
Näin Suomi hakee töitä -tutkimus

Oikotie Työpaikat & Marketing Clinic



Näin Suomi hakee töitä -tutkimus avaa suomalaisia 

työnhakijoina, työnhakuprosessia sekä työelämän 

tulevaisuutta työntekijän näkökulmasta.

Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisesti verkkokyselyn 

avulla. Aineiston keruu suoritettiin elo-syyskuussa 2019. 

Tutkimukseen osallistui 1500 18-64-vuotiasta suomalaista. 

Otos on kansallisesti edustava. 

Tutkimuksen toteutti Oikotien toimeksiannosta Marketing 

Clinic.
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Otos ja vastaajien perustiedot

NÄIN SUOMI HAKEE TÖITÄ

N=1500

18 - 24 vuotta

25 - 34 vuotta

35 - 44 vuotta

45 - 54 vuotta

55 - 64 vuotta

14 %

21%

20%

22%

23%

49 % 51 %
Voinut valita useita vaihtoehtoja

Toimiala / tehtävä N

Asiantuntijatehtävät 575

Asiakaspalvelu/palvelu 332

Toimistotyö 252

Terveydenhuolto/sosiaaliala 201

IT/tietoliikenne 169

Myyntitehtävät 156

Koulutus/opetus 152

Liikenne/kuljetus/ logistiikka 152

Johtotehtävät 138

Teollisuus/tuotanto 137

Julkishallinto/järjestöt 136

Asennus/huolto 134

Tekniikka 122

Hotelli- ja ravintola-ala 117

Vähittäis- ja tukkukauppa 114

Henkilöstöhallinto/rekrytointi 108

Matkailuala 108

Media/viestintä 100

Yrittäjyys 98

Markkinointi/mainonta 93

Kulttuuri/humanistinen ala 93

Tutkimus/kehitys 92

Konsultointi/valmennus 90

Kiinteistöala 87

Rakennusala 84

Ostotehtävät/hankinta 75

Pankki/rahoitus/vakuutus 70

Suunnittelu 69

Taloushallinto/tilintarkastus 68

Luonnontiede/maa- ja metsätalous 67

Vienti/tuonti 62

Lääketeollisuus/farmasia 49

Kauneudenhoito/hyvinvointi 35

Lainopillinen ala 16

N<85



Keskeiset havainnot

NÄIN SUOMI HAKEE TÖITÄ

Oikotie Työpaikat 

koetaan erittäin 

hyödylliseksi kanavaksi 

työnhaun kannalta.

39 % suomalaisista 

työikäisistä hakee tai 

harkitsee uutta työpaikkaa. 

20 % voisi harkita, jos sopiva 

tulisi vastaan.

36 % uskoo työmääränsä 

kasvavan seuraavan viiden 

vuoden aikana. Samaan 

aikaan työtehtävien sisällön 

uskotaan muuttuvan ja oman 

työn muuttuvan 

vaativammaksi.

1. 2. 3. 4.

44 % kokee uuden oppimisen ja 

omaksumisen vaatimuksen 

vaikuttavan paljon omaan 

työhön seuraavan 5 vuoden 

aikana. 26 % kertoo, että 

työpaikan vaihtaminen on yksi 

mielekkäimmistä tavoista 

kehittää omaa ammattitaitoa.

5.

Työpaikkailmoitus 

tavoittaa!

55 % suomalaisista, jotka, 

eivät aktiivisesti hae uutta 

työtä, katselee silti 

työpaikkailmoituksia. 



Näin Suomi hakee töitä

Rekrytointiprosessi on bränditeko

Se, miten yritys hoitaa 

rekrytointiprosessiaan, kertoo työnhakijalle 

siitä, millainen yritys on työnantajana. 

Työpaikkailmoitus on vahvaa ja 

vaikuttavaa viestintää, joka ei ainoastaan 

auta yritystä tunnistamaan oikeanlaista 

työnhakijaa avoimeen työtehtävään, vaan 

rakentaa työnantajabrändiä ja vaikuttaa 

mahdollisesti myös tuleviin rekrytointeihin. 

Työnhakija seuraa  työpaikkailmoituksia 

myös tunnistaakseen kiinnostavia 

työnantajia omaa tulevaa työuraa 

ajatellen.



1. Suomalaiset työnhakijoina

Iso osa suomalaisista on valmis harkitsemaan uutta työpaikkaa. Suurin osa potentiaalisista uusista 
työntekijöistä ei ole aktiivinen työnhakija. Työntekijän näkökulmasta on olemassa piilotyöpaikkoja, 

työantajan näkökulmasta piilotyöntekijöitä.



Yhden työnantajan 

palveluksessa 54 %

Tekee töitä usealle

työnantajalle, 8 %

Tekee töitä yrittäjänä, 4 %

On vuokratyöntekijä, 2 %

Eläkkeellä 12 %

Työtön, 10 %

Opiskelija, 10 %

Muu 3 %

Suurin osa on tällä hetkellä työelämässä

SUOMALAISET TYÖNHAKIJOINA

65 %

Työelämässä Työelämän ulkopuolella

35 %

17 % Siirtymässä tulevaisuudessa 
työelämään

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi? 



Suurin osa on hakeutunut oma-aloitteisesti 

viimeisimpään työtehtävään

SUOMALAISET TYÖNHAKIJOINA

Oma-aloitteisesti Työnantajan aloitteesta

26 %
Haki oma-aloitteisesti 

avoinna olevaa työpaikkaa 

19 %
Lähestyi itse
työnantajaa

18 %
Työtä tarjottiin tai 

työnantaja lähestyi

Miehet, 21 %

Naiset, 30 %
Miehet, 21 %

Naiset, 16 %

Miten hakeuduit viimeisimpään työtehtävääsi?



Miten hakeuduit viimeisimpään työtehtävääsi?

SUOMALAISET TYÖNHAKIJOINA

1%

2%

2%

3%

3%

3%

5%

5%

5%

7%

18%

19%

26%

Olin itse yhteydessä henkilöstökonsulttiin tai nk. headhunteriin

Hain töitä näkyvästi omissa verkostoissani ja minuun otettiin

yhteyttä

Siirryin uusiin tehtäviin aiempiin työtehtäviini liittyvien verkostojen

kautta esim. asiakkaalle, päämiehelle tai yhteistyökumppanille

Hain paikkaa kunnan, oppilaitoksen tai työllistyjille tarkoitetun

muun julkisen palvelun kautta

Välittäjätahon (kuten rekrytointi- tai henkilöstövuokrausalan

yrityksen) kautta

Muu kanava tai keino, mikä?

Ryhdyin yrittäjäksi/osakkaaksi

Hain paikkaa työvoimatoimiston (TE-toimiston) vinkistä tai

aloitteesta

En osaa sanoa

Siirryin uusiin tehtäviin työnantajan sisällä

Minulle tarjottiin työtä tai työnantaja lähestyi minua

Lähestyin itse työnantajaa

Hain oma-aloitteisesti avoinna olevaa työpaikkaa



Suomalaiset työnhakijoina

SUOMALAISET TYÖNHAKIJOINA

35 % 
ei harkitse uutta työpaikka

20 % 
Voisi harkita, jos sopiva 

tulisi vastaan

14 %
Hakee 

parhaillaan 
aktiivisesti

uutta työpaikkaa

25 % 
Harkitsee, mutta
ei hae aktiivisesti

Stabiilit Suostuteltavat Harkitsijat
Aktiiviset

hakijat

Työpaikkaa
vaihtaneet

61 % 
ei harkitse työpaikan vaihtamista

39 % 
harkitsee työpaikan vaihtamista

6 % 
Vastikään 

vaihtanut 

työpaikkaa

U
u
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e
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ö
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Harkitsetko tällä hetkellä työpaikan vaihtoa? 
”Kyllä, haen parhaillaan aktiivisesti uutta työpaikkaa”(Total 14%)

SUOMALAISET TYÖNHAKIJOINA

26%

25%

25%

24%

23%

22%

22%

22%

21%

20%

20%

19%

19%

19%

19%

19%

18%

18%

16%

16%

15%

14%

14%

13%

Kiinteistöala

Kulttuuri/humanistinen ala

Myyntitehtävät

Media/viestintä

Asennus/huolto

Asiakaspalvelu/palvelu

Toimistotyö

Vähittäis- ja tukkukauppa

Tekniikka

Henkilöstöhallinto/rekrytointi

Teollisuus/tuotanto

Tutkimus/kehitys

Konsultointi/valmennus

Koulutus/opetus

Julkishallinto/järjestöt

Markkinointi/mainonta

Asiantuntijatehtävät

Liikenne/kuljetus/ logistiikka

Matkailuala

IT/tietoliikenne

Johtotehtävät

Terveydenhuolto/sosiaaliala

Hotelli- ja ravintola-ala

Yrittäjyys



2. Työpaikan vaihtamisen harkitseminen

Palkkakehityksen varmistaminen on yleisin syy työpaikan vaihtamisen harkitsemiseen. Palkka on harvoin 
ainut syy työpaikan vaihtoon, vaan sen lisäksi on muita sekä vetäviä että työntäviä syitä työpaikan 

vaihtamiseen. Työntekijä etsii uutta suuntaa ja mahdollisuutta hyödyntää osaamistaan monipuolisemmin 
työyhteisössä, johon voi kokea kuuluvansa. 

Työpaikan vaihtamisen syynä on myös johtamiskulttuuri nykyisessä työpaikassa. Työpaikan vaihtamista 
vakavasti pohtivat harkitsevat usein myös kouluttautumista uuteen ammattiin. Tärkeimpiä asioita uudessa 

työpaikassa ovat hyvä ilmapiiri, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä mahdollisuus hyödyntää omaa 
osaamista monipuolisesti.



Suosituimmat toimialat ja työtehtävät

TYÖPAIKAN VAIHTAMISEN HARKITSEMINEN

Asiantuntijatehtävät, 49 %1.

IT/Tietoliikenne, 21 %2.

Asennus /  huolto, 19 %3.

Liikenne / kuljetus, logistiikka, 18 %4.

Teollisuus / tuotanto, 16 %5.

Tekniikka, 16 %6.

Asiakaspalvelu / palvelu, 16 %7.

Johtotehtävät, 14 %8.

Toimistotyö, 13 %9.

Rakennusala, 12 %10

Asiantuntijatehtävät, 38 %1.

Asiakaspalvelu / palvelu, 34 %2.

Toimistotyö, 25 %3.

Terveydenhuolto / sosiaaliala, 24 %4.

Koulutus / opetus, 13 %5.

Myyntitehtävät, 13 %6.

Julkishallinto / järjestöt, 12 %7.

Hotelli- ja ravintola-ala, 12 %8.

Henkilöstöhallinto / rekrytointi, 10 %9.

Matkailuala, 10 %10

% vastaajista, jotka kertovat, että hakeutuisivat seuraaville toimialoille tai tehtäviin



Minkä alan töitä haet tai hakisit?

TYÖPAIKAN VAIHTAMISEN HARKITSEMINEN

1%

3%

4%

5%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

8%

8%

8%

9%

9%

9%

10%

10%

10%

10%

11%

11%

11%

12%

13%

15%

19%

25%

Lainopillinen ala

Kauneudenhoito/hyvinvointi

Lääketeollisuus/farmasia

Vienti/tuonti

Luonnontiede/maa- ja metsätalous

Taloushallinto/tilintarkastus

Suunnittelu

Pankki/rahoitus/vakuutus

Ostotehtävät/hankinta

Rakennusala

Kiinteistöala

Konsultointi/valmennus

Tutkimus/kehitys

Kulttuuri/humanistinen ala

Markkinointi/mainonta

Yrittäjyys

Media/viestintä

Matkailuala

Henkilöstöhallinto/rekrytointi

Vähittäis- ja tukkukauppa

Hotelli- ja ravintola-ala

Tekniikka

Asennus/huolto

Julkishallinto/järjestöt

Teollisuus/tuotanto

Johtotehtävät

Muu

Liikenne/kuljetus/ logistiikka

Koulutus/opetus

Myyntitehtävät

IT/tietoliikenne

Terveydenhuolto/sosiaaliala

Toimistotyö

Asiakaspalvelu/palvelu

% vastaajista, jotka kertovat, että hakeutuisivat seuraaville toimialoille tai tehtäviin



Palkkatoive seuraavassa työpaikassa

TYÖPAIKAN VAIHTAMISEN HARKITSEMINEN

%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Alle 1500 euroa /

kk

1500 - 1999 euroa

/ kk

2000 - 2999 euroa

/ kk

3000 - 3999 euroa

/ kk

4000 - 4999 euroa

/ kk

5000 - 5999 euroa

/ kk

Vähintään 6000

euroa/ kk

Miehet Naiset



Mitkä ovat tärkeimpiä syitä, joiden takia 

harkitset/harkitsisit työpaikan vaihtamista?

TYÖPAIKAN VAIHTAMISEN HARKITSEMINEN

35%

25%

21%

18%

17%

16%

15%

15%

13%

12%

11%

11%

9%

9%

8%

7%

7%

5%

4%

Haluan saavuttaa paremman palkan ja työsuhde-edut

Etsin vaihtelua tai uutta suuntaa työuralleni

Haluan hyödyntää osaamistani monipuolisemmin työssäni

Nykyisessä työpaikassani ei ole mahdollisuutta etenemiseen

Haluan löytää työyhteisön, johon koen kuuluvani

Nykyisen työpaikkani johtamiskulttuurissa on puutteita tai se ei sovi minulle

Haluan vaihtaa alaa

En nauti tai pidä nykyisestä työstäni ja siihen liittyvistä työtehtävistä

Nykyisellä työpaikallani ei ole hyvä työilmapiiri

Nykyisessä työtehtävässäni vastuullani on liian paljon asioita tai niiden…

Haluan työn, jossa on enemmän haasteita

En koe kehittyväni nykyisessä työssäni

Haluan ottaa selkeän harppauksen eteenpäin urallani

En koe nykyistä työtäni merkitykselliseksi

Nykyinen työtehtäväni ei vastaa koulutustani

Määräaikainen työsuhteeni on päättymässä

Nykyisen työnantajani arvot eivät vastaa omiani

Työpaikan vaihtaminen edistää asemaani työnhakijana tulevaisuudessa

Haluan töihin ihailemaani yritykseen



Uudelleen kouluttautuminen

TYÖPAIKAN VAIHTAMISEN HARKITSEMINEN

32 % 
suomalaisista harkitsee kouluttautumista uuteen ammattiin 

50 % heistä 
tavoittelee 
parempaa 

palkkaa

Heistä haluaa 
päivittää tai 
täydentää 

osaamistaan

heistä on haaveena 
on jokin toinen ala 

tai ammatti

50% 41%55 %

Naiset haaveilevat miehiä useammin jostakin toisesta alasta tai ammatista



Työpaikan vaihtamisen harkitseminen

Puhummeko samaa kieltä?

Työnantaja puhuu avoimesta 

työtehtävästä, mutta työntekijä 

rakentaa mielekästä elämää. 

Työnantaja esittelee usein avointa 

työpaikkaa ja työtehtävää sekä  

odotuksiaan työntekijää kohtaan. 

Työntekijä pyrkii taas luomaan 

miellyttävää ja vakaata elämää 

työssä ja työn ulkopuolella. Hän pyrkii 

löytämään työn, jossa voi hyödyntää 

omia vahvuuksiaan tekemällä työtä, 

jonka kokee merkitykselliseksi.



Tärkeät asiat seuraavaa työpaikkaa harkitessa

TYÖPAIKAN VAIHTAMISEN HARKITSEMINEN

19%

38%

50%

53%

59%

62%

62%

65%

65%

66%

66%

68%

70%

72%

73%

74%

76%

77%

77%

79%

84%

88%

% 20% 40% 60% 80% 100%

Yrityksen kansainvälisyys

Ystävän tai työntekijöiden suositukset työpaikasta

Mahdollisuus etenemiseen yrityksessä

Mahdollisuus siirtyä vaativampiin / haasteellisempiin…

Yrityksen hyvä maine

Yhdessä tekeminen ja yhteistyö

Koulutustani vastaava työtehtävä

Yrityksen arvot

Työpaikan tai toimialan innostavat tulevaisuuden näkymät

Johtamiskulttuuri

Yritys toimii vastuullisesti ja läpinäkyvästi

Joustavat työajat ja etätyömahdollisuus tai mahdollisuus…

Työympäristö ja -tilat

Mahdollisuus kehittyä ja oppia uutta

Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn

Työn merkityksellisyys

Työpaikan varmuus

Työturvallisuus ja -hyvinvointi

Hyvä palkka ja työsuhde-edut

Mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksia ja osaamista…

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Hyvä ilmapiiri työpaikalla

Jos olet tai olisit harkitsemassa siirtymistä uuteen työpaikkaan, kuinka tärkeitä seuraavat asiat olisivat sinulle? Asteikko 1-5
% vastaajista, jotka kokevat seuraavat asiat tärkeiksi seuraavaa työpaikkaa valitessa (vastaukset 4+5)



Työn merkityksellisyyden kokeminen tärkeäksi korostuu vanhimpien vastaajien parissa

TYÖPAIKAN VAIHTAMISEN HARKITSEMINEN

Jos olet tai olisit harkitsemassa siirtymistä uuteen työpaikkaan, kuinka tärkeitä seuraavat asiat olisivat 
sinulle? Asteikko 1-5
% vastaajista, jotka kokevat seuraavat asiat tärkeiksi seuraavaa työpaikkaa valitessa (vastaukset 4+5)

83%

78%

73% 75% 75% 76%

67%

62%

74%

68%

84% 84%

74%
76%

75%
73%

68%
72%

70%
67%

87%
84%

79% 80%
77% 78%

72% 72%
74%

70%

91%

85% 85%

78% 78% 79% 78% 79%

71% 71%

92%

86%
82%

76%

81%

73%

83%
80%

73% 73%

%

20%

40%

60%

80%

100%

Hyvä ilmapiiri

työpaikalla

Työn ja vapaa-

ajan tasapaino

Mahdollisuus

hyödyntää omia

vahvuuksia ja

osaamista

monipuolisesti

Hyvä palkka ja

työsuhde-edut

Työturvallisuus ja -

hyvinvointi

Työpaikan

varmuus

Työn

merkityksellisyys

Mahdollisuus

itsenäiseen

työskentelyyn

Mahdollisuus

kehittyä ja oppia

uutta

Työympäristö ja -

tilat

18 - 24 Vuotta 25 - 34 Vuotta 35 - 44 Vuotta 45 - 54 Vuotta 55 - 64 Vuotta



Johtamiskulttuurin kokeminen tärkeäksi korostuu vanhimpien vastaajien parissa, 
kun taas etenemismahdollisuudet korostuvat nuorimpien vastaajien parissa. 

TYÖPAIKAN VAIHTAMISEN HARKITSEMINEN

Jos olet tai olisit harkitsemassa siirtymistä uuteen työpaikkaan, kuinka tärkeitä seuraavat asiat olisivat 
sinulle? Asteikko 1-5
% vastaajista, jotka kokevat seuraavat asiat tärkeiksi seuraavaa työpaikkaa valitessa (vastaukset 4+5)

56%

71%

45%

66%
62%

66%

56% 55%
57% 58%

39%

24%

66%
62%

57%

63% 63%
61%

59% 59%
57% 57%

39%

22%

70%

62%

72%

64%
62%

58%

63%

57%

51% 52%

38%

16%

73%

68%

74%

67%
69%

62% 62%

57%

52%

41%

34%

19%

74%

70%

79%

66%
69% 68%

71%
69%

49%

42%

38%

16%

%

20%

40%

60%

80%

100%

Joustavat työajat ja

etätyö

Yritys toimii

vastuullisesti ja

läpinäkyvästi

Johtamiskulttuuri Työpaikan tai

toimialan innostavat

tulevaisuuden

näkymät

Yrityksen arvot Koulutustani

vastaava työtehtävä

Yhdessä tekeminen

ja yhteistyö

Yrityksen hyvä maine Mahdollisuus siirtyä

vaativampiin /

haasteellisempiin

tehtäviin

Mahdollisuus

etenemiseen

yrityksessä

Ystävän tai

työntekijöiden

suositukset

työpaikasta

 Yrityksen

kansainvälisyys

18 - 24 Vuotta 25 - 34 Vuotta 35 - 44 Vuotta 45 - 54 Vuotta 55 - 64 Vuotta



3. Työpaikan hakeminen

Työpaikkailmoittelu on tavoittava ”media”, se tavoittaa suurimman osan myös heistä, jotka eivät hae 
aktiivisesti uutta työpaikkaa. Oikotie Työpaikat koetaan hyödylliseksi kanavaksi työnhaun kannalta. 
Työpaikkailmoituksesta etsitään toki kiinnostavaa työpaikkaa, mutta sen kautta tunnistetaan myös 

kiinnostavia työrooleja ja kiinnostavia työnantajia sekä seurataan omaa alaa. 

Hyvän työpaikkailmoituksen avulla työnhakija voi arvioida, voiko hän onnistua työnhaussa ja työssä, 
millaista uusi työarki olisi ja kannattaako työnhakuprosessiin ryhtyä taloudellisesta näkökulmasta.



Työpaikkailmoitukset tavoittavat suurimman osan

TYÖPAIKAN HAKEMINEN

55 % 
vastaajista, jotka eivät aktiivisesti hae työpaikkaa, katselee työpaikkailmoituksia

42 % heistä katselee, 
jotta pystyy hakemaan 
erityisen kiinnostavaa 

työpaikkaa

Heistä katselee, 
tietääkseen, mitä 
alalla tapahtuu

Heistä katselee 
kartoittaakseen 

vaihtoehtoja 
mahdollisista työrooleista 

tulevaisuudessa

42% 40%43%

38 % heistä katselee 
kartoittaakseen 

vaihtoehtoja mahdollisista 
työnantajista 

tulevaisuudessa

38%



Työpaikkailmoitusten katseleminen kiinnostavan työpaikan takia, vaikka ei hae 
aktiivisesti uutta työpaikkaa korostuu toisilla toimialoilla

TYÖPAIKAN HAKEMINEN

56 %

Tekniikka

57 %

Kulttuuri- ja 
humanistinen ala

56 %

Media / viestintä

% vastaajista, jotka katselevat työpaikkailmoituksia, vaikka eivät aktiivisesti hae uutta työpaikkaa, katselevat 
niitä,  jotta voisivat hakea erityisen kiinnostavaa työpaikkaa

57%
56%
56%
55%
55%
55%
53%
53%
52%
51%
51%
51%
50%
50%
50%

47%
47%
47%
46%

43%
42%

37%
36%
35%

Kulttuuri/humanistinen ala

Media/viestintä

Tekniikka

Hotelli- ja ravintola-ala

Matkailuala

Vähittäis- ja tukkukauppa

Johtotehtävät

IT/tietoliikenne

Terveydenhuolto/sosiaaliala

Henkilöstöhallinto/rekrytointi

Markkinointi/mainonta

Koulutus/opetus

Teollisuus/tuotanto

Tutkimus/kehitys

Toimistotyö

Julkishallinto/järjestöt

Asiakaspalvelu/palvelu

Asiantuntijatehtävät

Myyntitehtävät

Liikenne/kuljetus/ logistiikka

Konsultointi/valmennus

Kiinteistöala

Yrittäjyys

Asennus/huolto



Tärkeä tieto työpaikkailmoituksessa

TYÖPAIKAN HAKEMINEN

Tietoa siitä, 
millaista 
osaamista 
tehtävään 
vaaditaan

88 %

Tieto 
työpaikan 
sijainnista ja 
toimitiloista

83 %

Tieto 
palkasta

76 %

Tieto siitä, 
millaista 
persoonaa 
tehtävään 
haetaan

74 %

Tarkka 
tehtävänku
vaus ja 
tietoa 
työarjesta

71 %

Tieto 
työnteon 
tavoista ja 
toiminta-
kulttuurista

62 %

Tietoa 
yrityksen 
arvoista, 
kulttuurista 
ja 
ilmapiiristä

57 %

Tietoa 
tiimistä, 
jonka 
kanssa 
tulee 
työskentele
mään

57 %

Tietoa 
työsuhde-
eduista

57 %

Tieto siitä, 
millaisia 
kehittymism
ahdollisuuks
ia ja 
urapolkuja 
yritys 
tarjoaa

52 %

Voinko onnistua tässä haussa ja työssä?

Millaista olisi työarkeni?

Kannattaako hakemiseen ryhtyä?

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat mielestäsi olisi saada tietää heti työpaikkailmoituksessa tai sen tarjoamissa lisätiedoissa avoimeen 

työpaikkaan liittyen hakupäätöksen tekemiseksi? Asteikko 1-5

% vastaajista, jotka pitävät tärkeänä saada tietää työpaikkailmoituksesta (vastaukset 4+5)



Kuinka tärkeinä koet seuraavat asiat tulevassa 

työnhaussa onnistumisesi kannalta?

TYÖPAIKAN HAKEMINEN

2%

2%

2%

2%

2%

4%

3%

3%

3%

9%

10%

4%

5%

5%

7%

6%

6%

7%

8%

8%

16%

16%

22%

25%

26%

26%

29%

31%

32%

32%

37%

40%

40%

37%

35%

40%

38%

40%

40%

38%

37%

36%

24%

23%

35%

33%

28%

27%

23%

20%

20%

20%

15%

11%

11%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

 Haastattelutilanteisiin valmistautuminen ja haastattelutilanteessa onnistuminen

 Juuri kyseiseen työpaikkaan räätälöidyn hakemuksen kirjoittamisen

 Ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja uusien taitojen opetteleminen

 Oman ansioluettelon päivittäminen ja parantaminen

 Toimialaan tai rekrytoivaan yritykseen perehtyminen

 Työnhakuprosessin liittyviin testeihin, tehtäviin ja arvioihin valmistautuminen ja niissä

pärjääminen

 Omien työnhakutaitojen vahvistaminen

 Verkostoituminen ja henkilökohtaisten kontaktien hyödyntäminen työnhaussa

 Erilaisten työnhakuun liittyvien palveluiden ja kanavien hyödyntäminen

 Sparrauksen/ohjauksen saaminen työnhakuun

 Oman ammatillisen profiilin rakentaminen ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa

1 Ei lainkaan tärkeää 2 3 4 5 Erittäin tärkeää



Työpaikan hakeminen

Työnantajakeskeisyydestä

Työmarkkinat ovat olleet työnantajan määrittelemiä. 

Tämä tausta elää vahvasti niin toimintakulttuurissa 

kuin puheessakin. Työnantaja tarjoaa työtä, kun 

työnhakija ”hakee” sitä.  Suomalaisten odotukset 

työnhakuprosessia kohtaan liittyvät useimmin 

työnhakijan ajan tasalla pitämiseen sekä työnhakijan 

hakemiseen käyttämän ajan ja vaivan 

kunnioittamiseen. 

Mitä kovempi kilpailu työntekijöistä on, sitä enemmän 

työnantaja on alkanut pohtimaan, kuinka hän toimii 

suhteessa työnhakijaan ja erottautuu kiinnostavana 

työnantajana.  Asetelma muuttuu: Työnantaja hakee 

työntekijää ja toivoo, että työntekijä löytää heille.



Hyödylliset työnhaun kanavat

TYÖPAIKAN HAKEMINEN

Mol.fi

59 %

Oikotie 
Työpaikat

41 % Monster

35 %

Kunta-
rekry

33 %

Työ- ja 
elinkeino-
toimisto

30 %

Duunitori

27 %
Valtiolle.fi

25 %

Sanoma-

lehdet

24 %
LinkedIn

22 %
Facebook

20 %

Henkilöstö

vuokraus/

palvelu-

yritys

20 %

Kuinka hyödyllisinä koet tai kokisit työnhakutilanteessa seuraavat palvelut tai sivustot 
työnhakusi kannalta? Asteikko 1-5
% vastaajista, jotka kokevat hyödylliseksi kanavaksi työnhaun kannalta (4+5)



Kuinka hyödyllisinä koet tai kokisit työnhakutilanteessa seuraavat 

palvelut tai sivustot työnhakusi kannalta? Somekanavat

SUOMALAISET TYÖNHAKIJOINA

31%

32%

42%

46%

45%

46%

58%

59%

59%

17%

20%

21%

23%

25%

23%

21%

20%

20%

29%

28%

26%

21%

21%

23%

15%

16%

17%

15%

14%

8%

8%

6%

5%

4%

3%

3%

8%

7%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

LinkedIn

Facebook

Google+

Instagram

Youtube

Twitter

Snapchat

Pinterest

Jodel

1 Ei lainkaan tärkeää

2

3

4

5 Erittäin tärkeää



Nuoret kokevat Youtuben ja Instagramin hyödyllisiksi 

työnhaun kannalta

TYÖPAIKAN HAKEMINEN

% 18-24-vuotiaista vastaajista, jotka kokevat seuraavat kanavat hyödyllisiksi työnhaun kannalta

Youtube17% Instagram16%



4. Tulevaisuuden työ

Suomalaiset uskovat, että seuravan viiden vuoden aikana oman työn määrä kasvaa, työtehtävien sisältö 
muuttuu ja työ muuttuu vaativammaksi. Työelämän tulevaisuus kiteytyy uuden oppimiseen ja 

omaksumiseen. 44 % arvioi, että uuden oppimisen vaatimus vaikuttaa paljon itseen ja omaan työhön 
tulevina vuosina. Työpaikan vaihtaminen on mielekäs tapa kehittää omaa ammattitaitoa erityisesti 

vakavasti työpaikan vaihtamista harkitsevien näkökulmasta. Hyvä työnhakuprosessi auttaa kehittymään ja 
oppimaan uutta.



Muutokset omassa työssä 5 v. aikana

TULEVAISUUDEN TYÖ

Työn määrä

kasvaa

36 %

Työtehtäväni sisältö 
muuttuu

31 %

Työni muuttuu 
vaativammaksi

28 %

Teknologia helpottaa 
työni tekemistä

23 %

Työtehtäväni 
osaamisvaati-

mukset muuttuvat 
merkittävästi

15 %

Millaisia muutoksia uskot omassa työssäsi tapahtuvan seuraavan viiden 
vuoden aikana?
% vastaajista, jotka uskoo muutoksen tapahtuvan omassa työssä seuraavan 
viiden vuoden aikana



Omien työtehtävien katoaminen ei huoleta lyhyellä 

aikajänteellä

TULEVAISUUDEN TYÖ

Työtehtävä korvautuu 
toisella tai häviää

14 %

Nykyisten työtehtävien 
vähentyminen 

automatisoitumisen 
myötä

16 %

Nykyisten 
työtehtävien 
ulkoistaminen 

yrityksestä

15 %

Nykyisten 
työtehtävien 

siirtyminen ulkomaille

12 %

Kuinka paljon arvioit seuraavien asioiden vaikuttavan sinuun ja työhösi seuraavien 
viiden vuoden aikana? Asteikko 1-5
% vastaajista, jotka uskoo muutoksen tapahtuvan omassa työssä seuraavan viiden 
vuoden aikana (vastaukset 4+5)



Tulevaisuuden työ

Työelämän vaatimukset 

kiteytyvät uuden oppimiseen

Työtä määrittää niin nyt kuin 

tulevaisuudessakin uuden oppimisen 

ja omaksumisen edellytys. Uusi työ on 

mahdollisuus uuden oppimiseen.



Itseen ja omaan työhön vaikuttavat kehityspolut

TULEVAISUUDEN TYÖ

Digitalisoituminen ja 
uudet sähköiset 
työskentelytavat

35 %

Verkostoitumisen ja 
verkostoissa 

toimimisen merkitys

33 %

Keikka/projekti-
tyyppisen työn 
lisääntyminen

28 %

Alanvaihto, 
uudelleen 

kouluttautumisen 
tarve

25 %

Yrittäjyys 
uravaihtoehtona

20 %

Kuinka paljon arvioit seuraavien asioiden vaikuttavan sinuun ja työhösi seuraavien viiden vuoden aikana? Asteikko 1-5

% vastaajista, jotka arvioivat asioiden vaikuttavan itseen ja omaan työhön (vastaukset 4+5)



Mielekkäimmät tavat kehittää omaa ammattitaitoa 

tulevaisuudessa

TULEVAISUUDEN TYÖ

3%

8%

9%

11%

11%

11%

12%

13%

13%

13%

14%

17%

17%

23%

25%

26%

34%

Ei mitään edellisistä

Mahdollisuus saada oma coach, mentori tai uraohjaaja

En osaa sanoa

Päätoiminen opiskelu oppilaitoksessa

Työnkierto nykyisessä työpaikassa

Nykyisen/viimeisimmän työnkuvan muokkaaminen

Sivutoiminen työskentely päätyön ohessa

Päätoiminen tai opintovapaalla opiskelu

Ammatillisessa verkostossa tapahtuva oppiminen

Uusi projekti / hanke nykyisessä työpaikassa

Harrastuksen tai vapaaehtoistyön kautta oppiminen

Oppisopimus

Uusi työtehtävä nykyisessä työpaikassa

Itseopiskelu esimerkiksi internetissä

Koulutus nykyisessä työpaikassa

Työpaikan vaihtaminen

Täydennyskoulutus työn ohessa

Jos sinulla olisi mahdollisuus, mitkä seuraavista olisivat mielekkäimpiä tapoja kehittää ammattitaitoasi 
tulevaisuudessa?
% vastaajista, jotka kokevat mielekkäimmiksi tavoiksi kehittää ammattitaitoaan tulevaisuudessa



Neuvoja rekrytoijalle

NÄIN SUOMI HAKEE TÖITÄ

Auta työnhakijaa 
kuvittelemaan, 
millaista hänen 

elämänsä olisi sinun 
palveluksessasi.

Hyödynnä 
työpaikkailmoitus 
työnantajabrändin 

rakentamiseen

1. 2. 3. 4.

5.

Tee hakeminen helpoksi 
ja säästä sekä 

työnhakijan että sinun 
aikaasi. Auta hakijaa 

arvioimaan jo 
ilmoituksen perusteella, 

voisiko hän onnistua 
työssä

Pidä työnhakija ajan 
tasalla! 

Arvosta työnhakijan 
hakuprosessiin 

käyttämää aikaa ja 
vaivaa.

Auta työnhakijaa 
kehittymään. Positiivisella 

kokemuksella työnhakijaa ei 
menetetä kokonaan. Oikea 
aika voi tulla myöhemmin. 
Hän kertoo sinusta myös 

eteenpäin.




