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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön tavoite ja merkityksellisyys 

Opinnäytetyössä tutkitaan Y-sukupolvea ja heidän käsitystä työelämästä. Vuosien 

saatossa työelämä on kehittynyt ja ennen kaikkea nuorten käsitys työelämästä ja 

työntekemisestä on muuttunut verrattuna aikaisempiin sukupolviin. Suuret ikäluokat 

arvostivat työssään pysyvyyttä ja hyvää palkkaa, kun tänä päivänä nuoret arvostavat 

enemmän työn mielekkyyttä ja joustavuutta. Töitä tehdään elämää varten, eikä eletä työtä 

varten, kuten vanhempi sukupolvi on tehnyt. Työn tulee olla mielekästä ja sen pitää antaa 

tekijälleen enemmän, kuin mitä se ottaa. Tämä luo yrityksille haasteen, miten työkulttuuria 

ja työskentelytapoja muutetaan, jotta ne vastaavat Y-sukupolven kasvavia odotuksia ja 

vaatimuksia.  

Tämä pakottaa yritykset myös pohtimaan, kuinka he erottuvat edukseen 

työnantajamarkkinoilla ja millä tekijöillä he houkuttelevat tulevaisuuden kyvykkyyksiä, 

joiden koulutus ja osaaminen antavat heille valinnanvaraa työpaikan valinnassa. Kilpailu 

parhaista työntekijöistä on kovaa ja oikeanlaisen osaamisen etsiminen vaikeaa. 

Tulevaisuudessa kilpajuoksu kiristyy entisestään ja yritykset tappelevat samoista 

osaajista. Vanhemman sukupolven siirtyessä työelämän ulkopuolelle Y-sukupolvi valtaa 

työmarkkinat. Työnantajien huulille nouseekin väkisinkin kysymys, miten pystymme 

palkkaamaan parhaat ihmiset nyt ja tulevaisuudessa. 

Kolmantena haasteena on Y-sukupolven sitouttaminen ja motivointi, jotta työ pysyy 

mielekkäänä. Mikä luo milleniaaleille lisäarvoa ja pitää työn mielenkiintoisena, jotta työvire 

säilyy yllä ja mahdollisesti jopa kasvaa? Motivoitunut henkilöstö on myös työnantajan etu 

ja yksi menestyvän yrityksen peruspilareista. Ymmärtämällä Y-sukupolvea, ymmärtää 

myös, miten työelämä tulee tulevaisuudessa muuttuman ja mitä kaikkea se yrityksiltä 

vaati. Työelämän murros ei tule hetkessä ja vanhojen työskentelytapojen muuttaminen vie 

aikaa. Kysymys onkin, kuka on valmistautunut muutoksiin parhaiten ja osaa hyödyntää 

niitä parhaalla mahdollisella tavalla oman organisaationsa eduksi. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vastata yllä esitettyihin toimeksiantajayrityksen 

tunnistamiin haasteisiin sekä kerätä tietoa Y-sukupolvesta. Tutkimuksen kohteena on 

milleniaalisukupolvi eli 1970-luvun lopun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntynyt Y-

sukupolvi. Opinnäytetyössä selvitetään mitä tekijöitä milleniaalisukupolvi arvostaa 

työnantajassa, mikä lisää heidän motivaatiota ja sitoutumista sekä mitkä tekijät vaikuttavat 

työpaikan valinnassa. Tutkimuksessa kartoitetaan milleniaalisukupolven arvomaailmaa ja 

mielipiteitä työnantajamielikuvaa kohtaan.  



2 

Työn tarkoituksena on antaa toimeksiantajayritykselle keinoja erottautua muista samalla 

toimialueella toimivista yrityksistä työnantajan näkökulmasta ja ennen kaikkea selvittää 

tekijät, joilla voidaan houkutella tulevaisuudessa potentiaalisia työntekijöitä. Opinnäytetyön 

tavoitteena on myös auttaa työnantajamielikuvan rakentamisessa ja kehittämisessä. 

Olennaisena osana opinnäytetyössä on selvittää ne tekijät, jotka vaikuttavat työpaikan 

valintaan sekä lisäävät työntekijän motivaatiota ja sitoutumista työpaikkaan. 

Tutkimustuloksista esille nousseet tekijät lisäävät yrityksen kilpailuetua työnantajana 

muihin samalla alalla toimivia yrityksiä kohtaan. 

Tutkimus toteutetaan toimeksiantajalle. Tutkimuksessa tutkitaan ulkoista tekijää, joka ei 

vaikuta yrityksen toimintaan, näin ollen toimeksiantajayritys ei ole tutkimuksen kannalta 

merkittävässä asemassa. Tämän johdosta tutkija on yhdessä toimeksiantajayrityksen 

kanssa päätynyt ratkaisuun, että tutkimuksen toimeksiantajaa ei erikseen esitellä, eikä 

yritystä mainita itse työssä. Tämä on myös toimeksiantajayrityksen toive. Tutkimuksen 

tulosten kannalta on myös relevanttia jättää toimeksiantajayritys mainitsematta, jotta se ei 

vaikuta suoraan tai epäsuoraan tutkimuksen tuloksiin. Näin ollen myös muut yritykset 

voivat soveltaa ja hyödyntää tutkimuksen tuloksia omassa toiminnassaan.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön aihe on rajattu käsittelemään milleniaalisukupolvea ja sitä, mitä he 

arvostavat työnantajassa. Tutkimuksen kohteeksi on erityisesti valittu liiketalouden alan 

opiskelijoita, jotka kuuluvat tähän ikäryhmään. Tutkimuskysymykset on valittu 

opinnäytetyön aiheen perusteella ja kysymyksien tavoitteena on saada vastauksia 

toimeksiantajayrityksen tunnistamiin haasteisiin. 

Opinnäytetyön päätutkimuskysymys on seuraava: 

1. Mitä milleniaalit arvostavat työnantajassa? 

Jotta opinnäytetyön päätutkimuskysymykseen voidaan vastata, tulee ensin selvittää 

lisäkysymyksien vastaukset. 

Päätutkimuskysymys on jaettu kahteen lisäkysymykseen: 

1. Mikä lisää heidän työmotivaatiota ja sitoutumista? 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat työpaikan valinnassa? 
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1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Työ on jaettu teoriaosuuteen sekä kvalitatiiviseen tutkimukseen. Teoriaosuus muodostuu 

kahdesta osasta, jotka käsittelevät tarkemmin Y-sukupolvea sekä työnantajamielikuvan 

syntymistä. Teoriaosuuden tarkoitus on avata lukijalle opinnäytetyön kannalta keskeisiä 

käsitteitä sekä johdattaa lukija syvemmälle aihealueeseen. Teoriaosuudessa tarkastellaan 

ja tutkitaan aihealueeseen liittyvää ammattikirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia. 

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena ja tutkimuksessa 

vastataan aikaisemmin esitettyyn tutkimusongelmaan. Tutkimuksessa selvitetään 

milleniasukupolveen kuuluvien liiketalouden opiskelijoiden arvomaailmaa työnantajia 

kohtaan, tekijöitä, jotka lisäävät työmotivaatiota ja sitoutumista sekä niitä seikkoja, jotka 

vaikuttavat työpaikan valinnassa. Tutkimuksessa käytetään menetelmätriangulaatiota eli 

tutkimusaineiston hankinnassa käytetään useita tiedonhankintamenetelmiä. 

Triangulaatiossa yhdistetään erilaisia menetelmiä, tietolähteitä ja teorioita tarkoituksena 

lisätä tutkimuksen luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 141- 142.) Tutkimuksen 

toteuttaminen käydään tarkemmin myöhemmin läpi luvussa 4. 

Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan yksityiskohtaisesti tutkimuksen johtopäätöksissä. 

Luvussa avataan myös tarkemmin tutkimusmateriaalia sekä tutkittavien vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Työn lopussa yhteenvedossa käydään läpi opinnäytetyön keskeinen 

sisältö sekä tärkeimmät tutkimustulokset. Arvioidaan työn onnistumista sekä pohditaan 

jatkotutkimushaasteita. Alla olevassa kuviossa 1 opinnäytetyön rakennetta kuvataan 

tarkemmin. Kuvio kertoo opinnäytetyön pääotsikot sekä rakenteen. 
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Kuvio 1. Opinnäytetyön rakenne 

Teoria

• Y-sukupolvi

• Työnantajamielikuva

Tutkimus

• Tutkimusmenetelmät

• Tutkimuskysymykset

• Vastausten analysointi

Johtopäätökset

• Jatkotutkimusehdotukset

• Yhteenveto
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2 MILLENIAALIT TYÖELÄMÄSSÄ 

2.1 Sukupolvet 

Kapea katseisesti ajateltuna sukupolvi- käsitteen voi määritellä koskemaan vain biologista 

ikäpolvea, joukkoa, joka on syntynyt, kasvanut ja elänyt samana aikakautena (Piha & 

Poussa 2012, 27). Laajemmassa merkityksessä sukupolvi käsittää suunnilleen samoihin 

aikoihin syntyneistä ihmisistä muodostuneen joukon, joita yhdistää yksi tai useampi 

merkittävä kokemus, muisto tai kieli. Erilaiset avaintapahtumat –ja kokemukset, jotka 

puuttuvat muilta sukupolvilta, toimivat sitovana tekijänä ja hitsaavat ikäluokkia henkisesti 

yhteen.  (Järvensivu, Nikkanen & Syrjä 2014, 30).  

Yleisesti tunnettu sukupolvijaottelu pohjautuu amerikkalaiseen käsitykseen, jossa 

sukupolvet muodostetaan seuraavalla tavalla. 

1. Suuret ikäluokat (baby boomers eli BB-sukupolvi) 1946–1964  

2. X-sukupolvi 1965–1976  

3. Y-sukupolvi (internet-sukupolvi) 1977–1997  

4. Z-sukupolvi 1998–  

(Tapscott 2010.) 

 

Tapscottin (2010, 25) käyttämä sukupolvijaottelu on käytössä niin amerikkalaisen, kuin 

suomalaisen kirjallisuuden ohella myös muuallakin, pieniä eroja tosin löytyy siinä, mihin 

kohtaan sukupolvien rajat määritellään. Esimerkiksi suomalainen sukupolvijako eroaa 

tässä suuren ikäluokan kohdalla, jossa rajaus on Suomessa hieman pienempi rajoittuen 

vuosiin 1945- 1957. 

Suomalaisesta kirjallisuudesta tai tutkimuksista löytyy vain vähän tietoa sukupolvien 

välisistä eroista ja pääpaino tällä hetkellä tutkimuksissa on vahvasti Y-sukupolvessa ja 

sen kuvaamisessa. Kansainvälisessä kirjallisuudessa sukupolvien välisistä eroista löytyy 

huomattavasti enemmän tietoa. Tärkeää onkin huomioida, että yleisen sukupolvijaottelun 

ja erojen pohjana toimii lähinnä yhdysvaltalainen yhteiskunta ja historia, eikä se täysin 

vastaa suomalaista luonnehdintaa. Jokaisella kansakunnalla on oma historiansa, joka 

vaikuttaa sukupolvi jakaumaan ja siihen, miten sukupolvia kuvaavat nimitykset ovat 

syntyneet.  
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Yhteenvetona eri kansallisuuksista huolimatta, suurimpinä sukupolvien välisinä eroina 

voidaan pitää seuraavia määritelmiä: 

1. suurten ikäluokkien vahva työkeskeisyys 

2. X- sukupolven tasapainoilu työn ja vapaa-ajan välillä 

3. Y-sukupolven teknologiariippuvuus. 

Vaikka jokaiselle sukupolvelle on muodostunut omat määritelmänsä ja tunnistettava 

luonnehdinta, on syytä pohtia, onko sukupolvien välillä työelämässä loppujen lopuksi 

hirveästi eroja? Mikään sukupolvi ei kuitenkaan säily täsmälleen samanlaisena seuraavina 

vuosikymmeninä. Y-sukupolven vanhetessa se muuttuu työkeskeiseksi, perheen 

perustamisen ja asuntolainan ottamisen myötä. Tuleeko vastuun kasvaessa 

teknologiariippuvaisesta Y-sukupolvesta kuitenkin samalainen kuin aiemmat sukupolvet?  

Kyse ei välttämättä ole pelkästä sukupolvesta vaan iästä ja elämänvaiheesta. (Järvensivu, 

Nikkanen & Syrjä, 2014, 23.) 

Tekesin teknologia johtajan Timo Alasoinin mukaan vuonna 2020 Y-sukupolveen kuuluva 

35-39- vuotiaiden ikäluokka nousee suurimmaksi ikäluokaksi työelämässä. Vuoteen 2020 

mennessä myös 1940- luvulla syntyneeseen, suureen ikäluokkaan kuuluvat, ovat 

vähintään 70- vuotiaita ja siirtyneet työelämän ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa, että 

ensimmäisen kerran sitten vuoden 1985 suurin ikäluokka Suomen työelämässä koostuu 

alle 40- vuotiaista. (Alasoini 2010.) 

Nuorten käsitys työelämästä ja työntekemisestä on muuttunut verrattuna aikaisempiin 

sukupolviin. Suuret ikäluokat arvostivat työssään pysyvyyttä ja hyvää palkkaa, kun tänä 

päivänä nuoret arvostavat enemmän hyvää esimiestyötä kuin korkeaa palkkatasoa. Töitä 

tehdään elämää varten, eikä eletä työtä varten kuten vanhempi sukupolvi on tehnyt. 

Nuoret haluavat mahdollisuuden tehdä työtä itsenäisesti sekä saada selkeät tavoitteet, 

joihin tähdätä. Työn tulee olla samaan aikaan tuottavaa ja tuloksellista, sekä se tulee 

tehdä samalla mielekkääksi ja joustavaksi. Y- sukupolvi haluaa, että työ on motivoivaa, 

innostavaa ja joustavaa. Tämä luo yrityksille haasteen, miten työkulttuuria muutetaan, 

jotta työ on samaan aikaa haastavaa, innovatiivista ja mielenkiintoista. Samalla tulisi myös 

huomioida yhteisöllisyys, yksilöllisyys ja kaikkien osallisuus. (Vesterinen & Suutarinen 

2011, 53 – 54.) Tämä pakottaa yritykset myös pohtimaan, kuinka he saavat rekrytoitua 

lahjakkuuksia sekä kuinka kehittää ja johtaa näitä. Ymmärtämällä Y- sukupolvea, 

ymmärtää myös tulevaisuutta sekä kuinka yhteiskunta tulee tulevaisuudessa muuttumaan 
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2.2 Sukupolvi Y 

Y- sukupolveksi kutsutaan 1970- luvun lopun ja 1990- luvun puolivälin välillä syntynyttä 

sukupolvea. Määrittelyjä on kuitenkin useita ja toiset ajoittavat alkuvuodeksi 1978 tai 1980 

ja toiset taas loppuvuodeksi 2005.  Esimerkiksi digitaalisen talouden asiantuntija Don 

Tapscott määrittelee Y-sukupolven synnyinvuosiksi 1977- 1997 ja Lavoie- Tremblayn taas 

1981- 2000 (Tapscott 2010, 30).  

Samasta sukupolvesta käytetään myös nimitystä milleniaali – tai milleniumsukupolvi. 

Lyhyemmin milleniaalit, viitaten vuosituhannen alkuun 2000- luvulla, jolloin kyseisen 

sukupolven ensimmäiset tulivat täysi- ikäiseksi. Lempinimiä on ehtinyt kertyä useita ja Y- 

sukupolvea kutsutaankin usein myös diginatiiveiksi, nettisukupolveksi tai 

pullamössösukupolveksi. Yhdistävä tekijä onkin yhteiset sukupolvikokemukset juuri 1990 

ja 2000- luvulta, jolloin digitaalisuus valtasi kaikkien elämän. Ennen milleniaaleja eli Y-

sukupolvea on tullut X- sukupolvi, jota edelsivät suuret ikäluokat ja sodan sekä 

jälleenrakennuksen sukupolvi. Seuraava puheenaihe ja tutkimuksen kohde 

tulevaisuudessa on Y-sukupolven jälkeen tuleva sukupolvi Z. (Piha ym. 2012, 27.) 

Y-sukupolvi on tottunut elämään monikulttuurisessa ympäristössä globalisaation ansiosta. 

Sosiaalinen media, pikaviestiohjelmat ja videopelit mahdollistavat nopean ja vaivattoman 

yhteydenpidon ympäri maailman. Sukupolvella on laaja verkosto ja heillä on 

kansainvälisiä tuttavia. Milleniaalit ovat kasvaneet digitaalisten laitteiden ympäröimänä ja 

siinä missä vanhempi sukupolvi ostaa uuden laitteen ja kaivaa käyttöohjeet esiin, Y- 

sukupolvi vain alkaa käyttää sitä. Digitaalisen teknologian ulottuminen kaikkialle aiheuttaa 

myös haasteita. Päivittäisen informaatiotulvan käsittely ja tasapainoilu todellisen ja 

digitaalisen maailman välillä ei ole aina helppoa. Tämä on vaikuttanut merkittävästi koko 

sukupolven ajattelutapaan ja muuttanut jopa heidän aivojensa rakennetta. 

Uppoutumisesta digitaaliseen maailmaan on myös ollut positiivisia vaikutuksia. Tapscottin 

mukaan Y- sukupolvi suhtautuu erilaisuuteen suvaitsevammin ja on aikaisempia 

sukupolvia älykkäämpi ja nopeampi. (Tapscott, 2010, 24.) 

Konsulttiyhtiö PwC:n millennials at work –kyselytutkimus (2008–2011) osoittaa, että Y-

sukupolvi kaipaa työltään eniten koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia sekä joustavuutta. 

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että palkka ei ole heillä etusijalla. PwC:n 

yritysvastuupalveluista vastaavan johtajan Sirpa Juutisen mukaan Y-sukupolvi kaipaa 

elämältään muutakin kuin työtä tai tasaista etenemistä yrityselämässä. Tutkimus osoittaa, 

että Y-sukupolvi ei tunne oloaan kotoisaksi jäyhässä yritysorganisaatiossa. Y-sukupolvi on 

myös valmis vaihtamaan työnantajaansa useasti työuransa aikana: vain 18 prosenttia 
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heistä ilmoitti kyselytutkimuksessa aikovansa pysyä nykyisessä työtehtävässään pitkään. 

Y-sukupolvi vaatii työelämässä tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. (PwC 2011.) 

Y-sukupolvelle työssä viihtyminen ja työn mielekkyys ovat tärkeitä. He arvostavat työssä 

vastuuta ja vapautta sekä työssä kehittymistä. Työllä on oltava merkityksellisyyttä, eikä 

työaika ratkaise vaan tulokset. He arvostavat työpaikan yhteisöllisyyttä ja työnantajansa 

arvoja. Y- sukupolvi valitseekin työnantajansa usein tämän arvojen ja maineen 

perusteella. (Piha ym. 2012, 12.) 

2.3 Arvot 

Aika jossa elämme, vaati yrityksiltä ja brändeiltä kannanottoja. Enää ei vain riitä, että 

yrityksen arvot ovat sivulauseena toimintasuunnitelmassa tai vuosiraportissa. Tänä 

päivänä työntekijät mittaavat jatkuvasti yrityksen arvomaailmaa suhteessa ympärillä 

käytävään keskusteluun ja ympäröivään maailmaan. Yrityksiltä odotetaan arvojen 

näyttämistä päivittäisinä tekoina ja heidän odotetaan ottavan kantaa yhteiskunnallisiin 

asioihin. Vastuullisuus, tasa-arvo, edelläkävijä, miten yritykset näyttävät ja toteuttavat 

arvojaan?  

Työntekijän kokiessa, että hänen henkilökohtaiset arvot linkittyvät yritykseen arvoihin, 

lisää se sitoutumista niin yritykseen kuin työtehtäviin, mikä myös näkyy tuloksessa ja 

työhyvinvoinnissa (Talouselämä 2018). Organisaation tulee luoda ydinarvot, jotka ovat 

niin voimakkaita, että kaikki organisaatiossa työskentelevät ovat niistä tietoisia ja 

käyttäytyvät päivittäin niiden mukaan. Yritykseen, joka ei ota kantaa tai ei näytä arvojaan, 

on vaikea sitoutua. Arvot lähtevä yrityksessä työskentelevistä ihmisistä ei itse yrityksestä, 

eikä niitä voida kaataa ylhäältä päin.  

Pihan ja Poussan tekemän tutkimuksen mukaan vain 19% vastanneista opiskelijoista olisi 

valmis työskentelemään yrityksessä, jonka arvomaailma on ristiriidassa oman 

arvomaailman kanssa. Huomion arvoista on, että 62% vastanneista ei halua työskennellä 

lainkaan yrityksessä, jonka arvomaailma on ristiriidassa oman arvomaailman kanssa 

(Piha ym. 2012, 101). Myös Timo Alasoini teki Eva:n Mainettaan parempi työ- 

raportissaan saman huomion, että tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että omat 

yksilölliset arvot ovat linjassa työn kanssa. (Alasoini 2010.)  

Tämän vuoksi yrityksen tulee tietää minkä takana seisoo, kertoa ja toteuttaa sitä yrityksen 

sisällä sekä näyttää se myös maailmalle. Jos yritys tai sen työntekijät eivät tiedä arvojaan, 

on niitä vaikea näyttää myös muille. Ihmiset haluat sitoutua arvoihin ja yhä useampi 

valitseekin työpaikkansa arvojensa perustella. Yrityksen ja työntekijän yhdessä jaetut 

arvot luovat yritykselle yhteisen päämäärän. Selkeät tavoitteet, yrityskulttuuri ja menestyt 
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syntyvät yhteisestä arvopohjasta. (Oikotie 2018, Koskimies 2018). Pihan ja Poussan 

tutkimuksen mukaan yli puolelle nuorista on tärkeää, että he saavat työpaikan jota myös 

muut arvostavat. Nuoret haluavat olla mukana myös kehittämässä yrityksen toimintaa ja 

ennen kaikkea olla ylpeitä siitä mitä työtä tekevät ja missä tekevät. (Piha ym. 2012, 104-

105.) 

Arvoilla on merkitystä myös työnantajamielikuvan kannalta ja liiketoiminnan vastuullisuus 

sekä yhteiskuntavastuu ovat nousseet yhä merkittävämpään rooliin. Yhteiskuntavastuusta 

puhuttaessa, kyse ei ole vain vuosiraporteissa julkaistuista hienoista sanoista tai maineen 

hallinnasta markkinointikeinona. Kyse on päivittäisistä teoista ja siitä, että tehdään niin 

kuin sanotaan, sillä tieto kyllä kantautuu kuulijan korvaan. 

Yrityksen yhteiskuntavastuu (corporate responsibility) voidaan pilkkoa pienempiin osiin ja 

Elinkeinoelämän keskusliitto on määritellyt osa- alueet seuraavalla tavalla, jakaen 

yhteiskuntavastuun yritystoiminnan taloudellisen vastuuseen, ympäristövastuuseen sekä 

sosiaalisen vastuuseen. Kuviossa 2 kuvataan havainnollisesti yrityksen 

yhteiskuntavastuu. Vastuullisessa yritystoiminnassa pyritään ottamaan enemmän 

vastuuta, kuin mitä lainsäädäntö velvoittaa. Taloudellista vastuuta voidaan tarkastella sen 

kannalta, millaisia taloudellisia vaikutuksia yrityksen toiminnasta on sen sidosryhmille. 

Koko yhteiskunta hyötyy, kun yritys huolehtii taloudellisesta vastuustaan ylläpitäen 

kannattavaa ja kilpailukykyistä toimintaa säilyttäen työpaikat ja kasvattamalla verotuloja. 

Mikäli yrityksen talous ei ole kunnossa, ei sillä ole edellytyksiä huolehtia sosiaalisesta tai 

ympäristövastuusta. Ympäristövastuullinen toiminta huomioi luonnonvarojen säästämisen 

ja tehokaan käytön sekä vähentää ympäristön saastumista. Taloudellinen ja 

ympäristövastuullisuus ovat yhä enenemissä määrin toisiaan tukevia, kun menetelmiä ja 

prosesseja kehitetään tehokkaammiksi, säästyy samalla sekä rahaa että ympäristöä. 

Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan kaikkia niitä yrityksen toiminnasta johtuvia tekijöitä, 

joilla on vaikutuksia eri sidosryhmille. Sidosryhmillä tarkoitetaan muun muassa 

henkilöstöä, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja lähiympäristön asukkaita. Sosiaalinen 

vastuu pitää sisällään myös yrityksen muutostilanteiden vastuullisen hallinnan, kuten 

irtisanomiset sekä vastuun työoloista, työhyvinvoinnista sekä henkilöstön kehittämisestä. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2016; Bergström & Leppänen 2015, 14). 

Yrityksen yhteiskuntavastuulla yritys viittaa kestävän kehityksen edistämiseen. 

Yhteiskuntavastuut huomioivan yrityksen toiminta on luotettavaa, taloudellista ja 

ympäristöä kunnioittavaa. Vastuullinen yritys huomio toiminnassaan myös 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen, ympäristövaikutukset sekä toimintaa ohjaavat lait ja 

asetukset. Suuressa osassa vastuullista yritystoimintaa on yrityksen avoin toiminta, 



10 

valvonta sekä toiminnasta raportoiminen. Yhteiskuntavastuun noudattaminen on 

muodostunut merkittävään asemaan yrityksen maineeseen ja työnantajamielikuvaan 

vaikuttavana tekijänä. Vastuuttomasti toimiva yritys ei anna hyvää kuvaa yrityksen 

toiminnasta, houkuttele uusia työntekijöitä tai yhteistyökumppaneita. (Kuluttajaliitto 2018.) 

 

.  

Kuvio 2. Yrityksen yhteiskuntavastuun osatekijät 
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3 TYÖNANTAJAKUVA 

3.1 Työnantajakuvan rakentaminen 

Työnantajamielikuva merkitsee sitä, millaisena työpaikka näyttäytyy työntekijöille ja 

työnhakijoille (Korpi, Laine & Soljasalo 2012, 66). 

Työelämä muuttuu ja samalla muuttuu työvoima ja työskentelytavat. Liiketoimintojen 

odotukset, tarpeet ja vaatimukset kehittyvät nopeammin kuin koskaan. Työelämä on yhä 

digitaalisempaa, globaalimpaa, automatisoidumpaa. Samat vaatimukset kohdistuvat myös 

työtekijöihin ja osaamisen tulisi olla yhä monipuolisempaa. Tämä luo omat haasteensa 

yrityksille löytää oikeaa osaamista ja oikeita tekijöitä, yhä haastavampiin työtehtäviin 

(World Economic Forum 2018).  

Samaan aikaan kilpailu hyvistä työntekijöistä kiristyy ja tulevaisuudessa kilpailu on entistä 

kovempaa. Haasteena on erottua muista yrityksistä rekrytointimarkkinoilla ja houkutella 

juuri oikeat tekijät koukkuun. Valttikorttina ja pitkän aikavälin taktiikkana tällä saralla 

voidaankin pitää hyvän työnantajamielikuvan rakentamista. Systemaattisella 

työnantajamielikuvan rakentamisella saavutetaan kilpailuetu ja erotteleva tekijä, jota on 

vaikea kopioida. Suurten ikäluokkien jäädessä pois työelämästä ja siirtyessä eläkkeelle 

syntyy työntekijäpulaa. Tässä vaiheessa työnantajamielikuva korostuu entisestään, kun 

kilpaillaan alan osaajista. On tärkeää kuitenkin muistaa, ettei pelkkä positiivinen 

työnantajamielikuva riitä, jos ihmiset eivät tunne organisaatiota tai se ei ole laajemmin 

tunnettu. Yrityksen tulee tehdä itsensä tunnetuksi ja kasvattaa verkostoaan, ollakseen 

mukana kisassa parhaista työntekijöistä. (Salli & Takatalo 2014, 41- 42.)  

Mielikuvat alkavat muodostua ihmisessä usein jo paljon aikaisemmin ennen kuin hän on 

varsinaisesti kiinnostunut itse kohteesta. Mielikuvilla tarkoitetaan ihmisten kokemuksia, 

tietoja, tunteita ja uskomuksia tarkastelun kohteesta (Aula & Heinonen 2002, 49). 

Työnantajamielikuvalla eli employer brändillä tarkoitetaan yrityksen mainetta 

työnantajana. Se kuvaa yrityksen tekoja, joilla se viestii, niin työntekijöilleen kuin 

työnhakijoille, miksi yritys on hyvä paikka tehdä töitä. 

Työnantajamielikuva voidaan jakaa kahteen osaan sisäiseen -ja ulkoiseen 

työnantajakuvaan ja se syntyy useasta eri osa-alueesta: johdon ja työntekijöiden 

vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta, ilmapiiristä, yrityskulttuurista, rekrytoinneista ja 

monesta muusta tekijästä. Se on monen asian summa. (Duunitori 2016.) Viestintä, 

uutisointi, verkkosivut, sosiaalinen media ja yrityksen tuotteet ja palvelut sekä 

asiakaskokemus yhdessä muodostavat kokonaisuuden työnantajamielikuvasta. Olipa se 
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totta tai ei. Varsinkin yrityksen kohdalla maineella, imagolla ja tietynlaisella brändillä voi 

olla suuri vaikutus työnantajamielikuvan syntymiseen. (Laine 2015.)  

Työnantajamielikuvan rakentamisessa ei kuitenkaan ole oikotietä, eikä se synny itsestään. 

Kestävän ja myönteisen mielikuvan rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii aikaa 

ja suunnittelua. Avainsanoina ovat avoimuus ja rehellisyys. (Salli ym. 2014, 44- 45.) 

Olennaista on, että viestinnän tulee olla todenmukaista. Kaikki varmasti ymmärtävät ja 

voivat kuvitella, mitä tapahtuu, jos sisäinen –ja ulkoinen mielikuva ovat ristiriidassa. 

Viidakkorumpu ja wom (word of mouth) ovat tiedon välityksen kannalta erittäin tehokkaita, 

eikä tätä kannata vähätellä. (Viitala 2009, 104.)  

LinkedInin teettämän tutkimuksen mukaan sijoittamalla työnantajamielikuvaan säästää 

selvää rahaa. Tutkimus osoitti, että hyvä työnantajaimago laskee noin 28 prosenttia 

irtisanoutumisia sekä pienentää palkkauskuluja. Yritykset, joilla on vahva 

työnantajamielikuva tekevät merkittäviä kustannussäästöjä henkilöstön vähäisen 

vaihtuvuuden vuoksi. (Gultekin 2011.) Positiivinen työnantajakuva houkuttelee myös lisää 

työnhakijoita ja parantaa hakemusten tasoa. Kun ennalta saatu mielikuva ja todellinen 

kokemus ovat yhteneväiset pettymyksiä ei synny, työtehtävien aloittaminen on helpompaa 

ja henkilö viihtyy työsuhteessa pidempään. Voidaankin todeta, että olemassa olevat 

työntekijä sitoutuvat organisaation paremmin hyvän työnantajamielikuva ansiosta, ja näin 

ollen rekrytointeja voidaan vähentää. Vahva ja positiivinen työnantajakuva antaa 

lähtökohdan menestyvälle ja kannattavalle liiketoiminnalle. (Korppi ym. 2012, 76.) 

 

3.2 Sisäinen ja ulkoinen työnantajamielikuva 

Työnantajamielikuva voidaan jakaa seuraavan kuvion 3 mukaisesti kahteen pääosaan, 

sisäiseen ja ulkoiseen työnantajakuvaan. Mielikuva muodostuu työntekijöiden 

näkemyksistä ja kokemuksista työnantajasta. Ulkoisella työnantajakuvalla tarkoitetaan 

ulkoista kokemusta, joka syntyy ulkopuolisten henkilöiden saamasta kuvasta yrityksestä 

työnantajana. Ulkoinen kokemus syntyy mielikuvista, jotka perustuvat viralliseen ja 

epäviralliseen informaatioon, kuten uutisiin ja sosiaaliseen mediaan. Varsinkin yrityksen 

henkilöstöllä on vaikuttava rooli sosiaalisessa mediassa ja word of mouth- viestinnän 

osalta. Asiakaskokemuksen kannalta yrityksen tuotteet ja palvelut ovat myös tärkeässä 

asemassa ulkoiseen työnantajamielikuvan rakentumisessa. Ulkoiseen 

työnantajamielikuvaan kuuluu myös vahvasti työnhakijakokemus. Miten yritys näkyy 

rekrytointimarkkinoilla, miten haku on toteutettu ja ennen kaikkea onko viestintä aktiivista 

koko rekrytointiprosessin aikana? Ulkopuolinen henkilö ei välttämättä ole aina työnhakija 
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tai työnhakua suunnitteleva, se voi olla myös joku muu ulkopuolinen taho, kuten 

yhteistyökumppani tai muu ulkoisiin sidosryhmiin kuuluva. Ulkoinen kokemus ei synny 

siellä missä yritys päättää olla läsnä, vaan siellä missä ihmiset ovat läsnä ja missä 

yrityksestä puhutaan. 

Sisäisellä työnantajakuvalla tarkoitetaan sisäistä kokemusta, joka syntyy yrityksen sisällä, 

kun työntekijä aloittaa yrityksessä työskentelyn. Ensi vaikutelma on tärkeä ja sen voi 

antaa vain kerran. Perehdytys, koulutus ja tiimi työympäristöineen muokkaavat vahvasti 

sisäistä työnantajakuvaa. Tärkeää on, kuinka uusi työntekijä omaksuu yrityskulttuurin 

sekä löytää oman paikkansa tiimistä. Myös esimiestyö ja esimiehen antama tuki ja palaute 

ovat osa sisäistä työnantajakuvaa.  Sisäinen työnantajamielikuva rakentuu virallisen ja 

epävirallisen tiedonvälityksen kautta. Virallinen viestintä on yrityksen sisäistä viestintää ja 

epävirallinen tieto perustuu sekä nykyisten, että entisten työntekijöiden jakamiin 

kokemuksiin. Tähän vaikuttaa vahvasti työntekijän kokemus työsuhteen päättymisen 

jälkeen. Kuinka työsuhde on päättynyt, miten kommunikaatio on sujunut ja onko työntekijä 

saanut tarvittavaa tukea. (Laine ym. 2012, 67.) 

 

 

Kuvio 3.  Sisäisen ja ulkoisen työnantajamielikuvan rakentuminen (Mukailtu Laine 2018.) 
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3.3 Maine, imago ja brändi 

 Maine 

Yrityksen maine syntyy erilaisten kohtaamisien ja tarinoiden kautta. Maine perustuu 

ihmisten mielikuvista ja kokemuksista, jotka yhdessä muodostavat näkemyksen 

organisaatiosta. Maine on aina kantajalleen tosi, vaikka se ei yritykselle aina olisikaan 

oikeudenmukainen (Aula ym. 2002, 26). Yrityksellä on vain yksi maine, joka voi vaikuttaa 

koko organisaation toimintaan, niin positiivisesti kuin negatiivisestikin. Hyvä maineinen 

yritys on valmis ottamaan vastaan pieniä vastoinkäymisiä ja kolhuja, mutta huonossa 

maineessa olevalle yritykselle yllättävä vastoinkäyminen voi olla tuhoisa. 

On hyvä huomioida, että jokainen yrityksen työntekijä on organisaationsa sanansaattaja, 

joten kotipesän on oltava kunnossa. Kuten vanha sananlasku kuuluu; hyvä kello kauas 

kuuluu, paha vielä kauemmaksi. Maineenhallinta on vaikeaa ja se vaatii pitkäjänteistä 

työtä.  

Hyvämaineista yritystä arvostetaan työpaikkana ja siksi sinne hakeutuvat usein myös 

parhaat tekijät. Se toimii käyntikorttina työntekijöiden suhteen ja parantaa mielikuvaa 

yrityksestä. Hyvän maineen on myös todettu alentavan palkkakustannuksia, koska 

työntekijöiden vaihtuvuus on pieni, työntekijöiden paremman sitoutuneisuuden vuoksi. 

(Aula ym. 2002, 110.) Maine on myös yrityksen kilpailukyvyn peruspilareita. 

Hyvämaineinen yritys saa asiakkaiden suosituksia, yhteistyökumppaneita ja luottamusta 

työntekijöiltään. 

Imago  

Imago muodostuu visuaalisesta kokonaisuudesta, jolla yritys pyrkii vaikuttamaan sen 

ulkoiseen olemukseen. Imago on yrityksen strategian mukainen ja huolella rakennettu 

kuva, jonka se haluaa itsestään antaa. Mainoskampanjat, värit ja kuvat ovat vahva osa 

yrityksen valittua Imagoa. Esimerkiksi yrityksen kotisivuilla pyritään antamaan haluttu 

ensivaikutelma, houkuttelemaan asiakkaita sekä erottautumaan kilpailijoista. Yrityksen 

logolla halutaan myös kuvata yrityksen toimialaa sekä herättää mielenkiitoa. Hyvän logon 

tulee jäädä helposti ihmisten mieliin ja se on helppo yhdistää yritykseen sekä sen 

tuotteisiin.  Rakennetun imagon vaarana on, ettei se vastaa todellisuutta ja se luo väärän 

kuvan niin asiakkaille kuin muille sidosryhmille. (Aula ym. 2002, 52.) 

Brändi 

Brändi on tiedon, kokemuksen ja mielikuvan summa, joita asiakkaalla on yrityksestä ja 

sen tuotteista ja palveluista. Yrityksen kilpailuvoima perustuu brändin todelliseen arvoon, 
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jonka asiakkaat luovat. Brändin toteutus on pitkäjänteinen ja strateginen prosessi, joka 

vaatii jatkuvaa seurantaa, miten tuote pärjää markkinoilla, kuinka sitoutuneita asiakkaat 

ovat ja millaisia mielikuvia brändi synnyttää. (Bergström ym. 2015, 220-221.) 

Brändi mielletään usein mielikuvaksi yrityksen tuotteiden tai palvelun perusteella, jotka 

kuvastavat niiden arvoa ja laatua. Menestyminen kansainvälisillä markkinoilla vaati 

vahvan brändin. Brändi syntyy järjestelmällisesti, yhdistämällä yrityksen kaikki toiminta 

tuotekehityksestä, asiakaspalveluun ja markkinoitiin suunnitellun brändistrategian 

mukaisesti. 

Yhteenvetona kaikki kolme, maine, brändi ja imago yrittävät tavoittaa kukin omalla 

tavallaan sitä mitä ihmiset ajattelevat organisaatiosta tai sen tuotteista ja palveluista. 

Erona voidaan pitää, että maine ansaitaan, imago rakennetaan ja brändi tehdään. 

 

 

Kuvio 3. Maine, imago ja brändi 
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Termit vaihtelevat, mutta ydin ongelma on kuitenkin sama; miten saadaan pidettyä 

parhaimmat ihmiset pysymään talossa, kun heidät on ensin saatu sisään. 

Motivoitunut henkilöstö ei työskentele pelkästään rahan takia, vaan toimintaa ohjaa myös 

halu työskennellä koko organisaation hyväksi. Kevin Krusen (2012) mukaan sitoutunut 

henkilöstö on myös valmis joustamaan työtavoistaan ja työajoistaan organisaation 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Mitä sitoutuneempaa ja motivoituneempaa 

henkilöstöä organisaatiossa työskentelee, sitä paremmin yrityksellä menee myös 

taloudellisesti. (Forbes 2012.) Tämä vähentää myös rekrytointi –ja 

perehdyttämiskustannuksia, kun henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä. Nykypäivän 

tietoyhteiskunnassa ihmiset ovat usein yrityksen tärkein voimavara ja lahjakkaiden 

työntekijöiden menettäminen voi olla yritykselle erittäin kallista. Googlen 

henkilöstöpäällikön (the SVP of Google's People Operations) Laszlo Bockin mukaan 

ihmiset pysyvät työpaikalla kahdesta syystä, työyhteisön ja työn merkityksellisyyden 

vuoksi. Hän mainitsi artikkelissa myös Whartonin professori Adam Grantin tekemän 

tutkimuksen, jossa todettiin, että ihmiset, jotka kokevat työnsä mielekkäänä ja 

merkityksellisenä toimivat myös tehokkaammin ja heidän tuottavuutensa on 

viisinkertainen verrattuna heihin, jotka eivät koe työtään merkitykselliseksi. (Business 

insider 2015.)  

Bockin ajatuksiin työyhteisön merkityksestä sitoutumiseen yhtyy myös Susanna Kultalahti, 

joka tarkastelee väitöskirjassaan It’s so nice to be at work! Adopting different perspectives 

in understanding Generation Y at work suomalaista Y-sukupolvea työelämässä. 

Väitöskirjassaan hän tutki osaltaan Y- sukupolven sitoutumista organisaatioon ja sitä 

miten se on muuttunut aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Kultalahti muistuttaa, että Y-

sulkupolvi on nähnyt paitsi vaurautta, myös 1990-luvun laman vaikutukset. Laman 

seurauksena tulleet irtisanomiset ja lomautukset antoivat Y-sukupolvelle viestin, etteivät 

organisaatiot voi aina huolehtia omistaan. Hänen mukaansa tämä on saanut Y-

sukupolven ajattelemaan, että miksi sitoutua työpaikkaan, kun työnantajakaan ei sitoudu 

heihin. Työpaikan sijaan Y-sukupolvi sitoutuukin työtehtävään, esimieheen ja 

työkavereihin. (Kultalahti 2015.) 

Henkilöstön sitouttamiseen on monia eri keinoja ja tärkeimpinä voidaan pitää hyvää 

henkilöstöpolitiikkaa, kilpailukykyistä palkkatasoa, hyvää johtamista sekä mahdollisuutta 

oman osaamisen kehittämiseen (Viitala 2009, sivu 89). Sukupolvien välillä sitouttamisen 

keinot ovat muuttuneet ja jos ennen palkka oli riittävä sitouttaja, nyt haetaan 

kokonaisvaltaista sitouttamista. Yritykset kilpailevat alan parhaista tekijöistä, jolloin 



17 

kaikkien osatekijöiden tulee olla kunnossa. Yksi merkittävä tekijä on työympäristö, jossa 

vietetään suurin osa ajasta ja näin ollen sen tulee olla paikka, jossa viihdytään ja joka 

mahdollistaa työntekijöiden erilaiset tarpeet. (Recruiting 2018; Toivonen 2018.) 

Deloitten tekemän 2018 Global Millenial Survey tutkimuksen mukaan vahva 

organisaatiokulttuuri ohittaa rahan sitouttajana. Tärkeimpinä sitouttajina vastaajat pitivät 

organisaatiokulttuurin ja palkan lisäksi joustavuutta ja tasa-arvoa. Pohjoismaat nousivat 

kuitenkin poikkeuksena muihin maihin verrattuna siinä, että täällä milleniaalit kokivat 

organisaatiokulttuurin työpaikan sitouttavimpana tekijänä. Kulttuurin kehittämisessä on 

tärkeää, että milleniaalit kokevat tekevänsä mielekästä ja merkityksellistä työtä, joka tukee 

heidän arvojaan. Avainasemassa ovat myös hyvä esimiestyö ja luottamus johtoon. 

Tutkimuksesta selviää, että milleniaalien työnantajauskollisuus heikkenee, jos heidän 

tärkeänä pitämät asiat eivät toteudu yrityksen toiminnassa. Kasvattaakseen milleniaalien 

luottamusta ja sitoutumista, yritysten on sitouduttava etsimään ratkaisuja 

yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin. Tutkimuksen vastaajista vain 

joka kolmas kokee, että yritysten johtajat ovat toiminnallaan sitoutuneet kehittämään 

yhteiskuntaa. (Deloitte 2018.) Kuten Piha ja Poussa sekä Alasoini tutkimuksissaan 

toteavat, tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että omat yksilölliset arvot ovat linjassa 

työn kanssa, sillä ihmiset haluat sitoutua arvoihin ja yhä useampi valitseekin työpaikkansa 

arvojensa perustella. (Alasoini 2010; Piha ym. 2012.) On myös hyvä huomioida, että 

ihmiset ovat yksilöitä ja se, mikä tuntuu toisesta tärkeältä ja merkitykselliseltä, ei 

välttämättä ole sitä toiselle. Tämä luo omat haasteensa esimiehille ja tulevaisuuden 

johtamiselle, tunnistaa jokainen yksilönä ja löytää oikeat keinot työntekijän sitouttamiselle. 

3.5 Motivaatio 

Työelämä muuttuu nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa ja samalla muuttuu 

työvoima ja työskentelytavat. Liiketoimintojen odotukset, tarpeet ja vaatimukset kehittyvät 

nopeammin kuin koskaan. Muuttuvassa maailmassa johtaminenkaan ei voi pysyä 

koskemattomana ja perustua vanhoihin käsityksiin. Työelämän muutokset ja vaatimukset 

kohdistuvat ennen kaikkea työntekijöihin ja osaamisen tulisi olla yhä monipuolisempaa. 

Organisaatioiden tavoitetilana on itseohjautuvuus, jossa työntekijät näkevät itse vaivaa 

oman osaamisen kehittämisessä ja päivittäisivät jatkuvasti omaa osaamistaan. Keino, jolla 

tämä ihme saadaan aikaan, on motivaatio. 

Ihmisellä on kaksi täysin erilaista tapaa motivoitua ja ne ovat sisäinen ja ulkoinen 

motivaatio. Ulkoinen motivaatio on reaktiivista ja tekemisen syy on täysin irrallaan itse 

tekemisestä ja tehtävä tehdään ulkoisen palkkion, kuten rahan tai rangaistuksen pelon 
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vuoksi. Tekeminen toimii tässä tapauksessa välineenä jonkin ulkoisen päämäärän 

saavuttamiseksi. Puhutaan keppi ja porkkana- motivaatiosta, jossa keppi kuvaa kielteistä 

ja porkkana myönteistä ohjausta. Pahimmillaan ulkoisen motivaation ohjaama tekeminen 

voi tuntua väkinäiseltä pakkopullalta ja perässä vedettävältä kiveltä. Pelkän ulkoisen 

motivaation ajamana, toiminta voi tuntua raskaalta ja ahdistavalta. Tämä kuluttaa henkisiä 

voimavaroja eikä pidemmän päälle ole kannattavaa. (Martela & Jarenko 2015, 25- 27.) 

Sisäisen motivaation ohjaamana työntekijä hakeutuu tekemään häntä kiinnostavia tai 

innostavia asioita, jotka tuntuvat hänestä tärkeiltä. Sisäinen motivaatio on proaktiivista, 

jossa tekeminen on innostunutta, eikä työntekijä joudu pakottamaan itseään tekemiselle. 

Sisäisen motivaation ohjaama tekeminen ei kuormita henkilöä samalla tavalla, kuin 

ulkoisen motivaation ohjaama tekeminen. Sisäisesti motivoitunut työntekijä voi hyvin, on 

tehokkaampi, tuottavampi sekä saa enemmän aikaan työssään, mikä lopulta näkyy 

yrityksen tuloksessa. Samalla hän tekee työnsä huolellisemmin ja pyrkii kehittymään 

työssään. (Martela & Jarenko 2015, 25- 27.) 

 

 

 

Kuvio 4. Sisäisen ja ulkoisen motivaation sekoittuminen 

Tosielämässä sisäinen ja ulkoinen motivaatio usein sekoittuvat ja ovat läsnä samaan 

aikaan, kuvion 4 osoittamalla tavalla. Esimerkiksi työntekijän saama palkka on ulkoinen 

motivaatio ja resurssi, jolla hän voi ostaa perheelleen ruokaa ja erilaisia tavaroita, mutta 

samalla se kertoo omasta edistymisestä ja tavoitteeseen pääsemisestä, joka taas 

kuvastaa sisäistä motivaatiota. Tästä myös johtajien ja esimiesten tulisi ottaa koppia, jotta 

sisäistä motivaatiota saadaan vahvistettua. Tulevaisuuden johtaminen ei ole enää 

työntekijöiden kontrolloimista tai selän takana kyttäämistä. Moni unohtaa sisäisen 

Sisäinen 
motivaatio

Ulkoinen 
motivaatio
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motivaation ja tarjoaa pelkkiä porkkanoita, jonka johdosta työntekijät tekevät vain 

pakolliset, heille käsketyt asiat. Ajan kuluessa työntekijät keskittyvät vain ulkoisesti 

asetettuihin tavoitteisiin ja kriteereihin. Tämän johdosta oma-aloitteisuus ja innostus 

katoaa työstä ja syntyy passiivisia työtekijöitä. (Martela & Jarenko 2015, 35.) 

 

Muuttuvassa työelämässä jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa ja työntekijöiden on 

jatkuvasti kehitettävä osaamistaan. Tutkimuksen mukaan sisäisesti motivoituneet 

työntekijät oppivat enemmän ja sisäistävät asiat nopeammin, verrattuna heihin, joilla 

oppiminen lähtee ulkoisista tekijöistä. Sisäisesti motivoituneet henkilöt ovat myös 

energisempiä ja 16-27 prosenttia tuottavampia ja 32 prosenttia sitoutuneimpia 

työpaikkaansa verrattuna työntekijöihin, jotka työskentelevät vain ulkoisten 

motivaationlähteiden ohjaamina. (Spreitzer & Porath 2012.) Motivoituneet ja innostuneet 

työntekijät tuottavat organisaatiolleen enemmän lisäarvoa ja ovat tämän vuoksi edellytys 

kestävälle talouskasvulle. Tulevaisuuden työelämässä ja muuttuvassa 

toimintaympäristössä motivoituneet työntekijät ovat avaintekijöitä. 
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4 TUTKIMUS 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä tekijöitä milleniaalisukupolvi arvostaa 

työnantajassa, mikä lisää heidän motivaatiota ja sitoutumista sekä mitkä tekijät vaikuttavat 

työpaikan valinnassa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimuksen 

kohteena oli milleniaalisukupolvi eli 1970-luvun lopun ja 1990-luvun puolivälin välillä 

syntynyt Y-sukupolvi. Kvalitatiivisella tutkimusotteella on tarkoitus ymmärtää ja tulkita 

tutkittavaa kohdetta syvällisemmin sekä antaa merkitystä tutkittavalle ilmiölle. (Valli & 

Aaltola toim. Eskola & Vastamäki kirj. 2015, 22). Kvalitatiivinen tutkimus ei vain ole 

yhdenlainen tapa tutkia, vaan se sisältää lukuisia erilaisia lähestymistapoja ja 

aineistonkeruu –ja analyysimenetelmiä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 151-157). 

Tutkimuksessa käytettiin menetelmätriangulaatiota eli tutkimusaineiston hankinnassa 

käytettiin useita tiedonhankintamenetelmiä. Tutkimuksessa tieto kerättiin 

kyselylomakkeen, työpajamenetelmän sekä teoriatiedon avulla. Menetelmäriangulaatiossa 

yhdistetään erilaisia menetelmiä, tietolähteitä ja teorioita tarkoituksena lisätä tutkimuksen 

luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 141-142.) Yksittäisellä tutkimusmenetelmällä 

kuvaus tutkittavasta ilmiöstä voi jäädä vajaaksi ja tutkimusmenetelmä kuvaa kohdetta vain 

yhdestä näkökulmasta. Menetelmätriangulaatiossa pyritään huomiomaan useampi 

näkökulma sekä laajentamaan ja syventämään tutkimuskohteesta saatavaa tietoa. 

Useamman menetelmän käyttäminen samaan aikaan ei sulje toista pois. Tutkimuksessa 

on kuitenkin huomioitu menetelmätriangulaation haasteet ja tutkimusmenetelmien 

yhteensovittaminen. (Saaranen- Kauppinen & Puusniekka 2009, 16- 17.)  

4.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimuksessa käytettiin tietojen keräämiseksi kyselylomaketta, liite 1 ja 

työpajamenetelmää, liite 2. Tutkimukseen on valittu nämä kaksi menetelmää 

luotettavuuden lisäämiseksi. Kyselyn ja työpajan avulla saadaan selville useampia 

näkökulmia ja tutkimukseen osallistuvat pääsevät ensin itsenäisesti pohtimaan 

kysymyksiä ja syventymään ajatuksiinsa, ennen työpajamenetelmän ryhmätyöskentelyä. 

Tutkimus toteutettiin syksyllä 2018 Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden 

opiskelijoille, jotka kuuluivat tutkimuksen kohderyhmään Y- sukupolveen. Tutkimuksen 

kohderyhmäksi valikoitui liiketaloudenopiskelijat toimeksiantajayrityksen toiveesta. 

Tutkimus toteutettiin yhden päivän aikana, kahden eri kurssin opiskelijoille, jotta 

otantamäärä olisi suurempi ja tutkimuksen luotettavuus kasvaisi. 
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Opiskelijoita oli kursseilla yhteensä 25, joista naisia oli 12 ja miehiä 13. Ennen 

tutkimuksen aloittamista opiskelijoille kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta sekä taustasta 

ja mihin tutkimusta tullaan käyttämään. Tutkimukseen osallistuneille kerrottiin, että 

vastaukset ovat anonyymejä ja vastaajan henkilöllisyys ei tule esille tutkimuksessa ja 

vastaukset jäävät vain tutkijan käyttöön, eikä niitä luovuteta eteenpäin. 

Kyselylomakkeen sekä työpajamenetelmän kysymykset pohjautuivat teoriaosuudessa 

käsiteltyihin aihepiireihin. Kyselylomakkeen avoimet kysymykset sekä työpajan 

kysymykset oli rajattu kolmeen kysymykseen aikataulullisista syistä ja näin myös 

vastausten käsitteleminen ja analysointi olivat sujuvampaa.  

Avoimet kysymykset:  

1. Mitä arvostat työnantajassa?  

2. Kuinka tärkeänä pidät yrityksen mainetta? 

3. Kuinka tärkeänä koet, että yrityksen arvot kohtaavat omat arvosi? 

 

Työpajamenetelmän ryhmäkysymykset: 

1. Mikäli lisää työmotivaatiota ja sitoutumista  

2. Mikä saattaa laskea työmotivaatiota? 

3. Mitkä tekijät vaikuttavat työpaikan valinnassa 

 

Kurssin opiskelijoille esitettiin ensin kyselylomakkeella kolme avointa kysymystä. Jokainen 

kurssin opiskelija vastasi kysymyksiin itsenäisesti anonyyminä kirjoittamalla omat 

vastauksensa. Avoimet kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden ilmaista itseään 

omin sanoin ja kirjoittaa, mitä hän todellisuudessa ajattelee. Avoimet kysymykset antavat 

myös mahdollisuuden tunnistaa motivaatioon ja tunteisiin liittyviä seikkoja, joita juuri tässä 

tutkimuksessa tutkitaan. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 196.)  

Kyselylomakkeen jälkeen tietojen kerääminen jatkui työpajamenetelmällä. 

Työpajamenetelmän tarkoituksena oli osallistaa työpajaan osallistuvia henkilöitä sekä 

saada heidät aktiiviseen vuorovaikutukseen. Aktiivisen vuorovaikutuksen avulla 

osallistujat jakavat heillä olevaa tietoa, luovat uusia näkemyksiä ja merkityksiä sekä 

muokkaavat vanhoja käsityksiä uusiksi. (Palvelujen tuotteistamisen käsikirja 2018.) 
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Kurssien opiskelijat jaettiin sattuman varaisesti pienempiin ryhmiin, niin että jokaisessa 

ryhmässä oli noin 3-4 henkilöä. Ryhmille esitettiin kolme kysymystä ja ryhmällä oli noin 15 

minuuttia aikaa pohtia vastauksia. Ryhmät keräsivät vastauksena paperiarkille ja kun 

kaikki ryhmät olivat valmiita vastuksien kanssa, ryhmät esittelivät vastauksensa muille 

ryhmille. Kysymykset käytiin läpi yksi kerrallaan, niin, että jokainen ryhmä sai vuorollaan 

vastata. Yhden kysymyksen purkamiseen oli varattu aikaa noin viisi minuuttia ryhmää 

kohden. Esityksien jälkeen aiheesta käytiin yleistä keskustelua ja ajatuksien vaihtoa. Näin 

varmistuttiin, että kaikki saivat jakaa ajatuksiaan sekä nostaa esille uusia oivalluksia. 

 

4.3 Tutkimustulokset 

Tutkimuksen toteuttamisen jälkeen, kerätty aineisto kasattiin yhteen ja vastaukset purettiin 

sekä kirjattiin ylös. Vastaukset taulukoitiin ja taulukon avulla aineistoa oli helppo hallita ja 

käsitellä. Taulukko myös helpotti havainnointia vastauksien yhteneväisyyksien ja 

eroavaisuuksien löytämisen kannalta. Aineiston perusteella tehtiin yhteenveto ja 

analysoitiin tutkimustuloksia. 

Opiskelijoille esitettiin ensin kolme avointa kysymystä, joihin he vastasivat itsenäisesti. 

Ensimmäisenä opiskelijoilta kysyttiin mitä he arvostat työnantajassa? Vastauksissa esille 

tuli hyvin erilaisia asioita, mutta yhteneväisyyksiäkin löytyi. Lähes kaikki opiskelijat 

vastasivat arvostavansa työnantajassa tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta. 

Edellä mainittujen lisäksi erityisesti naiset arvostavat työnantajassa joustavuutta ja 

rehellisyyttä. Esiin nousi myös asiantuntijuus ja johtaminen ja varsinkin miehet arvostavat 

näitä tekijöitä työnantajassa. Vastausten perusteella naiset arvostavat asioita, jotka 

vaikuttavat koko työyhteisöön ja työhyvinvointiin ja miehillä vastauksista taas nousivat 

huomattavasti enemmän yksilöä koskettavat asiat, kuten oman osaamisen kehittäminen ja 

mahdollisuus edetä uralla. 

Eettistä toimintakulttuuria, johdonmukaista toimintaa ja työntekijöiden tasa-

arvoista kohtelua. 

Luotettavuutta ja tasa-arvoa, antaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa 

työhönsä, hyvä perehdytys, kannustava ilmapiiri 

Rohkaiseva, omalla esimerkillä johtava ja tekevä. Reilu, ystävällinen ja 

kannustava, tietää mitä tekee, selkeästi osaa johtaa. 
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Alaan liittyvää selkeää osaamista, oikeudenmukaisuutta ja kykyä toimia 

esimerkkinä alaisilleen. Antaa työntekijöille mahdollisuuden kehittyä ja edetä 

urallaan. 

 

Arvostan arvostuskykyä, rakentavaa palautetta ja mentoroivaa 

johtamistyyliä, alansa asiantuntijuutta, tasapuolisuutta ja kykyä 

tehokkaaseen delegointiin. 

 
Toisessa kysymyksessä opiskelijoilta kysyttiin, kuinka tärkeänä he pitävät yrityksen 

mainetta?  Lähes kaikki vastaajista pitivät yrityksen mainetta erittäin tärkeänä tai 

jokseenkin tärkeänä. Vastauksista nousi esille, että opiskelijat haluavat olla ylpeitä 

työpaikastaan ja kertoa siitä myös muille. Heidän mielestään on tärkeää, että yritys 

nähdään positiivisessa valossa ja hyvä maineisena työpaikkana. Hyvä maine nähdään 

tärkeänä myös rekrytoinnin, markkinoinnin ja yhteistyön kannalta. Opiskelijat kokevat, että 

hyvä maine kertoo hyvästä työpaikasta, joka on haluttu paikka työskennellä. Hyvä 

maineiseen työpaikkaan on myös mukavampi mennä töihin ja se lisää opiskelijoiden 

mielestä työmoraalia. 

 

Erittäin tärkeänä. Hyvä maineisen yritykseen haen mieluummin kuin ei-niin 

hyvämaineiseen. Haluan olla ylpeä työpaikastani. 

 

Yrityksen maine on tärkeässä osassa hakiessani yritykseen töihin. 

 

Minusta yrityksen maine on erittäin tärkeää, varsinkin rekrytoinneissa. Olen 

tällä hetkellä hakemassa harjoittelupaikkaa, enkä mielelläni etsi työpaikkaa, 

millä on huono maine. Se näyttäisi huonolta myös CV:ssäni. 

 

Ainoastaan kaksi vastaajista eivät pitäneet yrityksen mainetta tärkeänä. Toinen vastaajista 

ei pidä mainetta tällä hetkellä kovin tärkeänä, mikä voi tarkoittaa, että mielipide saattaa 

tulevaisuudessa muuttua. Se, miksi opiskelija ei pidä mainetta tällä hetkellä kovin 

tärkeänä ei tullut vastauksesta esille. Vain yhtä opiskelijaa ei kiinnostanut lainkaan 

yrityksen maine, eikä hän pitänyt sitä tärkeänä, sillä hänen mukaan sillä ei ole merkitystä, 

kunhan palkka juoksee. 

Ei kiinnosta, raha on raha. 

 

En pidä yrityksen mainetta kovin tärkeänä tällä hetkellä. 
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Viimeisessä avoimessa yksilökysymyksessä opiskelijoilta kysyttiin, kokevatko he 

tärkeänä, että yrityksen arvot kohtaavat omat arvosi? Enemmistö vastaajista koki 

tärkeänä, että yrityksen arvot kohtaavat omat arvot. Vastaajien mielestä tämä lisää 

työskentelymotivaatiota sekä työskentelyintoa. Vastaajat myös kokivat, että sama 

arvopohja auttaa sitoutumaan työnantajaan. Opiskelijoiden mielestä olisi vaikea 

työskennellä yrityksessä, jonka arvot olisivat ristiriidassa omien arvojen kanssa ja tämä 

saattaisi jopa viedä innostuksen koko työn tekemisestä. 

 

Kyllä, jos arvot eivät kohtaa, ei työntekokaan ole niin motivoivaa. 

 

Pidän todella tärkeänä, Tämä motivoi työn teossa ja auttaa sitoutumaan 

työnantajaan. 

 

Kyllä, minun olisi vaikea toimia yrityksessä, jonka arvot olisivat jyrkästi 

ristiriidassa omien arvojeni kanssa. 

 

Alle puolet opiskelijoista olivat sitä mieltä, että sillä ei ole merkitystä tai he eivät pitäneet 

tärkeänä, että yrityksen arvot kohtaavat omat arvot. He tekisivät työtä siitä huolimatta, 

vaikka arvot eivät kohtaisi. Jos palkka ja työtehtävät ovat hyvät, arvoilla ei heidän 

mielestään ole niin suurta merkitystä. 

 

Yksilö kysymyksien jälkeen opiskelijat vastasivat ryhmissä kolmeen kysymykseen. 

Kysymysten tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät lisäävät työmotivaatiota ja 

sitoutumista sekä päinvastoin, mikä saattaa laskea työmotivaatiota. Vastakkain asetetulla 

kysymyksellä pyrittiin tuomaan esille muuttujia, jotka eroavat toisistaan. Kaikkien ryhmien 

vastauksista nousi esille hyvä työilmapiiri ja työyhteisö. Heidän mielestä hyvä työilmapiiri 

lisää työmotivaatiota ja sitoutumista työnantajaan. Vastausten perusteella hyvää 

työyhteisöä voidaan pitää suurimpana tekijänä työmotivaation ja sitoutumisen kannalta. 

Hyvän työyhteisön lisäksi työympäristö, yhteishenki ja työkavereiden tuki esiintyivät myös 

useissa vastauksissa.  

 

Työmotivaatiota ja sitoutumista lisäävät hyvät työkaverit ja yhteishenki sekä 

mielenkiintoiset työtehtävät. 

 

Hyvä työyhteisö, ympäristö. 
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Työyhteisön jälkeen suurimpana työmotivaation ja sitoutumisen lisääjänä pidettiin rahaa. 

Palkan tulee vastata työnarvoa ja työstä tulee saada riittävä korvaus. Vastauksista tuli 

esille myös muu palkitseminen ja palkitsemismetodit palkan lisäksi. Opiskelijat pitävät 

tärkeänä, että työ on mielekästä ja sillä on tarkoitus. Selkeät tavoitteet ja tieto, että omaa 

työpanosta arvostetaan, lisäävät myös työmotivaatiota ja sitoutumista työnantajaan. 

 

Selkeät tavoitteet, tietää mikä oman työn tarkoitus on ja työpanostani 

arvostetaan. 

 

Palkka vastaa työnarvoa. 

 

Toisessa kysymyksessä ryhmät pohtivat mikä saattaa laskea työmotivaatiota. Suurimpana 

tekijänä motivaation laskuun pidettiin huonoa työilmapiiriä ja työyhteisöä. Tämä oli 

odotettu vastaus ja linjassa edellisten kysymyksen kanssa, että hyvä työyhteisö lisää 

työmotivaatiota. Toiseksi suurimpina tekijöinä vastauksista ilmeni epämieluiset työtehtävät 

ja huono esimiestyö. Huonon esimiestyön lisäksi opiskelijat kokivat yksipuolisten 

työtehtävien ja työn liian kuormittamisen laskevan työmotivaatiota. Vastauksissa hieman 

yllättävää oli, että pientä palkkaa ei pidetty niin tärkeänä työmotivaation laskun kannalta, 

kuin mitä sitä pidettiin motivaation ja sitoutumisen kannalta. Vain puolet ryhmistä olivat 

vastauksissaan maininnut pienen palkan laskevan työmotivaatiota. 

 

Huono esimiestyö, esimies ei ole läsnä. 

 

Liian yksitoikkoiset tehtävät. 

 

Huono palkka, epämieluisat työtehtävät ja liika kuormitus. 

 

Viimeisessä kysymyksessä selvitettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat työpaikan valinnassa. 

Kaikkien ryhmien vastauksissa esiin nousi työpaikan sijainti ja sitä voidaankin pitää 

merkittävänä tekijänä työpaikan valinnan kannalta. Sijainnin lisäksi enemmistö ryhmistä 

olivat sitä mieltä, että myös työnantajan maine ja palkkaus vaikuttavat työpaikan valintaan. 

Puolet ryhmistä olivat vastanneet, että työpaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat myös 

työn etenemismahdollisuudet sekä työajat. Vastaajat kertoivat myös omien kokemusten ja 

mielikuvien vaikuttavan työpaikan valinnassa ja ottavansa myös yrityksen tulevaisuuden 

näkymät huomioon. 
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Työpaikan valintaan vaikuttaa työpaikan sijainti, yrityksen imago ja maine 

sekä tulevaisuuden näkymät. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 

5.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksessa tulee arvioida aina tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisen kvalitatiivisen 

tutkimuksen ja määrällisen kvantitatiivisen tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia eli 

luotettavuutta ja pätevyyttä ei voida kuitenkaan arvioida samalla tavalla. Reliabiliteetilla 

arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja johdonmukaisuutta tietyissä olosuhteissa. 

Validiteetti taas määrittää ovatko saadut tulokset ja päätelmät oikeita eli onko tutkimus 

pätevä ja tehty perusteellisesti. (Saaranen- Kauppinen & Puusniekka 2009, 24- 25.) 

Tutkimuksen validiutta eli pätevyyttä on pyritty lisäämään menetelmätriangulaatiolla eli 

tutkimusaineiston hankinnassa käytettiin useita tiedonhankintamenetelmiä. 

Triangulaatiossa yhdistetään erilaisia menetelmiä, tietolähteitä ja teorioita tarkoituksena 

lisätä tutkimuksen luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 141-142.) Kyseisessä työssä 

käytettiin teoria ja tietolähteiden lisäksi kyselylomaketta sekä työpajamenetelmää. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta lisäsi myös kysymysten testaaminen kahdella 

henkilöllä, ennen varsinaista tutkimusta. 

Tutkimuksen luotettavuutta voi heikentää kyselylomakkeen tulosten tulkinta ja siinä voi 

syntyä väärinymmärryksiä. Ei ole myöskään mahdollista varmistaa sitä, kuinka vakavasti 

vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen, ovatko he pyrkineet vastaamaan huolellisesti ja 

rehellisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.) Työpajan lopussa aiheesta käytiin vapaata 

keskustelua, jolla varmistettiin, että kaikki saivat varmasti oman äänensä kuuluviin. Tutkija 

kirjasi vapaassa keskustelussa käydyt keskustelut ylös, joka osaltaan lisää tutkimuksen 

luotettavuutta.  

Tutkimuksen tutkijan tulee olla objektiivinen eli puolueeton ja pyrkiä olemaan 

vaikuttamatta saatuun tietoon. Täydellinen objektiivisuus ei kuitenkaan ole ikinä 

mahdollista ja tutkija saattaa tiedostamatta vaikuttaa tuotettuun tietoon. (Saaranen- 

Kauppinen & Puusniekka 2009, 24.) Tutkija pyrki olemaan mahdollisimman objektiivinen 

ja pyrkimättä vaikuttamaan tutkimukseen sekä suhtautua neutraalisti tutkimuksen 

tuloksiin. Objektiivisuuteen saattaa kuitenkin vaikuttaa se, että tutkija kuuluu itse 

milleniaalisukupolveen eli tutkimuksen kohderyhmään. 

Kurssilla oli 25 oppilasta ja jokaisessa ryhmässä oli noin 3-4 henkilöä. Vastauksia 

läpikäydessä ilmeni, että yksilövastauksissa sekä ryhmien vastauksissa oli paljon 

yhteneväisyyksiä ja voidaankin olettaa, etteivät tulokset muuttuisi olennaisesti, vaikka 

tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden määrää kasvatettaisiin. Näin ollen aineisto on 
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ollut riittävä, kun uudet tapaukset eivät tuota enää tutkimusongelman kannalta uutta tietoa 

ja puhutaan aineiston kyllääntymisestä eli saturaatiosta. (Eskola & Suoranta 2001, 62.) 

On kuitenkin huomioitava, että tutkimus on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun 

oppilaille, joten ei voida olettaa, että tulokset olisivat yhteneväiset koko Y-sukupolven 

kanssa. Toistamalla tutkimuksen uusissa olosuhteissa, käyttämällä eri 

tutkimusmenetelmiä ja tutkimalla aikaisempia tutkimuksia, voidaan nähdä, saadaanko 

aiheesta vertailukelpoisia tuloksia, jolloin tutkimuksen luotettavuus kasvaa. (Saaranen- 

Kauppinen & Puusniekka 2009, 28.) 

5.2 Tutkimuksen tulosten pohdinta ja analyysi 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitä milleniaalit arvostavat työnantajassa ja mitkä 

tekijät vaikuttavat työpaikan valinnassa. Vastaukset olivat osaltaan yhteneväisiä teoria 

osuuden kanssa ja tulokset olivat linjassa aikaisempien Y-sukupolvien työelämää ja 

johtamista tutkineiden tutkimuksen kanssa. Tutkimuksen perusteella opinnäytetyön 

päätutkimuskysymykseen; Mitä milleniaalit arvostavat työnantajassa, tutkimustuloksista 

nousi esille seuraavat kokonaisuudet ja joita ovat: oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, 

maine, yhteinen arvomaailma, hyvä työyhteisö, mielekkäät työtehtävät ja sijainti.  

 
 

Kuvio 5. Mitä milleniaalit arvostavat työnantajassa 

Mitä milleniaalit 
arvostavat 

työnanajassa

Oikeuden-
mukaisuus ja 

tasa-arvo

Maine

Yhteinen 
arvo-

maailmaa

Hyvä 
työyhteisö

Mielekkäät 
työtehtävät

Sijainti
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1. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 

Y-sukupolvi arvostaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Tämä näkyi läpi 

tutkimuksen, kysymyksestä riippumatta. Nämä ovat myös tekijöitä, joita milleniaalit 

arvostavat työnantajassaan eniten. Työhyvinvoinnin kannalta 

oikeudenmukaisuuden kokeminen on keskeinen asia ja se vahvistaa henkilöstön 

työhyvinvointia ja sitoutumista sekä lisää motivaatiota. Oikeudenmukaisuuden 

kokemusta työhyvinvoinnin kannalta on myös tutkittu useissa eri tutkimuksissa ja 

niissä on todettu muun muassa seuraavaa: 

 

• Oikeudenmukaiseksi koettu päätöksenteko ja kohtelu vähentävät 

työntekijöiden sairastumisriskiä (Elovainio ym. 2002; Kivimäki, ym. 2003) 

ja vaikuttavat työtyytyväisyyteen (Cropanzano ym.,2002; Cohen & Spector, 

2001) 

• Mikäli työntekijä kokee, että häntä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, 

hänen sitoutumisensa työhön vähenee (Williams. ym 2002), työsuoritus 

heikkenee ja työtovereiden auttaminen vähenee (Cropanzano & 

Greenberg, 1977) ja myös psyykkinen hyvinvointi heikkenee (Tepper, 

2001). 

• Epäoikeudenmukaisuuden kokemus on yhteydessä työpaikan vaihtoon ja 

vähemmän rakentavaan työskentelytapaan ja kommunikaatioon 

työyhteisössä (Colquitt ym.,2001; Lee, 2001) 

(Valttiokonttori 2012.) 

 

Oikeudenmukaisuus tuli esille myös palkkauksessa ja raha ei ole Y-sukupolvelle 

kaikki kaikessa. Vaikka tutkimuksessakin palkka nousi esiin työmotivaation 

lisäämisen keinona, on kyse oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta palkasta. 

Työstä tulee saada oikeudenmukainen ja riittävä korvaus. Tässä Y- sukupolvi 

eroaa juuri aikaisemmista sukupolvista, jotka työskentelivät lähinnä ulkoisen 

motivaation, rahan seurauksena. Toki olosuhteet ovat olleet erilaiset ja rahan 

käsitys on muuttunut, mutta niin on myös nuoremman sukupolven ajatusmaailma. 

Kuten Warnell toteaa kirjassaan; Engagin millennials for ethical leadership: what 

works for young professionals and their manager, raha ei ole onnellisuuden lähde 

ja tämän milleniaalit ovat ymmärtäneet (Warnell 2015, 78-79.)  
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2. Maine 

Hyvä maine lisää yrityksen vetovoimaa, niin tulevien työnhakijoiden, kun 

yhteistyökumppaneiden suhteen. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki vastaajista 

pitävät tärkeänä yrityksen mainetta. Hyvämaineisessa työyhteisössä on ilo 

työskennellä ja siitä ollaan ylpeitä. Yrityksen maine on tärkeä ja omasta 

työpaikastaan halutaan olla ylpeitä. Tämä oli asia, joka nousi useammassa 

vastauksessa esille. Tulosta tukee myös Pihan ja Poussan tekemä tutkimus, jonka 

mukaan yli 50 prosentille tutkimukseen vastanneista nuorista oli tärkeää, että he 

saavat työpaikan jota myös muut arvostavat. Nuoret haluavat olla mukana myös 

kehittämässä yrityksen toimintaa ja ennen kaikkea olla ylpeitä siitä mitä työtä 

tekevät ja missä tekevät. (Piha ym. 2012, 104-105.)  

Työyhteisöstään tietoinen ja yrityksestään ylpeä henkilöstö on paras maineen 

rakentaja. Hyvä maineisesta työyhteisöstä on myös mukava puhua eri yhteyksissä 

ja näin hyvä maine kertautuu ja leviää. Yksi vastaajista kirjoitti, että pitää yrityksen 

mainetta tärkeänä, koska pitää kehdata sanoa missä on töissä. Jos työntekijä ei 

kehtaa sanoa, missä on töissä, yrityksen maine on vaaka- laudalla ja 

kyseenalainen. 

 

3. Arvomaailma 

Y- sukupovi kokee tärkeänä, että yritys toimii oman arvomaailman mukaisesti. 

Tehdyn tutkimuksen mukaan useat kokivat, että olisi vaikeaa työskennellä arvojen 

vastaisessa yrityksessä. Moni myös etsii työpaikan oman arvomaailman 

perusteella ja tätä voidaan pitää myös eettisenä valintana. Yhteinen arvoperusta 

luo myös yhteistä yrityskulttuuria, lisää motivaatiota sekä rakentaa yhteishenkeä. 

Tutkimuksen mukaan yhteiset arvot myös lisäsivät sitoutumista ja vaikka 

nykypäivänä työpaikkoja vaihdetaankin helposti, on Y-sukupolvi valmis 

sitoutumaan oman arvomaailmansa mukaiseen yrityskulttuuriin. (Raunio 2009.) 

Piha ja Poussa tekivät tutkimuksessaan huomion, että 62% tutkimukseen 

vastanneista nuorista ei halua työskennellä lainkaan yrityksessä, jonka 

arvomaailma on ristiriidassa oman arvomaailman kanssa (Piha ym. 2012, 101). 

Timo Alasoini tukee tulosta raportissaan, jonka mukaan tulevaisuudessa on yhä 

tärkeämpää, että omat yksilölliset arvot ovat linjassa työn kanssa. (Alasoini 2010, 

Piha ym. 2012, 104-105.)) 
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Vaikka yhteinen arvomaailma on Y-sukupolven edustajille tärkeä, on hyvä 

muistaa, että olettamusta ei voida kuitenkaan yleistää koskemaan koko 

sukupolvea. Arvoja ja mielipiteitä on olemassa yhtä paljon, kun ihmisiä 

maailmassa. Mukaan mahtuu myös heitä, joille yhteisillä arvoilla ei ole niin suurta 

merkitystä ja työ tehdään, vaikka arvot eivät kohtaisikaan.  

 

4. Työyhteisön merkitys 

Työyhteisöllä ja työympäristöllä on suuri merkitys Y-sukupolvelle. Hyvä työyhteisö 

lisää työmotivaatiota ja sitoutumista työhön. Vietämme suurimman osan 

ajastamme työpaikalla, joten on tärkeää, että siellä viihtyy ja kokee kuuluvansa 

työyhteisöön. Kannustava ja tukeva ilmapiiri myös ruokkii onnistumisia ja 

tavoitteisiin pääsemistä. Toimiva työyhteisö on myös työhyvinvoinnin ja 

menestymisen perusta. 

Työyhteisön suuressa osassa on myös esimies ja esimiehen toiminta. 

Tutkimuksessa yli puolet ryhmistä vastasivat huonon esimiestyön laskevan 

työmotivaatiota. Ensimmäisessä kysymyksessä vastauksissa tuli esille, että 

vastaajat arvostavat työnantajassa esimerkillisyyttä, hyviä johtamistaitoja, 

mahdollisuutta kehittyä uralla sekä työntekijöiden motivointia. Vastaukset 

heijastuvat myös esimiehen toimintaan ja varsinkin pienemmissä yrityksissä 

työnantaja on usein myös esimies. Tutkimuksen perusteella milleniaalit kaipaavat 

mentoroivaa ja valmentavaa johtamista, joka tukee heidän osaamistaan ja 

urakehitystä. Onko esimies läsnä, näyttääkö hän omalla esimerkillä mallia tai 

antaako hän rakentavaa palautetta, joka auttaa kehittymään ja etenemään uralla? 

Y-sukupolven siirtyminen työelämään asettaa erityisesti johtamiselle ja 

esimiestoiminnalle haasteita. Tulevaisuuden työmarkkinoilla menestyminen 

edellyttää parempia keinoja ja välineitä, joiden avulla organisaatiot kykenevät 

johtamaan yhä paremmin sekä viestimään työnantajaimagostaan tai toisin sanoen 

työnantajabrändistään. Tarkastelemalla Y-sukupolven näkökulmasta työelämän 

kehittämisvaatimuksia voidaan saada vastauksia siihen, miten johtamista tulisi 

tulevaisuudessa kehittää. (Ahonen, Hussi & Pirinen 2010, 31.) 

 

5. Työn mielekkyys 

Työn pitää olla mielekästä ja sillä tulee olla tarkoitus. Tutkimuksen mukaan 

enemmistö oli sitä mieltä, että epämieluisat työtehtävät laskevat työmotivaatiota, 
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kun taas mielekäs työ ja työn tarkoitus lisäävät motivaatio ja sitoutumista. 

Mahdollisuus itse vaikuttaa omiin työtehtäviin katsottiin myös lisäävän 

työmotivaatiota ja se on myös tekijä, jota vastaajat arvostavat työnantajassa.  

Työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Mankaan mukaan henkilöt jotka kokevat 

innostuneisuutta ja tyytyväisyyttä työtään kohtaan saavuttavat työn imun. Työn imu 

on tila, jossa työntekijällä on korkea motivaatio työnsä tekemiselle. Tutkimusten 

mukaan työntekijät, jotka kokevat työn imua ovat terveempiä ja heillä on parempi 

työkyky verrattuna henkilöihin, jotka eivät koe työn imua. (Manka 2010,10). 

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan, työn imua päivittäin kokevat 

hammaslääkärit olivat tuottavampia, kuin työhönsä kyllästyneet hammaslääkärit. 

Työn imua kokevat hammaslääkärit tekivät saman työajan puitteissa enemmän ja 

vaativampia operaatioita ja ansaitsivat tämän johdosta noin 800 euroa enemmän 

per kuukausi. Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 10 000 euron palkkaeroa, vaikka 

työaika olisi sama. (Hakanen & Koivumäki. 2014, 12- 18.) Tutkimus osoittaa hyvin, 

kuinka työn imua kokevat työntekijät ovat työssään tehokkaampia ja tuottavampia 

ja vaikuttavat omalla panostuksellaan koko organisaation tulokseen.  

Mikäli työ ei tunnu enää mielekkäältä ja työtehtävät eivät kehity oman osaamisen 

mukaan, on työn imu hukassa ja motivaatio työtä kohtaan laskee. Tutkimuksen 

mukaan riittävän haastavat työtehtävät lisäävät motivaatiota ja antavat 

mahdollisuuden kehittyä ja edetä uralla, mikä osaltaan lisää työn imua. Jos riittäviä 

haasteita ei ole tarjolla organisaation sisällä, katse voi kääntyä nopeastikin muihin 

mahdollisuuksiin talon ulkopuolella. Vastauksista nousi esille myös työn 

kuormittavuus ja liian kuorimittavan työn koettiin laskevan työmotivaatiota. Työn 

imun ylläpitämiseksi onkin huolehdittava, että työstä palautumiselle jää riittävästi 

aikaa. 

 

6. Sijainti 

Tutkimuksessa kaikki ryhmät vastasivat sijainnin vaikuttavan työpaikan valintaan. 

Tulos oli tutkijan näkökulmasta hieman yllättävä ja odottamaton. Käymällä 

tutkimustuloksia tarkemmin läpi, vastauksista oli kuitenkin havaittavissa monia 

tekijöitä, jotka vaikuttivat juuri sijainnin tärkeyden nousevan esiin. Keskustelussa 

yksi ryhmä nosti esille sijainnin vaikuttavan työpaikan valintaan tarkoittaen tällä 

ennen kaikkea hyviä kulkuyhteyksiä. Etenkin suuremmissa kaupungeissa yhä 

harvempi omistaa omaa autoa ja tämä korostaa julkisen liikenteen tärkeyttä ja 

hyviä kulkuyhteyksiä työpaikalle. Mikäli työpaikka sijaitsee pitkän matkan päässä, 
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huonojen kulkuyhteyksien varrella, voi tämä vaikuttaa negatiivisesti työpaikan 

valintaan. Pahimmassa tapauksessa potentiaalinen hakija voi jättää hakematta 

kyseitä työpaikkaa, edellä mainittujen seikkojen vuoksi. Sijainti vaikuttaa myös 

työmatkan pituuteen ja pitkä työmatka kuluttaa arvokasta vapaa-aikaa. 

Nykypäivänä vapaa- aikaa arvostetaan yhä enemmän ja aikaa ei välttämättä 

haluta käyttää pitkiin työmatkoihin. Yleisen vaurastumisen myötä ihmisillä on myös 

enemmän varaa viettää vapaa- aikaa. Elämäntilanteen kannalta työpaikan sijainti 

on myös tärkeä ja työpaikan sijainti voi vaikuttaa siihen hakeeko työnhakija 

kyseistä työpaikkaa. Opiskelijat nostivat esille, että pienet lapset tai muut 

velvollisuudet voivat edellyttää myös lyhyttä työmatkaa ja tämän vuoksi työpaikan 

sijainti on tärkeä tekijä työpaikan valinnassa. 

 

Vastauksista nousi esille, että moni etsii työpaikkaa myös sillä perusteella, mitkä 

ovat yrityksen tulevaisuuden näkymät ja mitkä ovat omat etenemismahdollisuudet 

yrityksessä. Tämä luo varmasti turvaa haetun työpaikan pysyvyyteen sekä omien 

tulevaisuuden suunnitelmien osalle. Etenkin uran alussa olevilla on korkea halu 

oppia ja tieto etenemismahdollisuuksista ruokkii omaa kehitystä.  

 

Tutkimustulosten yhteenvetona voidaan todeta, että vastaajat olivat vastauksissaan 

yhteneväisiä ja tulokset olivat linjassa aikaisempien tulosten sekä teoriatiedon kanssa. 

Vastauksista löytyi myös hyvin saman kaltaisia tekijöitä kysymyksestä riippumatta. 

Toisaalta vastausten perusteella voidaan pohtia, ymmärsivätkö kaikki kysymykset samalla 

tavalla, kuin tutkija oli ne tarkoittanut ja johtiko tämä väärinymmärryksiin. Miettimisen 

arvoista on myös pohtia olisiko haastattelulla saavutettu parempia tuloksia tai olisiko 

haastattelu nostanut esille muita tekijöitä, joita kyselylomakkeen avulla ei tullut tietoon.  

Todellisuudessa sukupolvien väliset erot työelämässä ovat varsin pieniä ja työelämässä 

arvostetaan sukupolvista huolimatta oikeudenmukaisuutta, etenemismahdollisuuksia ja 

palkkaa. Lisäksi on muistettava, että Y-sukupolvikin koostuu erilaisista yksilöistä, erilaisten 

tarpeiden, odotuksineen ja toiveineen. 

5.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyön tutkimus keskittyi Y-sukupolveen ja heidän ajatusten ja arvomaailman 

selvittämiseen koskien työpaikan valintaa ja siihen sitoutumiseen. Tutkimusta tehdessä 

heräsi ajatus, miten Y-sukupolven ja seuraavan Z-sukupolven näkemykset eroavat 

toisistaan. Tutkimus olisi mielenkiintoista toteuttaa seuraavalle 1998- luvulta tähän 

päivään syntyneille Z-sukupolvelle, mikä mahdollistaisi kahden eri sukupolven vertailun 
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sekä samankaltaisuuksien etsimisen. Z-sukupolvi on vielä laajasti tuntematon aihepiiri ja 

aiheesta ei ole juurikaan tehty tutkimuksia, koska kaikkien huomio on keskittynyt aikanaan 

niin uuteen ja erilaiseen Y-sukupolveen. Tulevaisuudessa Z-sukupolvi valtaa kuitenkin 

työelämän ja nähtäväksi jää syntyykö sukupolvien välille kuilua vai aiheuttaako liian 

samanlaiset sukupolvet kitkaa välilleen.   

Teoriaosuudessa käsiteltiin Y-sukupolvea työelämässä sekä työnantajamielikuvan 

rakentumista maineen, imagon ja brändin kautta. Kaikki nämä ovat mielenkiintoisia 

tutkimuksen aiheita ja pelkästään brändiä tutkimalla voisi selvittää organisaation 

tunnettavuutta, kilpailutilannetta tai brändin nykytilaa. Toimeksiantaja yrityksen kannalta 

olisi kuitenkin mielenkiintoista ja antoisaa tutkia työnantajamielikuvan syntymistä. Miten 

yrityksen työntekijät, yhteistyökumppanit tai asiakkaat kokevat sen ja millainen mielikuva 

heillä on yrityksestä. Vastaako yrityksen oma käsitys ja näkemys itsestään muiden 

näkemykseen, jotka tarkastelevat asiaa ulkopuolelta. Tässä tutkimuksessa 

työnantajamielikuvan kehittämiseen saatiin käytännössä vain näkemyksiä, millainen hyvä 

työnantaja on ja mitä opiskelijat arvostavat työnantajassa. Varsinaisella 

työnantajamielikuva tutkimuksella yritys saisi käsityksen työnantajamielikuvan nykytilasta 

sekä käytännön työkaluja työnantajamielikuvan kehittämiseen. Työnantajamielikuva 

tutkimuksen tuloksia yritys voi jalkauttaa myös rekrytointiin, sillä työnantajamielikuvalla on 

usein suuri merkitys työpaikan valinnassa. Rakentamalla positiivista työnantajamielikuvaa 

tavoitetaan potentiaaliset työnhakijat ja saadaan laadullisesti parempia työnhakijoita, jotka 

vuorostaan nostavat yrityksen suorituskykyä.  

Työnantajamielikuvaa rakentaessa on muistettava, että rakentaminen lähtee sisältäpäin ja 

yrityksen työntekijät ovat työnantajamielikuvan käyntikortteja. Kuten tutkimuksessa tuli 

esille, vastaajat arvostavat työnantajassa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Kun 

työntekijät kokevat olevansa merkityksellisiä ja arvostettuja työyhteisössä on ilo 

työskennellä ja siitä ollaan ylpeitä. Hyvä työyhteisö oli myös eniten vastauksissa esiintynyt 

tekijä, joka tutkimukseen osallistuneiden mielestä lisää työmotivaatiota ja sitoutumista 

yritykseen. Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista tutkia laajemmin sitoutumiseen 

ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja miten nämä vaikuttavat yrityksen tulokseen, vai 

onko niillä ylipäätään syy-seuraus suhdetta toisiinsa. Miten sisäinen motivaatio vaikuttaa 

työntekijän osaamiseen ja sitoutuneisuuteen yritystä kohtaan? Voiko sisäiseen 

motivaatioon vaikuttaa ylipäätään ulkoisilla tekijöillä vai onko työntekijän ulkoinen 

motivaatio ainoa, mihin yritys mahdollisesti voi vaikuttamaan? 

Tutkimuksessa esille nousi huono esimiestyö ja sen vaikutus työmotivaation laskuun. 

Lähes kaikkien vastaajien mielestä huono esimiestyö laskee työmotivaatiota. Mehiläisen 
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työpsykologi Sannamari Ahola tukee tutkimuksen tulosta ja hänen mukaan huono 

johtaminen ja esimiestyö heikentää myös tiimin tulosta ja vaikuttaa negatiivisesti 

työhyvinvointiin, motivaatioon ja sitoutumiseen. (Ahola, 2018.) Huono johtaminen ja 

esimiestyö eivät pelkästään vaikuta negatiivisesti tiimin tulokseen, vaan ne syövät 

osaltaan myös yhtiön mainetta. Tarkkaan rakennettu työnantajamielikuva voi murentua 

sisältä päin huonon esimiestyön vuoksi. Pahimmassa tapauksessa se johtaa 

työntekijöiden irtisanoutumiseen ja työpaikan vaihtoa kilpailijan eduksi. Tämän vuoksi olisi 

mielenkiintoista tutkia, millaisia vaikutuksia huonolla esimiestyöllä on ja ennen kaikkea, 

minkä vuoksi huonoon johtamiseen tai esimiestyöhön ei puututa riittävästi. Jatkotutkimus 

aiheena esimiesten kouluttamisen ja valmentamisen vaikutukset yhtiön tulokseen olisi 

myös tutkimisen arvoinen.  

Voidaan todeta, että opinnäytetyössä asetettuihin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. 

Mitä milleniaalit arvostavat työnantajassa, mikä lisää heidän työmotivaatiota ja 

sitoutumista sekä mitkä tekijät vaikuttavat työpaikan valinnassa? Tutkimuksen perusteella 

milleniaalit arvostavat työnantajassa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Hyvä työyhteisö 

ja oikeudenmukainen palkitseminen lisäävät työmotivaatiota ja sitoutumista työnantajaan 

sekä työpaikan sijainti vaikuttaa työpaikan valintaan. Tutkimuksessa esiin tuli monia 

muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat edellä mainittuihin tutkimus kysymyksiin. Vastausten 

perusteella esiin nousseet tekijät ovat kuitenkin erittäin yksinkertaisia ja helposti 

saavutettavissa olevia. Yhteenvetona voidaan todeta, että pienillä teoilla voidaan 

saavuttaa suuria tuloksia, eikä milleniaalit vaadi työnantajaltaan kuuta taivaalta.  

5.4 Prosessin analysointi 

Opinnäytetyöprosessi alkoi suoritettuani työharjoitteluni toimeksiantajayrityksen 

henkilöstöhallinnossa ja sieltä sain myös ajatuksen opinnäytetyön aiheeksi. Työn aihe 

lähti rakentumaan kohdeyrityksen tunnistamien haasteiden pohjalta ja yhdessä 

toimeksiantajan kanssa aihe rajautui lopulliseen muotoonsa, heidän tarpeidensa pohjalta. 

Aiheen valinnan jälkeen, itse työprosessi lähti liikkeelle. Työprosessi perustui tekemääni 

suunnitelmaan, millä tavalla ja missä aikataulussa työ toteutetaan. Pyrin koko prosessin 

ajan pitäytymään laatimassani suunnitelmassa. 

Prosessin edetessä sain työstäni palautetta, jonka pohjalta pyrin kehittämään työtäni 

eteenpäin. Työ eteni suunnitelmallisesti läpi prosessin ja ainoat vastoinkäymiset johtuivat 

ulkopuolisista tekijöistä, jotka hieman sekoittivat suunniteltua aikataulua tutkimuksen 

toteuttamisen suhteen. Vastoinkäymisistä kuitenkin selvittiin ja työ valmistui suunnitellussa 

aikataulussa.  
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Tavoitteena oli tutkia Y-sukupolvea ja tutkimuksen avulla selvittää heidän arvomaailmaa 

sekä motivaatiotekijöitä. Tulosten pohjalta tavoitteena oli saada tietoa, jonka pohjalta 

toimeksiantajayritys voi kehittää omaa toimintaansa sekä hyödyntää tietoa omissa 

prosesseissaan, kuten työnantajamielikuvan kehittämisessä tai rekrytoinnissa. 

Opinnäytetyöprosessin aikana tavoitteenani oli myös itse kehittää omaa osaamistani ja 

tietotaitoa. Työn lopussa koen, että onnistuin tutkijana saavuttamaan sekä työlle, että 

itselleni asetetut tavoitteet. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi eteni 

suunnitelmallisesti eteenpäin kuviossa 6 kuvatun opinnäytetyöprosessin mukaisesti. 

 

 

Kuvio 6. Opinnäytetyöprosessi 

 

Aihe

Suunnitelma

ToteutusKehittäminen

Lopullinen 
työ
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6 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli Y-sukupolvi ja heidän käsitys työelämästä ja 

työnantajista verrattuna aikaisempiin sukupolviin. Olennaisena osana opinnäytetyössä oli 

selvittää ne tekijät, joita Y-sukupolvi arvostaa työnantajassa, vaikuttavat työpaikan 

valintaan ja lisäävät työmotivaatiota ja sitoutumista työpaikkaan. Kohdeyrityksessä oli 

tunnistettu haaste, miten saadaan houkuteltua potentiaalisia työntekijöitä, joiden koulutus 

ja osaaminen antavat heille valinnanvaraa työpaikan valinnassa.  

Työ on jaettu teoriaosuuteen sekä kvalitatiiviseen tutkimukseen. Teoriaosuus koostuu 

kahdesta osasta, jotka käsittelevät Y-sukupolvea sekä työnantajamielikuvan syntymistä. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä milleniaalit arvostavat työnantajassa, mikä 

lisää heidän motivaatiota ja sitoutumista sekä mitkä tekijät vaikuttavat työpaikan 

valinnassa. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella sekä työpajamenetelmällä. 

Tutkimuksen kannalta eri tiedonkeruutavat lisäsivät tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen kohderyhmänä oli milleniaalisukupolvi eli 1970-luvun lopun ja 1990-luvun 

puolivälin välillä syntynyt Y-sukupolvi. Tutkimus toteutettiin rajatulle kohderyhmälle, 

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja näin ollen tutkimuksen tulokset eivät ole 

yleistettävissä koko Y-sukupolveen. Toimeksiantaja yritys ei ole tutkimuksen kannalta 

merkittävässä asemassa, eikä tutkimuksessa esitelty toimeksiantaja yritystä. Tutkimuksen 

tulosten kannalta oli myös relevanttia jättää toimeksiantajayritys mainitsematta, jotta se ei 

vaikuta suoraan tai epäsuoraan tutkimuksen tuloksiin. Näin ollen myös muut yritykset 

voivat soveltaa ja hyödyntää tutkimuksen tuloksia omassa toiminnassaan. 

Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että milleniaalit arvostavat työnantajassa 

oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Hyvä työyhteisö ja oikeudenmukainen palkitseminen 

lisäävät työmotivaatiota ja sitoutumista työnantajaan sekä työpaikan sijainti vaikuttaa 

työpaikan valintaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää edellä mainitut tekijät ja 

tulosten perusteella voidaan todeta, että haluttuun tavoitteeseen päästiin. 

Tutkimustulokset olivat yllättävänkin yhteneväisiä aikaisemman tutkimustiedon ja 

kirjallisuuden kanssa ja tätä tukee esimerkiksi aikaisemmin mainittu Deloitten 2018 Global 

Millenial Survey tutkimus, jonka mukaan vahva organisaatiokulttuuri ohittaa rahan 

sitouttajana ja erityisesti Pohjoismaat kokivat organisaatiokulttuurin työpaikan 

sitouttavimpana tekijänä. 

Tutkimuksessa esiin tulleita tekijöitä toimeksiantaja yritys voi hyödyntää omassa 

toiminnassaan, niin työnantajamielikuvan rakentamisessa kuin esimerkiksi 

rekrytointiprosessissa. Tuloksista esille nousseet tekijät lisäävät myös yrityksen 

kilpailuetua työnantajana muihin samalla alalla toimivia yrityksiä kohtaan. Ymmärtämällä 
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tulevia sukupolvia, ymmärtää myös tulevaisuutta sekä kuinka työelämä ja ennen kaikkea 

työskentelytavat tulevat tulevaisuudessa muuttumaan. Kilpailu osaajista ei ole ollut 

moneen vuoteen näin kova ja tärkeää on se, kuinka houkuttelevana hakija kokee 

yrityskulttuurin sekä mahdollisuuden menestyä ja kehittyä yrityksessä. On kuitenkin hyvä 

huomioida, että ihmiset ovat yksilöitä ja se, mikä tuntuu toisesta tärkeältä ja 

merkitykselliseltä, ei välttämättä ole sitä toiselle. Tämä luo edelleen omat haasteensa 

erityisesti esimiehille ja tulevaisuuden johtajille, tunnistaa jokainen yksilönä ja löytää 

oikeat keinot ohjata toimintaa oikeaan suuntaan. 
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