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EVAn ARVO- ja ASENNETUTKIMUS:  
TYÖELÄMÄN KULTTUURIVALLANKUMOUS? 
 

Suomalaiset eivät ole valmiita tekemään nykyistä enemmän töitä. Vaikka valtaosa 

töissä olevista onkin tyytyväinen työhönsä, vapaa-aikaa toivotaan lisää. Vapaa-

ajan arvostus on korostetun suurta nuoremmilla ikäryhmillä, joille työ myös 

merkitsee kaikilla tavoilla mitattuna vähemmän kuin vanhemmalle väestönosalle. 

”Mikäli nuoremmat ikäluokat säilyttävät työhön liittyvät arvonsa, edessä voi olla 

työelämän kulttuurivallankumous, jonka kohtaaminen edellyttää 

päätöksentekijöiltä uudenlaista ajattelua”, toteaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka 
Haavisto. 
 

Työ merkitsee suomalaisille ennen muuta toimeentuloa, sosiaalisia suhteita sekä 

oman identiteetin ja osaamispääoman rakentamista. Työsuhteen vakinaisuus ja 

varmuus ovat kuitenkin tärkeämpiä kuin suuri palkka, korkea status tai 

urakehitysmahdollisuudet. Perinteiset käsitykset työnteon suuresta itseisarvosta tai 

työnteosta jokaisen velvollisuutena vetoavat nykysuomalaisiin vähemmän.  

 

Työelämän ennustetaan muuttuvan lähitulevaisuudessa entistä hektisemmäksi ja 

eläke-ehtojen kiristymistä pidetään miltei väistämättömänä.  Nykyeläkeläisten 

työkunto nähdään varsin hyvänä, mutta halukkuus eläkkeelle jäämisen 

myöhentämiseen on silti vähäistä. Tästä huolimatta työurien uskotaan 

tulevaisuudessa tavalla tai toisella pitenevän. 

 

Talouskriisin edetessä suomalaisten arvo- ja asennemaisema on muuttunut vuoden 

takaisesta. Talouskasvun arvostus on toipunut ja toisaalta esimerkiksi 

ilmastonmuutoksen merkittävyyttä ja uhkaavuutta korostetaan selvästi aiempaa 

vähemmän. EVAn mittauksissa jo vuosi sitten havaittu käänne kohti viileämpiä 

maahanmuuttoasenteita saa jatkoa.  

 

Kaikki nämä tulokset selviävät Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn tuoreesta arvo- 

ja asenne-tutkimuksesta ”Työelämän kulttuurivallankumous”.  

 
Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa EVAn verkkosivulla www.eva.fi. 

 

 
Lisätietoja: 
 
Tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, EVA 
puh. (09) 6869 2033, gsm 050 331 3823 
sähköposti ilkka.haavisto@eva.fi  
 



 

Tausta tietoa tutkimuksesta: 
 

Raportin tulokset perustuvat 3172 henkilön antamiin vastauksiin. Tiedot on kerätty 

19.1. – 26.2.2010 välisenä aikana. Vastaajat edustavat koko maan (pl. 

Ahvenanmaa) 18-70–vuotiasta väestöä. Vaikka tutkimuksen pääteemana on 

suhtautuminen työhön, kohdehenkilöinä ovat kaikki suomalaiset, eivät vain työssä 

olevat. Tutkimusaineisto on rakenteeltaan edustava. Tulosten luottamusväli eli ns. 

virhemarginaali on koko aineiston tasolla 1-2 prosenttiyksikköä kumpaankin 

suuntaan. Kyselylomake suorine vastausjakaumineen esitetään raportin liitteenä. 

Tutkimuksen tiedonkeruusta vastasivat Taloustutkimus Oy ja Yhdyskuntatutkimus 

Oy. Tilastollisesta analyysistä vastasi aiempaan tapaan Yhdyskuntatutkimus Oy. 

Tutkimusaineisto luovutetaan kokonaisuudessaan Tampereen yliopiston yhteydessä 

toimivaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD). Tietoarkisto luovuttaa 

EVA-aineistoja edelleen tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön. 


