
1

Työpaja, Nuorten Suomi 2.11.2018

Nuorten Akatemia



2

Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemian nuorten osallisuutta edistävä yhteistyöorganisaatio, joka törmäyttää nuoria ja 

nuorten näkemyksistä kiinnostuneita organisaatioita.

Tuemme kumppaniamme onnistumaan toiminnassa nuorten kanssa. Tuloksena on luovia ratkaisuja 

yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin.

• Toimintamme tuloksena mm.: 

• Yritysvastuu, markkinointiviestintäaineisto, myönteinen PR

• Yrityksen toiminta tutuksi nuorille

• Arvokasta tietoa nuorten näkemyksistä ja mielipiteistä

• Toiminnan kehittäminen nuorten ideoiden avulla

• Nuorilla on mahdollisuus osallistua, oppia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään

• Nuoret kuuluvat itselleen merkitykselliseen ryhmään

• Tarjoamme palveluja:

• Kumppaniorganisaatioille

• Opettajille ja ohjaajille

• Nuorille
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Nuorten mielestä…

• Hyvä työelämä mielletään enimmäkseen halutunlaisen elämäntyylin osaksi ja suurelta osan sen 
mahdollistajaksi.

• Työ ei saa hallita elämää. Vapaa-aika työ tulee olla tasapainossa: halutaan hallita työn ja muun elämän 
välistä yhteyttä, kuten työaikoja, työtapaa ja vapaa-ajan  määrää.

• Hyvä työelämä tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa itseään ja tuottaa tarpeeksi rahaa asumiseen, 
harrastuksiin, matkustamiseen ja perheen perustamiseen.

• Työssä halutaan viihtyä ja sen tulee olla mielekästä. Tytöt nostaa työn sosiaalisen puolen enemmän esiin 
kuin pojat.

• Tulokset ovat samansuuntaiset vuosina 2009 – 2011 välillä

• TAT 2012



Nuorten mielestä…

Työnantaja:

• Työnantajan kuuluu perehdyttää työntekijä työhönsä.

• Työnantajan pitää olla avoin ja kuunteleva työntekijän toiveille ja tarpeille.

• Työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen tulee olla toimivaa.

• Työnantajan täytyy olla oikeudenmukainen.

• Työnantajan täytyy olla inhimillinen ja nähdä työntekijänsä ihmisinä koneiden 

sijaan, suojella myös työntekijää liialtata työltä (koska joskus nuori ei tiedä 

rajojaan, kun yrittää liikaa)

• ennakkoluuloton asenne työntelijää kohtaan: työnantajan ei pidä ottaa 

vastaan työntekijää asenteellä ”nuori ei osaa mitään”

• helposti lähestyttävä työnantaja

• inhimillinen ja anteeksi antava.

• tasa-arvoinen ja kunnioittava asenne kaikkia työntekijöitä kohtaan.

• hyvät ja selkeät kommunikaatiotaidot

• velvoite ilmoittaa, kenet on valittu työntekijäksi hakutilanteessa (paljon 

kokemuksia siitä, että hakenut työtä, eikö työnantajasta koskaan kuulu 

mitään jälkikäteen)

Työntekijä:

• Työntekijän pitää pystyä sopeutumaan työhön ja työympäristöön, kyky 

sopeutua ja olla joustava suhteessa uuteen.

• Työntekijällä pitää olla halu oppia lisää työstään. Motivaatio.

• Työntekijän kuuluu olla avoin uusille asioille. Työntekijän täytyy pystyä 

kommunikoimaan työyhteisössään. Vuorovaikutustaidot työelämässä. 

Vuorovaikutusosaaminen tuo työntekijälle turvallisuutta.

• Työntekijän täytyy olla oma-aloitteinen. Asiat eivät tule luo, vaan on itse 

mentävä asioiden luo.

• oma-aloitteisuus laajasti: kysy kun et tiedä

• rohkeus

• motivaatio on tärkeää

• sosiaaliset taidot: ryhmätyöskentelytaidot, kuuntelemisen taidot

• itseluottamus: yrittää parhaansa, mutta armollinen itseään kohtaan

Helsingin ilmaisutaidon lukion oppilaat 2018
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Digitalisaation viisi ydinosaamista

1. Itsenäisyys ja itsekkyys  - Mitä minä elämältäni haluan, mitä rooli työllä on siinä?

2. Uteliaisuus ja mielikuvitus – Miten tämä toimii ja mihin sitä voi käyttää?

3. Empatia ja tunneäly – Ihmisiltä ihmisille koneiden avulla?

4. Joustavuus eli resilienssi – haluan hyödyntää aukeavia mahdollisuuksia, kestän 

muutoksia

5. Vuorovaikutustaidot – oppimisen ja asiakaskokemuksen perusta
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Mitä palvelualoilla tapahtuu?

35 %
FREELANCE

Amerikkalaisista työvoimasta 55 
milj. ihmistä työskentelee 

freelance suhteissa: 
itsetyöllistettynä, 

mikroyrittäjänä, tai vastaavassa 
ei-tyypillisessä työsuhteessa

(Forbes 2017)

47 %
ROBOTISOITUU

Nykyisestä työstä robotisoituu 
tai automatisoituu vuoteen 

2030 mennessä.

2021 mennessä keskustelemme 
enemmän chatbotien kuin 

puolisomme kanssa. 
(Accenture 2017)

40 %
TYÖN TUOTTAVUUDEN KASVU

Tekoäly nostaa työn 
tuottavuutta 2035 mennessä.

Tekoäly mahdollistaa ihmisen 
keskittymisen luovaan ja 

ihmiskeskeiseen toimintaan?
(Accenture 2017)
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esittely 2.11.2018

Sporttitetti



• uudenlainen, nuorten aktiivista toimijuutta ja osallisuutta 
edistävä liikunta-alan TET-malli

• avoin kaikille liikunta-alan organisaatioille lajista riippumatta

• kehitetty yhdessä liikunta-alan järjestöistä ja lajiliitoista 
koostuvan kumppaniryhmän, sekä opojen ja nuorten kanssa

Mikä Sporttitetti? 

#SPORTTITETTI www.sporttitetti.fi



#SPORTTITETTI



NUORELLE

➢ innostava, ainutlaatuinen ja  
omannäköinen kokonaisuus

➢ urheilumaailma uusin silmin

➢ mahdollisuus päästä tekemään, 
näkemään, kokemaan ja 
vaikuttamaan

ORGANISAATIOILLE

➢ nuorten ääni ja ideat toiminnan 
kehittämisessä

➢ seuratoimijuuden vahvistaminen 
tai uusien toimijoiden 
houkutteleminen mukaan

➢ mahdollisuus levittää lajitietoutta

#SPORTTITETTI www.sporttitetti.fi



Yhteistyössä



Yhteystiedot

Heikki Vuojakoski

toimitusjohtaja

p. + 358 400 413833

Heikki.vuojakoski@nuortenakatemia.fi
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Nuorten Akatemia

Toinen linja 17, 00530 Helsinki

www.nuortenakatemia.fi

@nuortenakatemia

Nuorten Akatemia

mailto:katerina.hodna@nuortenakatemia.fi
http://www.nuortenakatemia.fi/

