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Millaisena suomalainen työ 
ja työnteko nähdään? 
��
Mitä suomalaiseen 
työelämään kaivataan 
lisää?



SUOMALAINEN TYÖ NÄHDÄÄN 
ASIANTUNTEVANA JA SISUKKAANA
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Muu, mikä? 
Optimistisuus, kaikki onnistuu
Innostuneisuus
Rentous, leppoisuus
Laiskuus
Huomennakin ehtii
Palveluasenne
Työn vieroksuminen
Rohkeus tehdä uusia asioita
Työn ilo
Avuliaisuus, palvelualttius
Hiljaa hyvä tulee
Talkoohenki, yhdessä tekeminen
Tavoitteellisuus, kunnianhimo
Luovuus ja kekseliäisyys
Yrittäjähenkisyys
Varovaisuus
Asiantuntijuus
Kiireisyys
Jalat maassa-asenne
Perusteellisuus, säntillisyys
Totutussa pysyminen
Puurtaminen
Ahkeruus
Sisu
Tietotaito ja asiantuntijuus 37 %
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ERITYISEN 
SISUKKAANA 
suomalaisen työn 
näkevät ruuhkavuosia 
elävät 35-49-vuotiaat 
(44%).

SISU

VAIN 21% 65-79-v. 
suomalaisista NÄKEE 
SUOMALAISEN TYÖN 
SISUKKAANA kun 
muilla ikäryhmillä luku 
on n. 40%. 

Q. Mitkä seuraavista ominaisuuksista kuvaavat mielestäsi parhaiten suomalaista 
työtä ja työntekoa? Valitse seuraavista 3-5 sopivinta. 

%

Suomalaista työtä ja työntekoa 
kuvaavat ennen kaikkea:

työtä kuvaavina määreinä kasvavat iän myötä. 

SISUKKUUS AHKERUUS TIETOTAITO 

JA ASIAN-

TUNTEVUUS
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TYÖNTEKOON KAIVATAAN ENEMMÄN TYÖN ILOA
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Muuta, mikä? 

Sisua

Jalat maassa-asennetta

Perusteellisuutta ja säntillisyyttä

Tietotaitoa ja asiantuntijuutta

Ahkeruutta

Tavoitteellisuutta ja kunnianhimoa

Yrittäjähenkisyyttä 

Rauhallisempaa työtahtia

Talkoohenkeä ja yhdessä tekemistä

Optimistisuutta

Innostuneisuutta

Luovuutta ja kekseliäisyyttä

Rentoutta ja leppoisuutta

Eteenpäin katsovaa asennetta

Palveluasennetta– ja alttiutta 

Rohkeutta tehdä uusia asioita 
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Q. Entä mitä kaipaisit suomalaiseen työelämään lisää?

Lähes puolet
suomalaisista
toivoo

ROHKEUTTA 
tehdä uusia 
asioita. 

työelämään ja 

L
ISÄÄ ILO

A

41 %
Alle 35-vuotiaat kaipaavat 
työelämään muita 
enemmän INNOSTUNEI-
SUUTTA (36%). 

YRITTÄJÄHENKISYYTTÄ 
peräänkuuluttavat 
erityisesti nuorimmat ja 
vanhimmat suomalaiset 
(25%).

Ruuhkavuosia elävät 
35-45-vuotiaat odottavat 
työelämältä eritoten lisää 
RENTOUTTA ja LEPPOI-
SUUTTA (36%).

Yli 65-vuotiailla  korostuvat 
ETEENPÄIN KATSOVA 
ASENNE (42%) sekä 
LUOVUUS ja 
KEKSELIÄISYYS (42%). 

Alle
35 v.

35-
45 v.

Yli
65 v.



Mikä sananlasku 
kuvaa parhaiten 
suomalaista 
työasennetta?



Q. Mieti nyt mikä seuraavista sananlaskuista kuvaa mielestäsi parhaiten suomalaista työtä ja asennetta työhön? Valitse seuraavista kaksi sopivinta. 

SUOMALAISTEN MIELESTÄ 
TYÖMIES ON PALKKANSA ANSAINNUT 

Ei työ 
tekemällä lopu” 

Työ tekijäänsä kiittää” Työmies on palkkansa   
ansainnut”

” ” ”

33
Ei työ tekemällä lopu”

29 28

1 2 3



Q. Mieti nyt mikä seuraavista sananlaskuista kuvaa mielestäsi parhaiten suomalaista työtä ja asennetta työhön? Valitse seuraavista kaksi sopivinta. 

SUOMALAINEN TYÖ JA TYÖASENNE

0 20 40 60 80 100

Töissä eka, töissä vika

Ei terve ruumis työtä kaipaa

Se onnea niittää, jolla sisua riittää

Rahaa se on lopputilikin

Laiska töitänsä luettelee

Ei makaavan kissan suuhun hiiri tule

Ahkeruus on ilomme

Hullu paljon työtä tekee, 
viisas pääsee vähemmällä

Jos olis työ herkkua, niin 
herrat sen tekis

Raskas työ vaatii raskaat huvit

Huono työ tulee kalliiksi

Työ tekijäänsä kiittää

Ei työ tekemällä lopu

Työmies on palkkansa ansainnut 33 %
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MIEHET ajattelevat ennen 
kaikkea, että ”Työmies on 
palkkansa ansainnut” (36 %).

NAISET ovat miehiä 
enemmän sitä mieltä, että 
”Ei työ tekemällä lopu” (34%).

NUORTEN TOP 3:een nousee myös 
”Raskas työ vaatii raskaat huvit”. 
15-24-vuotiaista näin ajattelee jopa 
32% (vs. totaali 19%)



Millainen suomalaisten 
oma suhde työhön on?�

Kuka tai ketkä 
ovat esikuvia työn
tekemiseen?



SUHDE TYÖHÖN JAKAA SUOMALAISIA

3/10 sanoo työn olevan 
kiva osa elämää.4/10 suomalaisesta sanoo, 

että työ tuo ennen kaikkea 
ruoan pöytään.

25 -
49 v.

25-49-
vuotiaille 
työ on muita 
useammin 
KEINO 
ANSAITA 
ELANTO 
(49%).

2/10 sanoo työn olevan tapa 
toteuttaa itseään. 

KOROSTUU
NAISILLA  
suhteessa 
miehiin 
(35 % vs. 
29%) 

Vain 
6 %:lle työ 
on intohimo.

Q. Miten kuvaisit omaa suhdettasi työhön? 



SUOMALAISILLE TYÖN ESIKUVAT OVAT LÄHEISIÄ IHMISIÄ

sanoo, ettei heillä ole 
esikuvia työn 
tekemiseen        

SEURAAVINA ESIKUVINA TULEVAT: Yrittäjät, jotka työllistävät muita 13%, Työkaveri 9%, 
Puoliso 8%, Isovanhemmat 7%, Ystävä 5%

Äiti on roolimalli työn tekemiseen 
selkeästi tyypillisemmin naisille 
(N 32 % vs M 15 %).

Isä on esikuva yhtäläisesti 
niin naisille kuin miehille.

ISÄ ESIKUVANA

ÄITI ESIKUVANA
Jopa         

isä äiti

3035 23

1 2 3

Q. Kuka on esikuvasi työn tekemiseen? 



Muutamia suomalaista 
työtä koskevia väittämiä



OMAN PAIKKAKUNNAN TUOTTEET OVAT 
SUOMALAISTEN SYDÄNTÄ LÄHELLÄ 

72%

73%

on sitä mieltä, että MITÄ 
LÄHEMPÄNÄ omaa paikka-
kuntaa tuote on tehty, SITÄ 
PAREMPI.

suomalaisista sanoo 
SUOSIVANSA PAIKALLISIA 
YRITYKSIÄ ja niiden tuotteita 
ja palveluja aina kun se on
mahdollista.  

ERITYISESTI 
NAISET JA 
IÄKKÄÄMMÄT 
KULUTTAJAT 
suosivat paikallisia 
yrityksiä ja tuotteita. 
Nuorille paikallisuus 
on vähiten tärkeintä.

Q. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä. 
Arvioi niitä asteikolla 1-5, jossa 1 = Olen täysin eri mieltä ja 5 = Olen täysin samaa mieltä.



SUOMALAISET HALUAVAT TUKEA TYÖLLISYYTTÄ 
OMILLA KULUTUSVALINNOILLAAN

pyrkii käyttämään 
palveluja, sillä ne 
työllistävät 
suomalaisia 
(esim. ravintola-, 
matkailu-, siivous-, 
remonttipalvelut) 

suomalaisista sanoo, 
että ”Avainlippu 
palvelussa on minulle 
merkki siitä, että se 
työllistää suomalaisia”

on sitä mieltä, että 
”Avainlippu tuotteessa 
on minulle merkki siitä, 
että se työllistää 
suomalaisia”

haluaisi tietää lisää 
yritysten työllistämis-
vaikutuksista, koska 
se voisi vaikuttaa 
ostopäätöksiin

72%

82% 82%

67%

Q. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä. 
Arvioi niitä asteikolla 1-5, jossa 1 = Olen täysin eri mieltä ja 5 = Olen täysin samaa mieltä.



Miten työpaikat 
jakautuvat talouden eri 
osa-alueille – suomalaisten 
spontaaneja arvioita



PALVELUIDEN TYÖLLISTÄMISVAIKUTUS ON 
HUOMATTAVASTI ARVIOITUA SUUREMPI

YKSITYISET PALVELUT 
(esim. ravintolat, siivous- 
ja remonttipalvelut)

JULKISET PALVELUT 
(esim. julkinen terveyden-
huolto, koulut, kirjastot, 
lastenhoito jne.)

RAKEN-
TAMINEN 

TEOLLISUUS 
(esim. paperi-, metsä-, 
metalli- ja elektroninen 
teollisuus)

ALKUTUOTANTO  
(esim. maatalous, 
metsästys ja kalastus, 
kaivosteollisuus)

0 20 40 60 80 100
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18 23 16 28 17

16 8 24 48

%

OIKEA
JAKAUMA

ARVIO
JAKAUMASTA

PALVELUIDEN OSUUS 
työpaikkojen luomisessa on 
todellisuudessa huomat-
tavasti suurempi kuin 
suomalaisten spontaanisti 
arvioima näkemys 
(72% vs. 45%)

Vastaavasti ALKUTUOTAN-
NON JA TEOLLISUUDEN 
ROOLI on todellisuudessa 
oletettua pienempi. 

Q. Tiedätkö, mikä talouden osa-alue tuottaa eniten työpaikkoja suomalaisille? 
Oikean jakauman lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto, 1/2014



Mitä yksityisiä 
palveluja käytetään 
tällä hetkellä eniten ? ��

Mitä palveluja 
haluttaisiin 
käyttää enemmän?��



SUOMALAISET HALUAISIVAT KÄYTTÄÄ ENEMMÄN ERITYISESTI 
HYVINVOINTI– , RAVINTOLA– JA VIIHDEPALVELUJA
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Suomalaisten tällä hetkellä eniten 
käyttämät palvelut

Palvelut, joita suomalaiset haluaisivat
käyttää enemmän

49 45 44 41 36

MIEHILLÄ KOROSTUVAT 
huoltoasema- tai 
tienvarsipalvelujen 
käyttäminen (50%)

NAISET KÄYTTÄVÄT 
miehiä selvästi 
enemmän terveys-, 
(49 %), hyvinvointi-, 
(42 %) ja kauneuden-
hoitopalveluja (27 %) 
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38 37 33
26

MIEHET HALUAISIVAT 
KÄYTTÄÄ enemmän 
ravintolapalveluita 
(41%) ja viihdepalve-
luita (41%).

YLI 50-VUOTIAAT 
vastaajat haluaisivat 
käyttää enemmän 
erityisesti siivous – ja 
remonttipalveluita.

NAISILLA KOROSTUU 
miehiin verrattuna halu 
käyttää nykyistä 
enemmän kauneuden-
hoito- (44 %) ja 
hyvinvointipalveluja 
(60%). 

Q. Mitkä ovat tällä hetkellä eniten käyttämäsi yksityiset palvelut? 
Käytän tällä hetkellä … (voit valita useamman) 

Q. Minkä tyyppisiä palveluita haluaisit käyttää enemmän, jos se olisi 
taloudellisesti mahdollista? Haluaisin käyttää enemmän… (valitse enintään 3 tärkeintä) 



Mikä on suomalaisuuden 
merkitys tavaroiden ja 
palvelujen valinnassa?



SUOMALAINEN ALKUPERÄ ON TÄRKEÄÄ ERITYISESTI RUOASSA

1 2 3 4 5

Elintarvikkeet Lastenruoka Vaatteet ja 
jalkineet

Puutarha – ja 
kasvimaa-
tarvikkeet

Sisustaminen ja 
kodintekstiilit

64 61 60 59
Q. Kuinka paljon suomalaisuus ja suomalainen alkuperä merkitsevät sinulle seuraavilla alueilla? 
“Merkitsee jonkun verran” tai “paljon” vastanneet. 

Suomalaisuuden merkitys korostuu etenkin TOP 5



SUOMALAISEN TOIMIJAN VALITSEMINEN ON MYÖS PALVELUISSA TÄRKEÄÄ

1 2 3

Terveys- ja 
hyvinvointi-
palveluissa          

Rakentamisessa ja 
remontoimisessa

Ravintola-
palveluissa

7983 75

Suomalaisuuden merkitys korostuu etenkin TOP 3

RAVINTOLAPALVELUISSA 
korostuvat lapsiperheet 
(82%).

NAISILLA KOROSTUVAT 
terveys- ja hyvinvointi-
palvelut (87%). 

Q: Kuinka paljon suomalaisuus ja suomalainen alkuperä merkitsevät sinulle seuraavilla palvelualueilla? 
“Merkitsee jonkun verran” tai “paljon” vastanneet. 



KIITOS


