
Suomalaiset ja työ-tutkimus 3 / 2015 Tutkimuksen toteutti Kopla Helsinki

n=119: Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksessa 3/2015 oli yhteensä N=1001, joista 119 vastaajaa oli Pohjois-Pohjanmaan, 
Kainuun ja Lapin alueelta. Tästä otoksesta voidaan tehdä suuntaa-antavia tulkintoja maakunnan osalta.

Sananlaskut suomalaisen työn 
kuvaajana 

Pohjoisten maakuntien vastaajat ajattelevat ennen 
kaikkea, että ”Työmies on palkkansa ansainnut” 
(42 % vs. total 33%). Vastaajissa korostuu myös 
hiukan ajattelutapa ”Raskas työ vaatii raskaat huvit” 
(24% vs. total 19%).

Palvelujen käyttäminen 

Maakuntien vastaajat käyttävät tällä hetkellä eniten 
ravintolapalveluja (52%) ja huoltoasema- ja tienvarsi-
palveluja (47%).

Enemmän haluttaisiin käyttää erityisesti hyvinvointi-
palveluita – 52% vastaajista. 

Oma suhde työhön 

Työ koetaan eritoten keinona ansaita elanto: 47% 
maakuntien vastaajista sanoo, että ”Työ tuo ruoan 
pöytään” (vs. total 41%). 

Suomalaisuuden merkitys tuotteissa 
ja palveluissa 

Miltei 9 / 10 maakuntien vastaajasta on ylpeä suoma-
laisen työn laadusta.

Lähes 8 / 10 on sitä mieltä, että mitä lähempänä tuote 
on tehty, sitä parempi. 

Hieman yli 7 / 10 pyrkii käyttämään palveluja, sillä ne 
työllistävät suomalaisia.

Pohjoisten maakuntien vastaajilla suomalaisen 
alkuperän merkitys on voimakkainta elintarvikkeissa 
(92%), lastenruoissa (69%) ja vaatteissa ja jalkineissa 
(66%).

Palveluissa suomalaisuus on tärkeää erityisesti 
terveys- ja hyvinvointipalveluiden suhteen (89%).

Mistä paikkakunnan yrityksistä 
ollaan ylpeitä? 

”Alkuperäinen Nokia ja sen innovaatiot.”

”Sievin Jalkine, koska se on suuri jalkineiden tuottaja 
kansainvälisestikin. Ja koska lama-aikanakin pystytään 
tarjoamaan nuorille kesätöitä.”

Mitä vietäisiin paikkakunnalta 
tuliaisiksi? 

”Rieskaa, paikkakunnan aitoa hyvää leipää. Sitä ei 
uunituoreena saa kuin paikkakunnalta.”

”Sievin jalkineen kengät. Todella hyvälaatuiset 
kengät.”

Suomalaiset ja työnteko

POHJOIS-POHJANMAA, 
KAINUU & LAPPI
Mielikuvat suomalaisesta työstä ja työnteosta 

Maakuntien vastaajien mielestä suomalaista työtä kuvaa parhaiten 
sisukkuus (44%). Tämä korostuu hiukan suhteessa suomalaiseen 
keskiarvoon (total 37%).

Suomalainen työnteko nähdään maakunnissa myös hieman korostu-
neesti puurtamisena (34%) sekä perusteellisena ja säntillisenä (33%).

Kuten muutkin suomalaiset, maakuntien vastaajat kaipaavat työ-
elämään lisää työn iloa (50%), mutta myös lisää palveluasennetta 
(37%) ja rohkeutta tehdä uusia asioita (35%).


