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Nuoret odottavat työelämältä 
joustavuutta

Tutkimus 18-29 -vuotiaille nuorille

Taloustutkimus

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL



Nuorten näkemykset työelämästä 2

• Tutkimusaineisto koostuu kahdesta eri 
tiedonkeruumenetelmästä.

1) Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) jäsenyritysten 
työntekijöille kohdistettu kysely; vastaajia 657

2) Taloustutkimuksen internet-paneelikysely; vastaajia 539

• Vastaajia yhteensä 1196
• Kohderyhmä 18 – 29 –vuotiaat nuoret
• Kysely toteutettiin tammikuussa 2022. 

• Vastaajista kaksi kolmasosaa on naisia ja kolmasosa miehiä
• Vastaajien keski-ikä 23 vuotta.
• Vastaajista päätoimisia opiskelijoita 40 prosenttia
• Vastaajista teki töitä 49 prosenttia
• Uudellamaalla vastaajista asuu yli kolmannes.   

Nuoret odottavat työelämältä 
joustavuutta
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Puolet vastaajista tekee töitä koko- tai osa-aikaisena 
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Päätoiminen opiskelija

Palkkatyössä kokoaikaisena

Palkkatyössä osa-aikaisena

Työtön

Varusmies- tai
siviilipalveluksessa

Yrittäjä, kevytyrittäjä tai
ammatinharjoittaja

Perhevapaalla tai
omaishoitajana

Yli 3 kk sairauslomalla

Työkyvyttömyyseläkkeellä

Muu

%

 Päätoimisia opiskelijoita 
40 prosenttia vastaajista. 

 Töissä kokoaikaisena, 
osa-aikaisena tai 
yrittäjänä yhteensä 49 
prosenttia vastaajista. 

Kaikki vastaajat, n=1196
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KOULUTUS
peruskoulu

opiskelen toisella asteella
olen valmistunut toisen asteen koulutuksesta

opiskelen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa
olen valmistunut ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta

ASUINPAIKKA
Uusimaa

Varsinais-Suomi
Satakunta

Kanta-Häme
Pirkanmaa

Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala

Etelä-Savo
Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala
Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu
Lappi

%
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Vastaajajoukosta 2/3 naisia ja 1/3 Uudeltamaalta
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IKÄ

18 vuotta

19 vuotta

20 vuotta

21 vuotta

22 vuotta

23 vuotta

24 vuotta

25 vuotta

26 vuotta

27 vuotta

28 vuotta

29 vuotta

SUKUPUOLI

Mies

Nainen

Muu

En halua vastata

%

Kaikki vastaajat, n=1196

Keskiarvo
23,2 vuotta



Nuorten näkemykset työelämästä 5

Viimeisen 12 kuukauden aikana vain 6 % ei ole tehnyt lainkaan töitä

Kaikki vastaajat, n=1196
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Olen tehnyt osa-aikatöitä

Olen tehnyt töitä
määräaikaisessa työsuhteessa

Olen tehnyt kokoaikatöitä

Olen tehnyt töitä toistaiseksi
voimassa olevassa

työsuhteessa

Olen ollut
työharjoittelussa/oppisopimus

työssä/työpajatoiminnassa

Olen tehnyt töitä yrittäjänä

En ole tehnyt töitä

%
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Nuorten työelämätoiveet seuraavan 12 kk aikana 

 42 prosenttia haluaa opiskella
 40 prosenttia haluaa olla töissä
 8 prosenttia haluaa yhdistää työnteon ja matkustamisen
 57 prosenttia haluaa työskennellä suorittavassa työssä 

seuraavien 12 kuukauden aikana. 
 Tavoitelluimmat toimialat ovat:

- Kaupan ala
- Hotelli- majoitus ja ravintola-ala
- Taide-, viihde ja virkistysala



Nuorten näkemykset työelämästä 7

 29 prosenttia haluaa opiskella
 43 prosenttia haluaa olla töissä
 15 prosenttia haluaa yhdistää työnteon ja matkustamisen
 asiantuntija- ja päällikkötason työtä tavoittelee kolmannes 

nuorista. 
 Tavoitelluimmat toimialat ovat:

- Taide-, viihde ja virkistysala
- Terveys- ja sosiaalipalvelualat
- Hallinnon tehtävät
- Viestintä- ja markkinointialat
- Tutkimusalan tehtävät

Nuorten työelämätoiveet 3-5 vuoden aikajänteellä 
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Mitä haluaisit pääasiallisesti tehdä seuraavien 12 kk/3-5 vuoden aikana?

 Seuraavien 12 aikana nuorista

- 42 prosenttia haluaa opiskella

- 40 prosenttia haluaa olla töissä

- 8 prosenttia haluaa yhdistää 
työnteon ja matkustamisen

- Mitä nuorempi vastaaja on, 
sitä todennäköisemmin hän 
haluaa opiskella

 Seuraavien 3-5 –vuoden aikana 
nuorista

- 29 prosenttia haluaa opiskella

- 43 prosenttia haluaa olla töissä

- 15 prosenttia haluaa yhdistää 
työnteon ja matkustamisen

- Voi olla, että myös koronan 
jälkeen aiotaan matkustella 
enemmän

n=kaikki vastaajat
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Opiskella

Olla töissä

Tehdä osittain töitä ja osittain
esim. matkustella

Olla yrittäjänä (myös
kevytyrittäjyys)

Suorittaa varusmies- tai
siviilipalvelusta

Olla perhevapaalla

Olla tekemättä töitä (esim.
työttömänä)

Jotain muuta

En tiedä

%

...12 kuukauden aikana?

...3-5 vuoden aikana?
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Nuorille työelämän joustavuus on tärkeää nyt ja 
tulevaisuudessa

 Seuraavien 12 kk:n aikana nuoret haluavat joustavuutta työelämässä:
- Työn ja opiskelun yhteensovittamisessa
- Työn ja harrastusten yhteensovittamisessa
- Osa-aikatyönä

 Seuraavien 3-5 vuoden aikana nuoret haluavat joustavuutta 
työelämässä:

- Työn ja harrastusten yhteensovittamisessa
- Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa
- Etätyönä 
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Vastaajalla iällä on merkitystä siihen, millaista 
joustavuutta nuori haluaa

-Silloin, kun nuori opiskelee, hänelle on tärkeää, että työ ja 
opiskelu on mahdollista sovittaa joustavasti yhteen. 

-Hieman vanhemmat vastaajat toivovat tulevaisuudessa 
joustavuutta työn ja harrastusten sekä työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamisessa.

-Iän myötä nousee myös halu saada joustavuutta etätyön tai 
pidempien ylimääräisten vapaiden muodossa.

-Mitä vanhempi vastaaja, sitä tärkeämpää joustavuuden 
kannalta on työajan sijoittuminen viikonpäivien tai kellonaikojen 
suhteen.
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Minkälaista joustavuutta haluat työelämältä seuraavien 12 kk aikana/3-5 
vuoden päästä?

 80 prosenttia opiskelevista piti 
työn ja opiskelun 
yhteensovittamista tärkeänä 
seuraavan 12 kk aikana

 Työn ja opiskelun 
yhteensovittaminen oli 
tärkeämpää mitä nuorempi 
vastaaja oli

 Aikajänteen pidentyessä 
tärkeämmäksi nousee työn ja 
perhe-elämän 
yhteensovittaminen ja etätyön 
mahdollisuus

n=kaikki vastaajat
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voin sovittaa yhteen työn ja opiskelun

voin sovittaa yhteen työn ja harrastukset

voin halutessani tehdä vähän töitä, esimerkiksi
vain joinakin päivinä viikossa

voin päättää, mihin kellonaikaan tai minä
viikonpäivinä teen töitä

voin halutessani tehdä paljon töitä, esimerkiksi
ylimääräisiä vuoroja tai kahta työtä

voin sovittaa yhteen työn ja perhe-elämän

voin tehdä joustavasti etätöitä

voin päättää, minkä kauden/jakson (esimerkiksi
kesän ajan) teen töitä

voin pitää pidempiä ylimääräisiä vapaita

voin tehdä töitä useammassa
työpaikassa/toimipisteessä (esim. saman…

voin työskennellä välillä yrittäjänä

muuta

%

...seuraavien 12 kuukauden aikana?

...3-5 vuoden päästä?
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Nuoret suosivat yksityisiä työnhakusivustoja 
 Nuorten keskeinen 

työnhakuväylä on 
työnhakusivusto. 

 Mitä nuorempi on, sen 
useammin on saanut töitä 
lähipiirin kautta.

 Vanhimmat vastaajaryhmä 
lähestyivät yritystä itse tai 
saivat työpaikan oppilaitoksen 
kautta nuorimpia vastaajia 
useammin

 Nuoret ylipäätään käyttävät 
TE-toimiston palveluja hyvin 
vähän, erityisesti 
vastaajaryhmämme 
nuorimmat

n=kaikki vastaajat
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Näin ilmoituksen muilla työnhakusivustoilla (esim. Duunitori,
Monster, Oikotie, Kesäduuni ym.)

Vanhempieni, sukulaisieni tai tuttavieni avulla

Näin ilmoituksen te-palvelut.fi -sivuilla (entinen mol.fi)

Kuulin työpaikasta kaverilta

Lähestyin kiinnostavaa yritystä itse esim. soittamalla tai
avoimella hakemuksella

Oppilaitoksen kautta

Näin sisällön sosiaalisessa mediassa

Näin ilmoituksen yrityksen kotisivuilla

TE-toimiston ohjauksen kautta

Huomasin muussa mediassa (radio, lehdet, verkkolehdet,
ulkomainonta)

Jokin muu

%
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Sosiaalisesta mediasta Facebook suosituin
 Vain neljä prosenttia nuorista 

on löytänyt työpaikan 
sosiaalisen median kautta. 

 Kysymykseen vastaaminen voi 
olla hankalaa – sosiaalinen 
media on voinut vaikuttaa 
työpaikan hakemiseen, vaikka 
työtä ei sinänsä haetakaan 
sosiaalisen median kautta

 Heistä noin puolet ovat 
löytäneet työpaikan 
Facebookin kautta ja noin 
kolmannes Instagramin kautta.

 LinkedIn on sitä tärkeämpi 
kanava, mitä vanhemmasta 
vastaajasta on kysymys 

n=nähnyt sisällön sosiaalisessa mediassa
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Palkka ja työkokemus motivoivat nuoria työntekoon eniten
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Haluan saada tuloja/palkkaa

Haluan saada työkokemusta

Sopivia tai mielenkiintoisia työpaikkoja on ollut tarjolla

Mielenkiintoisia tai sopivia töitä on tarjolla vain vähän

Etsin vakinaista työtä

Opintotuen tuloraja on määrittänyt sen, miten paljon voin tehdä töitä

Etsin määräaikaista työtä

Uskoni siihen, että saisin työpaikan, on vähäinen

Saan muuta tukea kuin opintotukea (esim. työttömyyskorvaus, asumis-
tai toimeentulotuki), joka vähenisi/loppuisi työn tekemisen vuoksi

En ole hakenut töitä, sillä tukien maksatus saattaisi viivästyä tai tuloista
ilmoittaminen on liian byrokraattista

%

Kaikki vastaajat, n=1196

 Työteon motiivit ovat nuorilla 
suhteellisen selkeät: 

- halu saada tuloja

- Halu saada työkokemusta

- Sopivia töitä ollut tarjolla

 Vuokratyötä tehneet olivat 
luottavaisempia työpaikan 
saamisen suhteen

 Vastaajista 12 prosentin 
mielestä julkinen tuki 
(työttömyyskorvaus, asumis- ja 
toimentulotuki) on vähentänyt 
kiinnostusta työskentelyyn. 
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Minkälaisessa työssä näet itsesi seuraavien 12 kk aikana?

 Seuraavien 12 kuukauden 
aikana suorittava työ on sitä 
yleisempää, mitä

- nuorempi vastaaja on

- kauempana vastaaja asuu 
kasvumaakunnista (Uusimaa, 
Pirkanmaa, Varsinais-Suomi)

 Sukupuolella ei juurikaan ole 
vaikutusta. 

n=kaikki vastaajat
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Kaikki, n=1196
IKÄRYHMÄ

18–20 vuotta, n=311
21–23 vuotta, n=304
24–26 vuotta, n=350
27–29 vuotta, n=231

SUKUPUOLI
Mies, n=371

Nainen, n=787
Muu+eos, n=38

ASUINPAIKKA
Uusimaa, n=424

Varsinais-Suomi+ Satakunta, n=133
Pirkanmaa, n=166

Kanta-/Päijät-Häme, n=61
Kymenlaakso+ Etelä-Karjala + Etelä-Savo, n=36

Pohjois-Savo + Pohjois-Karjala + Keski-Suomi, n=128
Etelä-Pohjanmaa + Pohjanmaa + Keski-Pohjanmaa, n=69

Pohjois-Pohjanmaa, n=98
Kainuu + Lappi, n=81

TILANNE TÄLLÄ HETKELLÄ
Päätoiminen opiskelija, n=473

Työssäkäyvät (koko+osa-aikaiset)+yrittäjät, n=583
Työttömät ja muut, n= 140

%

Suorittavassa työssä
(esim. tarjoilija, myyjä,
varastotyöntekijä, siivooja,
lähihoitaja, rakennustyöntekijä,
hitsaaja ym.)

Toimihenkilötyössä
(esim. toimistosihteeri,
palkanlaskija, sairaanhoitaja,
insinööri, opettaja, poliisi,
IT-tukihenkilö, pankki- ja
vakuutusalan toimihenkilötehtävät)

Asiantuntija- ja päällikkötason työ
(esim. lakimies, talous-
tai henkilöstöpäällikkö,
diplomi-insinööri, arkkitehti,
hammaslääkäri ym.)

Johtava työ
(esim. toimitusjohtaja,
talous- henkilöstöjohtaja,
rehtori, ylilääkäri,
viestintäjohtaja)

En osaa
sanoa
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Minkälaisessa työssä näet itsesi 3-5 vuoden päästä?

n=kaikki vastaajat

 Seuraavien 3-5 –vuoden  
aikana asiantuntijatyö on sitä 
tavoiteltavampaa, mitä

- vanhempi  vastaaja on

- lähempänä  kasvumaakuntia 
(Uusimaa, Pirkanmaa, 
Varsinais-Suomi) vastaaja asuu
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IKÄRYHMÄ

18–20 vuotta, n=311
21–23 vuotta, n=304
24–26 vuotta, n=350
27–29 vuotta, n=231

SUKUPUOLI
Mies, n=371

Nainen, n=787
Muu+eos, n=38

ASUINPAIKKA
Uusimaa, n=424

Varsinais-Suomi+ Satakunta, n=133
Pirkanmaa, n=166

Kanta-/Päijät-Häme, n=61
Kymenlaakso+ Etelä-Karjala + Etelä-Savo, n=36

Pohjois-Savo + Pohjois-Karjala + Keski-Suomi, n=128
Etelä-Pohjanmaa + Pohjanmaa + Keski-Pohjanmaa, n=69

Pohjois-Pohjanmaa, n=98
Kainuu + Lappi, n=81

TILANNE TÄLLÄ HETKELLÄ
Päätoiminen opiskelija, n=473

Työssäkäyvät (koko+osa-aikaiset)+yrittäjät, n=583
Työttömät ja muut, n=140

%

Suorittavassa työssä
(esim. tarjoilija, myyjä,
varastotyöntekijä, siivooja,
lähihoitaja, rakennustyöntekijä,
hitsaaja ym.)

Toimihenkilötyössä
(esim. toimistosihteeri,
palkanlaskija, sairaanhoitaja,
insinööri, opettaja, poliisi,
IT-tukihenkilö, pankki- ja
vakuutusalan toimihenkilötehtävät)

Asiantuntija- ja päällikkötason työ
(esim. lakimies, talous-
tai henkilöstöpäällikkö,
diplomi-insinööri, arkkitehti,
hammaslääkäri ym.)

Johtava työ
(esim. toimitusjohtaja,
talous- henkilöstöjohtaja,
rehtori, ylilääkäri,
viestintäjohtaja)

En osaa
sanoa
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Nuoremmat vastaajat ovat valmiita suorittavaan 
työhön

 Nuorista 57 prosenttia haluaa 
työskennellä suorittavassa 
työssä seuraavien 12 
kuukauden aikana. 

 Suorittavan työn tavoiteltavuus 
on selvästi yleisempää mitä 
nuorempi vastaaja on

 Seuraavien 3-5 –vuoden 
aikana asiantuntija- ja 
päällikkötason työtä 
tavoittelee kolmannes 
nuorista. 

 Pidempi aikajänne ei juurikaan 
vaikuta toimihenkilötyön 
tavoiteltavuuteen. 

 Suorittavan työn tavoiteltavuus 
laskee aikajänteen pidentyessä 
ja vastaajien iän noustessa.

 Suorittava työ on sitä 
yleisempää, mitä kauempana 
vastaaja asuu kasvumaakun-
nista (Uusimaa, Pirkanmaa, 
Varsinais-Suomi)

Kaikki vastaajat, n=1196
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Suorittavassa työssä
(esim. tarjoilija, myyjä,
varastotyöntekijä, siivooja,
lähihoitaja, rakennustyöntekijä,
hitsaaja ym.)

Toimihenkilötyössä
(esim. toimistosihteeri,
palkanlaskija, sairaanhoitaja,
insinööri, opettaja, poliisi,
IT-tukihenkilö, pankki- ja
vakuutusalan toimihenkilötehtävät)

Asiantuntija- ja päällikkötason työ
(esim. lakimies, talous-
tai henkilöstöpäällikkö,
diplomi-insinööri, arkkitehti,
hammaslääkäri ym.)

Johtava työ
(esim. toimitusjohtaja,
talous- henkilöstöjohtaja,
rehtori, ylilääkäri,
viestintäjohtaja)

En osaa
sanoa
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Millä toimialoilla haluaisit työskennellä seuraavien 12 kk aikana/3-5 vuoden 
päästä?

 Seuraavien 12 kuukauden aikana 
tavoitelluimmat toimialat nuorilla 
ovat:

- Kaupan ala

- Hotelli- majoitus ja ravintola-ala

- Taide-, viihde ja virkistysala

 Seuraavien 3-5 vuoden 
horisontilla tavoitelluimmat 
toimialat ovat:

- Terveys- ja sosiaalipalvelualat

- Taide-, viihde ja virkistysala

- Hallinnon tehtävät

- Viestintä- ja markkinointialat

Kaikki vastaajat, n=1196
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Kaupan alan tehtävissä

Hotelli-, majoitusajoitus- ja ravintola-alalla

Taide-, viihde- ja virkistysalan tehtävissä

Terveys- ja sosiaalipalvelualoilla

Viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä

Hallinnon tehtävissä

Muilla palvelualoilla

Teollisuuden tehtävissä

Pankki-, rahoitus- ja vakuutusaloilla

Tutkimuksen ja tieteen tehtävissä

IT-alalla

Opettajana ja muissa koulutustehtävissä

Kuljetus- ja varastointitehtävissä

Rakennusalan tehtävissä

Maa-, metsä-, kalatalous- ja ympäristöaloilla

Kiinteistöalan ja -huollon tehtävissä

Muu

En tiedä

%

seuraavien 12 kuukauden aikana?
3-5 vuoden päästä?
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Alan valintaan vaikuttavat kiinnostuneisuus sekä usko siihen, että alalta löytyy töitä

 Alan ja työtehtävän valintaan 
vaikuttavat tekijät:

- Oma kiinnostus

- Alan työllisyysnäkymät

- Ala on merkityksellinen ja 
tärkeä

- Hyvä palkka

- Työn joustavuus

 Mitä vanhempi vastaaja, sitä 
enemmän arvostaa 
joustavuutta

Kaikki vastaajat, n=1196
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Minulla on lahjoja alalle tai olen kiinnostunut alasta

Uskon, että alalla on töitä tulevaisuudessa

Ala on merkityksellinen ja siten tärkeä

Alalta/tehtävistä saa hyvän palkan

Alalta on/oli helppo saada töitä/opiskelupaikka

Alalla on mahdollista tehdä joustavasti työtä

Olen ajautunut tälle alalle/tehtäviin ilman sen suurempaa suunnitelmaa

Pääsin tutustumaan alaan/tehtäviin kesätyöpaikan/harjoittelupaikan
kautta

Vanhempani, ystäväni, sukulaiset tai opettajat suosittelivat alaa/tehtäviä
minulle

%
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Voisitko toimia yrittäjänä…

 Vastaajista neljä prosenttia on jo 
nyt yrittäjänä ja haluaa jatkaa 
yrittäjänä seuraavien 12 
kuukauden aikana. 

 3-5 –vuoden päästä yrittäjä 
haluaa työskennellä viisi 
prosenttia. 

 Seuraavien 12 kuukauden aikana 
yrittäjyyttä voisi harkita vajaa 
kolmannes vastaajista. 

 3 – 5 –vuoden aikana yrittäjyyttä 
voisi harkita puolet vastaajista. 

 Nuoret miehet toimivat ja 
haluavat jatkaa yrittäjänä 
yleisemmin kuin nuoret naiset.

 Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa 
ja Etelä-Savossa nuorten 
yrittäjyys halukkuus on 
yleisempää kuin muilla alueilla 
sekä 12 kk että 3-5 vuoden 
aikajänteellä 

Kaikki vastaajat, n=1196
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...seuraavien 12 kk
aikana?

...3-5 vuoden päästä?
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olen jo ja haluan
jatkaa yrittäjänä,
kevytyrittäjänä tai
ammatinharjoittajana

olen jo yrittäjä,
kevytyrittäjä tai
ammatinharjoittaja,
mutta en halua jatkaa

voisin harkita yrittäjyyttä,
kevytyrittäjyyttä tai
itsenäistä
ammatinharjoittamista

en voisi harkita yrittäjyyttä,
kevytyrittäjyyttä tai
itsenäistä
ammatinharjoittamista

en osaa
sanoa
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Yrittäjyydessä houkuttelee vapaus ja joustavuus

 Vastaajista neljä prosenttia on jo nyt yrittäjänä ja haluaa 
jatkaa yrittäjänä seuraavien 12 kuukauden aikana. 

 Seuraavien 12 kuukauden aikana yrittäjyyttä voisi harkita 
vajaa kolmannes vastaajista. 

 3 – 5 –vuoden aikana yrittäjyyttä voisi harkita puolet 
vastaajista. 

 Tärkeimmät asiat, jotka yrittäjyydessä houkuttelevat, ovat:
- Vapaus toteuttaa itseään
- Vapaus päättää omista asioista
- Joustava ajankäyttö
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Yrittäjyydessä kiinnostaa vapaus

 Tärkeimmät asiat, jotka 
yrittäjyydessä houkuttelevat, 
ovat:

- Vapaus toteuttaa itseään

- Vapaus päättää omista asioista

- Joustava ajankäyttö

On yrittäjä/ammatinharjoittaja/voisi harkita niitä, n=409
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saan toteuttaa itseäni vapaasti

saan päättää asioistani

saan päättää joustavasti ajankäytöstäni

haluan luoda jotain uutta

mahdollisuus hyviin ansioihin

yrittäjyys on mahdollisuus työllistyä

tavoittelemani alan työpaikkoja ei ole muuten tarjolla

olen mukana perheyrityksessä tai jatkan vanhempieni yritystoimintaa

joku muu

%
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Nuorten valmius liikkua työn perässä kasvaa 
pidemmällä aikajänteellä

 Lähes puolet vastaajista olisi seuraavien 12 kuukauden aikana:
- valmis tekemään työtä, jossa matkustuspäiviä on yli neljännes 
kuukaudessa
- valmis muuttaman työn perässä uudelle paikkakunnalle
- valmis työskentelemään ulkomailla tilapäisesti

 Reilusti yli puolet vastaajista olisi seuraavien 3-5 –vuoden aikana:
- valmis muuttaman työn perässä uudelle paikkakunnalle
- valmis työskentelemään ulkomailla tilapäisesti 
- valmis muuttaman työn perässä uudelle paikkakunnalle
- valmis tekemään työtä, jossa matkustuspäiviä on yli neljännes 
kuukaudessa
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Seuraavien 12 kuukauden aikana lähes puolet vastaajista voisi muuttaa 
tilapäisesti työn perässä

n=kaikki vastaajat

 Lähes puolet vastaajista olisi 
seuraavien 12 kuukauden aikana:

- Olisi valmis tekemään työtä, jossa 
matkustuspäiviä on yli neljännes 
kuukaudessa

- Olisi valmis muuttamaan työn 
perässä uudelle paikkakunnalle

- Olisi valmis työskentelemään 
ulkomailla tilapäisesti 

 Yli neljännes vastaajista olisi 
seuraavien 12 kuukauden aikana: 

- Pysyvästi muuttamaan työn 
perässä uudelle paikkakunnalle

- Pendelöimään töihin päivittäin yli 
50 kilometrin matkan   

- Valmis muuttamaan pysyvästi 
ulkomaille työn perässä. 
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Olisin valmis tekemään työtä, jossa
matkustuspäiviä on yli 5 päivää/kk:ssa

Olisin valmis tilapäisesti muuttamaan koti-
tai opiskelupaikkakunnalta työn perässä

Olisin valmis muuttamaan tilapäisesti
ulkomaille työn perässä

Olisin valmis pysyvästi muuttamaan koti-
tai opiskelupaikkakunnalta työn perässä

Olisin valmis käymään töissä yli 50
kilometrin päässä asuinpaikkakunnastani

Olisin valmis muuttamaan pysyvästi
ulkomaille työn perässä

%

Kyllä Ei En osaa sanoa
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Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien liikkuvuus on kaikkein 
vähäisintä seuraavien 12 kk aikana
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Olisin valmis tekemään työtä, jossa matkustuspäiviä
on yli 5 päivää/kk:ssa

Olisin valmis tilapäisesti muuttamaan koti- tai
opiskelupaikkakunnalta työn perässä

Olisin valmis muuttamaan tilapäisesti ulkomaille työn
perässä

Olisin valmis pysyvästi muuttamaan koti- tai
opiskelupaikkakunnalta työn perässä

Olisin valmis käymään töissä yli 50 kilometrin päässä
asuinpaikkakunnastani

Olisin valmis muuttamaan pysyvästi ulkomaille työn
perässä

%

Päätoiminen opiskelija, n=473

Työssäkäyvät (koko+osa-
aikaiset)+yrittäjät, n=583

Työttömät ja muut, n=140

 Nuorten työssäkäyvien 
liikkuvuus on seuraavien 12 
kuukauden aikana selvästi 
yleisempää kuin päätoimisten 
opiskelijoiden sekä työttömien 
ja työvoiman ulkopuolella 
olevien nuorten. 

 Työttömien ja työvoiman 
ulkopuolella olevien liikkuvuus 
on kaikkein vähäisintä 

 Työssäkäyvistä nuorista yli 
puolet olisi valmis:

- Matkustamaan työssään yli 
viisi työpäivää kuukaudessa 

- Muuttamaan kotipaikkaa työn 
perässä

- Muuttamaan ulkomaille työn 
perässä. 

n=kaikki vastaajat
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3-5 vuoden aikajänteellä työvoiman liikkuvuus kasvaa merkittävästi. 

n=kaikki vastaajat

 3-5 vuoden aikajänteellä 
työvoiman liikkuvuus kasvaa 
merkittävästi. 

 Reilusti yli puolet vastaajista olisi 
seuraavien 3-5 –vuoden aikana:

- Olisi valmis muuttaman työn 
perässä uudelle paikkakunnalle

- Olisi valmis työskentelemään 
ulkomailla tilapäisesti 

- Olisi valmis muuttaman työn 
perässä uudelle paikkakunnalle

- Olisi valmis tekemään työtä, 
jossa matkustuspäiviä on yli 
neljännes kuukaudessa

 Kolmannes vastaajista olisi 
seuraavien 3 – 5 –vuoden aikana:

- Pysyvästi muuttamaan työn 
perässä uudelle paikkakunnalle

- Pendelöimään töihin päivittäin yli 
50 kilometrin matkan   
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Olisin valmis tilapäisesti muuttamaan koti-
tai opiskelupaikkakunnalta työn perässä

Olisin valmis muuttamaan tilapäisesti
ulkomaille työn perässä

Olisin valmis pysyvästi muuttamaan koti-
tai opiskelupaikkakunnalta työn perässä

Olisin valmis tekemään työtä, jossa
matkustuspäiviä on yli 5 päivää/kk:ssa

Olisin valmis muuttamaan pysyvästi
ulkomaille työn perässä

Olisin valmis käymään töissä yli 50
kilometrin päässä asuinpaikkakunnastani

%

Kyllä Ei En osaa sanoa
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Opiskelevat nuoret halukkaimpia liikkumaan työn perässä 3-5 päästä
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Olisin valmis tilapäisesti muuttamaan koti- tai
opiskelupaikkakunnalta työn perässä

Olisin valmis muuttamaan tilapäisesti ulkomaille työn
perässä

Olisin valmis pysyvästi muuttamaan koti- tai
opiskelupaikkakunnalta työn perässä

Olisin valmis tekemään työtä, jossa matkustuspäiviä
on yli 5 päivää/kk:ssa

Olisin valmis muuttamaan pysyvästi ulkomaille työn
perässä

Olisin valmis käymään töissä yli 50 kilometrin päässä
asuinpaikkakunnastani

%

Päätoiminen opiskelija, n=473

Työssäkäyvät (koko+osa-
aikaiset)+yrittäjät, n=583

Työttömät ja muut, n=140

 3-5 vuoden horisontilla 
nuorten nykyinen 
työmarkkina-asema ei 
juurikaan vaikuta työvoiman 
liikkuvuuteen

 Nykyisin opiskelevat nuoret 
ovat kaikkein alttiimpia 
liikkumaan kuin muiden 
ryhmien nuoret. 

 Nykyisin työttömät ja 
työvoiman ulkopuolella olevat 
nuoret ovat haluttomampia 
liikkumaan työn perässä ja 
matkustamaan työssä. 

n=kaikki vastaajat
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Kiitos! 
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