
Mistä nuorille muutosmuskeleita työelämään siirtymistä varten ? 

Kansainvälinen yritysjohtajien tutkimus (KL 22.1.2016 The Conference Board) osoitti, että 
johtajien ykköshuoli tällä hetkellä on, miten löytää oikeita osaajia, ylläpitää heitä ja kasvattaa 
yrityksen inhimillistä pääomaa. Inhimillisen pääoman keskeinen rakennusaines on yksilöiden 
muutoskyvykkyys eli resilienssi. Samasta aiheesta oli Leena Laakson (KL 17.1.2016) kirjoitus: 
yritykset haluavat töihin muutoskykyisiä eli "resilienttejä" yksilöitä, joiden energia ja toimintakyky 
kantaa yli jatkuvien muutosten ja palautuminen on nopeata. Kyse on muutosmuskeleista, joita 
jokainen voi harjoittaa. 
Suomalaisen työelämän tarpeiden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi, nuorille pitää antaa 
mahdollisuuksia harjoittaa näitä ”muutosmuskeleita”. Olisiko tässä tavoite Hallituksen 
kärkihankkeen ”nuorten työelämään siirtymisen nopeuttamisen” toteuttamiseen ? 
  
Resilienssi koostuu seitsemästä yksilön kyvykkyydestä: positiivinen minäkuva ja positiivinen 
maailmankuva, keskittynyt, joustava mieli ja joustava sosiaalinen, organisoitunut ja proaktiivinen. 
Resilienssikyvykkyyksiä voidaan kuvata eräänlaisina muutosmuskeleina, joita voidaan harjoittaa ja 
ottaa käyttöön tarvittaessa. Nuorten työelämätaitojen perusta on siinä, miten he saavat ohjausta 
näiden muutosmuskeleiden treenaamisessa. 
Ensisijaisen tärkeätä on avata nuorille heidän omien valintojen ja ajattelun vaikutukset oman 
potentiaalin käyttöönotossa. Tässä auttaa esim. resilienssitesti, jonka avulla nuori ja vanhempikin 
ymmärtää miten voi kehittää resilienssiään. 
Tutkimukset osoittavat, että resilientit yksilöt ovat mm. sitoutuneempia opiskelussa ja työtehtävien 
hoidossa, saavat korkeampia korkeakouluarvosanoja kuin keskimääräiset odotusarvot sekä 
masentuvat harvemmin. Tuloksista huolimatta näitä kyvykkyyksiä ei tietoisesti ja tavoitteellisesti 
meidän koulusysteemissä kehitetä. Eikö tässä olisi jo riittävät syyt saada resilienssi valmennus 
osaksi koulujen opetussuunnitelmia? 
Olemme toimineet yli kymmenen vuotta nuorten parissa ja tiedämme kokemuksesta, miten pienillä 
interventioilla ja oikeanlaisella kannustuksella nuori saa työkaluja oman elämänsä hallintaan, uskoa 
omiin kyvykkyyksiinsä sekä tulevaisuuden uskoa. On myöskin tärkeätä tuoda esille riittävän ajoissa 
nuorille ymmärrystä siitä, ettei (työ)elämä ole aina helppoa, vaan tarvitaan sinnikkyyttä ja uskoa, 
että elämä kantaa – aina (positiivinen maailmankuva). 
Nuorten työelämävalmiuksien sekä yksilön inhimillisen pääoman kehityksen kannalta erityisen 
tärkeä on positiivinen minäkuva eli kyvyssä johtaa itseään, luottaa omaan potentiaaliin että omien 
valintojen vaikutuksen yhteys tulevaisuuden (työ)elämän mahdollisuuksiin. 
Tarvitaan uudenlaista ajattelua että toiminta ja toimintakulttuuri kouluissa muuttuisi. Tämä koskee 
niin opettajia, vanhempia, työelämässä olevia että nuoria itseään. 
Tiedämme kokemuksesta, että muutosmuskeleiden harjoittelu ja niissä kehittyminen innostavat 
nuoria ja antavat heille juuri niitä valmiuksia, mitä tulevaisuuden työelämä tarvitsee. Mielestämme, 
tässä olisi kokeilun paikka. 
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