ME VÄITÄMME, ETTÄ MYÖNTEISET KOKEMUKSET TYÖSTÄ

ovat yhteydessä nuorten hyvään elämään, tulevaisuudenuskoon
ja ehkäisevät eriytymistä yhteiskunnassa.

2022

TAT Nuorten
tulevaisuusraportti

TAT Ungas
framtidsrapport

VI PÅSTÅR, ATT POSITIVA UPPLEVELSER AV ARBETE

har ett samband med ett gott liv och framtidstro för unga.
Dessutom förebygger de differentiering i samhället.

Lähes 6 400
nuorta vastaajaa
TAT NUORTEN tulevaisuusraportti on Talous ja

nuoret TATin vuosittainen nuorisotutkimus, joka tarkastelee nuorten työelämäasenteita ja
-odotuksia.

§ Olemme tutkineet nuorten työelämämaisemia jo yli 20 vuoden ajan
§ Aineistonkeruu: 27.1.–8.4.2022
§ Vastaajia valtakunnallisesti yhteensä 6 397
• Yläkoulu: 4 003
• Lukio: 1 940
• Ammatillinen toinen aste: 454
§ Virhemarginaali 95 % luotettavuustasolla
koko aineistossa
• Virhemarginaali yläkoulujen osalta 1 %
• Lukion osalta 2 %
• Ammatillisen koulutuksen osalta 4 %
§ Tutkimuksen toteuttaja: Taloustutkimus

TAT UNGAS framtidsrapport är Ekonomi och

ungdom TATs årliga ungdomsundersökning
som kartlägger ungas attityder och förväntningar gentemot arbetslivet.

Puhutaan
yhdessä
tulevaisuutta
MEIDÄN TAVOITTEENAMME Talous ja nuoret
TATissa on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, oppii hallitsemaan omaa talouttaan
sekä tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan
jäsenenä. Myönteinen minäkuva ja ymmärrys
taloudesta sekä yritysten ja yhteiskunnan toiminnasta luodaan jo lapsena. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen saa samanlaiset
tiedot ja taidot menestyäkseen tulevaisuuden
työelämässä.

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2022 kertoo,
että nuorten pelko työelämän kuormittavuutta
kohtaan on kasvanut. Tarjoamalla myönteisiä
kokemuksia työelämästä, voimme vahvistaa
nuoren uskoa itseensä ja vähentää työelämää
kohtaan koettua pelkoa. Hyviä ja vahvistavia
kokemuksia tarjotaan ensimmäisissä kesätöissä, TET-harjoitteluissa tai esimerkiksi TATin Yrityskylässä, johon osallistuu jo yli 100 000 lasta
ja nuorta ympäri Suomen. Suuri osa nuorista
odottaa innolla työelämää. Jokainen meistä
voi vaikuttaa siihen, onko kokemus hyvä vai
onko se lannistava. Jos haluat tulla rakentamaan kanssamme parempaa tulevaisuutta
nuorille, kerromme mielellämme lisää.”



Puhutaan nuorille
hyvää työstä!

 Jenni Järvelä
Toimitusjohtaja, Talous ja nuoret TAT
 @JenniJarvela

Låt oss tala framtid
tillsammans
VÅRT MÅL på Ekonomi och ungdom TAT är att
varje ung person blir inspirerad av arbetslivet, lär sig hantera sin ekonomi och vill fungera som en företagsam medlem av samhället.
En positiv självbild och förståelse för ekonomi
samt företagens och samhällets verksamhet
skapas redan som barn. Därför är det utomordentligt viktigt att alla unga får likadana kunskaper och färdigheter för att nå framgång i
framtidens arbetsliv.
TAT UNGAS framtidsrapport 2022 berättar att

ungas rädsla inför ett belastande arbetsliv
har vuxit. Genom att erbjuda positiva upplevelser av arbetslivet kan vi stärka ungas tro på
sig själva och minska på den upplevda rädslan inför arbetslivet. Goda och stärkande upplevelser erbjuds bland annat i det första sommarjobbet, PRAO-praktiken eller till exempel
i TATs Företagsbyar, som redan över 100 000
barn och unga på olika håll i Finland deltar i.
STÖRSTA DELEN av unga väntar med iver på arbetslivet. Var och en av oss kan påverka, om
upplevelsen är bra eller om den är avskräckande. Om du vill komma med och bygga en
bättre framtid för unga med oss så berättar
vi gärna mer. Låt oss tala gott om arbete åt
unga!

Havainto | Observation #1

Kotitaustan vaikutus nuoren valintoihin pitää
edelleen vahvasti pintansa. Hembakgrunden
påverkar fortfarande ungas val.
Hakeudun lukioon

78 %

36 %

■ Kyllä

Vanhemmalla
yliopistotutkinto

Missä määrin nuoret todella
pystyvät itse päättämään
opinnoistaan?
T U L E VA I S U U S R A P O RT T I VA H V I S TA A v i e s -

tiä, joka on noussut esille myös muista nuoria koskevista tutkimuksista: koulutus periytyy
edelleen helposti sukupolvelta toiselle. On
ymmärrettävää, että vanhemmat toimivat nuorille tärkeänä roolimallina. Tässä on paljon hyvääkin. Mutta jos nuori kokee, että häntä painostetaan jollekin tietylle polulle tai nuori ei
riittävästi tiedä eri vaihtoehdoista, on tilanne
ongelmallinen.
HERÄÄ KYSYMYS, mitkä ovat nuoren todelliset
mahdollisuudet tehdä itse oman tulevaisuutensa kannalta tärkeitä valintoja? Myöhempien
opintojen sujumisen sekä oman jaksamisen
kannalta olisi tärkeää, että opinnot tuntuisivat
omilta ja innostavilta. Tulevaisuusraportissa kysyttiin myös, millaisia tutkintoon liittyviä odotuksia nuoret kokivat heidän huoltajillaan olevan nuorta kohtaan. Vanhempien odotusten ja
nuorten omien odotusten välillä oli vahva yhteys: mikäli vanhemmat odottivat nuorelta akateemisia opintoja, yksikään nuori ei ajatellut
korkeimman tutkintonsa olevan ammatillinen.”

Vanhemmalla
ammatillinen koulutus

 Lukioon aikovista nuorista 78 prosentilla ainakin toisella vanhemmista oli yliopistotason
tutkinto. Vastaavasti 36 prosentilla lukio-opintoja suunnittelevista nuorista korkein vanhemmilla oleva tutkinto oli ammatillinen tutkinto.
Kyselyssä kysyttiin nuorilta korkeinta tutkintoa,
jonka he ajattelivat vanhemmillaan olevan.

UTBILDNING ÄRVS fortfarande lätt från en generation till nästa. Har unga reella möjligheter
att göra egna val gällande sin framtid? Med
tanke på framtida studier och den egna motivationen är det viktigt att studierna känns inspirerande. I Ungas framtidsrapport framkom också en stark koppling mellan föräldrarnas och
ungas egna förväntningar på framtida examen.

 Lauri Vaara
Erityisasiantuntija
 @ljvaara

0%

Mikäli vanhemmat odottivat nuorelta
akateemisia opintoja, yksikään nuori
ei ajatellut korkeimman tutkintonsa
olevan ammatillinen.

Sukupuoli ja tavoitteet opintojen suhteen
Kun ajattelet tulevia opintojasi, niin mikä on korkein tutkinto, jonka haluaisit suorittaa?

30 %
28 %
22 %

Ammatillinen
tutkinto

Ylioppilastutkinto

Ammattikorkeakoulututkinto

Kandidaatin
tutkinto

10 %
Maisterin tutkinto
yliopistossa

7%

7%

5%

14 %

16 %
10 %

10 %

7%

9%

10 %

0%

■ Mies
■ Nainen
■ Muu
■ En halua sanoa

19 %

21 %

19 %

23 %
17 %

16 %

14 %

15 %

16 %

17 %

21 %

20 %

22 %

25 %

26 %

25 %

N=6 397

Tohtorin
tutkinto

 TAT Nuorten tulevaisuusraportin tuloksista nousi esille myös sukupuolen yhteys tavoiteltuun tutkintoon.

Havainto | Observation #2

Alueelliset erot ovat merkittäviä nuorten kesätöihin
hakeutumisessa ja pitovoimassa. De regionala
skillnaderna är betydande då det handlar om att söka
sommarjobb och hållkraften
Aion hakea kesätöitä
76 %
74 %

74 %

72 %
70 %
68 %
66 %

62 %

64 %
62 %
60 %
58 %
56 %

Ydinmaaseutu

Harvaan asuttu
maaseutu

Ulompi
kaupunkialue

Oman alueen
työmahdollisuudet
tulee tuoda näkyviin ja
saavutettavaksi nuorille
MAASEUDULLA TYÖPAIKAT tulevat lähemmäksi ja ovat helpommin löydettävissä pienemmissä yhteisöissä. Kaupungeissa yhtä avointa
julkisen puolen kesätyöpaikkaa kohti on suuri
hakijamäärä. Kuntien ja kaupunkien tarjoamat
kesätyöpaikat ovat portti työelämään.

Kaupungin
kehysalue

Kaupungin
läheinen
maaseutu

Maaseudun
paikalliskeskukset

MÖJLIGHETERNA TILL sommarjobb ser olika ut
beroende på var i landet den unga bor. Skolan har en viktig uppgift i att hjälpa unga hitta sina egna styrkor och känna igen det egna kunnandet inför det framtida arbetslivet. Vi
har alla ett gemensamt ansvar när det kommer till att främja de färdigheter som behövs
i arbetslivet. Låt oss tala gott om arbetslivet
och uppmuntra unga att söka sig också till
branscher som inte är så bekanta för dem.

KOULUN TEHTÄVÄ on auttaa nuorta löytämään
omat vahvuutensa ja tukea kykyä tunnistaa
omaa osaamista työelämään sijoittumisessa. Työelämä tulee linkittää jatkossa tiiviimmin
osaksi opetusta. Oman alueen työmahdollisuudet tulee tuoda näkyviin ja saavutettavaksi nuorille.
VASTUU NUORTEN työelämävalmiuksien edistä-

misessä on yhteinen. Puhutaan kaikki yhdessä
hyvää työelämästä ja kannustetaan nuoria hakeutumaan myös itselle vieraammille aloille.”

Sisempi
kaupunkialue

 Jussi Ylitalo
Yhteiskuntasuhteiden päällikkö
 @YlitalonJussi

Havainto | Observation #3

Epävarmuus omista valmiuksista ja suunnitelmista
varjostaa nuorten tulevaisuudenuskoa. Osäkerhet
om de egna färdigheterna och planerna överskuggar
ungas framtidstro
Työelämäasenteet 4+5-vastausten osuus (samaa mieltä olevat)
87 %

Haluan tehdä töitä ympäristössä, jossa ihmisiä arvostetaan ja kohdellaan yhdenvertaisesti

75 %

Minulle on tärkeää menestyä työelämässä

70 %

Uskon löytäväni työelämästä itselleni sopivan paikan tulevaisuudessa

64 %

Yrittäjyydellä ja yrityksillä on keskeinen rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta

62 %

Koen, että minulla on sellaiset tiedot ja taidot, joilla menestyä työelämässä

60%

Haluaisin, että koulussa kerrotaan lisää työelämästä

58 %

Minulle on tärkeää käyttää luovuutta töissä

54 %

Odotan innolla työelämään pääsyä

48 %

Haluaisin tehdä töitä kansainvälisesti

46 %

Tekisin mieluiten omasta harrastuksesta työni

38 %

Voisin toimia yrittäjänä

35 %

Panostan mieluummin vapaa-aikaan kuin työelämään
Voisin harjoittaa kevyttä yritystoimintaa opintojen ohella

0%

Meidän täytyy pitää
huolta, että TET-jaksot
toteutuvat yhdenvertaisesti
YHTEISKUNTAA KOHDANNEET haasteet vaikut-

tavat nuorten tulevaisuudenuskoon. He ovat
myös epävarmoja siitä, löytyykö oma paikka työelämässä ja yhteiskunnassa. Nuorista
aiempaa useampi pelkää työelämän olevan
liian raskasta. Näiden viestien vuoksi on yhä
tärkeämpää katsoa tarkasti niitä asioita, joita
nuoret arvostavat työelämässä. Tulevaisuusraportin tuloksista nousee esille erityisesti kaksi
asiaa, joita nuoret odottavat tulevalta työelämältä; kohtuulliset työajat, turvallinen ja viihtyisä työympäristö sekä halu tehdä töitä ympäristössä, jossa kaikkia ihmisiä arvostetaan ja
kohdellaan yhdenvertaisesti. Nuoret toivovat,
että koulussa ja oppilaitoksissa puhuttaisiin
enemmän työelämästä, ja meidän on tärkeää
kuulla tämä toive. Työ ja työkulttuuri ovat suuressa murroksessa ja työelämä kärsii työvoimapulasta. Vastataan nuorten toiveisiin rakentamalla yhdessä parempaa työelämää.”

32 %
20 %

40 %

60 %

80 %

UNGAS FRAMTIDSTRO påverkas av det som
sker i samhället. En allt större del av unga är
rädda för att arbetslivet ska vara för belastande och unga är osäkra om de kommer hitta
sin plats i det framtida arbetslivet. Ungas budskap är klart: de vill jobba i en miljö där alla
människor uppskattas och behandlas jämlikt.
Ungas önskan om att få lära sig mer om arbetslivet måste besvaras. Tillsammans kan vi
bygga ett bättre arbetsliv.

 Riikka Ahonvala
Nuorten työelämäasiantuntija
 @Rahonvala


TATin ratkaisuehdotukset
työelämän
kehittämiseen
RATKAISU #1: Puhutaan nuorille hyvää työelämästä, mutta ei vältellä myöskään haastavampia
aiheita, kuten sukupuolittuneisuus alavalinnoissa.
RATKAISU #2: Tuetaan jokaisen nuoren valmiuksia tehdä omannäköisiään valintoja. Osallistetaan vanhempia, tiivistetään kodin ja koulun yhteistyöstä.

Mitä ajatuksia
raportti herättää
sinussa?
Puhuttaisiinko
yhdessä ratkaisuista?
tat.fi | @TATtalks

RATKAISU #3 Vastataan nuorten haluun oppia
työelämästä. Työelämätaitoja voi ja pitää harjoitella. Laajennetaan työelämäyhteistyötä ja kehitetään TET-jaksoja.

#tulevaisuusraportti

TATs lösningar för att
utveckla arbetslivet

Vilka tankar väcker
rapporten hos dig?
Ska vi tillsammans
tala om lösningarna?

LÖSNING #1: Vi talar gott om arbetslivet för unga,
men vi undviker inte heller mer utmanande ämnen, så som könsbundna branschval.
LÖSNING #2: Vi stöder varje ung persons färdig-

heter att göra egna val. Vi involverar föräldrar
och har ett tätare samarbete mellan skolan och
hemmet.

LÖSNING #3: Vi besvarar ungas vilja att lära sig
mer om arbetslivet. Arbetslivskunskaper kan
och ska övas på. Vi utvidgar arbetslivssamarbetet och utvecklar PRAO-perioderna.

TATin ratkaisut kunnille:
tat.fi/palvelupolku

#framtidsrapport

