisen kautta.
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Nuorilla on monentasoisia unelmia, jotka vaihtelevat turvallisen realistisen ja 
utopian välillä. Nämä unelmat auttavat nuoria eteenpäin ja ohjaavat heitä 
valintatilanteissa. Joidenkin unelmien tarkoituksena voi olla luoda irtiottoja 
arjesta, toisten eteen tehdään määrätietoisemmin töitä ja valintoja.

Osalle unelmat saattavat tulla ulkoisen paineen kautta (esim. työhön 
panostaminen, perheen perustaminen, omakotitalon rakentaminen). Osa 
kokee tämän tyyppisen perinteisen unelman omakseen, osa vieroksuu. 
Unelma saattaa siis olla myös ulkopuolelta sosiaalisen tai yhteiskunnan 
paineen kautta annettuna (voisi kutsua paineiksi tai muiden odotuksiksi). Osa 
unelmista (jota voisi kutsua tavoitteiksi) koetaan varsin realistisiksi, jolloin ne 
myös usein ohjaavat valintoja ja käyttäytymistä. Tällainen saattaa olla esim. 
tietty asema työyhteisössä tai taitojen kehittäminen. Osa unelmista on 
selkeän eskapistisia (näitä voisi kutsua haaveiksi). Näistä on hauska jutella 
kavereiden kanssa tai niihin voi paeta hakemaan lohtua heikompina hetkinä. 
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Tulevaisuudenkuvien 
”hierarkia”

Peruspaketti:
Perhe ja ystävät
Työ
Muu mielekäs tekeminen
Koti
Turvallisuus

Tavoitteet:
Eteneminen työssä
Kehittyminen, harrastuksiin 
panostaminen

Unelmat:
Osittain eskapistinen rooli
Lapsuuden haaveet
”Lämpimät maat”
Täyskäännökset

Työelämän fokus

Työelämän kiinnostus nuoren tulevaisuutta kohtaan 
edustaa varsin pientä osaa nuoren tulevaisuuden 
suunnitelmista. Voisiko se olla laajempi? Voisiko työ 

kiinnittyä nuoren elämään useammilla tavoilla?
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Työelämän kameleontit

6

Elämän ei uskota rakentuvan yhden ammatin, koulutuksen ja urapolun 
varaan. Alanvaihdoilla ja uusilla urahaaveilla ei ole välttämättä juurikaan 
yhteyttä nykyiseen työnkuvaan. Elämä rakentuu kuukausien tai vuosien 
mittaisista henkilökohtaisista projekteista. Tämä yhdistettynä elämäntavan 
kameleonttimaisuuteen voi olla sekä reaktiivinen että proaktiivinen 
suhtautumistapa siihen, että suomalainen yhteiskunta näyttäytyy epävakaana 
ja lyhytjänteisenä.

Tulevaisuudessa pärjäävä nuori omaa kameleontin kykyä muuntautua 
ympäristön paineiden ja omien haaveiden ristiaallokossa. On kuitenkin vaikea 
sanoa, kumpi on syy ja kumpi seuraus. Onko nuorille syötetty ajatus, että älä 
odota mitään vaan mukaudu vai onko niin, että nuoret eivät edes halua 
stabiilisuutta työn osalta, koska jossain muualla (vapaa-ajalla, sosiaalisissa 
suhteissa) on elämän pysyvät elementit? Mm. Kansallinen Nuorisotutkimus 
viittaa siihe, että nuoret kaipaavat pysyvyyttä ja turvallisuutta 
tulevaisuudeltaan. Näin ollen voisi luoda hypoteesin, että työelämän 
kameleontti on seurausta epävarmasta ympäristöstä.
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7

Tietoinen avoimuuden kulttuurin rakentaminen ehkäisee konflikteja 
työpaikalla. Lisäksi avoimuuteen panostamalla voi paremmin ymmärtää 
nuoren tulevaisuudensuunnitelmia ja siten ehkäistä yllätyksiä, joita voi sattua 
työpaikalta lähtiessä. Osa nuorista tuntui jopa opetelleen työpaikalle sopivan 
vastauksen tulevaisuudensuunnitelmista. ”Haluan kehittyä ja edetä täällä”, 
vaikka todelliset tavoitteet olisivatkin jossain aivan muualla.

Ilmapiiriä ja sitoutumista voi kohentaa myös sillä, että yritys investoi nuoren 
kouluttamiseen ja palkitsemiseen. Sitoutumiskysymys on molemminpuolinen.
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Avoimuus työpaikoilla
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Rehellisyyden, avoimen dialogin ja palautteen antamisen kulttuuria tulisi 
kehittää. Vakiintuneita käytäntöjä on vaikea rikkoa. Voisi jopa sanoa, että osalla 
työpaikoista on käynnissä teatteri, jonka kaikki tunnistavat, mutta näytelmän 
kulisseja ja naamioita ei haluta tai uskalleta purkaa ja riisua.

Työelämän ulkopuolisista haaveista ja toiveista ei puhuta, ei edes niistä jotka 
luultavasti johtavat pois ko. työpaikasta. Moni tunnistaa, että hänellä ei ole 
yhteistä tulevaisuutta työpaikan kanssa, mutta tätä ajatusta ei käytännössä voi 
tuoda rehellisesti esille. Miten näitä normeja voisi rikkoa?

Yhdellä työpaikalla järjestettiin arjesta erottuvia työpäiviä, kuten ”Mad Men”-
päivä. Päivän aikana työntekijät olivat pukeutuneet tv-sarjan hengessä ja 
päivän aikana sai nauttia cocktaileja ja tupakoida sisällä. Nuoren mukaan päivä 
oli yllättävä: ”Ai näinkin voi töitä tehdä”.
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Downshiftaako kameleontti?
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Hankalassa tilanteessa ovat sellaisen korkeakoulutuksen saaneet, joiden oman 
alan työllisyys näyttää heikolta. Työpaikkoja on vapaana aloilla, joiden koetaan 
olevan oman osaamisen "alapuolella". 

Hypoteesi: Kameleontti liikkuu sujuvasti ”oman tasoisten” työpaikkojen välillä 
tai ylöspäin, mutta ei "downshiftaa" omia tavoitteitaan kovinkaan helposti.

 13. marraskuuta 13



Alustavia tuloksia - 
Peruspaketti kasassa
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Monilla ammattiin opiskelleilla nuorilla on jo 20-25-vuotiaana "paketti 
kasassa": omistusasunto, auto, puoliso, ehkä lapsiakin. Silti nuorten 
työelämäkeskustelua käydään usein korkeasti koulutettujen näkökulmasta. 
Tämä johtunee osittain siitä, että päättäjät, toimittajat, tutkijat ja muut 
julkisuuden sfäärissä toimivat ovat itse pitkään opiskelleita. 
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Arvomaailman moninaisuus – ”Perinteiset arvot” ovat edelleen voimissaan: 
silloin onnistuu, kun tekee työnsä hyvin, ahkerasti ja reippaasti. Nuorille 
tärkeitä arvoja ovat myös esimerkiksi avoimuus ja joustavuus ja hyväksyvyys. 
Oma arvomaailma koetaan aiempia sukupolvia kehittyneemmäksi. Moni 
toivoo myös, että omat ja työpaikan arvot ja tavoitteet olisivat yhtenevät.
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Arvotetaanko ihmistä Suomessa liikaa työn kautta?

Monille henkilökohtaiset vapaa-ajan projektit ovat tärkeämpiä ja 
palkitsevampia, vaikka niitä eivät muut niin paljon arvostaisikaan. Nämä 
kritisoivat sitä ajatusta, että ihmisen arvo rakentuu työn ja työn tuoman 
statuksen kautta.

Vaikka nuorten ote työntekoon on monissa tapauksissa aiempia sukupolvia 
rennompi, löytyy taustalta silti usein kurinalainen "työtä työn vuoksi" 
-ajattelutapa.
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