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Tavoitteena oli tutkia pääkaupunkiseudun 50–59-vuotiaiden akateemisesti koulutettujen 
työttömien työnhakijoiden työnhakuun liittyviä haasteita, asenteita ja ohjauksen tarvetta 
lokakuussa 2013. Tutkimuksen lähtökohtana oli olettamus, että sosiaalisen median käyttö 
työnhaussa itsensä markkinoimiseen on 50+-vuotiaille haastavaa.  
 
Työnhakua tarkasteltiin makro-, prosessi- ja yksilötasolla. Makrotasolla tarkasteltiin työ-
paikkojen kysyntää ja tarjontaa, prosessitasolla kuvattiin erityisesti työnhakuprosessin al-
kuvaiheiden muutosta 2000-luvulla tutkimuksen kohderyhmän näkökulmasta. Muutokseen 
ovat vaikuttaneet etenkin Internet, sosiaalinen media ja verkostojen tärkeyden korostumi-
nen työnhaussa. Yksilötasolla tarkasteltiin asioita, joiden voidaan olettaa vaikuttavan 50–
59-vuotiaiden akateemisesti koulutettujen työttömien työnhakijoiden työnhakuun.  
 
Tutkimuksen empiirisessä osassa kysyttiin tutkimuksen kohderyhmään kuuluvilta työttömil-
tä itseltään työnhakuun liittyviä haasteita, asenteita ja ohjauksen tarvetta.  Tämän lisäksi 
selvitettiin ammattilaisten uraneuvojien näkemyksiä samoista asioista. Työttömiä haasta-
teltiin puhelimitse ja sähköinen kysely lähetettiin uraneuvojille. 
 
Haastattelun ja kyselyn tulokset tukevat aiempaa oletusta siitä, että itsensä markkinoimi-
nen, etenkin sosiaalisessa mediassa on kohderyhmän edustajille vaikeaa. Uraneuvojat 
näkivät kohderyhmällä olevan vaikeuksia myös oman osaamisen tunnistamisessa ja oman 
osaamisensa ajantasaisuuden argumentoinnissa sekä itseluottamuksen puutteen. Haasta-
teltavat mainitsivat haasteeksi myös tiedon saannin työpaikoista, piilotyöpaikoista ja yli-
päänsä työpaikkojen vähyyden. Tulosten mukaan 50+-vuotiaat suhtautuvat positiivisesti 
työntekoon. Haastateltavien asenteessa työnhakua kohtaan tuli esille sitkeys ja peräänan-
tamattomuus, vaikka itse työnhakua haastateltavat luonnehtivatkin työlääksi ja turhautta-
vaksi. Ammattilaisten vastauksista voisi päätellä, että kohderyhmä hyötyisi ohjauksesta, 
jossa opetetaan löytämään työnhakuun oikeat sosiaalisen median kanavat omalla ammat-
tialalla ja opetetaan miten niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti. Tutkimuksen tulosten pe-
rusteella voidaan päätellä, että tämän kohderyhmän uudelleentyöllistymistä voitaisiin aut-
taa tarjoamalla heille monipuolisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä ryhmä- ja ver-
taistukea. 

Avainsanat Työnhaku, työtön, työnhakija, akateeminen, 50+-vuotias 
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The goal of this thesis was to discover what challenges, attitudes and counseling needs 
existed among unemployed jobseekers that were over fifty years old, had a university de-
gree and lived in Helsinki metropolitan area in October 2013.  It was assumed that using 
social media in job seeking would be difficult for this target group.  
 
The research examined the job seeking at three different levels: macro level, process level 
and individual level. The macro level covered demand and supply view point. The process 
level illustrated the change in a job seeking process in the 21st century, due to internet and 
social media. This change was examined from the target group’s perspective. In the indi-
vidual level, various factors influencing the target group’s job seeking were presented.  
 
In the present qualitative empirical study, randomly selected members of the target group 
were interviewed about the challenges in job seeking, their attitudes towards work and job 
seeking and their need for career counseling. In addition a survey was carried out for ca-
reer counselors asking for their opinions of the same topics that were previously asked 
from the interviewees. The members of the target group were interviewed by phone and 
the survey was electronically sent to the selected career counselors.   
 
The results of the empirical study support the previous assumption that self-promotion, 
especially in social media, is a challenge for the members of the target group. According to 
the career counselors, the target group had difficulties in recognizing their competence, 
skills and their ability to speak for one’s up-to-date skills and competence. They also men-
tioned the lack of self-esteem as a challenge. The members of the target group that were 
interviewed mentioned that it is challenging to find jobs and locate hidden job opportuni-
ties. According to the results, over 50-year-old job seekers have a positive attitude toward 
work and their attitude towards job seeking is persistent and resilient, despite the fact that 
they describe job seeking as a tedious and frustrating activity.  According to the career 
counselors, the target group would benefit from counseling that teaches how to find the 
right social media channels in their own field and how to use those efficiently. Based on 
the results, it can be said, that the target group’s re-employment could be helped if they 
were offered versatile counseling services and group and peer support.  
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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite 

 

Opinnäytetyöni käsittelee 50+-vuotiaiden akateemisen koulutuksen saaneiden työttö-

mien työnhakijoiden työnhaun haasteita, asenteita ja ohjauksen tarvetta. Olen itse val-

mistumassa ammattikorkeakoulusta, ja minua askarruttaa jo oman akateemisen työ-

urani alussa sen mahdollinen pituus. 

 

50+-vuotiaita akateemisen koulutuksen saaneita työntekijöitä on irtisanottu Suomessa 

suuria määriä viime vuosina. EU:n teemavuosi lisäsi kiinnostustani aiheeseen. Vuosi 

2012 oli Euroopassa aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden 

teemavuosi. Vuonna 2013 Suomessa on käyty vilkasta keskustelua työurien pidentä-

misestä. Julkisuudessa on ollut paljon keskustelua nimenomaan yli 50-vuotiaiden uu-

delleentyöllistymisen haasteista. Jopa pääministeri Katainen on todennut, että yhteis-

kunnan arvot eivät ole kunnossa, jos yli 50-vuotiaat eivät työllisty. (Yle Uutiset 2013.) 

 

Minua kiinnostaa myös sosiaalinen median käyttö rekrytoinnissa, koska se näyttää 

yleistyvän nopeasti ja siksi halusin opinnäytetyössäni käsitellä myös sosiaalista medi-

aa. Pohdin opinnäytetyön aihetta ja näkökulmaa pitkään, sillä en heti keksinyt, miten 

yhdistäisin edellä mainitut kaksi aihepiiriä luontevalla tavalla. Löysin ratkaisun ammatti-

laisten yhteisöpalvelun (Linkedin) kautta. Liityin Linkedin-palvelussa ryhmään, jonka 

nimi on Sosiaalinen media rekrytointikanavana. Tein kyselyn verkoston jäsenille. Ky-

syin rekrytoinnin ammattilaisten mielipidettä siitä, miten 50+ vuotiaat akateemiset työn-

hakijat voisivat parhaiten hyödyntää sosiaalista mediaa työnhaussa. Sain kyselyyni 

vain kolme vastausta, mutta yksi vastaus auttoi minua löytämään opinnäytetyön tutki-

muksen aiheen ja oman näkökulmani siihen. 

 

Vastauksen antoi Kari, joka kertoi mielipiteenään, että 50+-vuotiaiden suurin haaste 

sosiaalisen median käytössä työnhaussa on itsensä brändäys. Kari näkee ongelman 

johtuvan kasvatuksesta. Hän toteaa ikäpolvensa edustajana (50+-vuotiaana), että kun 

on kasvatettu "nöyräksi", on hankalaa muuttaa asennetta itsensä mainostamiseen. 

Vaatimattomuus näkyy myös Karin kommentissa: ”ainakin itsestä on hyvin hankalaa 

tuoda julki sitä, että taidan ihan oikeasti osata jotakin." Toisena haasteena Kari näkee 
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sen, että hänen ikäryhmällään on erilainen suhde yksityisyyteen ja sen varjelemiseen 

kuin esimerkiksi diginatiiveilla. 

 

Selvittelin ikäluokan suhtautumista vaatimattomuuteen myös lukuisilla keskusteluilla yli 

50-vuotiaiden kanssa. Monet heistä kertoivat, että heitä oli jo lapsena kasvatettu sa-

nanlaskuilla, joiden tarkoituksena oli estää liikaa ylpistymistä tai itsekehua. Tyypillisiä 

sananlaskuja olivat esimerkiksi ”Vaatimattomuus kaunistaa” ja ”Oma kehu haisee”. 

Eräs henkilö kertoi saaneensa opastusta, että akateemisesta tutkinnosta ja muusta 

akateemisesta menestyksestä ei kannata liikaa puhua kotikylässä eikä sukulaisille, 

muuten saattaa saada maineen ihmisenä, joka on itseään täynnä. 

 

Päätin huomioida myös tutkimukseni kohderyhmän taustan tutkimuksessani. Tutkimuk-

sen lähtökohtana oli olettamus, että sosiaalisen median käyttö työnhaussa itsensä 

markkinoimiseen ja kehumiseen on 50+-vuotiaille haastavaa. Se on haastavaa myös 

siksi, koska tyypillisellä kohderyhmän edustajalla ei ole välttämättä paljoakaan koke-

musta sosiaalisesta mediasta yleensä ja harva heistä on käyttänyt sosiaalista mediaa 

työnhaussa ennen työttömyyttään. Tässä opinnäytetyössä ei keskitytä sosiaaliseen 

mediaan rekrytoinnissa, vaan pääasiana ovat akateemisten 50+-vuotiaiden työttömien 

työnhakijoiden haasteet, asenteet ja ohjauksen tarve työnhaussa. 

 

Pitkäaikainen työttömyys vaikuttaa akateemisesti koulutettujen elämään ja loppuelä-

män laatuun sillä voi olla suuri vaikutus. 50+-vuotiaiden eläke on vaarassa jäädä huo-

mattavasti alle heidän alkuperäisten odotustensa, jolleivät he onnistu saamaan pitkä-

kestoisia työsuhteita ennen eläköitymistään. Tämä lisää riskiä siitä, että osalle yli 50-

vuotiaista pitkään työttöminä olleista tulee erilaisia ongelmia, joista he eivät selviä ilman 

yhteiskunnan apua. Yksilön kannalta työttömyys, varsinkin pitkäaikainen sellainen, 

saattaa lisätä hänen riskiään syrjäytyä, masentua, sairastua tai velkaantua. 

 

Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli työttöminä lähes 100 000 yli 50-vuotiasta, ja heistä 

vain osa oli akateemisia (Jäske 2013). Tässä opinnäytetyössä keskitytään kuitenkin 

vain akateemisiin työttömiin, joiden voidaan olettaa pystyvän tuottavaan ”aivotyöhön” 

yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyväksi vielä 10–15 vuoden ajan. 

 

Akateeminen työttömyys on suhteellisen uusi ilmiö, eikä laajoja tutkimuksia aiheesta 

ole vielä julkaistu. Yli 50-vuotiaiden akateemisten työnhaussa kokemia haasteita ei ole 
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Suomessa tutkittu siitä näkökulmasta, joka tässä opinnäytetyössä otetaan.1 Tällä tutki-

muksella ei ole toimeksiantajaa. Ryhdyin tutkimaan asiaa itsenäisesti, koska vaikeasti 

työllistyvät ryhmät kiinnostavat minua ammatillisesti. Nuorena pohdin myös nuorison 

tulevaisuuden näkymiä. Miten hyvinvointiyhteiskunta selviää, jos esimerkiksi työkykyi-

set ihmisryhmät eivät saa Suomessa töitä vaan joutuvat syystä tai toisesta paitsioon 

työmarkkinoilla? Onko meidän nuorempienkin kohdattava työttömyys jo 50-vuotiaana 

vai uurastammeko töitä vielä yli 70-vuotiaana? Miksi kannattaisi opiskella vuosia kor-

keakoulussa, jos työnsaanti näyttää kangertelevan jo 50-vuotiaana? Kannattako jäädä 

Suomeen, jos ulkomailla saa tehdä pidempään töitä? 

 

1.2 Tutkimusongelma, tutkimusmenetelmät ja rajaus 

 

Tavoitteena on selvittää pääkaupunkiseudun 50–59-vuotiaiden akateemisesti koulutet-

tujen työttömien työnhakijoiden työnhakuun liittyviä haasteita, asenteita ja ohjauksen 

tarvetta. Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan haasteilla asioita, jotka ovat kohderyhmälle 

vaikeita työnhaussa. "Asenteella tarkoitetaan myönteistä tai kielteistä arviota kohteesta, 

josta meillä on jonkinlainen mielikuva.” (Lahikainen & Pirttilä-Backman 2007,180.) Oh-

jauksen tarpeella puolestaan tarkoitetaan kohderyhmän tarvetta saada heille kohden-

nettuja työllistymistä edistäviä palveluja. 

 

Lähestyin aihetta sillä oletuksella, että Karin kommentissa esiintyvät vaikeudet ja asen-

teet ovat tyypillisiä 50+-vuotiaalle akateemiselle työttömälle. Oletan siis, että kasvatuk-

sella juurrutettu vaatimattomuus ja yksityisyyden tarve saattavat haitata työnhakua so-

siaalisessa mediassa. 

 

Päädyin tekemään kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen. Tuomi ja Sarajärvi totea-

vat laadullisesta tutkimuksesta terminä sen olevan eräänlainen sateenvarjo, jonka alla 

on monenlaisia laadullisia tutkimuksia (Tuomi & Sarajärvi 2004,7). Hirsijärvi, Remes ja 

Sajavaara pitävät laadullisen tutkimuksen lähtökohtana todellisen elämän kuvaamista. 

He myös korostavat tutkittavan todellisuuden moninaisuutta. (Hirsijärvi & Remes & Sa-

javaara 2004, 152.) Toisaalta Alasuutarin mukaan ihmistieteiden menetelmiä ei pidä 

jakaa kahtia kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin, vaan niitä voidaan tarkastella pikemminkin 

tutkimuksen tekemisen ideaalimalleina ja erotella tutkimukset sen perusteella. Toisissa 

                                                

1
 Tietokannoista ei löytynyt aiheesta tutkimuksia. Myöskään Akavan tutkijan Soikkelin ja Teknii-

kan Akateemisten vastaavan tutkijan Bairohin tiedossa ei ollut vastaavia tutkimuksia. Asiaa 
tiedusteltu marraskuussa 2013. 
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tutkimuksissa tavoitellaan lähinnä luonnontieteelliseen koeasetelmaan ja toisilla tutki-

musmenetelmillä pyritään arvoitusten ratkaisemiseen. (Alasuutari 2011, 32.) Alasuuta-

rin mukaan kvalitatiiviselle aineistolle ominaisina piirteinä voidaan pitää sen ilmaisullista 

rikkautta, monitasoisuutta ja kompleksisuutta (Alasuutari 1994, 75). Tässä opinnäyte-

työssä pyrin antamaan vastaajille mahdollisuuden ilmaisulliseen rikkauteen. 

 

Katsoin parhaaksi lähestyä aihetta kahdella eri tavalla. Halusin kuulla työttömiltä itsel-

tään heidän omia kokemuksiaan. Tämän lisäksi halusin selvittää ammattilaisten ura-

neuvojien näkemyksiä samoista asioista. Päädyin tekemään puhelinhaastatteluja työt-

tömille ja sähköisen kyselyn uraneuvojille. Haastattelun ja kyselyn tuloksista ei voi tun-

nistaa vastaajan henkilöllisyyttä. Näin suojeltiin vastaajien yksityisyyttä ja parannettiin 

mahdollisuuksia saada vastaajat kommentoimaan kysymyksiä vapaammin. 

 

Valitsin puhelinhaastattelun lähestymistavaksi, koska työttömyys on monille aiheena 

arka. Kuulan mukaan on tärkeää kunnioittaa yksilöiden itsemääräämisoikeutta ja tarjota 

riittävästi pohjatietoa tutkimuksesta, jotta tutkimukseen osallistujat voivat tehdä päätök-

sen osallistua vapaaehtoisesti tutkimukseen. (Kuula 2006, 61–62). Mahdollisille haas-

tateltaville kerrottiin ensin haastattelun tulevan Metropolian ammattikorkeakoulun opin-

näytetyötä varten ja sitä varten etsittiin vapaaehtoisia henkilöitä anonyymiin puhelin-

haastatteluun. Haasteltaville tarjottiin mahdollisuus osallistua haastatteluun saman pu-

helun aikana tai erikseen sovittuna aikana. Tällä tavalla kunnioitettiin haastateltavien 

itsemääräämisoikeutta ja annettiin heille mahdollisuus harkita osallistumistaan haastat-

teluun tai kieltäytyä haastattelusta. Halusin puhelinhaastattelulla antaa haastateltaville 

mahdollisuuden puhua niin vapaasti kuin he halusivat, heille parhaiten sopivana aika-

na, heille parhaiten sopivassa paikassa. Haastattelin asian selvittämiseksi lokakuussa 

2013 työttömänä olevia aktiivisia työnhakijoita. Haastateltavat poimittiin satunnaisesti 

Linkedin-palvelusta heidän profiilinsa perusteella. Haastattelut antoivat viisi henkilöä, 

joista naisia oli kaksi ja miehiä kolme. 

 

Sähköinen kysely lähetettiin pääkaupunkiseudulla työskenteleville 20 uraneuvojalle, 

joiden oletettiin internetissä olevan tiedon perusteella tuntevan akateemisten 50+-

vuotiaiden työttömien työnhaun haasteita. Ammattilaisten joukossa oli viisi henkilöä, 

jotka työskentelivät pääkaupunkiseudun TE-toimistossa akateemisten työnhakijoiden 

parissa. Lisäsi kysely lähetettiin viiden eri uraneuvontaa tai työnhakuvalmennusta tai 

molempia tarjoavan yrityksen uraneuvojille sekä seitsemälle uraneuvojalle, uraohjaajal-
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le tai uravalmentajalle, jotka toimivat akateemisten etujärjestöissä. Jatkossa heitä kaik-

kia kutsutaan tässä opinnäytetyössä uraneuvojiksi. 

 

Empiirisen osan haastateltavien valinnassa päädyin rajaamaan kohderyhmän maantiel-

lisesti pääkaupunkiseudulla tai kehyskunnissa asuviin 50–59-vuotiaiden akateemisesti 

koulutettuihin henkilöihin. Työ- ja elinkeinoministeriö määrittelee henkilön työssäkäynti-

alueeksi hänen asuinpaikastaan 80 kilometrin etäisyydelle ulottuva alueen (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2013). Pääkaupunkiseudulla on akateemisille eniten työpaikkoja 

tarjolla ja työllistymisen esteeksi ei todennäköisesti muodostu haluttomuus muuttaa 

työn perässä. 

 

50+-vuotiailla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa henkilöitä, jotka ovat iältään 50–59-

vuotiaita. Kohderyhmä tarkoittaa tässä tutkimuksessa pääkaupunkiseudulla tai kehys-

kunnissa asuvia 50–59 -vuotiaita akateemisesti koulutettuja henkilöitä, jotka ovat työt-

tömiä työnhakijoita. 

 

Työpaikan menetykseen voivat johtaa moninaiset syyt, jotka saattavat vaikuttavat sii-

hen, miten henkilö asennoituu työttömyyteensä ja mahdollisuuksiinsa työllistyä uudel-

leen. Opinnäytetyössä ei kuitenkaan pyritä selvittämään haastateltavien työttömyyden 

syitä eikä arvioimaan työllistymisen mahdollisuuksia. Tutkimuksessani käytetyt käsite-

määritelmät ovat liitteessä 1. 

 

1.3 Rakenne ja sisältö 

 

Teoreettinen viitekehys jäsentää lähestymistapani aiheeseen. Luvuissa 2 ja 3 kuvataan 

työnhakua kolmella eri tasolla. Makrotasolla tarkastellaan kysyntää ja tarjontaa työ-

paikkojen, osaamisen ja palkkojen suhteen. Prosessitasolla käsitellään erityisesti työn-

hakuprosessin alkuvaiheiden muutosta 2000-luvulla. Rekrytointiprosessien kehitys on 

luonnollisesti vaikuttanut voimakkaasti myös työnhakuun. Muutokseen ovat vaikutta-

neet etenkin Internet, sosiaalinen media ja verkostojen tärkeyden korostuminen työn-

haussa. 

 

Luvussa 3 käsitellään asiaa yksilötasolla ja tarkastellaan työnhaun alkuvaiheita kohde-

ryhmän näkökulmasta. Esimerkiksi ura-ankkurit, elinkaari, sukupolven kokemukset, 

arvot ja asenteet vaikuttavat heidän tapaansa hakea töitä ja asennoitumiseensa työn-

hakuun. Luvussa 4 esitellään haastattelututkimus ja sen tulokset. Lisäksi esitellään 
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kyselylytutkimus uraneuvojille ja sen tulokset. Johtopäätöksistä kerrotaan luvussa 5. 

Lopuksi esitetään arvio opinnäytetyön onnistumisesta ja jatkotutkimusehdotuksia. 

2 Työnhaku 

 

2.1 Viitekehyksessä kolme tasoa: makrotaso, prosessitaso ja yksilötaso 

 

Olen luonut tätä tutkimusta varten viitekehyksen, jonka avulla jäsentelen teoriaosuuden 

rakenteen. Tämä kehys auttaa lukijaa hahmottamaan valitsemani lähestymistavat. 

Myös työtön joutuu miettimään asioita näillä eri tasoilla tai näistä näkökulmista: työ-

markkinatilanne, työnhakuprosessit ja oma henkilökohtainen tilanne. Teoreettinen viite-

kehykseni on esitetty kuviossa 1 ja selitetään seuraavissa luvuissa taso kerrallaan. 

 

 

Kuvio 1 Työnhaun lähestymistasot 
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2.2 Makrotaso: Kysyntä ja tarjonta kohtaavat 

 

Ylin taso viitekehyksessä on makrotaso, jonka avulla tarkastellaan työmarkkinoita ylei-

sesti kysynnän ja tarjonnan avulla. Kuviossa 2 on kuvattu makrotasoa. Työmarkkinat 

erottuvat muista markkinoista monin eri tavoin. Työmarkkinoita säätelevät lait ja kollek-

tiiviset sopimukset, jotka rajoittavat markkinoiden vapautta. Ihmiset eivät myöskään 

kauppaa työpanostaan päivittäin korkeimman tarjouksen esittäjälle, vaan ovat yleensä 

sitoutuneet työsuhteeseensa joko määräaikaisena tai vakinaisena työntekijänä tietyin 

irtisanomisehdoin. Seuraavassa luvussa on käsitelty työpaikkojen, osaamisen ja palk-

kojen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä yleisellä tasolla. 

 

 

Kuvio 2 Makrotaso 

 

Tilastokeskus seuraa Suomen työmarkkinoilla olevia avoimia työpaikkoja säännöllisesti 

ja julkaisee yksityiskohtaisia tilastoja. Esimerkiksi vuoden 2012 kolmannella neljännek-

sellä oli Helsinki/Uusimaa-alueella avoimia työpaikkoja 13 500. (Suomen virallinen ti-

lasto (SVT).) Vuonna 2012 Uudellamaalla oli tilastojen mukaan keskimäärin työttömiä 

työnhakijoita 57 844 henkilöä, joista yli 50-vuotiaita oli 21 070. (Työttömyystietoja maa- 

ja seutukunnittain keskimäärin vuonna 2012.2013.) 

 

Suomen työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan tilannetta ammattiryhmittäin seurataan 

esimerkiksi kolme kertaa vuodessa ilmestyvillä ammattibarometreilla, jotka perustuvat 

ympäri Suomea olevien työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntemukseen. Uudenmaan 

ammattibarometrin ja Helsingin TE-toimiston ammattibarometrin mukaan ylitarjontaa on 

esimerkiksi liikeyritysten johtajista (Uudenmaan Ammattibarometri, III / 2012. 2012). 

 

Fjäderin mukaan korkeakoulutettujen massairtisanomiset eivät ole enää poikkeukselli-

sia. Akavan mukaan Suomessa oli tammikuussa 2013 noin 30 000 korkeasti koulutet-
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tua työtöntä, mutta saman vuoden elokuussa luku oli yli 38 000. Akavan mukaan kor-

keasti koulutettujen työttömyys on kasvanut vuodessa 25 prosenttia. Korkeasti koulu-

tettujen työttömyyspalveluja on kuitenkin heikennetty ja Akava näkee korkeakoulutettu-

jen olevan vaarassa jäädä väliinputoajiksi palvelujen suhteen. (Akava 2013 a; Akava 

2013 b.) 

 

Osaamistakin voidaan tarkastella kysynnän ja tarjonnan kautta. Jos jostain osaamises-

ta on ylitarjontaa, se voi johtua tilapäisestä taloustilanteesta, esimerkiksi taantumasta, 

tai se voi johtua siitä, että tiettyyn ammattiin koulutettu liikaa henkilöitä. On myös mah-

dollista, että osaaminen ei kelpaa työmarkkinoille, koska se ei vastaa elinkeinoelämän 

tarpeita tai on ainakin osittain vanhentunutta tai sitä osaamista ei enää tarvita Suomes-

sa. Vaikka ajantasaista osaamista olisikin, saattaa ongelmaksi muodostua se, että töitä 

pitäisi pystyä tekemään useilla eri kielillä. 

 

Akava neuvoo nuoria akateemisia työnhakijoita seuraavasti: ”Puntaroi palkkatoivetta 

tehtävän luonteen, koulutuksesi ja kokemustaustasi pohjalta. Ole realisti: liian alhainen 

palkkatoivomus antaa turhan vaatimattoman kuvan, ja kovin ylimitoitettu toive saattaa 

nostaa tien pystyyn.” (Akavan Opiskelijat. Hae Työtä tehokkaasti.) Varttuneemmille 

työnhakijoille ei löydy Akavan sivuilta erityisiä neuvoja siitä, miten toimia palkan suh-

teen työnhakuvaiheessa. Voidaan pohtia, miten kysyntä ja tarjonta vaikuttavat kohde-

ryhmän palkkatoiveisiin ja työpaikan saamisen jälkeen itse palkkaan ja palkkakehityk-

seen. 

 

2.2.1 50+-vuotias työmarkkinoilla uudessa tilanteessa 

 

Kaikelle yli 50-vuotiaiden akateemisten ammattiosaamiselle ei enää välttämättä ole 

kysyntää. Tietyn osaamisen kysyntä voi markkinoilla hiipua lukuisista eri syistä. Esi-

merkiksi teknologian kehityksen myötä jokin erityisosaaminen voi tulla yrityksen kannal-

ta kokonaan tarpeettomaksi. Mikäli yksilöllä ei ole juuri muuta tarjottavaa kuin tämä 

”tarpeeton” eritysosaaminen, niin hänellä on suuri riski joutua työttömäksi. Tässä tapa-

uksessa uudelleen työllistyminen voi olla haastavaa ilman lisäkoulutusta.  

 

Organisaation ikärakenteen tasapainottamisen tavoitteet ohjaavat usein yritysten rekry-

tointeja ja irtisanomisia. Jos yrityksen henkilöstörakenne on henkilöstöosaston näke-

myksen mukaan keski-iältään liian korkea, on äärimmäisen epätodennäköistä, että yli 

50-vuotiaita palkataan kyseiseen yritykseen. Toisaalta ikärakenteeltaan nuori yritys voi 
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tietoisesti etsiä kokeneempaa väkeä palkkalistoilleen tasapainottamaan ja monipuolis-

tamaan työyhteisöä.  

 

Akateeminen 50+-vuotias on todennäköisesti ennen työttömyyttään saavuttanut suh-

teellisen hyvän ansiotason ja aseman organisaatiossa. Esimerkiksi Ekonomien palkka-

erot 2011 tutkimuksen mukaan lokakuussa 2011 kokopäivätöissä olleen ekonomin 

keskiarvopalkka oli 5469 euroa kuukaudessa ilman tulospalkkioita. Saman tutkimuksen 

mukaan yksityisellä sektorilla työskentelevistä ekonomeista yli 50 % työskenteli eri-

tasoisissa johtotehtävissä. (Ekonomien palkkaerot 2011. 2012, 7.8.)  

 

Aiempi palkkataso ja saavutettu asema saattavat kuitenkin muodostua uudelleentyöllis-

tymistä haittaavaksi tekijäksi. Vaikka työnhakija vakuuttaisi tyytyvänsä pienempään 

palkkaan ja aiempaa vaatimattomampiin tehtäviin, rekrytoija ei välttämättä usko moti-

vaation riittävän kyseiseen tehtävään. Eritasoiset johtotason tehtävät vähenevät yrityk-

sissä monista eri syistä. Esimerkiksi teknologia on tehnyt mahdolliseksi saada asiak-

kaista ja monista muista tärkeistä asioista ajantasaista tietoa, joka helpottaa päätöksen 

tekoa. Työnteon luonnekin on muuttunut ja perinteistä keskijohtoa ei enää tarvita, väit-

tää Gratton, Harvard Business Review’ssa. (Gratton 2011.)  

 

Gratton toteaa myös asenteiden johtoa kohtaan muuttuneen. Hänen tutkimustensa 

mukaan Y-sukupolven työntekijät (80-luvun alun ja 90-luvun puolivälin välisenä aikana 

syntyneet) eivät näe järkevänä raportoida tekemisiään jollekulle, joka vain pitää kirjaa 

heidän töistään. He kokevat, että he itsekin tai heidän kollegansa tai kone pystyy miltei 

samaan. Sen sijaan he arvostavat mentorointia ja ohjausta henkilöltä, jonka osaamista 

he arvostavat. He eivät arvosta yleismanagereita vaan syvällistä osaamista. (Gratton 

2011.)  

 

Kun 50+-vuotiaat aikanaan opiskelivat, oli akateemisesti koulutettujen henkilöiden 

osuus väestöstä varsin pieni verrattuna heidän suhteelliseen osuuteensa väestöstä 

nykypäivänä (Tilastokeskus, liite 2). Akateeminen koulutus on yhä useammalla, eikä se 

ei ole enää niin arvostettua kuin kohderyhmän valmistuessa ammattiin. Nykyään puhu-

taan akateemisen koulutuksen sijaan korkea-asteen koulutuksesta ja siihen luetaan 

mukaan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa annettu tutkintoon johtava koulutus. 
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2.3 Prosessitaso: Työnhaku- ja rekrytointiprosessi 

 

Prosessitasolla käsitellään erityisesti työnhakuprosessin alkuvaiheiden muutosta 2000-

luvulla. Prosessin alkuvaiheessa on tapahtunut suuria muutoksia ja niitä tarkastellaan 

kohderyhmän näkökulmasta. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan erityisesti työnhakemista 

sen jälkeen, kun henkilö työttömäksi jäätyään alkaa aktiivisesti hakea uutta työpaikkaa. 

Mitkä ovat akateemisesti koulutettujen työttömien työnhakijoiden työnhaun alkuvaihei-

den haasteet ja mihin kohderyhmä kokee tarvitsevansa apua tai ohjausta? 

 

Työnhakuprosessissa työnhakija hakee työpaikkoja tarkoituksenaan työllistyä. Työnha-

kuprosessia voidaan kuvat monilla erilaisilla tavoilla ja tasoilla riippuen siitä kuinka tar-

kasti ja yksityiskohtaisesti asiaa halutaan käsitellä. Laajojen ja monitasoisten prosessi-

kuvauksien tarkastelu ei ole tarkoituksenmukaista tässä opinnäytetyössä. Työnhaku-

prosessi on tätä opinnäytetyötä varten kuvattu yksinkertaisesti ja pelkistetysti seuraavil-

la vaiheilla: 

 

1. Sopivien ja mahdollisten työpaikkojen etsiminen   

2. Työpaikkojen hakeminen   

3. Haastattelut  

4. Valituksi tuleminen / Kiitos ei. 

 

Työnhakuprosessin vaiheista keskitytään tässä opinnäytetyössä kahteen ensimmäi-

seen vaiheeseen: sopivien ja mahdollisten työpaikkojen etsimiseen ja näiden työpaik-

kojen hakemiseen. Tässä opinnäytetyössä sopivilla ja mahdollisilla työpaikoilla tarkoite-

taan työnhakijan mielestä hänelle sopivia työpaikkoja, joihin hän katsoo voivansa ha-

kea. 

 

Sopivuuden kriteerit ovat kunkin hakijan kohdalla henkilökohtaisia. Työn sopivuutta 

voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Airo, Rantanen ja Salmela muistuttavat, 

työn vaatimusten ja työntekijän ominaisuuksien vastaavuuden tärkeydestä. Tämä asiaa 

pidetään itsestäänselvyytenä, mutta se usein unohtuu. (Airo & Rantanen & Salmela 

2008, 42.) Motivaation kannalta on tärkeää, että haettava työ vastaa tarpeeksi hakijan 

arvoja, mielenkiinnonkohteita ja taitoja. Toisaalta motivaatio laskee olennaisesti, jos työ 

on liian kaukana edellä mainituista tekijöistä. (Korpi & Laine & Soljasalo 2012, 155.) 

Etenkin pitkä työkokemus ja itsetuntemus, joka 50+-vuotiailla on, auttaa heitä tietä-

mään, minkälaisissa työtehtävistä he motivoituvat (Airo ym. 2008, 67). 
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Kohderyhmään kuuluva työnhakija saattaa jättää hakematta kiinnostavaakin työpaik-

kaa, jos avoinna olevaan työpaikkaan selvästi kerrotaan haettavan nuorekasta ja dy-

naamista henkilöä ilman pitkää työkokemusta. Myös esimerkiksi työmatka, matkapäivi-

en määrä vuodessa ja työajan epäsäännöllisyys voivat olla tekijöitä, jotka vaikuttavat 

työn sopivuuteen. Mahdollisilla työpaikoilla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä puoles-

taan työnhakijoiden mielestä heille realistisesti mahdollisia työpaikkoja. Työnhakijan on 

koettava, että hänen osaamisensa vastaa olennaiselta osalta sitä, mitä rekrytoija ha-

kee, tai että hänellä on tarjottavanaan sellaista osaamista, joka tekee hänestä potenti-

aalisesti kiinnostavan rekrytoitavan. Tässä opinnäytetyössä oletetaan, että työnhakija 

hakee vain paikkoja, jotka ovat edellä mainitulla tavalla sopivia ja mahdollisia. Lisäksi 

työnantajan maine mediassa ja esimerkiksi sosiaalisen median luoma mielikuva yrityk-

sestä työnantajana vaikuttavat siihen, minkälaisia työpaikkoja työnhakija harkitsee ha-

kevansa. Korpi, Laine ja Soljasalo toteavat, että työnhakijat arvioivat potentiaalisia 

työnantajiaan internetin hakukonehauilla sekä omia verkostojaan käyttämällä. He pai-

nottavat sitä, että työnhakijaa kiinnostavaa sisältöä kannattaa tuottaa helposti työnhaki-

joiden saataville ja sekä entisten että nykyisten työntekijöiden kommentoitavaksi. Näin 

voidaan rekrytointiprosessia parhaassa tapauksessa nopeuttaa. (Korpi ym. 2012, 50–

51.) 

 

 

Kuvio 3 Prosessitaso 

 

Kuviossa 3 kuvataan työnhakuprosessin muutosta 50+-vuotiaan työnhakijan näkökul-

masta. Kun he ensimmäisiä kertoja hakivat töitä, työnhakuprosessi oli yksinkertainen ja 

selkeä, koska vaihtoehtoja ei ollut paljon. Oma osaaminen ja saavutukset kirjattiin ylös 

ansioluetteloon ja saatekirje laadittiin. Työpaikat löytyivät joko hiljaisen tiedon avulla, 

vastaamalla työpaikkailmoituksiin tai kahlaamalla läpi puhelinluettelosta eri yrityksiä ja 

koettamalla onneaan ensin puhelimitse. Nykyään tilanne on muuttunut radikaalisti al-

kuaikojen asetelmista Internetin tultua yleisesti ihmisten käyttöön. Tämä mahdollisti 

tiedon nopean saamisen, ja myöhemmin sosiaalinen media on avannut lisää mahdolli-
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suuksia sekä rekrytointiin että työnhakuun. Internet ja sosiaalinen media mahdollisti 

laajemmat verkostot ja niiden hallinnan sekä ”puskaradion” nopean toimimisen tiedon 

levityksessä esimerkiksi Linkedin- ja Twitter-palvelujen avulla. Erilaiset tavat hakea 

töitä ovat moninkertaistuneet 2000-luvulla. Tämä on tietysti hyvä asia, mutta monet 

50+-vuotiaat hiljattain työttömäksi joutuneet eivät ole välttämättä hakeneet töitä tämän 

vuosituhannen puolella. Tästä syystä heidän voi olla vaikeuksia hahmottaa, mistä hei-

dän kannattaisi aloittaa työnhaku ja mitä kaikkea siihen nykyaikana kuuluu. Akavan 

erityisasiantuntija Mielityinen vaatii lokakuussa 2013 AKAVAn sivuilla erityispalveluja 

akateemisille työttömille. Hän toteaa, että palveluiden kehittämisessä tulisi huomioida 

erityisesti yli 50-vuotiaat työttömät, joiden kohdalla edellisestä työnhakukerrasta on 

saattanut kulua pitkä aika. (Akava 2013 b.) 

 

2.3.1 Rekrytointiprosessin muutokset 

 

Rekrytointiprosessilla haetaan henkilöitä, jotka vastaavat organisaation työvoimatarpei-

ta. Rekrytointiprosessi on muuttunut 2000-luvulla radikaalisti verrattuna siihen, kun 

akateemisesti koulutetut nyt 50+-vuotiaat ensi kerran hakivat töitä valmistumisensa 

jälkeen.1980-luvulla yritykset rekrytoivat työntekijöitä pääasiallisesti ilmoittamalla avoi-

mista työpaikoista lehdissä ja käyttämällä omia verkostojaan sopivien työntekijöiden 

löytämiseksi. Internetin ja sosiaalisen median hyväksikäyttö rekrytoinnissa on suhteelli-

sen uusi ilmiö, jonka käyttö yritysten rekrytointiprosessissa on lisääntynyt vuosi vuodel-

ta. Tänä päivänä yritys voi valita lukuisista eri vaihtoehdoista itselleen parhaan tavan 

suorittaa rekrytointinsa. Käytössä on erilaisia sosiaalisia medioita kuten Linkedin, Fa-

cebook, Twitter, sekä YouTube ja Google+. Näiden avulla yritys voi vaikuttaa siihen 

kuvaan, mikä työnhakijalla on heistä (työnantajan brändi) sekä houkutella potentiaalisia 

työnhakijoita hakemaan juuri heille töihin. Korpi, Laine ja Soljasalo toteavat, että jos 

yrityksen tavoitteena on saada työnhakija jättämään hakemus, kannattaa jakaa avoi-

mesti mahdollisemman tarkkaa tietoa yrityksestä sosiaalisessa mediassa. He mainitse-

vat tarkan ja luotettavan tiedon saannin helppouden olevan tärkeää potentiaaleille 

työnhakijoille. Tietoa kannattaa jakaa muun muassa työilmapiiristä ja palkkauksesta. 

(Korpi ym. 2012, 101.) 

 

Tulevaisuudessa jotkut yritykset saattavat lopettaa työnhakijoiden aktiivisen etsimisen 

työmarkkinoilta perinteisin tavoin. Sen sijaan yritykset poimivat haluamansa kyvyt nii-

den henkilöiden joukosta, jotka ovat ilmoittaneet tietonsa, taitonsa ja kiinnostuksensa 

työskennellä kyseisen yrityksen palveluksessa sosiaalisen median eri kanavilla. Onnis-
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tuessaan tämä tapa nopeuttaa rekrytointia ja vapauttaa henkilöstöosaston resursseja 

muuhun työhön. Yhdysvalloissa tätä jo tapahtuu ja tulevaisuudessa nähdään, kuinka 

tämä toimintapa yleistyy maailmalla. (Silverman 2012.) 

 

2.3.2 Työnhakuprosessin muutokset 

 

Työnhakuprosessin vaiheista keskitytään sopivien ja mahdollisten työpaikkojen etsimi-

nen ja näiden työpaikkojen hakemiseen. On todennäköistä, että kun akateemisesti kou-

lutetut 50+-vuotiaat hakivat edellisen kerran töitä, se oli aikaan, jolloin työnhaku tapah-

tui pitkälti työpaikkailmoituksia lehdistä etsimällä ja mahdollisesti omaa verkostoa hyö-

dyntämällä. Tällä tavoin voi toki toimia vieläkin, mutta työnhakija rajaa itsensä monien 

mahdollisuuksien ulkopuolelle pitäytymällä viime vuosisadan työnhakumenetelmissä. 

Jos haluaa parantaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla, on osattava hyödyntää työn-

haussa erilaisia kanavia. Suuria muutoksia on tapahtunut työnhaussa 2000-luvulla in-

ternetin ja myöhemmin sosiaalisen median tultua osaksi rekrytointi- ja työnhakuproses-

sia. 

 

Internet on vaikuttanut työnhakuun monella tapaa. Työpaikkoja voidaan etsiä internetis-

tä ja niihin voidaan hakea internetissä. Monilla internet -sivustoilla ilmoitellaan työpai-

koista (esimerkiksi Mol.fi, Monster.fi) ja työnhakija voi toisilla sivustoilla virittää itselleen 

haut, jotka ilmoittavat uusista hakijan toiveita vastaavista työpaikoista. On hyvin yleistä, 

että yrityksillä on internetsivuillaan tiedot avoimista työpaikoista. Monet yritykset myös 

kehottavat hakijoita lähettämään avoimen hakemuksen mahdollisesti tulevaisuudessa 

auki tulevaan paikkaan. Isoimmilla yrityksillä voi olla monisivuinen internethakulomake, 

jonka täyttäminen on jokaisen työpaikan hakemisen ehtona. Yritys voi käsitellä inter-

nethakulomakkeissa kerättyjä tietoja tehokkaasti tietokoneohjelmien avulla ja poimia 

joukosta sopivia hakijoita. Monelle 50+-vuotiaalle työnhakijalle internetlomakkeiden 

täyttäminen voi olla turhauttava ja työlääntuntuinen vaihe. Automaattiset ”kiitos hake-

muksesta” -vastaukset voivat tuntua kovin persoonattomilta henkilöistä, jotka ovat to-

dennäköisesti aiemmin töitä hakiessaan asioineet suorassa vuorovaikutuksessa ihmis-

ten kanssa työnhaun eri vaiheissa. 

 

Osa työpaikoista on julkisesti näkymättömiä, vaikka niihin etsitään työntekijöitä. Piilo-

työpaikkoja on arvioitu olevan suurin osa (70–80 %) työpaikoista (Korpi ym. 2012, 172 

ref. Taloussanomat, Työ- ja elinkeinotoimisto). Piilotyöpaikkojen löytämiseen tarvitaan 

laajat verkostot ja niiden tehokas hyödyntäminen. Sosiaalinen media on tässä suhtees-
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sa todella hyödyllinen tapa tuoda itseään esille ja pitää yhteyttä verkostonsa kanssa. 

Mikäli 50+-vuotiailla on hankaluuksia löytää piilotyöpaikkoja, yksi syy tähän voi olla 

sosiaalisen median heikko käyttö verkostoitumisessa ja itsensä markkinoimisessa. So-

siaalisessa mediassa tapahtuvaan tiedon kulkuun ja vaihtoon osallistuminen ja sen 

seuraaminen auttaa nimenomaan mahdollisten piilotyöpaikkojen löytämisessä. Korpi, 

Laine ja Soljasalo (2012, 174) väittävät, että sosiaalisessa suorastaan törmää vihjeisiin 

mahdollisista piilotyöpaikoista. 

 

Sosiaalinen media on vaikuttanut työnhaun mahdollisuuksia monipuolistavasti. Yksi 

työnhakuprosessin tärkeimmistä muutoksista 50+-vuotiaan akateemisesti koulutetun 

työnhakijan näkökulmasta on se, että pelkkä suomen ja englannin kielen taito ei enää 

riitä. Työnhakijoita neuvotaan opettelemaan myös ”somea”, koska nykyään työnhakijan 

olisi pystyttävä kommunikoimaan sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median verkos-

tot yhdistävät ihmisiä ja tarjoavat työnhakijoille mahdollisuuden rakentaa itsestään ha-

luamansalainen mielikuva ja osoittaa aktiivisuuttaan työmarkkinoilla (Korpi ym. 2012, 

137). Työnhakijoita opastetaan, että oma näkyvyys sosiaalisessa mediassa on tapa 

herättää mahdollisten työnantajien kiinnostusta sekä markkinoida itseään ja osaamis-

taan. Esimerkiksi Ekonomiliiton blogissa puhutaan itsensä brändäämisen tärkeydestä 

ja henkilökohtaisesta maineenhallinnasta. Ekonomiliiton blogikirjoituksessa syyskuussa 

2013 Kopakkala kehottaa asiantuntijan mainetta tavoittelevia luomaan itselleen Linke-

din-profiilin, Facebookiin julkisen osion, Twitter-tilin ja blogin omalla nimellä. Blogiin 

tulisi Kopakkalan ohjeen mukaan kirjoittaa alkuun kaksi artikkelia ja lisäksi tulisi kom-

mentoida kymmentä omaan työhön liittyvää artikkelia. Kopakkala neuvoo myös hyö-

dyntämään YouTube- ja Google+-palveluja. (Kopakkala 2013.) 

 

Sosiaalista mediaa rekrytointikanavana tutkinut Rajakallio neuvoo korkeakoulutettuja 

työhakijoita käyttämään sosiaalisen median eri kanavia, joista hän mainitsee erityisesti 

Linkedinin. Verkkoviestinnän kouluttajana toimivan Olanderin mukaan asiantuntija työtä 

etsivien kannattaa käyttää Linkedinin ohella Twitter-palvelua verkostoitumiseen. Olan-

der pitää viestinnän laatua tärkeämpänä kuin esimerkiksi Twitterin-tilin seuraajien mää-

rää. Olander toteaa, että esimerkiksi omalla blogilla voi antaa paljon tarkemman kuvan 

osaamisestaan kuin CV:llä. (Helin 2013.) 

 

Työnhakijan on osattava päättää, minkälaisen kuvan hän haluaa itsestään antaa niin 

yksityishenkilönä kuin mahdollisena työntekijänä. Harvoille suomalaisille on helppoa 

kehua itseään (Korpi ym. 2012, 158). Itsensä ja osaamisensa kehuminen on asia, joka 
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on monelle 50+-vuotiaalle vierasta jo siksi, että useimmille heistä on jo lapsena opetet-

tu, että vaatimattomuus on hyve. Tästä ajatusmaailmasta voi olla vaikea päästä eroon, 

kun on aika työnhakijana miettiä, missä oikein on hyvä ja miten, missä ja kelle siitä 

kannattaa kertoa. Parhaat tavat omasta osaamisesta kertomiseen voivat vaihdella 

aloittain ja saattavat olla hyvin erilaisia samalla alallakin toimivien yritysten keskuudes-

sa. Asioita, jotka todennäköisesti vaikuttavat 50+-vuotiaan akateemisesti koulutetun 

työttömän työnhakijan tapaan lähestyä työnhakua ja hakea töitä, käsitellään tarkemmin 

luvussa 3. 

 

Työnhakijan on nykyään suhteellisen helppo saada tietoja mahdollisesta työnantajasta 

internetistä ja sosiaalisesta mediasta. Tämä mahdollistaa sen, että työnhakijalla on 

mahdollista kerätä taustatietoa yrityksestä ja hyödyntää sitä. Hän voi muovata ansiolu-

etteloaan ja saatekirjettään siten, että siinä korostuvat asiat, joista hän olettaa rekrytoi-

van yrityksen olevan kiinnostunut. Työnhakija voi myös muokata osaamisprofiiliaan 

verkossa esimerkiksi Linkedin-profiilissa tai Facebookin julkisessa osiossa. Monet 

työnhakijat ohjaavat rekrytoijat suoraan esimerkiksi omaan Linkedin-profiiliinsa, jossa 

hän voi tutustua muun muassa kollegoiden, asiakkaiden ja entisten esimiehien anta-

miin lausuntoihin henkilön ammattitaidosta tai persoonasta. Linkedin-profiilissa voi olla 

kerättynä linkkejä työnhakijan tekemiin julkaisuihin, videoihin tai osaamista kuvaavaan 

portfolioon. Jos työnhakija on uudistanut osaamistaan tai haluaa profiloitua uudella 

tavalla, niin verkossa muutoksen saa nopeasti monen henkilön tietoon. Rekrytoijat voi-

vat tutkia mahdollisen työntekijän sosiaalisen median käyttöä esimerkiksi tarkistamalla, 

onko henkilö aktiivinen osallistuja asiantuntijakeskusteluissa tai ylläpitääkö hän oma 

blogia erikoisalaansa liittyvästä aihepiiristä. Korpi, Laine ja Soljasalo (2012, 64) painot-

tavat, että työnhakijan on tärkeä varmistaa, ettei hänestä välity harhaanjohtava kuva 

verkossa. Toisaalta he neuvovat myös työnantajan varmistamaan, että palkattava hen-

kilö vastaa verkosta saatua mielikuvaa. 

 

3 Akateeminen 50+-vuotias työnhakijana 

 

Yksilötasolla käsitellään yksilön taustan vaikutusta siihen, miten henkilö kokee työttö-

myytensä ja miten hän hakee töitä. Tarkastelussa pyritään katsomaan asiaa kohde-

ryhmän näkökulmasta. 
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Kuvio 4 Yksilötaso 

 

Kuvio 4 kuvaa asioita, jotka vaikuttavat yksilön tapaan suhtautua työhön ja työnhakuun. 

Niitä ovat esimerkiksi kasvatus, koulutus, kokemus, arvot, asenteet, tarpeet ja elämän-

kaari. 50+-vuotias on ehtinyt kokea elämänsä aikana monia asioita niin yksityiselämäs-

sään kuin työelämässä, ja ne ovat vaikuttaneet hänen tapaansa ajatella ja kokea asioi-

ta. Esimerkiksi yksilön käsitys omasta asemastaan, hänen vaiheensa omalla elinkaa-

rellaan ja hänen asenteensa sekä taustansa vaikuttavat oletettavasti siihen, miten hän 

kokee työttömyytensä ja miten hän hakee töitä. 

 

3.1 Menneisyys yksilön suhtautumisen muokkaajana 

 

Meitä muokkaavat elämämme aikana monet eri tekijät, mutta usein katsotaan, että 

vahvimmin meihin vaikuttavat elämämme alkuvaiheessa saamamme kokemukset, kas-

vatus sekä koulussa opetetut ja opitut asiat. Nämä asiat painuvat mieleen syvälle.  Näi-

tä asioita tarkastellaan tässä opinnäytetyössä kohderyhmän kannalta vain lyhyesti, 

vaikka niillä onkin yksilön kannalta suuri vaikutus. On oletettavaa, että nämä asiat vai-

kuttavat yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakuun. Vuonna 1956 tai sen jälkeen synty-

neiden ikäluokkien katsotaan kuuluvan ”hyvinvoinnin ja monien koulutusvalintojen su-

kupolveen”. Tämä tarkoittaa sitä, että ikäluokalla oli esimerkiksi 1936–1955 syntyneisiin 

”rakennemuutoksen ja kasvavien koulutusmahdollisuuksien sukupolveen” verrattuna 

paljon paremmat mahdollisuudet kouluttautua akateemiseen ammattiin. (Kauppila 

2006, 280.) 

 

Tämän opinnäytetyön kohderyhmäksi on rajattu vuosina 1954 -1963 syntyneet ikäluo-

kat. He syntyivät aikakautena, jolloin Suomi kansakuntana koki suuria muutoksia. 

Vuonna 1952, kaksi vuotta ennen kuin ensimmäisen kohderyhmän edustajat syntyivät, 

maksettiin sotakorvaukset loppuun. Elintarvikesäännöstely päättyi vuonna 1954, kun 

ensimmäiset kohderyhmään kuuluvat syntyivät. (Suomen historian vuosilukuja 2003, 

923.) Vuonna 1963 tapahtui rahanuudistus ja kansantuote kaksinkertaistui vuoden 
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1938 tasoon nähden (Vihavainen 2003, 850). Elintaso nousi taloudellisesti käsitettynä, 

eli hyödykkeen määrällä mitaten, uusiin korkeuksiin. Tämä ei tosin aiheuttanut tarpei-

den tyydyttämistä, vaan uusia tarpeita syntyi koko ajan lisää, mikä puolestaan aiheutti 

elintasokilpailun kiihtymisen. (Vihavainen 2003, 852.) 1960-luvulla television lähetin-

verkon laajuus yhdisti ihmisiä ja toi heille uusia mielenkiinnon kohteita ja keskustelun 

aiheita. Väinö Linnan Tuntematon sotilas ilmestyi 1954 ja teos saavutti suuren kansan-

suosion, vuoteen 1970 mennessä sitä oli myyty jo 615 000 kappaletta. Myös Väinö 

Linnan trilogia Täällä Pohjantähden alla saavutti suuren suosion kansan parissa 1960-

luvulla. (Vihavainen 2003, 854–855.) 

 

1960-luvun puoliväliä voi pitää monessa suhteessa murrosaikana. Laajemman koulu-

tuksen saamisen tarve, tekninen kehitys, kaupungistumisen jatkuminen, hyvinvoinnin 

kohoaminen ja teollistumisen edelleen jatkuminen muodostuivat itsestään selvyyksiksi 

(Vihavainen 2003, 857.) Vuonna 1965 ylioppilaiden vuotuinen määrä oli noussut sodan 

takaisesta alle 3000:sta jo 15 000:een. Tämä oli merkittävä muutos, sillä nyt maalais- ja 

työläiskodeista lähtöisin oleville oli mahdollista päästä akateemiselle uralle. 70-luvun 

alussa pidettiin koulutusta tärkeänä kasvutekijänä ja uskottiin siihen sijoitettujen varo-

jen voivan mahdollisesti tuottaa jopa paremmin kuin suoraan tuotantoon investoidun 

rahan. Peruskoululaki säädettiin vuonna 1968 (Vihavainen 2003, 853, 868, 859). Jo 

vuonna 1977 jokaisessa kunnan peruskoulussa tarjoiltiin oppilaille lämmin ilmainen 

ateria (Kouluruokailun historiaa 2010). Opiskelijoiden etuudet paranivat huomattavasti 

70-luvun aikana. Korkeakouluopiskelijoilla oli tuolloin mahdollisuus saada valtion ta-

kaama opintolaina, korkotukea, asumislisää ja opintorahaa. Lisäksi korkeakouluopiske-

lijoiden ruokailua tuettiin ateriatuella. Maassamuutto ja kaupungistuminen olivat Suo-

messa vilkkaamillaan 1960- ja 1970-luvuilla (Vahtola 2004, 444, 411). Maailman tapah-

tumista on kohderyhmän mieleen mahdollisesti jäänyt öljykriisi ja siitä seurannut lama, 

joka ylsi Suomeen vasta 1975 hieman muita länsimaita myöhemmin (Vihavainen 2003, 

879). 

 

Asenteet muotoutuvat elämän arjessa, vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja omien 

kokemusten pohjalta. Asenteella tarkoitetaan myönteistä tai kielteistä arviota kohtees-

ta, josta henkilöllä on jonkinlainen mielikuva. (Lahikainen & Pirttilä-Backman 

2007,92,180.) Asenteella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 50+-vuotiaiden akateemi-

sesti koulutettujen myönteistä tai kielteistä arviota kohteesta, josta heillä on jonkinlai-

nen mielikuva. Voidaan olettaa, että esimerkiksi asennoituminen työntekoon ja koulu-
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tukseen ja niiden arvostaminen korkealle on juurtunut tutkimuksen kohderyhmälle jo 

lapsuudessa. 

 

Kohderyhmän isovanhemmat ja monien omat vanhemmat ovat kokeneet sodan ja osal-

listuneet omalla työllään sotakorvauksien maksuun. Siitä aikakaudesta selviytymiseen 

tarvittiin kovaa työtä ja joutenoloa paheksuttiin. On todennäköistä, että joutenolo työt-

tömänä voi olla ristiriidassa kohderyhmän lapsuudessa omaksuminen asenteiden ja 

arvojen kanssa. Tämän tutkimuksen kohderyhmällä on työvuosia ennen eläkeikää jäl-

jellä 4-18 vuotta. Jäljellä olevien työvuosien määrä on laskettu vuonna 2013 voimassa 

olevien sääntöjen mukaan. Ne mahdollistavat työeläkkeen mukaiselle vanhuuseläk-

keelle jäämisen oman valinnan mukaan 63.–68. syntymäpäivän välillä. Toiset saattavat 

pystyä jatkamaan työntekoa vielä 68 vuotta täytettyään, jos he onnistuvat solmimaan 

uuden työsopimuksen. (Joustava vanhuuseläke 2013.) 

 

3.2 Elämänkaarensa vaiheessa 50+-vuotias haluaa olla hyödyksi 

 

Ihmisen elämän vaiheiden ja niille tyypillisten asioiden ymmärtämiseen on kehitetty 

erilaisia elämänkaariteorioita. Esimerkiksi Erikson (1950) kuvaa ihmisen elämänkaaren 

eräänlaisena prosessina, jossa yksilö kasvaa tai kypsyy kahdeksan kehitysvaiheen 

kautta kohdatessaan ikäkausilleen tyypillisiä kriisejä ja ristiriitoja. Aikuisuuden vaiheet 

ovat nuori aikuisikä, aikuisikä ja kypsyys. Eriksonin mukaan seitsemänteen vaiheeseen 

eli aikuisuuteen kuuluu generativismi eli halu tehdä jotain nuorempien sukupolvien hy-

väksi tai yhteiskunnan hyväksi. Erikson toteaa, että ihmisen kehityksen kahdeksannes-

sa vaiheessa eli kypsyydessä on tyypillistä katsoa taaksepäin elettyä elämää ja arvioi-

da, kuinka hyvin yksilönä on onnistunut edellisissä vaiheissa elämään merkityksellistä 

elämää ja tuottamaan lisäarvoa yhteisöille ja yhteiskunnalle. Erikson väittää, että jos 

tämä elämän rikastuttaminen jää saavuttamatta, niin tapahtuu lamaantuminen, yksilö 

voi jopa taantua. (Erikson 1982, 253.) Jos ihminen kehittyy tasapainoisesti, hän saavut-

taa kahdeksannessa vaiheessa minän eheyden eli integraation. Eriksson kuvaa tätä 

tilaa minän kasvaneeksi varmuudeksi siitä, että yksilö ”voi ja haluaa saavuttaa järjes-

tyksen ja tarkoituksen elämässä”. Jos integraatio ei onnistu, yksilön voi joutua epätoi-

von ja kuolemanpelon valtaan. ( Erikson 1982, 254.) 

 

Hamacheck (1990) on tutkinut Eriksonin kuvaamia aikuisuuden vaiheita ja pyrkinyt 

omissa tutkimuksissaan lisäämään kyseisten vaiheiden ymmärrystä kuvailemalla vai-

heille tyypillistä käyttäytymistä ja asenteita. Hamacheckin mukaan kahdeksannessa 
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vaiheessa epäonnistuneiden ihmisten käyttäytyminen voi ilmentää muun muassa epä-

luuloa, häpeää, syyllisyyttä, alemmuudentunnetta ja epäselvyyttä omasta identiteetistä. 

Hän kuvaa tässä tilanteessa olevien ihmisten lähestyvän elämänsä loppuvaihetta koki-

en persoonallisuutensa epätäydelliseksi ja väittää heille olevan tyypillistä katsoa elettyä 

elämäänsä tuntien tyytymättömyyttä, katumusta ja vähätellä sitä. (Hamacheck 1990, 

680.) Voidaan olettaa, että monilla kohderyhmän jäsenillä saattaa olla tulevaisuudessa 

vaikeuksia olla tyytyväinen elämäänsä, jos he eivät työllisty ollenkaan tai joutuvat ole-

maan vuosikausia työttöminä. Jos näin tapahtuu, yksilön vaikeudet saattavat heijastua 

myös hänen perheeseensä ja muihin läheisiin ihmisiin. 

 

3.3 Yksilöllinen asema ja tilanne työttömyyden kohdatessa 

 

Yksilön suhtautuminen omaan työttömyyteensä riippuu myös siitä, minkälaisessa or-

ganisatorisessa asemassa hän on ollut työttömyyden kohdatessa. Työnhakijan ase-

maan työmarkkinoilla vaikuttaa myös hänen henkilökohtaisen verkostonsa laajuus, 

monialaisuus ja verkoston jäsenten asema, kyky ja halukkuus auttaa. Se, keitä verkos-

toomme kuuluu, on työelämässä tullut yhä tärkeämmäksi. Varsinkin pienillä toimialoilla 

on erityisen tärkeää olla hyvin verkostoitunut. Oman alan verkostoissa aktiivisena toi-

mimista voidaan pitää osana ammattitaitoa ja katsoa sen kuvastavan oman alan 

osaamista. (Korpi ym. 2012, 141.) Työttömänä on erityisen tärkeää ylläpitää ja laajen-

taa verkostojaan. Työnhaussa työpaikka voi löytyä yllättävääkin kautta esimerkiksi har-

rastustoiminnassa rakennetun verkoston avulla. Korpi, Laine ja Soljasalo (2012, 143–

146) korostavat työnhakijoille heidän verkostojensa tiedostamisen, kartoittamisen, 

suunnitelmallisen hyödyntämisen ja verkoston kehittämisen tärkeyttä. 

 

Yksilön työttömyyttä edeltänyt palkkataso vaikuttaa todennäköisesti siihen, minkälaista 

palkkaa hän odottaa saavansa työttömyyden jälkeisessä työsuhteessa. Valtion talou-

dellisen tutkimuskeskuksen Vattin ylijohtaja Vartiainen toteaa monien havaintojen tuke-

van epäsuorasti sitä, että työnantajien kannalta ikääntyneiden palkka voi olla liian kor-

kea. Vartiainen painottaa, että asiasta ei ole olemassa aukottomia tieteellisiä todisteita. 

(Holtari 2013,39.) Yksilön suhtautuminen palkkaan voi vaihdella paljonkin riippuen siitä, 

mikä on hänen taloudellinen tilanteensa ja juoksevat pakolliset menot työttömyyden 

kohdatessa. 

 

Työnhakijalla on tietenkin myös työn ulkopuolinen elämä ja siihen liittyviä velvollisuuk-

sia kuten esimerkiksi lasten ja nuorten elatusvelvollisuus tai omien vanhempien hoito-
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vastuu. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa siihen, minkälaisten ura-ankkurien varaan 

työnhakija on rakentamassa uutta työttömyysjakson jälkeistä uraansa. Toisinaan työn-

hakija voi haluta aikaisempaa vähemmän stressaavan työn ja työajat. Tämä voi tarkoit-

taa sitä, että henkilö hakee johtotehtävien tai vaativien asiantuntijatehtävien jälkeen 

tietoisesti työtä, joka tehdään normaalina työaikana ilman matkustelua tai palkattomia 

ylitöitä. Myös työnhakijan terveyteen liittyvät syyt voivat mahdollisesti vaikuttaa työnha-

kijan valintoihin työnhakuvaiheessa. 

 

3.4 Yksilöllisten tarpeiden vaihtelu, perustarpeiden yhteisyys 

 

50+-vuotiaiden akateemisesti koulutettujen työttömien kasvatus, koulutus ja kokemus 

vaikuttavat osaltaan siihen, miten he näkevät uudelleentyöllistymisen ja omat mahdolli-

suutensa siinä. Aikaisempi työura ja sen kehitys sekä työelämän kontaktiverkoston 

laajuus vaikuttavat osaltaan heidän mahdollisuuksiinsa työllistyä. Myös omat velvolli-

suudet asettavat erilaisia odotuksia, vaatimuksia ja rajoituksia haettavan työpaikan 

suhteen. Esimerkiksi toive säännöllisistä työajoista ja työmatkaan kuluvasta ajasta voi-

vat rajoittaa työpaikkojen hakemista. 

 

Maslow jakoi ihmisen tarpeet viiteen eri osaan ja esitti tarpeet hierarkiana. Maslow’n 

mukaan yksilö pyrkii ensin tyydyttämään fysiologiset tarpeensa, sitten vasta turvalli-

suuden tarpeensa. Kun nämä edellä mainitut tarpeet on tyydytetty, niin yksilö voi tavoi-

tella liittymisen tarvetta ja sen jälkeen arvostuksen tarvetta. Ylimpänä Maslow’n tarve-

hierarkiassa ovat itsensä toteuttamisen tarpeet, joiden tyydyttämisen tarve tulee vasta 

kun kaikki muut tarpeet on tyydytetty. Airo, Rantanen ja Salmela mainitsevat teokses-

saan Oma ura, paras ura, että kääntämällä Maslow’n tarvehierarkiaa kuvaava pyramidi 

ylösalaisin kuten kuviossa 5 saadaan parempi kuva nykytilanteesta. Heidän mukaansa 

itsensä toteuttamisen tarve on nykyään korostunut, koska ihmisten perustarpeet ovat 

yleisesti hyvin tyydytetyt. (Airo ym. 2008, 60–61.) 
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Kuvio 5 Maslow’n tarvehierarkia ylösalaisin (mukaillen Airo ym. 2008,61). 

 

Toisin kuin edellä väitettiin, monia yli 50-vuotiaiden työttömien tarpeita voidaan pitää 

tyydyttämättöminä. Akateemisesti koulutettujen kohdatessa työttömyyden itsensä to-

teuttaminen palkallisessa työssä lakkaa ainakin toistaiseksi. Epätietoisuus tulevan työl-

listymisen ajankohdasta, tulevasta palkkatasosta ja tulevasta eläkkeestä saattaa saada 

aikaan turvattomuuden tunteita. Viimeistään työttömyyden pitkittyessä työnhakijat poh-

tivat, mitkä ovat heidän vähimmäisvaatimuksensa työpaikan suhteen. Työtön menettää 

työpaikan myötä arvostuksen, joka on pohjautunut asemaan tai ammattitaitoon työyh-

teisössä. Kun henkilö poistuu työyhteisöstä, yleensä yhteenkuuluvuuden tunne entisen 

työyhteisön ja sitä kautta syntyneiden verkostojen kanssa hiipuu nopeasti. Käytännös-

sä työttömän työnhakijan kannalta kaikki Maslow’n mainitsemat tarpeet voivat olla joko 

kokonaan tai osittain tyydyttämättä lukuun ottamatta fysiologisia tarpeita. Jos työttö-

myys pitkittyy, niin arjen perustarpeista selviytymisestä tulee hankalaa. Eläkekään ei 

kartu aiempien suunnitelmien mukaan. 

 

Oma ura, paras ura -teoksessa esitetään myös Decin ja Ryanin malli, jonka mukaan 

yksilön tarpeet voidaan jakaa myös seuraaviin kategorioihin: kyvykkyyden ja osaami-

sen tarpeeseen, autonomian eli itsenäisyyden tarpeeseen ja yhteenkuuluvaisuuden 



22 

  

tarpeeseen (Airo ym. 2008, 61–62, ref. Deci & Ryan 1985). Kun tarkastellaan kohde-

ryhmän työttömiä, niin voidaan todeta, että edellä mainitut tarpeet tyydyttyvät todennä-

köisesti heikosti ainakin verrattuna aiempaan uraan ennen työttömyyttä. Työttömän 

tarjoamalle kyvykkyydelle ei ole kysyntää työmarkkinoilla, toimeentulon niukkuus ja 

mahdollisen ansiosidonnaisen säännöt saattavat rajoittaa itsenäisyyttä, ja työyhteisön 

kanssa koettu yhteisöllisyys puuttuu. 

 

Yksilöä voidaan tarkastella myös hänen ura-ankkuriensa avulla. Scheinin (1996) mu-

kaan ura-ankkuri on yksilön uraan liittyvän minäkäsitys, joka koostuu kolmesta osasta. 

Ensimmäiseen osaan kuuluvat yksilön itsessään havainnoimat lahjakkuudet ja kyvyt. 

Toiseen osaan kuuluvat perustavaa laatua olevat arvot. Kolmanteen ja tärkeimpään 

osaan kuuluu yksilön ajan myötä kehittynyt kyky tuntea motiivinsa ja tarpeensa (Schein 

1996, 80.) Ura-ankkureita on Scheinin tutkimusten mukaan löytynyt kahdeksan.2 Esi-

merkiksi johtajuus ja ammatillinen erityisosaaminen ovat ura-ankkureita. Schein näki 

ura-ankkureiden tulevan yhä tärkeämmäksi, koska jo 1990-luvulla turbulentissa maail-

massa yhä useammat joutuivat työttöminä miettimään, mitä tekevät seuraavaksi. 

(Schein 1996, 81.) Schein toteaa, että tulevaisuudessa ihmisten on kyettävä enemmän 

luottamaan itseensä ja pystyttävä arvioimaan mihin heidän ura-ankkurinsa parhaiten 

sopivat tulevaisuuden työelämässä. Scheinin mukaan tulevaisuudessa on kriittistä 

omata kyky analysoida itseään. Lisäksi Schein painottaa, että on tärkeää omata kyky 

oivaltaa, minkälaisia töitä on olemassa ja miten työt tulevat kehittymään. (Schein 1996, 

85.) 

 

On todennäköistä, että kohderyhmään kuuluvat ovat viimeistään työttömyyden aikana 

pohtineet tarpeitaan ja ura-ankkureitaan. Voidaan pohtia sitä, kuinka merkittäviä ura-

ankkurit ovat, kun 50+-vuotias tekee päätöstä siitä, mitä työpaikkaa hän hakee. Esi-

merkiksi jos henkilön työuran pääasiallinen ura-ankkuri on ollut johtaminen, niin hänen 

voi olla vaikea hakea asiantuntijan tehtäviin mahdollisesti itseään nuoremman ja koke-

mattomamman henkilön alaiseksi. Toisaalta myös mahdollinen työnantaja voi kyseen-

alaistaa hakijan motivaatiota ja työhön sitoutumista. 

 

                                                

2
 Schein nimeää ura-ankkurit seuraavasti: “…1) Autonomy/independence; 2) Security/stability; 

3) Technical-functional competence; 4) General Managerial Competence; and 5) Entrepreneur-
ial Creativity... 6) Service or Dedication to a Cause;7) Pure Challenge; and 8) Life Style.” 
(Schein 1996, 80). 
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4 Tutkimus ja tulokset 

 

4.1 Tutkimuksen kulku 

 

Opinnäytetyö empiirinen osa koostuu kohderyhmälle tehdystä puhelinhaastattelusta ja 

uraneuvojille tehdystä kyselystä. Haastattelut tehtiin puhelimitse. Puhelinhaastattelu 

valikoitui haastattelumuodoksi käytännön syistä. Työttömän oli helpompi suostua puhe-

linhaastatteluun kuin sopia tapaaminen kasvokkain tapahtuvaan haastatteluun tunte-

mattoman henkilön kanssa. Puhelinhaastattelut olivat myös haastattelijan kannalta 

vaivattomia. Näin vältyttiin turhalta matkustamiselta ja ongelmilta sopivan haastatteluti-

lan löytämisessä. 

 

Haastateltavien löytäminen osoittautui yllättävän hankalaksi. Haastateltavia yritettiin 

etsiä Uudenmaan akateemisten työttömien työnhakua tukevan Otty ry:n kautta. Otty 

ry:n yhteyshenkilöön otettiin yhteyttä, selittiin asia ja sovittiin, että hän välittää sähkö-

postissa esitetyn haastattelupyynnön eteenpäin sopivaksi katsomallaan tavalla. Sitä 

kautta ei kuitenkaan saatu yhtään haastattelua. Lopulta päädyttiin etsimään haastatel-

tavat pelkästään Linkedin-profiilien avulla. Puhelinhaastattelua varten valittiin sattu-

manvaraisesti 20 henkilöä, joiden uskottiin Linkedin-profiilin perusteella täyttävän haas-

tateltaville annetut kelpoisuuskriteerit. Heidän joukostaan valikoituivat lopulliset haasta-

teltavat. 

 

Haastateltavien piti olla pääkaupunkiseudulla tai sen kehyskunnissa asuvia akateemi-

sesti koulutettuja 50+-vuotiaita työttömiä työnhakijoita. Linkedin-profiilissa ei saanut 

näkyä nykyistä työnantajaa ja koulutushistoriasta piti näkyä akateeminen tutkinto. Kaik-

ki potentiaaliset haastateltavat olivat selvästi kertoneet profiilissaan hakevansa töitä. 

Tyypillisiä esimerkkejä tästä olivat ilmaukset ”looking for a new job”, ”looking for new 

opportunities”, ”looking for new challenges”. Henkilön ikä pääteltiin profiilista. Akatee-

misen tutkinnon suoritusvuoden perusteella pystyttiin päättelemään henkilön olevan yli 

50-vuotias. Potentiaalisten haastateltavien valinnan jälkeen heidän puhelinnumeronsa 

etsittiin. Toisten kohdalla tämä oli helppoa, sillä puhelinnumero löytyi heidän Linkedin- 

profiilissaan. Muiden potentiaalisten haastateltavien puhelinnumerot saatiin numero-

palvelusta. Viisi potentiaalista haastateltavaa karsiutui siksi, että samalla nimellä löytyi 

kymmeniä pääkaupunkiseudulla asuvia henkilöitä. Neljästä numerotiedustelusta saa-

dusta numerosta ei saatu vastausta toisellakaan soittoyrityksellä. Tästä syystä nämä 
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mahdolliset haastateltavat karsiutuivat tutkimuksesta. Seuraavaksi jäljelle jääneisiin 

potentiaalisiin haastateltaviin oltiin yhteydessä puhelimitse ja tiedusteltiin heidän haluk-

kuuttaan osallistua anonyymiin puhelinhaastatteluun aiheesta, joka liittyy akateemisesti 

koulutettujen työttömien työnhakuun. Puheluun vastanneista kolme kieltäytyi haastatte-

lusta, kolmelle haastattelun ajankohta ei sopinut tutkimuksen aikataulun vaatimalla 

tavalla esimerkiksi matkan tai muun syyn takia. 

 

Puhelinhaastatteluun vastasi lopulta viisi henkilöä. Kolme vastaajista suostui haastatte-

luun heti ja kahden kanssa sovittiin aika myöhemmin tapahtuvaan puhelinhaastatte-

luun. Haastatteluun vastanneilla ei ollut mahdollisuutta nähdä kysymyksiä etukäteen ja 

siksi heidän vastauksensa kuvastavat heidän tuntojaan haastatteluhetkellä. Haastatte-

lussa saadut vastausten olennaiset osat kirjattiin puhelun aikana ensin paperiselle lo-

makkeelle ja välittömästi puhelun jälkeen haastattelun tulokset vietiin Word-

dokumenttiin, johon kaikkien haastateltavien vastaukset koottiin kunkin kysymyksen 

alle. Kullekin haastateltavalle annettiin oma koodi haastattelujärjestyksen mukaan. En-

simmäinen haastateltava on H1 ja viimeinen on H5. Kaikki kysymykset ja vastausten 

ydinasiat ovat luettavissa liitteestä 3. Haastatteluvastauksista ei ole kirjattu jokaista 

sanaa tai selitystä. Se olisi ollut käytännössä mahdotonta. 

 

Akateemisten 50+-vuotiaiden työttömien työnhaun haasteita haluttiin tarkastella myös 

ammattilaisten mielipiteiden valossa. Anonyymin puhelinhaastattelun lisäksi pääkau-

punkiseudulla työskenteleville uraneuvojille lähetettiin sähköpostitse linkki Survey Mon-

key -kyselytyökalulla tehtyyn sähköiseen kyselyyn. Kyselyn kohdistettiin ammattilaisille, 

joiden oletettiin internetissä olevan tiedon perusteella tuntevan akateemisten 50+-

vuotiaiden työttömien työnhaun haasteita. Ammattilaisten joukossa oli viisi henkilöä, 

jotka työskentelivät pääkaupunkiseudun TE-toimistossa akateemisten työnhakijoiden 

parissa. Lisäsi kysely lähetettiin viiden eri uraneuvontaa tai työnhakuvalmennusta tai 

molempia tarjoavan yrityksen uraneuvojille. Yritykset olivat TalentGate Oy, ManPower 

Oy, Barona Oy, Saranen Consulting Oy, Valmennuskeskus Public ja Barona Oy. Kyse-

ly lähetettiin myös seitsemälle uraneuvojalle, jotka toimivat akateemisten etujärjestöis-

sä (Tekniikan akateemiset TEK ja Suomen Ekonomiliitto SEFE). Anonyymi sähköinen 

kyselylomake lähetettiin 20 henkilölle ja heistä vastasi kyselyyn 6. Kyselyn tulokset 

vietiin Word-dokumenttiin, johon kaikki vastaukset koottiin kunkin kysymyksen alle.  

Kullekin vastaajalle annettiin oma koodi vastausjärjestyksen mukaan. Ensimmäinen 

vastaaja on V1 ja viimeinen on V6. Vastaukset ovat luettavissa liitteestä 4. 
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Kyselyn kysymykset olivat avoimia eikä niihin laitettu vastausvaihtoehtoja tai -pakkoa. 

Kyselyyn vastaaja saattoi siis halutessaan ohittaa kysymyksen vastaamatta siihen.  

Kysely päätettiin tehdä kokonaan anonyymisti, koska sen arveltiin alentavan kynnystä 

vastata kyselyyn. Tällä tavalla kyselyyn vastanneet saattoivat antaa helpommin spon-

taaneja vastauksia, jotka kuvastivat heidän todellisia mielipiteitään. Kyselyyn vastaajien 

ei tarvinnut miettiä vastauksiaan edustamansa organisaation mielipiteenä, jota mahdol-

lisesti siteerataan heidän nimellään internetissä julkaistussa opinnäytetyössä. 

 

4.2 Tulosten analyysi 

 

Tässä tutkimuksessa puhelinhaastattelun ja kyselyyn kysymyksiin oli valittu kysymyksiä 

jokaiselta kolmelta lähestymistasolta (makro-, prosessi - ja yksilötasolta). 

Puhelinhaastattelujen ja kyselyn kysymykset olivat lähes toisiaan vastaavia ja niiden 

avulla oli tarkoitus saada selville kohderyhmän työnhakuun liittyviä haasteita, asenteita 

ja ohjauksen tarvetta. Haastattelujen ja kyselyn tulokset esitellään yhdessä, ryhmitelty-

nä aihealueisiin. Tässä luvussa pyrin peilaamaan kyselyn ja haastattelun vastauksia 

toisiinsa. 

 

Ensin tarkastellaan 50+-vuotiaiden akateemisten työttömien asemaa työmarkkinoilla. 

Seuraavaksi käsitellään, mitkä asiat koetaan vaikeimmiksi asioiksi kohderyhmän työn-

haussa ja tarkastellaan avuntarvetta haastattelun ja kyselyn valossa. Sen jälkeen käsi-

tellään kohderyhmän asennetta työnhakuun ja työntekoon. Viimeiseksi selvitetään so-

siaalisen median käyttöä työnhaussa kohderyhmän haastattelujen ja kyselyn tulosten 

perusteella. Tuloksia käydään läpi eri järjestyksessä kuin missä ne on esitetty haastat-

telussa ja kyselyssä. Haastattelukysymykset ja vastausten ydinasiat sekä kyselyn ky-

symykset ja vastaukset on esitetty liitteissä 3 ja 4. 

 

Haastateltavat olivat akateemisia työttömiä, joista kolme oli valmistunut ekonomiksi ja 

kaksi diplomi-insinööriksi. Kaikki asuivat pääkaupunkiseudulla. Jatkossa heitä jatkossa 

kutsutaan koodinimillä. Viidestä haastateltavasta kolme etsi töitä ITC-alalta. He olivat 

Ismo (54 v, DI), Erkki (55 v, ekonomi) ja Eero (59 v, ekonomi). Ilona (59 v, DI) kertoi 

etsivänsä tuotepäällikön paikkaa kaikilta aloilta. Eija (53 v, ekonomi) sanoi etsivänsä 

töitä kaikilta aloita. Taustatiedot on koottu taulukkoon 1. 
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Taulukko 1. Haastateltavien taustatiedot 

 

Haastateltava Ikä Tutkinto Miltä alalta etsit töitä? 

H1 Ismo 54 diplomi-insinööri ICT 

H2 Erkki 55 ekonomi IT 

H3 Eero 59 ekonomi ICT 

H4 Ilona 59 diplomi-insinööri kaikilta aloilta tuote-

päällikön paikkaa 

H5 Eija 53 ekonomi kaikilta aloilta 

 

Haastatteluilla pyrittiin selvittämään, miten haastateltavat kokivat asemansa työmarkki-

noilla ja mitkä asiat he kokivat vaikeimmiksi työnhaussa. Haastateltavilta kysyttiin, oli-

vatko he saaneet uraohjausta tai muuta valmennusta työnhakuun ja kokivatko he tar-

vitsevansa apua. Haastattelun avulla pyrittiin selvittämään myös haastateltavien asen-

netta työnhakuun ja työntekoon sekä heidän sosiaalisen median käyttöänsä työnhaus-

sa. 

 

Kyselyyn vastaajat olivat uraneuvojia. Kyselyssä pyrittiin saamaan selville uraneuvojien 

näkemyksiä 50+-vuotiaiden akateemisten työttömien työnhakijoiden työnhausta. Heiltä 

kysyttiin soveltuvin osin samoja asioita kuin työttömien haastattelussa. Kyselyssä ky-

syttiin uraneuvojien mielipidettä 50+-vuotiaiden työttömien akateemisten työnhakijoiden 

asemasta työmarkkinoilla ja siitä, mitkä asiat ovat kyseiselle ryhmälle vaikeimpia työn-

haussa. Uraneuvojilta kysyttiin myös, missä asioissa 50+-vuotiaat akateemisten työn-

hakijat työttömät tarvitsisivat eniten ohjausta. Kyselyn avulla pyrittiin kartoittamaan ura-

neuvojien käsitystä siitä, millainen asenne kohderyhmällä on työnhakuun ja työntekoon 

sekä miten kohderyhmä käyttää kohderyhmä sosiaalista mediaa työnhaussa. Kysely oli 

anonyymi, joten vastaajia ei voida tunnistaa. Kyselyyn vastanneet uraneuvojat on ni-

metty vastusjärjestyksessä, ensimmäinen on vastaaja 1 ja viimeinen vastaaja on vas-

taaja 6. 

 

4.3 Asema työmarkkinoilla: epäreilu umpikuja? 

 

Haastateltavien vastauksissa esiintyvät sanat liian kokenut, liian pätevä ja liian vanha. 

Erkki, (55 v, ekonomi) kuvasi olevansa väliinputoaja ja kertoi usein joutuneensa ”säh-

köjänikseksi” tai verrokkihakijaksi rekrytointitilanteissa. Erkki arveli päässeensä kisaan 

mukaan vain kirittämään muita. Eero (ekonomi) toteaa olevansa 59-vuotiaana vaikeas-
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sa iässä työnhaun kannalta. Myös Ilona (59 v, DI) kommentoi olevansa ”liian vanha” 

työmarkkinoille. Hän kertoi, että viimeisen kuukauden aikana oli vain yksi varteenotet-

tava työpaikka, jota hän katsoi voivansa hakea.  Ilona totesi, ettei hän hae yrityksiin, 

jotka eivät ole reagoineet hänen aikaisempiin hakemuksiinsa millään lailla, eivät edes 

kiitoskirjeellä. Ilonan mukaan yllättävän monet yritykset eivät vastaa hakemuksiin mil-

lään lailla. Eija (53 v, ekonomi) kertoo kuulleensa ammattirekrytoijien sanoneen, että 

useimmissa rekrytointitoimeksiannoissa on annettu selvä yläikäraja, joka on alle 50 - 

vuotta. Eija arvelee olevansa ylipätevä moniin tarjolla oleviin tehtäviin ja epäilee siksi 

olevansa mahdollinen uhka ”heikon itsetunnon omaaville” esimiehille. Itse Eija näkee 

asemansa työttömänä työnhakijana olevan lähinnä hukkaan heitetty mahdollisuus mo-

nelle yritykselle. Eero puolestaan kuvaa asemaansa työmarkkinoilla sanoilla ”ammatti-

taitoinen ja motivoitunut”. Myöhemmissä kommenteissa hän toteaa, etteivät rekrytoijat 

kerro, miksi hän ei tullut valituksi. 

 

Kyselyyn vastanneet uraneuvojien vastaukset tukivat haastateltavien kokemusta mark-

kina-asemansa vaikeudesta. Neljä kuudesta uraneuvojasta luonnehti kohderyhmän 

asemaa työmarkkinoilla haasteelliseksi. Pessimistisimmän arvion mukaan tilannetta voi 

kuvata sanoilla ”haasteellinen, epäoikeudenmukainen, umpikuja”. Yhden uraneuvojan 

kolmen kuvailevan sanan joukossa oli ikärasismi. Kohderyhmän tilannetta ei kuiten-

kaan nähty täysin mahdottomaksi. Toiset uraneuvojat näkivät kohderyhmän tilanteen 

haasteellisuudesta huolimatta hieman positiivisemmin. Vastaaja 2 kuvasi tilannetta 

aktiivisuutta ja positiivista asennetta vaativaksi ja Vastaaja 3 puolestaan piti kohderyh-

män tilannetta ”haastavana, mutta mahdollisena”. Kohderyhmän kokemus, vahva 

osaaminen sekä sitoutuminen myös mainittiin vastauksissa. Vastaaja 1 mainitsi en-

simmäisenä sananaan työurien pidentämisen. Työurien pidentäminen tulee mahdolli-

sesti vaikuttamaan ainakin kohderyhmän nuorempien henkilöiden työuran kestoon ja 

työnhakumarkkinoilla oloajan pituutta lisäävästi. On mahdollista, että kohderyhmän 

asema huononee entisestään työmarkkinoilla kun väestö ikääntyy ja tarjolla oleviin 

työpaikkoihin on entistä enemmän 50+-vuotiaita hakijoita. 

 

4.4 Vaikeimmat asiat työnhaussa vaihtelevat 

 

Haastateltavilta kysyttiin, mitkä asiat he kokevat vaikeimmiksi työnhaussa, ja heitä pyy-

dettiin mainitsemaan ainakin kolme asiaa, jotka tulevat heidän mieleensä. Haastattelun 

valossa vaikeimpia asioita työnhaussa on työpaikkojen löytäminen. Vastauksissa mai-
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nittiin lama, ITC-alan alamäki, ja työpaikkojen vähyys. Kaksi haastateltavaa mainitsi 

erikseen myös piilotyöpaikkojen löytämisen haasteen. 

Ilona (59 v, DI) toteaa itsensä kehumisen olevan vaikeaa. Myös Eero (59 v ekonomi) 

kertoo erottautumisen (itsensä brändäyksen) olevan vaikeaa. Eija (53 v, ekonomi) koki 

puolestaan vaikeana asiana sen, mitä tulisi kertoa omasta osaamisestaan, jotta ei vai-

kuta ylipätevältä. Lisäksi Eija koki vaikeaksi olla uskottavasti kiinnostunut työpaikasta, 

joka ei ole vaativuudeltaan lähellekään sitä, mitä hän on urallaan aiemmin tehnyt. 

Erkki (55 v, ekonomi) oli ainoa haastateltava, joka mainitsi ikänsä olevan vaikeimpien 

asioiden joukossa. Ilona (59 v, DI) koki vaikeimpana asiana, sen että yllättävän monet 

yritykset eivät noteeraa hänen hakemustaan millään lailla, eivätkä lähetä edes kiitos 

hakemuksesta -viestiä. Ilona arveli, että ikä saattaa vaikuttaa asiaan. 

Kyselyssä neljä kuudesta uraneuvojasta puhui oikean asenteen merkityksestä. Oikean-

laista asennetta pidettiin työnhaussa tärkeämpänä kuin ikää. Kaksi uraneuvojaa kertoi 

vaikeuksia tulevan eteen, jos osaamista ei ole ylläpidetty tai päivitetty. Yksi uraneuvoja 

totesi kohderyhmän edustajalle usein vaikeaksi argumentoida olevansa ”ajan hermolla” 

ja ”kehittymiskykyinen”. Toinen vastaaja näki ongelmia syntyvän usein myös siitä, että 

itseanalyysi on tehty liian heppoisesti. Tämän seurauksena hakija ei hänen mukaansa 

osaa vakuuttavasti kertoa itsestään eikä markkinoida itseään oikeanlaisiin tehtäviin ja 

kohdentaa hakuaan oikeanlaisiin yrityksiin. Myös oman motivaation argumentoinnissa 

tulevalle työnantajalle mainittiin olevan vaikeuksia. 

Kyselyssä mainittiin vaikeuksina myös oman osaamisen tunnistaminen sekä "myymi-

nen". Yksi uraneuvoja mainitsi vastauksessaan vaikeutena olevan kohderyhmän edus-

tajien ”liika vaatimattomuus omasta osaamisesta kerrottaessa”. Toinen uraneuvoja näki 

kohderyhmän ongelmien olevan samoja kuin muillakin ja summasi vaikeimmat ongel-

mat näin ”tietämättömyys nykyaikaisen työnhaun keinoista ja kanavista, kokematto-

muus työnhakijana”. 

 

4.5 Avuntarve ei aina ole tiedostettu 

 

Haastateltavilta kysyttiin, ovatko he saaneet uraohjausta tai muuta valmennusta työn-

hakuun. Kaikki haastateltavat olivat saaneet apua ja kokivat siitä olleen hyötyä. Tosin 

Ilona (59 v, DI) totesi saamastaan ohjauksesta olleen apua, ”periaatteessa kyllä, käy-

tännössä ei”. Tiedusteltaessa, halusivatko haastateltavat lisäapua, kolme ei katsonut 
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sitä tarvitsevansa. Erkki (55 v, ekonomi) kaipasi apua itsensä myymiseen ja brändäyk-

seen. Saman ongelman kanssa painiskeli myös Eija (53 v, ekonomi). Eija halusi apua 

siihen, miten hän voisi brändätä itsensä ja erottua joukosta, kun omaa osaamista on 

kertynyt paljon. 

 

Uraneuvojilta kysyttiin, missä asiassa työttömät 50+-vuotiaat akateemiset työnhakijat 

tarvitsisivat eniten ohjausta. Mielipiteet siitä, minkälaista apua eniten tarvitaan, vaihteli-

vat. Vastaajan 5 mielestä kohderyhmä tarvitsee apua kaikissa kohtaamissaan työn-

haun vaiheissa. Vastaaja 1 totesi työnhakuvalmiudet korkeakoulutetuilla yleisesti hy-

viksi, mutta toteaa, että 50+vuotiailla korkeakoulutetuilla saattaa usein olla avuntarvetta 

muun muassa erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen suhteen. Vastaaja 2 totesi 

kohderyhmän tarvitsevan apua työnhakukanavien järkevässä valinnassa. 

 

Avuntarve oman osaamisen ymmärtämisessä, tunnistamisessa tai näkemisessä tuli 

esiin useissa vastauksissa. Neljä kuudesta vastaajasta mainitsi avun tarpeen syyksi 

vaikeudet omasta osaamisesta kertomisessa ja sen myymisessä eri tilanteissa tai han-

kaluudet itsensä markkinoimisessa. Vastaaja 2 kuvasi ongelmaa sanoin ”kuinka erottua 

työnhakijana massasta?”. Tämä kommentti kuvastaa sitä, että akateemisia työnhakijoi-

ta on paljon. Monet 50+-vuotiaat ovat ensi kertaa hakemassa töitä tilanteessa, jossa 

heidän pitää keksiä keinot erottua massasta. 

 

Vastaaja 3 korosti positiivisen asenteen merkitystä sekä oman motivaation esilletuomi-

nen tärkeyttä. Hän totesi, että 20 vuoden työkokemus ei yksin riitä, vaan työnhakijan on 

pystyttävä vakuuttamaan rekrytoija omasta kiinnostuksestaan tehtävää kohtaan ja mo-

tivaatiostaan nähdä vaivaa uudenkin osaamisen eteen. 

 

Vastaajat 3 ja 4 toivat esille myös hieman yllättävän avuntarpeen: itseluottamuksen ja 

itsetunnon ylläpitämisen. Haastateltavat eivät maininneet tätä ongelmaksi, tosin yksi 

haasteltava (Ilona, 59 v. DI) mainitsi työnantajien täydellisen hiljaisuuden vastauksena 

hänen hakemuksiinsa tuntuvan ”lannistavalta”. On mahdollista, että tällainen käytäntö 

ennen pitkää nakertaa hakijan itsetuntoa. 

 

4.6 Asenne työnhakuun on sitkeä 

 

Haastateltavien asennetta työnhakuun pyrittiin luotaamaan esittämällä heille kolme 

kysymystä. Kysymykset ja vastaukset on koottu taulukkoon 2. Aluksi heitä pyydettiin 
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kuvailemaan asennettaan työnhakuun sanalla, joka tulee ensimmäiseksi mieleen. Toi-

nen kysymys kuului näin: ”Kun ajattelet viimeisen kuukauden aikaista työnhakuasi, 

millä sanoilla kuvailisit työnhakuasi? Mainitse kolme ensimmäistä sanaa, jotka tulevat 

mieleesi!” Kolmannen kysymyksen avulla pyrittiin selvittämään asennetta työnhakuun 

kysymällä haasteltavilta kysymys ”Onko sinulla motto tai sananlasku, joka kuvaa asen-

nettasi työnhakuun?” 

 

Haastateltavien vastauksista sai sen käsityksen, että he kokevat työnhaun välttämät-

tömäksi. Yrittää pitää, eikä hanskoja lyödä tiskiin vastoinkäymisistä huolimatta. Monet 

kuvasivat työnhakuaan viimeisen kuukauden aikana raskaaksi. He kuvasivat tuntojaan 

muun muassa sanoilla vaikeaa, toivotonta, lähes mahdotonta, turhauttavaa, hitaasti 

etenevää, masentavaa ja huolestuttavaa. Haastateltavien yleistä asennetta työnhakuun 

kuva parhaiten Ilonan (59 v. DI) motto ”yrittänyttä ei laiteta, yrittää pitää”. Ilona koki 

olevansa onnekkaassa asemassa verrattuna itseään muutamia vuosia nuorempiin 

työnhakijoihin. Hän kertoi ikänsä puolesta olevansa jo oikeutettu ”putkeen”. Tätä mah-

dollisuutta hänen nuoremmilla kohtalotovereillaan ei ole. 

 

Taulukko 2. Haasteltavien asenne työnhakuun 

 

Haasta- 

teltava 

Asenne työnhakuun 

yhdellä sanalla 

Kuvaa työnhakua 

 1kk aikana näin: 

motto 

H1 välttämätön paha vaikeaa, toivotonta, lähes 

mahdotonta 

ei ole 

H2 tutkiva turhauttava, päätoiminen, 

hitaasti etenevä 

tutkiva ja tarkkaileva 

H3 sitkeä kartoittamista, kyselyjä, aktii-

vista seurantaa netissä 

ei ole 

H4 työlästä - joka firmalla 

erilaiset systeemit, sivuilla 

miljoona kysymystä ja 

aikarajat niiden täyttöön 

vähän paikkoja tarjolla (vain 

yksi paikka jota voi hakea 

viimeisen kk aikana), ei kaup-

paratsuksi, ei kannata ampua, 

joka suuntaan. 

yrittänyttä ei laiteta 

yrittää pitää 

H5 varovaisen toiveikas vaikeaa, masentavaa, huoles-

tuttavaa 

 työnhakurumba jat-

kuu hautaan asti 

 

Kyselyssä kysyttiin uraneuvojilta kaksi kohderyhmän asennetta työnhakuun kuvaavaa 

kysymystä. Ensimmäiseksi heitä pyydettiin kuvailemaan työttömien 50+-vuotiaiden 
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akateemisten työnhakijoiden asennetta työnhakuun sanoilla, jotka heille tulevat en-

simmäisenä mieleen. Kysymykseen vastasi kolme uraneuvojaa, kolme ohitti kysymyk-

sen. Vastaukset olivat ristiriidassa keskenään. Vastaaja 1 kommentoi asennetta positii-

visin sanankääntein seuraavasti: ”Aktiivisia, innokkaita ja ainakin osa positiivisella 

asenteella liikkeellä”. Vastaaja 2 kuvaili asennetta negatiiviseksi: ” Olen liian vanha - Ei 

minua varmaan tarvita enää työelämään - En oikein osaa kehua itseäni”. Vastaaja 3 

kuvasi asennetta kohderyhmän asennetta työnhakuun sanalla pessimistinen. 

 

Uraneuvojia pyydettiin myös kuvailemaan kohderyhmän asennetta työnhakuun moton 

tai sananlaskun avulla. Tähän kysymykseen saatiin kaksi vastausta. Yksi uraneuvoja 

vastasi kysymykseen neuvolla: ”Unohda ikä, oikea asenne ratkaisee!”. Toinen vastaaja 

kertoi vastauksessaan tarinan, joka kuvastaa kohderyhmän kamppailua oikean asen-

teen säilyttämiseksi: ”Vanha intiaanipäällikkö kertoo: ”Sisälläni on kaksi keskenään 

tappelevaa koiraa. Toinen koira näkee ihmisessä kykyä, kauneutta ja onnistumisia. 

Toinen taas näkee vajavaisuutta, rumuutta ja epäonnistumisia. Hetken hiljaisuuden 

jälkeen nuori intiaani kysyy päälliköltä, kumpi koirista voittaa? Tietenkin se, jota ruokin, 

vastaa päällikkö.” 

 

4.7 Asenne työntekoon on motivoitunut 

 

Haastateltavat kuvasivat asennettaan työntekoon sanoilla luonteva, ratkaisukeskeinen 

motivoitunut, innostunut ja innokas. Haastateltavilta kysyttiin onko heillä mottoa tai sa-

nanlaskua, joka kuvaa heidän asennettaan työntekoon. Neljältä haastateltavalta tämä 

löytyi. Ismo (54 v, DI) kuvaa asennettaan työntekoon sanonnalla ”Eteenpäin sano 

mummo lumessa”. Erkki (55 v, ekonomi) kuvaa suhdettaan työntekoon sanomalla, että 

”tehdään tarvittavat työt laadukkaasti”. Eero (59 v,ekonomi) kertoi haastattelussa asen-

teensa työhön olevan yksinkertaisesti: ”se mitä tehdään kannattaa tehdä kunnolla”. 

Eijan (53 v, ekonomi) asennetta työhön kuvastaa sanonta ”laadusta tinkimättä, lihaa 

säästämättä”. 

 

Kyselyssä pyydettiin vastaajia kertomaan motto tai sananlasku, joka kuvaa työttömien 

50+-vuotiaiden akateemisten työnhakijoiden asennetta työntekoon. Vastauksia saatiin 

neljä. ”On kokemusta, näkemystä ja harkintaa!”, ”Mehän olemme parhaassa mahdolli-

sessa työiässä!” ja ”Aikaa panostaa”. Kohderyhmän asennetta työntekoon kuvasi yksi 

uraneuvoja sanoilla ” Vielä ei ole tullut lähdön aika”. Tämän voidaan tulkita kuvastavan 

kohderyhmän tarvetta tehdä töitä ja osallistua omalla panoksellaan yhteiskunnan kan-



32 

  

nalta tuottavaan työhön. Uraohjaajien vastauksissa näkyy, että heidän kokemuksensa 

kohderyhmän asenteesta työntekoon on positiivinen. 

4.8 Sosiaalisen median käyttö työnhaussa vaihtelee 

 

Kaikki haastateltavat ovat käyttäneet työnhaussaan Linkedin-palvelua. Aktiivisin sosi-

aalisen median käyttäjistä työnhaussa oli Ilona (59 v, DI), joka on työtä hakiessaan 

käyttänyt Linkedin-palvelun lisäksi Facebookia ja Twitteriä. Facebook ei ole Ilonan 

työnhaussa tärkeässä osassa, mutta hän seuraa siellä joitain yrityksiä. Ilonalla on myös 

Pinterest-tili, mutta hän ei vielä osannut arvioida sen hyötyä työnhaussa. Ilona kertoi 

menevänsä kurssille perehtymään asiaan. Hän mainitsee Youtuben käytön olevan 

mahdollista työnhaussa, mutta hän ei kuitenkaan koe sitä omaksi tavakseen hakea 

töitä. Eero (59 v, DI) oli ainoa, joka käytti työnhaussa sekä Linkedin-palvelua että Fa-

cebookia. Erkki (55 v, ekonomi) käyttää työnhaussa Linkedin-palvelun lisäksi Faceboo-

kia ja etsii Twitterissä avoimia työpaikkoja. Yllättävästi nuorimmat haastateltavat olivat 

rajoittuneimpia sosiaalisen median käytössä työnhaussa. Ismo (54 v, DI) ja Eija (53 v, 

ekonomi) käyttivät molemmat työnhaussa vain Linkedin-palvelua. Vastaukset on koottu 

taulukkoon 3. Sosiaalisen median käytön aktiivisuutta ei kysytty haastateltavilta. 

  

Taulukko 3. Sosiaalisen median käyttö 

 

Haastateltava Ikä Tutkinto Sosiaalinen median käyttö työnhaussa 

H1 Ismo 54 diplomi-

insinööri 

Linkedin 

H2 Erkki 55 ekonomi Linkedin, Facebook, Twitter (avoimet paikat) 

H3 Eero 59 ekonomi Linkedin, Facebook 

H4 Ilona 59 diplomi-

insinööri 

Linkedin, Facebook, Twitter 

Pinterest- Ei tiedä käykö. Menossa kurssille 

Youtube- ei koe omaksi tavaksi  

H5 Eija 53 ekonomi Linkedin 

 

Uraneuvojien mielipiteet kohderyhmän sosiaalisen median käytöstä työnhaussa olivat 

vaihtelevia. Neljä kyselyyn vastaajista koki, että kohderyhmä käyttää sosiaalista medi-

aa työnhaussa joko kohtalaisen hyvin tai välttävästi. Yksi vastaajaa ei osannut sanoa, 

miten hyvin kohderyhmä käyttää sosiaalista mediaa työnhaussa, ja toinen vastasi koh-

deryhmän sosiaalisen median käytön olevan heikkoa. Vastauksissa korostettiin ohja-
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uksen tärkeyttä. Vastaaja 1 toteaa: ”Toiset osaavat käyttää Somea paremmin, toiset 

eivät edes tiedä mikä on Linkedin ja mitä siellä voisi tehdä.” Vastaaja 2 sanoo, että 

”ilman opastusta käyttävät aika heikosti, mutta minusta 50+ ihmiset suhtautuvat erittäin 

positiivisesti sosiaalisen median käyttöön ja ovat hyvin innokkaita oppimaan”. Vastaaja 

4 muistuttaa, että sosiaalisen median käyttö riippuu todella paljon henkilöstä, ei voida 

yleistää ikäryhmittäin. 

 

5 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää pääkaupunkiseudun 50–59-vuotiaiden akatee-

misesti koulutettujen työttömien työnhakijoiden työnhakuun liittyviä haasteita, asenteita 

ja ohjauksen tarvetta. Lähdin tekemään työtä sillä oletuksella, että kohderyhmään kulu-

villa on työnhaussa erilaisia haasteita. Oletin lisäksi, että kasvatuksella juurrutettu vaa-

timattomuus saattaa haitata työnhakua sosiaalisessa mediassa. Seuraavaksi arvioin 

opinnäytetyötä ja sen tutkimusmenetelmää ja itse tutkimusprosessia. Sen jälkeen ar-

vioin tutkimiani asenteita, haasteita ja avun tarpeita. Lopuksi esitän arvion oppimastani 

ja ajatuksiani mahdollisista jatkotutkimuksista. 

 

5.1 Yleisarvio kokonaisuudesta 

 

Vastaavaa tutkimusta opinnäytetyöni aiheesta ei ole tehty aiemmin, siksi lähdemateri-

aalissani en voinut viitata aiempiin teoreettisiin viitekehyksiin tai tutkimuksiin aihepiiris-

tä. Tämä on sekä hyvä että huono asia opinnäytetyöni kannalta. Olisi ollut helpompaa 

tehdä tämä tutkimus, jos minulla olisi ollut mahdollisuus tarkastella muita tutkimuksia, 

joihin olisin voinut verrata oman tutkimukseni tuloksia. Toisaalta aikaisempien tutkimus-

ten puuttuminen antoi tavallaan vapaat kädet lähestyä aihetta parhaaksi katsomallani 

tavalla. Valitsin opinnäytetyöni tietoperustaksi arvostettujen tutkijoiden (Schein, Mas-

low, ja Erikson) teorioita, jotka antoivat hyviä ajatuksia työhöni. Löysin ulkomaalaisia 

lähteitä (Gratton ja Silverman), joiden voidaan perustellusti olettaa kuvaavan kehitystä, 

joka tulee todennäköisesti vaikuttamaan Suomessa tapahtuvaan rekrytointiin ja työn-

hakuun. Suomessa sosiaalisen median käytöstä rekrytoinnissa kirjoittaneiden asiantun-

tijoiden ajatuksia on kattavasti esillä opinnäytetyössäni. Teoreettisessa osassa käsitte-

lemäni lähteiden valinta on onnistunut hyvin. 
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Opinnäyteyön teoreettinen viitekehys oli toimiva. Viitekehyksessäni oli makrotaso, pro-

sessitaso ja yksilötaso. Ne auttoivat minua jäsentämään aihetta ja tekemään kysymyk-

set empiiriseen osaan. Empiirisessä osassa saatiin vastauksia jokaiseen tasoon liitty-

vään kysymykseen. Mielestäni tutkimuksessani käytettyä poikkitieteellistä lähestymis-

tapaa voidaan soveltaa monien erilaisten ryhmien tutkimiseen kuten esimerkiksi maa-

hanmuuttajien työnhaun tutkimiseen. Yhdistämällä kaksi erilaista aineistonkeruu tapaa 

(kohderyhmän haastattelu ja asiantuntijakysely) voidaan saada lyhyessäkin ajassa 

monia mielipiteitä tutkittavasta aiheesta. 

 

Opinnäytetyön empiirinen osa oli hankalampi toteuttaa kuin alussa luulin. Suunnitel-

manani oli ensin tehdä vain teemahaastattelu pienelle joukolle 50+-vuotiaita akateemi-

sesti koulutettuja työttömiä työnhakijoita. Sopivanikäisten akateemisten työttömien löy-

täminen haastateltavaksi osoittautui kuitenkin yllättävän haastavaksi. Lopulta päädyin 

tekemään puhelinhaastatteluja. Linkedin-palvelun avulla löysin 20 potentiaalista haas-

tateltavaa, haastatteluun vastasi heistä 5. Tein haastattelun lisäksi sähköisen kyselyn, 

jonka lähetin 20:lle pääkaupunkiseudulla toimivalle uraneuvojalle, joista 6 vastasi kyse-

lyyn. Tutkimuksen muut vaiheet olivat helpompia tehdä. 

 

Haastattelun avulla saadut tulokset ovat haastateltavan haastatteluhetkellä antamia 

spontaaneja vastauksia kysymyksiin, jotka he kuulivat haastatteluhetkellä ensimmäistä 

kertaa. Ei voida tietää, olisivatko haastateltavien vastaukset olleet erilaisia, jos he olisi-

vat saanet kysymykset etukäteen mietittäväkseen. Emme voi myöskään tietää, olisivat-

ko vastaukset olleet erilaisia, jos haastattelu olisi tehty kasvokkain. On myös vaikeaa 

arvioida, kuinka hyvin haastateltavat edustavat kohderyhmän muita henkilöitä. Nuorin 

haastateltava oli 53-vuotias, ja 59-vuotiaita oli kaksi. Haastateltavien joukossa ei ollut 

lainkaan 50-, 51-, 52-, 56-, 57- ja 58-vuotiaita. Vaikka haastattelussa olisi ollut enem-

män vastaajia ja tasaisempi ikäjakauma, niin ei ole varmuutta siitä, olisivatko tulokset 

merkittävästi erilaisia. On myös huomioitava, että satunnaisesti poimittujen haastatelta-

viksi sattui vain diplomi-insinöörejä ja ekonomeja. Joukossa ei ollut muiden ammattialo-

jen edustajia. 

 

Empiirisen osan kysymysten toimivuutta voidaan arvostella sillä perusteella, saatiinko 

niihin vastauksia. Haastattelussa kukaan ei kieltäytynyt vastaamasta kysymyksiin ja ne 

toimivat mielestäni hyvin haastattelussa, jossa haettiin haastateltavan spontaaneja 

vastauksia kysymyksiin, jotka koskivat arkaa aihetta. Kyselyn kysymyksissä annettiin 

vastaajille mahdollisuus ohittaa kysymys, jos he eivät halunneet siihen vastata. Harva 
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vastaajista kuitenkaan ohitti kysymyksiä, joten kyselyn kysymyksiä voidaan pitää toimi-

vina. 

 

5.2 Reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimuksissa keskeisiä käsitteitä ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetilla tarkoi-

tetaan sitä, voidaanko tutkimuksessa saatuja tuloksia toistaa. Tuomen ja Sarajärven 

mukaan validiteetin avulla tarkastellaan onko tutkimuksessa tutkittu juuri sitä asiaa, 

mitä tutkija on sanonut työssään tutkivansa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133.) Hirsjärvi, 

Remes ja Sajavaara puolestaan määrittelevät validiteetin olevan tutkimuksen kyky mi-

tata juuri sitä mitä tutkimuksessa oli tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi ym. 2004, 216.) 

 

Laadullista tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole yhteneväisiä ohjeita. Tuomi 

ja Sarajärvi korostavat, että tutkimus pitää arvioida kokonaisuutena ja painottavat siinä 

sisäisen johdonmukaisuuden tärkeyttä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 135.) Hirsjärvi, Re-

mes ja Sajavaara toteavat, että laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on mahdollista 

kohentaa antamalla yksityiskohtainen selostus tutkimuksen toteutuksesta kaikissa vai-

heissa. (Hirsjärvi ym. 2004, 217.) Tässä opinnäytetyössä olen mielestäni onnistunut 

hyvin kuvaamaan tutkimuksen kulun ja dokumentoimaan tutkimusaineiston, jota analy-

soitiin johtopäätöksiä varten. 

 

Tutkimusasetelman toimivuutta voidaan pitää mielestäni suhteellisen onnistuneena. 

Perustelen tätä sillä, että empiirisessä osassa onnistuin saamaan kaksi erilaista näkö-

kulmaa tutkittaviin asioihin eli kohderyhmään kuuluvien haasteltavien näkökulmat ja 

kyselyyn vastanneiden uraneuvojien näkemykset. Aineiston kerääminen sekä kyselyllä 

että haastattelulla oli mielestäni onnistunut ratkaisu. Haastattelussa pääsin itse kuule-

maan miten haastateltavat painottivat sanojaan ja missä kohtaa he epäröivät, selittivät 

tai haparoivat vastauksissaan. Kysely puolestaan soveltui hyvin ammattilaisten ura-

neuvojien vastauksiin. Näin he myös saivat mahdollisuuden muotoilla vastauksensa 

haluamallaan tavalla ennen kyselyn palauttamista. Pidän tutkimusasetelmaa onnistu-

neena myös sen poikkitieteellisyyden vuoksi. Teoriaosuudessa tarkastelin asiaa poikki-

tieteellisesti ja pystyin laajentamaan tutkimuksen näkökulmaa ottamalla huomioon koh-

deryhmän kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen. 

 

On tärkeää arvioida myös sitä, miten hyvin empiirinen aineisto kattaa tutkittavan ai-

heen. Opinnäytetyön empiirisessä osassa kysyttiin haastateltavilta ja kyselyyn vastaa-
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jilta suoria kysymyksiä haasteista ja ohjauksen tarpeesta. Kysymyksiin saatiin suoria 

helposti tulkittavia vastauksia. Asenteista kysyttiin myös suoraan, mutta kysymysten 

muotoilulla pyrittiin saamaan selville, mitä mieleen tuli ensiksi. Tällä tavalla uskottiin 

asenteiden paljastuvan parhaiten. Ratkaisu oli myös käytännön syistä järkevä, sillä 

lyhyiden vastausten kirjaaminen haastattelun aikana oli mahdollista, mutta pidempien, 

asenteita laajasti kuvailevien vastausten taltiointi ilman nauhuria olisi ollut mahdotonta. 

Tuloksista voitiin tehdä johtopäätöksiä asenteista, mutta osa saaduista vastauksista ei 

vastannut kysyttyyn kysymykseen vaan pikemminkin asian vierestä. 

 

Vastausten todenperäisyyttä on mahdotonta todistaa, mutta toisaalta voidaan todeta, 

ettei ole mitään syytä epäillä, että haastateltavat tai kyselyyn vastaajat olisivat tahal-

laan harhaanjohtaneet tutkijaa vastauksillaan. Haastattelijana koin kuulevani olennaisia 

ja tosia asioita. Monista kyselyn vastauksista sain sen vaikutelman, että vastaaja oli 

hyvin perillä asiasta ja halusi jakaa tietojaan vastaamalla kysymyksiini. 

 

On syytä myös arvioida sitä, onko aineistosta tehty oikeat tulkinnat. Tulkitseminen oli 

paikoin haastavaa vastausten kirjosta ja vähäisyydestä johtuen. Siksi tulkitsemisen 

validiteetti on askarruttanut minua eniten. Olen sitä mieltä, että aineiston tulkinta ei ole 

epäonnistunut. Jälkikäteen voin todeta, että jos tekisin tutkimuksen uudelleen, niin 

haastattelisin varmaankin useampia työttömiä ja pyrkisin saamaan kyselyyn lisää vas-

taajia. Uskoisin tulosten tulkitsemisen olevan sitä helpompaa, mitä enemmän aineistoa 

on. 

 

Lopuksi voidaan myös kysyä, oliko oikein olettaa, että 50+-vuotiaat akateemisesti kou-

lutetut työttömät työnhakijat hakevat aina itselleen sopivia ja mahdollisia työpaikkoja. 

Tätä asiaa ei tässä tutkimuksessa tutkittu. Voidaan kuitenkin pohtia, hakevatko kohde-

ryhmään kuuluvat kaikkia heille sopivia ja mahdollisia töitä? Onko mahdollista, että 

kohderyhmä ei aina näe kaikkia mahdollisuuksia markkinoida omaa osaamistaan, kos-

ka he eivät tutkimukseni mukaan aina edes tunnista omaa osaamistaan. On myös 

mahdollista, että kohderyhmään kuuluvat työnhakijat menettävät mahdollisuuksia työl-

listyä, koska he ovat liian hitaita työnhaussaan ja harkitsevat liian pitkään seuraavaa 

siirtoaan. He voivat esimerkiksi miettiä liian kauan, miten tarttua sosiaalisessa medias-

sa löytämäänsä vihjeeseen mahdollisesta työpaikasta. Toisaalta voidaan pohtia, kuinka 

todennäköistä on, että kohderyhmään kuuluva työnhakija hakee töitä umpimähkään, 

tähtäämättä. Tämäkään asia ei ollut tutkimuksen kohteena. 
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5.3 Haasteet monenlaisia 

 

Haastattelun ja kyselyn tulokset tukevat aiempaa oletustani siitä, että osa kohderyh-

män edustajista kokee itsensä kehumisen vaikeana. Yksi uraneuvoja mainitsi kohde-

ryhmän edustajien vaikeutena olevan liian vaatimattomuuden. Uraneuvojat näkivät 

kohderyhmällä olevan vaikeuksia myös oman osaamisen tunnistamisessa, mutta tätä 

ongelmaa ei yksikään haastateltava maininnut. Kuten jo aiemmin todettiin, tutkimusten 

mukaan piilotyöpaikkoja on jopa 70–80 % kaikista työpaikoista, ja niiden saamiseksi 

työnhakijan tulee aktiivisesti käyttää ja laajentaa verkostojaan ja pystyä tuomaan 

osaamisensa esille ja mahdollisten piilotyöpaikkojen rekrytoinneista vastaavien henki-

löiden ja päättäjien tietoisuuteen (Korpi ym. 2012, 172 ref. Taloussanomat, Työ- ja elin-

keinotoimisto). 

  

Uraneuvojat mainitsivat hankaluudeksi toisinaan myös sen, että osaamista ei ole yllä-

pidetty tai päivitetty tai työnhakijan vaikeudet argumentoida olevansa ”ajan hermolla” ja 

”kehittymiskykyinen”. Uraneuvojat mainitsivat myös toisten ongelmaksi itseluottamuk-

sen puutteen ja ongelmat itsetunnon kanssa. Haastateltavat eivät maininneet tällaisia 

ongelmia. On mahdollista, että haastateltavat eivät halunneet kertoa kaikista vaikeuk-

sistaan työnhaussa, etenkään vieraalle ihmiselle puhelimessa. 

Haastateltavat mainitsivat haasteeksi myös tiedon saannin työpaikoista ja piilotyöpai-

koista ja ylipäänsä työpaikkojen vähyyden. Tämä saattaa osaltaan johtua työnhakijan 

heikosta verkostoitumisesta, kyvystä käyttää oikeita työnhakukanavia ja sosiaalista 

mediaa. Piilotyöpaikat eivät löydy, jos ei osaa käyttää sosiaalista mediaa työnhaussa. 

 

5.4 Asenteet 

 

Tutkin 50+-vuotiaiden asenteita työntekoa ja työnhakua kohtaan haastattelussa ja ky-

selyssä. Molempien tulosten mukaan 50+-vuotiaat suhtautuvat positiivisesti työnte-

koon. Tämä ei ole mitenkään yllättävää, kun ottaa huomioon teoriaosassa käsitellyt 

tekijät, jotka ovat vaikuttaneet heidän asenteisiinsa. On luonnollista, että jo lapsuudes-

saan työntekoa arvostamaan oppineet 50+-vuotiaat arvostavat työntekoa ja työpaikkaa 

myös työttömäksi joutumisensa jälkeen. Yksikään haastateltava tai uraneuvoja ei tuo-

nut esiin luovuttamiseen viittaavia asenteita työnhaussa. Työnhakua kuvastavissa 

asenteissa tuli esille pikemminkin sitkeys ja peräänantamattomuus, vaikka itse työnha-
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kua haastateltavat luonnehtivat työlääksi ja turhauttavaksi. Synkimmän kuvan 50+-

vuotiaiden akateemisten asemasta työmarkkinoilla antoi uraneuvoja, joka kuvasi sitä 

epäreiluksi umpikujaksi. Kyseinen uraneuvoja (V6) totesi kohderyhmän olevan työnteki-

jöinä “elämänsä terässä” mutta he joutuvat kohtaamaan työnantajien asenteissa halut-

tomuuden palkata yli 50+-vuotiaita töihin. 

 

Haastattelemani kohderyhmän edustajat käyttivät sosiaalista mediaa työnhaussa. He 

eivät maininneet sitä haasteeksi tai vaikeimmaksi osaksi työnhakuaan. Haastateltavat 

eivät myöskään kokeneet sosiaalisen median käyttöä alueeksi, jossa he kaipaisivat 

ohjausta. Haastateltavat eivät tuoneet esille vaikeuksia markkinoida itseään nimen-

omaan sosiaalisessa mediassa, vaan he puhuivat itsensä markkinoimisen vaikeudesta 

yleisesti. Sosiaalisen median käyttötapa ja tehokkuus eivät ilmene haastateltavien vas-

tauksista. Voidaankin pohtia, onko haastateltavien sosiaalisen median käyttötapa teho-

kas ja heidän verkostonsa tarpeeksi laaja. Piilotyöpaikkojen löytämisessä sosiaalinen 

media on avainasemassa. Korpi, Laine ja Soljasalo painottavat, että työnhakijan kan-

nattaa lähestyä piilotyöpaikkamarkkinoita aktivoimalla oman verkostonsa ja olemalla 

suoraan yhteydessä yrityksiin. Heidän mukaansa sosiaalisessa mediassa aktiivisuus 

on tärkeää erityisesti piilotyöpaikkojen löytämisessä. (Korpi ym. 2012, 173.) 

 

 Uraohjaajien mielipiteet kohderyhmän sosiaalisen median käytöstä työnhaussa olivat 

vaihtelevia. Osa arveli osaamisen olevan heikkoa, välttävää tai korkeintaan kohtalaisen 

hyvää. Vastauksissa mainittiin muun muassa 50+-vuotiaiden suhtautuvan positiivisesti 

sosiaalisen median käyttöön työnhaussa ja toisten osaavan käyttää sosiaalista mediaa 

toisia paremmin työnhaussa. Uraneuvojien eteen on tullut myös tapauksia, joissa yli 

50-vuotias ei ole edes tiennyt, mikä Linkedin on ja miten sitä voisi käyttää työnhaussa.  

Ammattilaisten vastauksista voisi päätellä, että kohderyhmä hyötyisi ohjauksesta, jossa 

opetetaan löytämään työnhakuun oikeat sosiaalisen median kanavat omalla ammat-

tialalla ja opetetaan, miten niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti. 

 

5.5 Ohjauksen tarve 

 

Kohderyhmän avuntarve oman osaamisen ymmärtämisessä, tunnistamisessa tai nä-

kemisessä tuli esiin useissa uraneuvojien vastauksissa. Lisäksi moni uraneuvoja katsoi 

kohderyhmän tarvitsevan apua siinä, miten kertoa omasta osaamisestaan, myydä sitä 

eri tilanteissa tai yleensä markkinoida itseään siten, että he erottuvat työnhakijana 
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massasta. Myös osa haastateltavista koki itsensä brändäämisen, myymisen tai yli-

päänsä itsensä kehumisen vaikeaksi. 

 

Monet 50+-vuotiaat ovat ensi kertaa hakemassa töitä tilanteessa, jossa heidän pitää 

keksiä keinot erottua massasta. On epätodennäköistä, että massasta erottautumisen 

tarve poistuisi lähivuosina. Eräs uraneuvoja kuvasi tilannetta näin: ”Mosaiikkimaiset 

työurat ja globaali markkinatalous näyttää tuoneen korkeakoulutettujenkin työmarkki-

noille dynamiikan, joka tarkoittaa yhä useammalle korkeakoulutetulle työttömyysjaksoja 

ja alanvaihtoja työuran aikana.” Alanvaihto voi toki olla sujuvaa vielä 50+-vuotiaana, 

esimerkiksi teknisten tuotteiden tuotepäällikkönä toiminut henkilö voi löytää tuotepäälli-

kön töitä toiselta alalta vaikkapa elintarviketeollisuudesta. Siirtyminen alalta tai uralta 

toiselle ei välttämättä edellytä pitkää kouluttautumisjaksoa. 

 

Jos uusi ala tai uusi ura vaatii pitkää opiskelua tai harjoittelujaksoa tai molempia, niin 

innokkuus ryhtyä vaadittaviin muutoksiin voi vaihdella suuresti. Toiset voivat kokea 

uudelleenkouluttautumisen hienona mahdollisuutena uuteen alkuun, toiset taas näke-

vät sen pelottavana polkuna uudelle harjoittelijan uralle. Koulutuksen jälkeen ei ole 

mitään takeita siitä, että työllistyminen onnistuu yhtään sen paremmin. Myös yrittäjäksi 

ryhtyminen voi tuntua vaikealle ajatukselle 50+-vuotiaana. Jos oma osaaminen ei ole 

haluttua työmarkkinoilla, niin miten sitä osaamista voisi sen paremmin myydä yrittäjä-

nä? Uskoisin harvan 50+-vuotiaan työttömän keksivän sellaisia uusia liike-ideoita, joilla 

he pystyisivät elättämään itsensä eläkkeelle asti ja samaan aikaan huolehtimaan 

omasta eläketurvastaan. 

 

Lähdin tekemään opinnäytetyötä itseäni huomattavasti vanhempien henkilöiden työn-

hausta, koska Kari antoi minulle idean miettiä 50+-vuotiaiden akateemisesti koulutettu-

jen taustan vaikutusta heidän työhakuunsa. Kiinnostusta asiaan lisäsivät Akavan Fjä-

derin ja pääministeri Kataisen kannanotot työttömyyteen. Tutkimustulosten perusteella 

olen sitä mieltä, että tälle ryhmälle pitäisi olla tarjolla monipuolisia tieto-, neuvonta- ja 

ohjauspalveluja sekä ryhmä- ja vertaistukea. Elinkeinoelämän kannalta olisi epäviisasta 

jättää käyttämättä 50+-vuotiaiden korkeasti koulutettujen ja kokeneiden henkilöiden 

työpanos. Uskon, että monissa yrityksissä voitaisiin kokeilla erilaisia projekteja, joissa 

pyrittäisiin tarjoamaan meille nuorille tilaisuuksia oppia vanhemmilta konkareilta ja saa-

da tarvittaessa opastusta kimuranteissa tilanteissa. Tässä yhteydessä haluan korostaa, 

että koen tärkeäksi kaikenikäisten henkilöiden työllistymisen. 
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Jatkotutkimuksia voisi tehdä esimerkiksi siitä, miten saadaan toimivia työnhakua edis-

täviä palveluja sekä ryhmä- ja vertaistukea Suomen akateemisille työttömille asuinpai-

kasta riippumatta. Näkisin, että erilaisten virtuaalisten palvelujen avulla voitaisiin luoda 

toimivia ratkaisuja kustannustehokkaasti. Myös alanvaihdossa riittäisi mielenkiintoista 

tutkittavaa. Mitkä ovat toimivia tapoja tehdä alanvaihto, kun omalla alalla ei ole enää 

töitä tai sille ei työllisty? Mitkä tekijät ohjaavat työttömän kouluttautumaan uuteen am-

mattiin? Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, mille alalle hän päätyy? Miten työttömät arvioi-

vat omia mahdollisuuksiaan työllistyä uudella alalla tai yrittäjänä? Hakevatko 50+-

vuotiaat akateemisesti koulutetut työttömät työnhakijat itselleen kaikkia sopivia ja mah-

dollisia työpaikkoja? Olisi mielestäni mielenkiintoista tutkia asiaa myös yritysten näkö-

kulmasta. Mitä rekrytoinnista vastaavat henkilöt ja yritysten henkilöstöpäälliköt tekevät 

työttömien 50+-vuotiaiden hakemuksille? 
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Keskeiset käsitteet 

 

50+-vuotias 

50+-vuotiailla tarkoitetaan 50–59 -vuotiaita, vuosina 1954 – 1963 syntyneitä henkilöitä. 

 

Akateeminen työnhakija 

Akateeminen työnhakija tarkoittaa tässä tutkimuksessa yliopistossa tai korkeakoulussa 

tutkinnon suorittanutta työnhakijaa. (Tähän tutkinnon määritelmään eivät sisälly aiem-

mat opistotutkinnot, eivätkä nykyiset ammattikorkeakoulututkinnot) 

 

Asenne 

"Asenteella tarkoitetaan myönteistä tai kielteistä arviota kohteesta, josta meillä on jon-

kinlainen mielikuva." (Lahikainen ym. 2007,180) 

 

Haaste 

Haasteella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa asioita, jotka ovat kohderyhmälle vaikeita 

työnhaussa.   

 

Kohderyhmä 

Kohderyhmä tarkoittaa tässä tutkimuksessa pääkaupunkiseudulla tai kehyskunnissa 

asuvia 50–59 -vuotiaita akateemisesti koulutettuja henkilöitä, jotka ovat työttömiä.  

 

Linkedin 

Linkedin on ammattilaistenyhteisöpalvelu.  

 

Mahdollinen työpaikka 

Mahdollisilla työpaikoilla tarkoitetaan työnhakijoiden mielestä heille realistisesti mahdol-

lisia työpaikkoja. Työnhakijan on koettava, että hänen osaamisensa vastaa olennaisel-

ta osalta sitä mitä rekrytoija hakee, tai hänellä on tarjottavana sellaista osaamista, joka 

tekee hänestä potentiaalisesti kiinnostavan rekrytoitavan.  

 

Ohjauksen tarve 

Ohjauksen tarpeella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kohderyhmän tarvetta saada 

heille kohdennettuja työllistymistä edistäviä palveluja.  
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Keskeiset käsitteet  

 

Piilotyöpaikka 

Piilotyöpaikalla tarkoitetaan avointa työpaikkaa, joka on olemassa, mutta jota ei ole 

laitettu julkisesti hakuun. (Korpi ym. 2012, 173) 

 

Rekrytointiprosessi 

Rekrytointiprosessilla haetaan henkilöitä, jotka vastaavat organisaation työvoimatarpei-

ta. 

 

Sosiaalinen media 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan sellaisia verkossa olevia sovelluksia, ohjelmia ja 

palveluja, joissa käyttäjät voivat itse tuottaa sisältöä, kommentoida aikaisempaa sisäl-

töä ja joskus jopa muuttaa toisten tuottamaa sisältöä (Kortesuo 2010,121) 

 

Sopiva työpaikka 

Sopivilla työpaikoilla tarkoitetaan työnhakijan mielestä hänelle sopivia työpaikkoja, joi-

hin hän katsoo voivansa hakea. Sopivuuden kriteerit ovat kunkin hakijan kohdalla hen-

kilökohtaisia. 

 

Työnhakuprosessi 

Työnhakuprosessilla tarkoitetaan prosessia, jossa työnhakija hakee työpaikkoja tarkoi-

tuksenaan työllistyä.  

 

Työtön työnhakija 

Työttömällä työnhakijalla tarkoitetaan työnhakijaa, joka ei ole työsuhteessa ja hakee 

töitä.  

 

Työssäkäyntialueella tarkoitetaan aluetta, jolta työttömän työnhakijan on lähtökohtai-

sesti oltava valmis ottamaan tarjottu työ vastaan ja osallistumaan työllistymistä edistä-

viin palveluihin. (Työ-ja elinkeinoministeriö, Mol.fi) 
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Keskeiset käsitteet  
 

Ura-ankkurit 

Ura-ankkuri on yksilön uraan liittyvän minäkäsitys, joka koostuu kolmesta osasta. En-

simmäiseen osaan kuuluvat yksilön itsessään havainnoimat lahjakkuudet ja kyvyt. Toi-

seen osaan kuuluvat perustavaa laatua olevat arvot. Kolmanteen ja tärkeimpään osaan 

kuuluu yksilön ajan myötä kehittynyt kyky tuntea motiivinsa ja tarpeensa (Schein 1996, 

80.) 

 

Uraneuvoja 

Uraneuvojalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa henkilöä, joka tekee työkseen uraneu-

vontaa, uraohjausta, uravalmennusta tai työnhakuvalmennusta.  

 

Verkostot 

Verkostoilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa työnhakijan olemassa olevia sosiaalisia 

kontaktiverkostoja, jotka voivat olla avuksi työnhaussa. 
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Tilastokeskus: Tilastoja väestön koulutusrakenteesta 
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Tilastokeskus: Tilastoja väestön koulutusrakenteesta  

  
Väestön (yli 15-vuotiaat) koulutusrakenne 1987, 2006 ja 2011 

Koko maa, Molemmat sukupuolet, Ikäluokat yhteensä 

 Ei perusas-

teen jäl-

keistä tut-

kintoa 

Keskiaste Alin kor-

kea-aste 

Alempi kor-

keakouluas-

te 

Ylempi kor-

kea-kouluaste 

Tutkija-

koulu-

tusaste 

1987 2 093 563 1 238 457 361 147 153 020 128 482 10 990 

2006 1 569 835 1 675 369 494 540 314 791 290 517 30 722 

2011 1 455 959 1 783 389 467 164 414 622 353 721 37 430 

Väestön koulutusrakenne, Yksikkö:henkeä  
Lähde: Tilastokeskus / Väestön koulutusrakenne 1987–2010.  
vertailun helpottamiseksi alkuperäisestä taulukosta on poistettu muut vuodet välillä 1988-2010 
 

 

Lähde: Tilastokeskus / Väestön koulutusrakenne 1987–2010. 
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Haastattelukysymykset ja vastausten ydinasiat 
 

Taustakysymykset 

1. Asutko pääkaupunkiseudulla tai sen kehyskunnissa?  

2. Mikä on ikäsi? 

3. Minkä akateemisen tutkinnon olet suorittanut? 

4. Miltä alalta etsit töitä? 

Haastateltava Ikä Tutkinto Asutko pääkaupun-

kiseudulla tai sen 

kehyskunnissa? 

Miltä alalta etsit 

töitä? 

H1  54 diplomi-

insinööri 

kyllä ICT 

H2 55 ekonomi kyllä IT 

H3 59 ekonomi kyllä ICT 

H4 59 diplomi-

insinööri 

kyllä kaikilta aloilta tuote-

päällikön paikkaa 

H5 53 ekonomi kyllä kaikilta aloilta 

 

 

Haastattelukysymykset 

 

K1. Oletko saanut uraohjausta tai muuta valmennusta työnhakuun? 

EI -> Koetko, että siitä olisi apua?   EI. 

                                                  KYLLÄ  Mihin asioihin haluaisit apua? 

KYLLÄ -> Oliko siitä apua? ->  EI. 

                                                KYLLÄ 

Haluaisitko lisää apua työnhakuun?  

  EI. 

  KYLLÄ  Millasta apua haluaisit? 
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Haastateltava Saanut 

apua 

Oliko apua? Haluaako lisää apua? 

H1 kyllä kyllä ei tällä hetkellä 

H2 kyllä kyllä itsensä myyminen, 

brändäys 

H3 kyllä osaksi ei 

H4 kyllä periaatteessa kyllä, 

käytännössä ei 

ei 

H5 kyllä kyllä kyllä: itsensä brändää-

minen kun osaamista on 

paljon  

 

 

K2. Miten olet käyttänyt sosiaalista mediaa työnhaussa? 

Haastateltava vastaus 

H1 Linkedin 

H2 Linkedin, Facebook, Twitter (avoimet paikat)  

H3 Linkedin, Facebook 

H4 Linkedin, Facebook (ei tärkeä), Twitter,  

Pinterest – tili,  on menossa kurssille ei tiedä vielä onko hyö-

tyä, Youtubea ei koe omaksi tavaksi hakea töitä 

H5 Linkedin 
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K3. Kun ajattelet viimeisen kuukauden aikaista työnhakuasi millä sanoilla kuvailisit 

työnhakuasi? Mainitse kolme ensimmäistä sanaa, jotka tulevat mieleesi! 

Haastateltava vastaus 

H1 vaikeaa, toivotonta, lähes mahdotonta 

H2 turhauttava, päätoiminen, hitaasti etenevä 

H3 kartoittamista, kyselyjä, aktiivista seurantaa netissä 

H4 vähän paikkoja tarjolla (vain yksi paikka jota voi hakea viimei-

sen kk aikana), ei kaupparatsuksi, ei kannata ampua, joka 

suuntaan. 

H5 vaikeaa,  masentavaa, huolestuttavaa 

 

 

 

 

K4.  Miten kuvailisit asemaasi työmarkkinoilla? Mainitse kolme ensimmäistä sanaa, 

jotka tulevat mieleesi! 

Haastateltava vastaus 

H1 väliinputoaja, sähköjänis, verrokkihakija 

H2 liian kokenut, ikä on rasite 

H3 ammattitaitoinen, vaikea ikä hakea töitä, motivoitunut 

H4 liian vanha, muutoksen pitäisi lähteä työnantajasta – sitä ei 

ole tapahtunut, ikävää 

H5 ylipätevä, mahdollinen uhka esimiehille, hukkaan heitetty 

mahdollisuus monelle yritykselle 
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K5. Mitkä asiat koet vaikeimmiksi työnhaussa?  Mainitse ainakin kolme asiaa, jotka 

tulevat mieleesi!  

 

Haastateltava vastaus 

H1 työpaikkavähyys, haastatteluun pääseminen, tiedon 

saanti haettavista työpaikoista 

H2 ikä, lama, ICT-alan alamäki 

H3 piilotyöpaikkojen löytäminen, erottautuminen (brändä-

ys) 

H4 ei saa vastausta kun hakee töitä – ei edes kiitos viestiä, 

se lannistaa. Itsensä kehuminen on vaikeaa. 

H5 sopivien työpaikkojen löytäminen – myös piilotyöpaikat. 

Mitä kannattaa kertoa omasta osaamisestaan jottei 

vaikuta ylipätevältä. Miten olla uskottavasti kiinnostunut 

työpaikasta joka ei välttämättä vastaa lähellekään sitä 

mitä on aiemmin tehnyt.  

 

Haluatko kertoa jonkin esimerkin? 

H3: yhtä paikka hakee 150 hakijaa ja yksi valitaan. Rekrytoijat eivät kerro miksi en tul-

lut valituksi. 

 

K6. Voisitko kuvailla asennettasi työntekoon sanalla, joka tulee ensimmäisenä mielee-

si? 

Haastateltava vastaus 

H1 luonteva 

H2 ratkaisukeskeinen 

H3 motivoitunut 

H4 innokas 

H5 innostunut 
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K7. Voisitko kuvailla asennettasi työnhakuun sanalla, joka tulee ensimmäisenä mielee-

si? 

Haastateltava vastaus 

H1 välttämätön paha 

H2 tutkiva 

H3 sitkeä 

H4 työlästä - joka firmalla erilaiset systeemit, sivuilla 

miljoona kysymystä ja aikarajat niiden täyttöön 

H5 varovaisen toiveikkaasti uskon vielä joskus pääse-

väni koulutustani ja kokemustani vastaavaan työhön. 

Ehkä. Jollei onnistu täytyy kouluttautua hoiva-alalle. 

 

K8. Onko sinulla motto tai sananlasku, joka kuvaa asennettasi työntekoon? 

Haastateltava vastaus 

H1 Eteenpäin sano mummo lumessa 

H2 tehdään tarvittavat työt laadukkaasti 

H3 se mitä tehdään kannattaa tehdä kunnolla 

H4 ei ole 

H5 laadusta tinkimättä, lihaa säästämättä 

 

K9. Onko sinulla motto tai sananlasku, joka kuvaa asennettasi työnhakuun?  

Haastateltava vastaus 

H1 ei ole 

H2 tutkiva ja tarkkaileva 

H3 ei ole 

H4 yrittänyttä ei laiteta 

yrittää pitää 

H5 pelkään pahoin, että työnhaku rumba jatkuu hautaan 

asti.  Meistä yli 50 voi tulla pätkätöiden ammattilai-

sia. 
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Kyselyn kysymykset ja vastaukset 

 

Kyselyssä esitetyt yhdeksän kysymystä on esitetty alla siinä järjestyksessä, kun ne 

esiintyivät sähköisessä Survey Monkey – kyselyssä. Kysymykset on numeroitu K1 – K9 

järjestyksen mukaan. Kysely lähetettiin 20 uraneuvojalle, heistä vastasi 6. Kaikki eivät 

vastanneet jokaiseen kysymykseen. Vastaajat on numeroitu siten, että kullakin vastaa-

jalla on oma koodi (V1-V6). Vastaukset ovat alla siinä muodossa, kun vastaajat ovat ne 

kirjoittaneet. Mahdollisia kirjoitusvirheitä ei ole korjattu. 

 

 

K1. Miten kuvailisit työttömien 50+-vuotiaiden akateemisten työnhakijoiden ase-

maa työmarkkinoilla? Kirjoita kolme ensimmäistä sanaa, jotka tulevat mieleesi. 

 

V1: työurien pidentäminen, kokemus ja sitoutuminen 

 

V2: Haastava, aktiivisuutta ja positiivista asennetta vaativa, 

 

V3: Haastava mutta mahdollinen 

 

V4: haastava, riippuu hakijan omasta aktiivisuudesta paljon 

 

V5: Vahva osaaminen, ikärasismi, ihmisten erilaisuus. 

 

V6: haasteellinen epäoikeudenmukainen umpikuja 

 

K2. Kun ajattelet työttömien 50+-vuotiaiden akateemisten työnhakua, mitkä asiat 

arvioisit heidän kohdallaan kaikkein vaikeimmiksi työnhaussa? Kirjoita ainakin 

kolme asiaa, jotka tulevat mieleesi. 

 

V1: Moni sanoisi iän, mutta mielestäni se ei ole se, vaan asenne - toiset ovat jo asen-

noituneet siihen, että kun mittarissa on jo 50+ niin ei kukaan enään ota töihin. Eli vää-

ränlainen asenne on kaikkein vaikeinta heidän työnhaussaan, Toiseksi, jos ei ole päivit-

tänyt omaa osaamistaan se näkyy työnhaussa ja tuottaa vaikeuksia, on pidettävä huol-

ta osaamisestaan koko ajan, myös työttömänä 
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V2: Ikäkysymykseen kiinni jäämisen. On täysin totta, että ikä vaikuttaa työnhakuun, 

mutta se kuinka itse suhtautuu omaan ikäänsä on aika ratkaisevaa. Jos henkilö on itse 

sitä mieltä, että ikä tulee olemaan este hänen työllistymiselle se varmasti tulee sitä 

olemaankin. Jos innokkuutta ja positiivista asennetta on, se näkyy hakijasta, myös vii-

sikymppisistä! Itsensä proaktiivinen ja rohkea markkinointi ja vaihtoehtojen etsiminen. 

Yli 50-vuotiaat joutuvat olemaan huomattavasti aktiivisempia oman itsensä markkinoin-

nissa, kuin nuoremmat, sillä tyypillisimmin he sijoittuvat uusiin tehtäviin oman henkilö-

verkostonsa kautta. Harvemmin etsitään yli 50-vuotiaita julkisen ilmoittelun kautta ja 

eiväthän nämä kokeneet viisikymppiset kilpailekaan samoista paikoista kuin kolme-

kymppiset! Eli pitää ymmärtää, mitkä ovat itselle sopivat työnhakutavat ja -kanavat. 

Liian heppoisesti tehty itseanalyysi. Itseanalyysin tärkeyttä ei voi korostaa liikaa oli ha-

kijan ikä mikä tahansa. Täytyy tuntea itsensä läpikotaisin niin osaamisensa, vahvuu-

tensa, motivaatiotekijöidensä kuin persoonansakin suhteen, jotta pystyy vakuuttavasti 

kertomaan itsestään ja markkinoimaan itseään oikeanlaisiin tehtäviin ja oikeanlaisiin 

yrityksiin. 

 

V3: Oma asenne työnhakuun automaattisesti se, että työnhaku mahdotonta, koska 50+ 

ikää - Oman ydinosaamisen tiivis ja ytimekäs esiintuominen työhaastattelutilanteissa - 

Liika vaatimattomuus omasta osaamisesta kerrottaessa. 

 

V4: Osaamisen ylläpito vuosien aikana ja sen tunnistaminen sekä "myyminen". 

 

V5: Samat asiat kuin muillakin. Tietämättömyys nykyaikaisen työnhaun keinoista ja 

kanavista, kokemattomuus työnhakijana ja sen ymmärtäminen, että tilastoista ei voi 

vetää johtopäätöksiä yksilöön - esim. ikärasismikeskustelu masentaa monia, vaikka 

omalla kohdalla ikärasismia ei olisi koskaan kohdattu. 

 

V6: omsn osaamisen kiteyttäminen jos haluaa pehmeää laskua, motivaation argumen-

tointi argumentointi sille, että on ajan hermolla ja kehittymiskykyinen. 

 

K3. Kuvaile työttömien 50+-vuotiaiden akateemisten työnhakijoiden asennetta työnte-

koon sanoilla, joka tulevat ensimmäisenä mieleesi. 
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V1: Positiivisia, halukkaita uuden oppimiseen, luotettavia, sitoutuneita työnantajaan 

(lapset jo isoja, ei poissaoloja lasten takia tms.) 

 

V2: Into, halu tehdä ja halu kehittää osaamista 

 

V3:  Hyvä ja joustava asenne 

 

V4: Tunnollinen, ahkera, osin "arka" uuden edessä.. 

 

V5: Toisaalta epävarmuus iän vuoksi, toisaalta vahva kokemuksen tuoma itsetunto. 

 

V6. innostunut aktiivinen motivoitunut 

 

K4. Kuvaile työttömien 50+-vuotiaiden akateemisten työnhakijoiden asennetta 

työnhakuun sanoilla, jotka tulevat ensimmäisenä mieleesi. 

V1: Aktiivisia, innokkaita ja ainakin osa positiivisella asenteella liikkeellä 

 

V2: Olen liian vanha - Ei minua varmaan tarvita enää työelämään - En oikein osaa ke-

hua itseäni. 

 

V3: Pessimistinen. 

 

V6. Vielä ei ole tullut lähdön aika. 

 

K5. Kerro motto tai sananlasku, joka kuvaa työttömien 50+-vuotiaiden akateemisten 

työnhakijoiden asennetta työntekoon. 

 

V1: On kokemusta, näkemystä ja harkintaa! Yli 50 + vuotiailta löytyy arvokasta hiljaista 

tietoa, jota nuoremmilla ei ole. 

 

V2: Mehän olemme parhaassa mahdollisessa työiässä! 

 

V4: Aikaa panostaa, koska lapset jo isoja ja ruuhkavuodet takana, valmiita sitoutumaan 
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K6. Kerro motto tai sananlasku, joka kuvaa työttömien 50+-vuotiaiden akateemis-

ten työnhakijoiden asennetta työnhakuun. 

 

V1: Unohda ikä, oikea asenne ratkaisee! Oikeanlainen asenne työnhaussa on tärke-

ämpi kun ikä. Ikä on vain numero - oikea asenne ja kompetenssi osaaminen ratkaisee! 

 

V2: Vanha intiaanipäällikkö kertoo: ”Sisälläni on kaksi keskenään tappelevaa koiraa. 

Toinen koira näkee ihmisessä kykyä, kauneutta ja onnistumisia. Toinen taas näkee 

vajavaisuutta, rumuutta ja epäonnistumisia. Hetken hiljaisuuden jälkeen nuori intiaani 

kysyy päälliköltä, kumpi koirista voittaa? Tietenkin se, jota ruokin, vastaa päällikkö.” 

 

K7. Miten työttömät 50+-vuotiaat akateemiset työnhakijat käyttävät sosiaalista 

mediaa työnhaussaan? 

Vastausvaihtoehdot Vastaukset % lukumäärä 

Erittäin heikosti 0% 0 

Heikosti 20% 1 

Välttävästi 40% 2 

En osaa sanoa 20% 1 

Kohtalaisen hyvin 40% 2 

Tehokkaasti 0% 0 

Erittäin tehokkaasti 0% 0 

 

Kommentit: 

 

V1: Toiset osaavat käyttää Somea paremmin, toiset eivät edes tiedä mikä on Linkedin 

ja mitä siellä voisi tehdä. 

 

V2: Ilman opastusta käyttävät aika heikosti, mutta minusta 50+ ihmiset suhtautuvat 

erittäin positiivisesti sosiaalisen median käyttöön ja ovat hyvin innokkaita oppimaan. 
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V3: Verkostoituminen Linkedin ym. some-palvelujen kautta yhä tärkeämpää työnhaus-

sa 

 

V4: Riippuu todella paljon henkilöstö, ei voida yleistää 

 

V5: Suurin osa käyttää somea jotenkin, mutta 

 

V6: En osaa sanoa 

 

 

K8. Missä asiassa työttömät 50+-vuotiaat akateemiset työnhakijat tarvitsisivat 

eniten ohjausta? 

 

V1. Useilla korkeakoulutetuilla on hyvät valmiudet hakea töitä. Työurat saattavat kui-

tenkin edetä pitkälle ja pitkään siten, ettei työtä ole tarvinnut hakemalla hakea, eikä 

työnhakutaitoja näin ollen ole tarvinnut päivittää tai edes hankkia - tämä saattaa olla 

tilanne etenkin yli 50 -vuotiailla korkeasti koulutetuilla. Mahdollinen osaamisen kehittä-

misen ja/tai kouluttautumisen tarve työttömyyden kohdatessa vaatii ymmärrystä omas-

ta osaamisesta, henkilökohtaisista tavoitteista työmarkkinoilla sekä tietoa realistisista 

koulutusvaihtoehdoista. Edellä mainitut syyt ovat esimerkkejä siitä, miksi myös korkea-

koulutettu työtön työnhakija tarvitsee usein erilaisia tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluja 

päästäkseen takaisin työuralle. Mosaiikkimaiset työurat ja globaali markkinatalous näyt-

tää tuoneen korkea-koulutettujenkin työmarkkinoille dynamiikan, joka tarkoittaa yhä 

useammalle korkeakoulutetulle työttömyysjaksoja ja alanvaihtoja työuran aikana. 

 

V2. Itsensä markkinoinnissa kahdesta näkökulmasta: 1) kuinka viestiä niin kirjallisesti 

(CV, verkkoprofiilit) kuin suullisesti (haastattelut) oma ammattitaito ja osaaminen, vah-

vuudet, tulevaisuuden suunta, persoona ja oma tapa toimia. Eli kuinka erottua työnha-

kijana massasta 2) Apua työnhakukanavien järkevässä valinnassa ja käytössä eli pro-

aktiivisessa työnhaussa 

 

V3. Omasta osaamisesta kertominen eri työnhaun tilanteissa (hakemus, puhelinsoitto, 

haastattelu) Positiivisen asenteen merkityksen korostaminen sekä oman motivaation 

esilletuominen työnhakutilanteissa. Eli, että peruste hakea töitä ei pelkästään ole "kos-
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ka olen tehnyt näitä asioita jo 20 vuotta" vaan se, että osataan kertoa, että haettu posi-

tio myös oikeasti kiinnostaa ja uudenkin osaamisen eteen ollaan valmiita näkemään 

vaivaa 

 

V4. Oman osaamisen tunnistamisessa ja sen myymisessä, itseluottamuksessa ja omi-

en kykyje näkemisessä, osin myös perusasioissa, keinoissa ja kanavissa. 

 

V5. Kaikissa työnhaun osa-alueissa. 

 

V6: Itsetunnon ylläpidossa Hissipuheessa: kiteytettyä ilmaisua koko osaamisen kirjosta 

 

 

K9. Haluatko kommentoida työttömien 50+-vuotiaiden akateemisten työnhakijoi-

den työhakua lisää? 

 

V1. Taantuma on heikentänyt työllisyystilannetta lähes kaikilla koulutusaloilla ja lisännyt 

erityisesti vastavalmistuneiden ja yli 50-vuotiaiden työttömyyttä. Kaiken kaikkiaan kor-

keakoulutettuja työttömiä on jo yli 44 000 ja vastavalmistuneiden työttömien määrä on 

sekin yli 4500. Alkuvuonna 2013 noin joka kymmenes vastavalmistunut ylemmän yli-

opistollisen korkeakoulututkinnon sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut vasta-

valmistunut oli työttömänä. Työttömien osuus korkeakoulututkinnon suorittaneesta työ-

voimasta oli noin 5,5 prosenttia alkuvuonna 2013. 

 

V2. Sitä faktaa, että ikä on työnhakuun vaikuttava tekijä, emme voi poistaa. Oli kyse 

50+, 20+ tai 30+ työnhakijasta, heillä kaikilla on omanlaisensa haasteet työnhaussa. 

Työnhaussa pärjää se, joka tunnistaa nämä haasteet ja osaa kääntää ne oikeanlaisek-

si ja oikeansuuntaiseksi toiminnaksi. 

 

V5. En oikein osaa erotella 50+ työnhakijoiden haasteita. Ne ovat hyvin samanlaisia 

kuin muillakin ikäryhmillä. Tosin ikärasismin pelko tietenkin kasvaa iän myötä.   

 

V6: Ristiriitaiset tunteet; keskustelu eläkeikien nostosta ei korreloi lainkaan työnantajien 

halukkuuteen palkata 50+-ikäisiä. Moni on elämänsä terässä; haasteena sekä oman 

osaamisen markkinointi että työnantajien asenteet 

 


