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Edistämme työelämän 
uudistumista talouden 
ja työmarkkinoiden 
haasteisiin ja  
tulevaisuuteen 
paremmin sopiviksi. 

Riippumattomasti. 
Koko Suomen eduksi.  



MIKSI TYÖN MUUTOKSET  

HAASTAVAT MEITÄ? 
 

Mikko Kesä 



Mikko Kesä 

Merkit työn muutostarpeista ovat ilmoittaneet itsestään 
aina hyvissä ajoin, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa laajat 
vaikutukset työhön ja sen muutoksiin ovat toteutuneet 
vasta taantumien ja lamojen yhteydessä.  
        (Derek Thomson 2015, The Atlantic) 



Taloustieteen Nobelin 2002 voittanut professori Daniel Kahneman:  

 

• Ihminen ei uskalla ottaa riskiä 
ollessaan voitolla.  

 

• Häviöllä ollessa otetaan 
vääränlaisia riskejä. 
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Muutoksia toteutetaan eniten silloin, 
kun suurella osalla ihmisistä on jo 

valmiiksi kurjaa. 
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Mitä on uusi työ ja 
kuka sen meille 

tekee? 
 

 



 
 
 

18,3 % 
BOOMERS 

(+55 v) 
 
 

47,4% 
Gen X-ers 
(35-54) 

 
 
 

34,3 %  
Millenials 
(15-34) 
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(2015: 18-34) 

(2015: 51-70) 

(2015: 35-49) 

Uudet työelämäsukupolvet työn muutosagentteina  
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Milleniaalit > Z-sukupolvi 
 
• Syntyneet hyödyntämään digitaalisia palveluita ja 

keksintöjä. 
• Odottavat, että ”asiat tapahtuvat automaattisesti”. 
• Protestanttinen työn etiikka täydentynyt individualistisilla 

sisällöillä (luovuus, yksilöllisyys, identiteetti ja brändi, 
muilta saama arvostus ja asema). 

• Työskentelevät purskeisemmin.  
• Sitoutuvat verkostoihin organisaatioiden sijaan. 
• Hakevat uudenlaisia urakehitysmalleja: vaihtelu korvaa 

etenemisen.  
• Työ mitä tehdään ei määrittele identeettiä. Tapa miten 

työtä tehdään (kuten yrittäjyys) näyttää kuitenkin 
vahvistuvan identiteetin rakentajana.  
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KAIKILLE OLEELLISTA ON, MITEN SUHTAUDUTAAN 
SEURAAVAAN TYÖHÖN?  
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Uusi kokoaikainen palkkatyö uuden työnantajan palveluksessa

Uusi kokoaikainen palkkatyö saman työnantajan palveluksessa

Osa-aikatyö (tai vastaava)

Opiskelu uuteen ammattiin

Palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäminen

Yrittäjyys (ml. freelancer, kevytyrittäjyys)

Työelämästä poisjääminen

Ei mikään edellä mainituista

Muu

Mieluisin (n=4309)

Toiseksi mieluisin (n=4033)

Kolmanneksi mieluisin (n=3740)

Mieluisimmat vaihtoehdot työnvaihtotilanteessa 

”Jos vaihtaisitte nyt työpaikkaa tilanteessa, jossa ette ole jäämässä työttömäksi, mikä olisi teille mieluisin 
vaihtoehto? Toiseksi mieluisin? Kolmanneksi mieluisin?” 



17 % 

34 % 

61 % 

58 % 

37 % 

30 % 

35 % 

83 % 

66 % 

39 % 

42 % 

63 % 

70 % 

65 % 
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”Jos kuulisitte jäävänne työttömäksi, millaisia valintoja todennäköisesti 
tekisitte?” 

Hakeutuisin yrittäjäksi tai tekisin töitä freelancerina 

Yhdistäisin yrittäjyyttä, freelance-työtä ja/tai osa-
aikaista palkkatyötä, ja saisin korkeamman tulotason 

Ottaisin vastaan vuoden kestävän täysipäiväisen 
määräaikaisen työn 

Ottaisin vastaa työn, jonka jatkuminen on 
epävarmaa, mutta työ on palkitsevaa 

Ottaisin vastaan työn, jossa joutuisin tekemään 
toisinaan ylitöitä ilman erillistä korvausta 

Olisin valmis vaihtamaan asuinpaikkakuntaa 
saadakseni työtä 

Opiskelisin työttömyysetuudella itselleni uuden 
ammatin, joka parantaisi työllisyystilannettani 
pitkällä tähtäimellä 

Hakeutuisin palkkatyöhön 

Hakeutuisin palkkatyöhön, vaikka palkkataso jäisi 
matalammaksi 

Ottaisin vastaan osa-aikaisen vakituisen työn 

Ottaisin vastaan työn, joka ei ole niin palkitsevaa 
mutta jonka jatkuminen on kohtuullisen varmaa 

Ottaisin vastaan työn, jossa on normaali, 
säännöllinen työaika, mutta hieman pienempi 
palkka 

Hakisin työtä omalta asuinpaikkakunnaltani, vaikka 
työnhaku kestäisi pidempään 

Ottaisin vastaan nykyistä työtäni ja ansiotasoani 
vastaavan tehtävän, vaikka sen jatkuvuus olisi 
epävarmaa 

Kaikki vastaajat (n=4994) 
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Sitran tulkintaa uudesta työstä  

 

Uusi työ on… 
 
monimuotoista 

yrittäjämäistä 

projektimaista 

joustavaa 

verkottuvaa  

luovaa 

   

Näiden kysyntä kasvussa! 
 
oma-aloitteisuus 

muutosvalmius 

vuorovaikutustaidot  

aktiivinen oppijuus 

jaettu asiantuntijuus 

ongelmanratkaisukyky  

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT KOROSTUVAT  
- Mitä olen tarjoamassa? Kenelle?  Minkä tyyppisellä mallilla? Kuinka laajasti ja pitkäksi aikaa ? 
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Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien 
työttömien asemaa vahvistuu, jos kykenemme 
suuntaamaan myös heitä uuteen uudenlaiseen 
työhön.  

Ei ole olemassa eikä pidä 
synnyttää  ”eri peliä tai 
erilaista työtä”. Peli on 

sama, tasoitusta voidaan ja 
pitää antaa.  

VOISIMME HALUTESSAMME 
POISTAA ”TYÖTTÖMYYDEN”.  

 
Kyse on tuottavuudesta, 

ansioista / ansioturvasta sekä 
ajattelutapojen muutoksista 

sekä tällä hetkellä työssä että 
työttömänä olevien osalta. 



sitra.fi 

Facebook.com/SitraFund 

@SitraFund 

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 


