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1. Vastaajien profiili (n=386)

• Vastaajista tyttöjä on 66 % , tyttöjen määrä korostuu, sillä Pohjois-
Pohjanmaan ja Lapin lukiolaisista ja ylioppilastutkinnon suorittaneista 
58% on tyttöjä

• Suurin osa vastaajista on 1. vuosikurssin oppilaita (lähes puolet), 
joten suunnitelmat ovat vielä avoinna

• Isoimmat vastaajamäärät ovat: Rovaniemen lyseonpuiston lukiosta, 
Oulunsalon lukiosta ja Kemin lyseon lukiosta (suurimmat lukiot?)

• Suurin osa (65%) vastaajista (niin tytöt kuin pojatkin) suunnittelevat 
lukion jälkeen jatkavansa yliopistossa – Kun koulu loppuu 
(valtakunnallinen kysely) 78% suunnittelee yliopisto-opintoja
 Ts. yliopisto-opinnot eivät houkuttele tässä aineistossa yhtä paljon kuin 

valtakunnallisessa aineistossa



2. Alat, joista haaveillaan (TOL 2008 
mukaisesti luokiteltuna)

Q. Terveys‐ ja sosiaalipalvelut

R. Taiteet, viihde ja virkistys

P. Koulutus

O. Julkinen hallinto ja maanpuolustus

M. Ammatillinen tieteellinen ja tekninen…

J. Informaatio ja viestintä

H. Kuljetus ja varastointi

G. Tukku‐ ja vähittäiskauppa
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Alat, joista haaveillaan …

Tyttöjen suosituimmat alat / toimialat Poikien suosituimmat alat / toimialat

1. Q. Terveys‐ ja sosiaalipalvelut (26%) 
ja M. Ammatillinen, tieteellinen ja 
tekninen toiminta (26%)

2. Koulutus (10%)
3. R. Taiteet, viihde ja virkistys (9,5%)

1. M. Ammatillinen, tieteellinen ja 
tekninen toiminta (20%)

2. Q. Terveys‐ ja sosiaalipalvelut (12%)
3. R. Taiteet, viihde ja virkistys (10%)

•Tytöillä kaksi alaa ylitse muiden
•Poikien vastauksissa enemmän hajontaa, tosin M. unelma‐alana on 
selkeästi suosituin
•Kun koulu loppuu … (2015) 1. Kulttuuri‐ ja viihde 2. Opetus‐ ja koulutus 
3. Terveyspalvelut



3. Työt alojen sisällä
Tyttöjen suosituimmat alat  ja ammatit Poikien suosituimmat alat ja ammatit 

1. Lääkäri: kirurgi, aivokirurgi, hammas‐, 
johtava‐, ylilääkäri (22 mainintaa)

2. Tutkija (17 mainintaa)
a. Psykologia, teologia (9)
b. Arkeologia, meribiologia, 

paleontologi, tähtitiede, filosofia, 
kirjallisuus (8)

3. Psykologi, psykoterapeutti (10)
4. Lainopillinen työ: asianajaja, tuomari (8)
5. Uudet innovaatiot, business, talous, 

liikenainen, uudet ekologiset 
energiamuodot (7)

6. Arkkitehti: talojen suunnittelu ja 
sisustaminen (6)
Eläinlääkäri: kunnan ja pieneläinlääkäri 
(6)
Kielet ja kulttuurit: tulkki ja 
kansainvälinen työ (6)

1. Lääkäri: radiologi, hammaslääkäri (11)
2. Tutkija (9)

a. Teoreettinen fysiikka, 
luonnontieteet, matematiikka (8)

b. Historia ja kirjallisuus (1)
3. Diplomi‐insinööri (3)

Psykologi (3) 
4. Arkkitehti (2)

Lainopillinen työ: juristi (2)
Uudet innovaatiot, business, talous (2)

5.  Astronautti (1)



4. Mikä työssä koukuttaa ja 
houkuttaa

Tyttöjä houkuttaa Poikia houkuttaa

Lääkäri Vaihtelevuus, monipuolisuus, mahdollisuus 
tehdä hyvää, (yli)lääkärin työn myötä 
mahdollistuu muita unelmia, kuten asunto, 
matkustaminen, perhe

Muiden auttaminen, sisätyö, ei raskas, hyvä 
palkka, mahdollisuus tehdä sivutoimena

Tutkija Kansainvälisyys, filosofinen ajattelu, uusien 
asioiden löytäminen, kirjoittaminen, 
opettaminen, tuki‐ ja keskusteluyhteydet ‐
jakaminen

Fysiikan ala, matematiikka, luonnontieteet, 
uudet työkaverit ja positiivisia kokemuksia, 
teoreettisuus

Psykologi Ihmisten mielenterveyden parantaminen, 
palkka, ihmisten auttaminen

Haasteellisuus ja jotain uutta, toimeentulo

Diplomi‐insinööri Hyväpalkkainen, monipuolinen, vaihteleva, 
oma firma

Lainopillinen työ Palkka ja työllisyys Ihmisten auttaminen ja tiedon antaminen, 
oma firma

Uudet innovaatiot, business, talous Tulevaisuuden helpottaminen ja ratkaisujen 
löytäminen

Kansainvälisyys, asioiden edustaminen ja 
edistäminen

Arkkitehti Talot, oman näköinen työ, on osa itseä Talot, palkka

Eläinlääkäri Kodittomat koirat, eläinten hyvinvointi ja 
oikeudet

Kielet ja kulttuuri Samasta asiasta kiinnostuneet ihmiset, työ 
ulkomailla

3D animointi, streamaus, 
peliteknologia

Ei rutiineja, taiteellisuus ja mielikuvitus



5. Kun ei tiedä - Vastaajien profiili 
(n=70)

• Tytöistä 20% (n=51) ei tiedä, mitä tekisi lukion jälkeen
• Kun koulu loppuu… (2016); ”epävarmat tytöt”, ”menestyvät tytöt”

• Pojista 14% (n=19) ei tiedä, mitä tekisi lukion jälkeen
• Kun koulu loppuu … (2016); ”huonosti voivat pojat”



Kun ei tiedä – Ne, jotka eivät 
tiedä ovat:

• Lähinnä tyttöjä (73%)
• 1. vuoden opiskelijoita (60%)
• Haluavat ohjausta tulevaisuuden suunnitelmiinsa 

kahdenkeskisissä keskusteluissa opon kanssa (46%) sekä 
lukemalla esitteitä ja verkkosivuja (41%)

• Eivät osaa nimetä tai eivät halua opiskella yliopistossa (38%)
• Suurin osa vastauksista on Oulunsalon lukiosta (30%) ja 

Rovaniemen lyseonpuiston lukiosta (21%) – kuitenkin koko 
kyselyyn tuli eniten vastauksia juuri näistä lukioista eli 
Rovaniemen lyseonpuiston lukio (27%) ja Oulunsalon lukio (20%)



Kun ei tiedä

Vaikka ei tiedä vielä omaa alaa tai sitä, mitä tekisi tulevaisuudessa 
tai mihin hakeutuisi lukion jälkeen, lukiolaiset pystyvät kuitenkin jo 
tunnistamaan työhön ja työn tekemiseen liittyviä yksilöllisiä, 
sosiaalisia, fyysisiä, psyykkisiä ja materiaalisia tekijöitä, jotka 
houkuttelevat ja kutsuvat mukaan työelämään – työn imu! 



6. Työn imu! eli mitkä tekijät ovat 
tärkeitä työssä

1. Viihtyisä työ ja hyvä työyhteisö (eniten kuvauksia, eniten poikien 
kuvauksia)
a. Työtä voi tehdä yksin ja yhdessä, sopivasti (myös vähän) sosiaalisia 

kontakteja
b. Mukava, mielekäs työ, josta nauttii
c. Työ, vapaa-aika ja perhe-elämä ovat tasapainossa
d. Monipuolinen, vaihteleva työ, jossa voi ilmaista itseään
e. Vakaa, päivätyö

2. Ihmiset ja eläimet
a. Niiden läheisyys, auttaminen, parantaminen, ohjaaminen sekä niihin 

tutustuminen
b. Maahanmuuttajat, (pienet)lapset, nuoret, asiakkaat, hevoset, koirat

3. Toimeentulo ja palkka
a. Arvostettu ja hyväpalkkainen työ
b. ”kova liksa”
c. Työ, josta saa elannon ja toimeentulon



Työn imu! eli mitkä tekijät ovat 
tärkeitä työssä

4. Työn sisältönä liikunta ja terveys (ei poikien kuvauksia)
a. Osittain ulkona tapahtuvaa työtä
b. Ei toimisto- eikä konttorityötä 

5. Tekevä, käytännönläheinen työ
a. Käsillä tekemistä
b. Vaatii käden taitoja

6. Työn haastavuus ja vaativuus
a. On mahdollisuus edetä
b. Ei palvelutyötä eikä painetta tai stressiä

7. Työn sisältönä kielet ja matkustelu (ei poikien kuvauksia)
a. Reissaaminen
b. Kansainvälinen työ

8. Luova työ –vapaa työ
a. Kuvataide ja taide
b. Kirjailija

9. Työn arvopohja – (yhteiskunnallinen yrittäjyys)
a. Ei ole ristiriidassa oman arvomaailman kanssa
b. Samasta asiasta kiinnostuneet tekevät työtä yhteisen päämäärän hyväksi



7. Johtopäätöksiä ja pohdittavaa

• Kun koulu loppuu … (2016); nuorten ala- ja ammatinvalintoja on 
kuvattu perinteisiksi, varovaisiksi – tämä kysely ja aineisto tuottaa 
perinteitä rikkovampia sisältöjä tulevaisuuden työlle, kuten 
hybridiasiantuntijuutta, arvosidonnaisuutta, moniosaajuutta, 
joustavuutta ym. joustavia työn tekemisen tapoja eli jotain muuta 
kuin perinteinen palkkatyö ja yrittäjyys (?)

• Z-sukupolvi: 
• Järvensivu, Anu ym. 2014: suuren globaalin taantuman (työelämän)sukupolvi 

(1991-> syntyneet), josta ei ole vielä paljon tietoa tutkimuksissa, etenkään 
työelämärelevanssin näkökulmasta

• Rahkonen, Juho 2015: globaalien kriisien sukupolvi (2000-> syntyneet) – elävät 
ilmastonmuutoksen, talouskriisien, turvattomuuden kasvun / terrorismin ym. 
aikakautta



Johtopäätöksiä ja pohdittavaa …
• Moninaisuutta ja intersektionaalisuutta

Kun koulu loppuu 
(tutkimukset 
2015;2016)

Sujuva kysely Muita tutkimuksia

Tytöt ”Menestyvät tytöt”
”Epävarmat tytöt”

”Kansainvälistyvät tytöt”
”Arvosidonnaiset / 
elämäntapatytöt”
”Kunnianhimoiset tytöt”

”Uusi nainen” – sinnikäs, 
itsevarma ja tietoinen 
osaamisestaan 
(Martikainen, Liisa 2015)

Pojat ”Huonosti voivat pojat” ”Työympäristöä, ‐yhteisöä 
ja toimeentuloa arvostavat 
pojat”
”Palkkatyötä ja yrittäjyyttä
tavoittelevat pojat

Poikien fyysinen 
(henkinen) kypsyminen
sekä yleinen 
asevelvollisuus 
myöhästyttävät miesten 
yhteiskunnallisen paikan 
löytymistä. 
Poika‐mies, parisuhde‐
mies, työ‐mies ja isä‐mies 
(Tiihonen, Arto 2015)



Johtopäätöksiä ja pohdittavaa
Seurauksiako?
 (Pohjois-)Suomesta poismuuttavat tytöt
 Tytöt odottavat työltä paljon ja asettavat sille vaatimuksia / odotuksia –

mikään ei riitä, koskaan ei ole pätevä koulutuksessa ja työssä
Olemassa olevaan työelämään sopeutuvat pojat?
Onko työelämä valmis? Vai tehdäänkö se yhdessä? 

 tulevaisuuden työelämä ja työn muutos



Lähteitä:
Kirjallisuutta (mm.)
• Järvensivu, Anu (2010). Tapaus työelämä ja voiko sitä muuttaa? 

Työsuojelurahasto. Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print. Tampere.
• Järvensivu, Anu, Nikkanen, Risto, Syrjä, Sannu (2014) Työelämän sukupolvet 

ja muutoksissa pärjäämisen strategiat. Tampere University Press. Tampere.
• Martikainen, Liisa (2015). Mitä se sulle kuuluu? Nuoren elämän valinnat 

puntarissa. United Press Global.

Verkkolähteitä (mm.)
• Opetin. www.opetin.fi
• Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö – Otus. www.otus.fi
• Taloudellinen tiedotustoimisto. www.tat.fi
• Taloustutkimus. www.taloustutkimus.fi
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Kiitos! 


