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Mitä tutkimme? 

• Ilmarisen tutkimuksessa selvitettiin, 
miten suomalaiset suhtautuvat  
tulevaisuuden työelämään ja omaan 
työkykyynsä. 

• Tutkimukseen vastasi 1 000 iältään 
18–60-vuotiasta henkilöä. Otos vastaa 
Suomen työikäistä väestöä 
suuraluetasolla iän ja sukupuolen 
mukaisesti. 

• Tutkimuksen toteutti Innolink Research
Oy verkkokyselynä elokuussa 2020. 
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Suomen työikäisen väestön työkyky 
on nyt ja tulevaisuudessa hyvä
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Arvio työkyvystä tällä hetkellä

Arvio työkyvystä 5 vuoden
kuluttua

Ikä, koulutus ja 
tulevaisuuden 

usko ovat 
keskeisiä tekijöitä 

työkyvyn 
itsearviossa.

Nuoret, korkeasti koulutetut 
ja tulevaisuuden 

työelämästä innostuneet 
näkevät työkykynsä muita 

paremmaksi.

Ilmarisen tilaama ja Innolink Research Oy:n toteuttama verkkokysely 18-60-vuotiaille suomalaisille elokuussa 2020, N = 1 000.
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Uusien asioiden oppiminen ja psyykkinen kuormittavuus 
lisääntyvät – matkustaminen vähenee

Mitä muutoksia tulevaisuuden työelämä tuo 5 vuoden kuluttua?
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Ilmarisen tilaama ja Innolink Research Oy:n toteuttama verkkokysely 18-60-vuotiaille suomalaisille elokuussa 2020, N = 1 000. Otos vastaa Suomen työikäistä väestöä suuraluetasolla iän ja sukupuolen mukaisesti.
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Erityisesti nuoret näkevät työn merkityksellisyyden ja 
tiimityöskentelyn lisääntyvän

Mitä muutoksia tulevaisuuden työelämä tuo 5 vuoden kuluttua?
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Ilmarisen tilaama ja Innolink Research Oy:n toteuttama verkkokysely 18-60-vuotiaille suomalaisille elokuussa 2020, N = 1 000. Otos vastaa Suomen työikäistä väestöä suuraluetasolla iän ja sukupuolen mukaisesti.
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Moni ei usko tarvitsevansa keskeisiä osaamisia 
kuin korkeintaan jonkin verran enemmän

Ilmarisen tilaama ja Innolink Research Oy:n toteuttama verkkokysely 18-60-vuotiaille suomalaisille elokuussa 2020, N = 1 000. Otos vastaa Suomen työikäistä väestöä suuraluetasolla iän ja sukupuolen mukaisesti.

6

0

25

50

75

Moni-
mutkaisten
ongelmien
ratkaisu

Kyky
sopeuttaa
ajattelua

Harkinta- ja
päätöksen-
tekokyky

Luovuus Neuvottelu-
taidot

Kriittinen
ajattelu

Palvelu-
asenne

Yhteistyö
muiden
kanssa

Tunneäly Ihmisten
johtaminen

Melko paljon tai erittäin paljon enemmän Hieman tai jonkin verran enemmän Ei enempää



IL
M

A
R

IN
E

N

Miltä näyttää tulevaisuuden työelämä ja työkyky?
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45 % 
työikäisistä 

suomalaisista uskoo, 

että työn psyykkinen 

kuormittavuus 

lisääntyy. 

7,6
on arvio, jonka 

suomalaiset antavat 

omalle työkyvylleen tällä 

hetkellä (asteikolla 1-10). 

Oman työn 

tulevaisuus pelottaa 

joka kolmatta.

56 % 
suomalaisista uskoo 

työelämän murroksen 

vahvistuvan.

Joka toinen 
uskoo siihen, että 

uusien asioiden 

oppiminen ja uusien 

ratkaisujen löytäminen 

lisääntyvät.

Itseohjautuvuutta 

tarvitaan paljon nykyistä 

enemmän, uskoo 30 % 

suomalaisista.

Puolet suomalaisista 

uskoo, että 

monimuotoisuus 

lisääntyy työelämässä.

40 % 
on innostunut työnsä 

tulevaisuudesta.

Kansainvälinen työ 

lisääntyy, mutta työssä 

matkustaminen 

vähenee.

42 % 
uskoo, että kiireessä 

työskentely lisääntyy. 

Nuoret ovat 

innostuneimpia 

työnsä 

tulevaisuudesta. 

57 %
uskoo oman 

osaamisensa riittävän 

viiden vuoden kuluttua.  

Joka neljäs 
varautuu siihen, että 

oma työ saattaa 

kadota kokonaan 

seuraavan kymmenen 

vuoden aikana. 

Ilmarisen tilaama ja Innolink Research Oy:n toteuttama verkkokysely 18-60-vuotiaille suomalaisille elokuussa 2020, N = 1 000. Otos vastaa Suomen työikäistä väestöä suuraluetasolla iän ja sukupuolen mukaisesti.
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Mitä osaamista tarvitaan viiden vuoden kuluttua 
työelämässä paljon nykyistä enemmän? 
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Harkinta- ja 

päätöksentekokyky

Tätä mieltä on 

26 % 

suomalaisista.

Monimutkaisten 

ongelmien 

ratkaiseminen

Tätä mieltä on 28 % 

suomalaisista. 

Itseohjautuvuus

Tätä mieltä on 

30 % 

suomalaisista. 

Ilmarisen tilaama ja Innolink Research Oy:n toteuttama verkkokysely 18-60-vuotiaille suomalaisille elokuussa 2020, N = 1 000. Otos vastaa Suomen työikäistä väestöä suuraluetasolla iän ja sukupuolen mukaisesti.

Neuvottelu-

taidot

Tätä mieltä on 

25 % 

suomalaisista. 
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Miten työelämä muuttuu vuoteen 2025 mennessä?

Ilmarisen tilaama ja Innolink Research Oy:n toteuttama verkkokysely 18-60-vuotiaille suomalaisille elokuussa 2020, N = 1 000. Otos vastaa Suomen työikäistä väestöä suuraluetasolla iän ja sukupuolen mukaisesti.
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• Työn psyykkinen 

kuormittavuus ja 

kiireessä työskentely 

lisääntyy 

• Kuukausittainen 

työmäärä kasvaa 

• Riittämättömyyden 

tunne kasvaa

• Uusien asioiden 

oppiminen lisääntyy

• Uusien ratkaisujen 

löytäminen lisääntyy 

• Työn 

merkityksellisyyden 

tunne kasvaa 

• Kansainvälinen työ 

lisääntyy

• Työssä 

matkustaminen 

vähenee



Parempaa työelämää

Ilmarinen.fi 

Kiitos


