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1 Johdanto 

 

 

1.1 Opinnäytetyön tausta 

 

Suomalainen työelämä on kokenut suurta murrosta jo useamman vuosikymmenen ajan. 

Y-sukupolven astuminen työelämään on vaikuttanut työkulttuurin muuttumiseen, sillä ky-

seinen sukupolvi on hyvin ryhmäkeskeinen, mutta samalla universaaleja verkostoja hyö-

dyntävä. Y-sukupolvella on suuret odotukset työpaikan ja johtajan suhteen, ja tämän li-

säksi sukupolvelle ominaista ovat jatkuva kouluttautuminen sekä työpaikan nopea vaih-

taminen. (Raunio 2009.) 

 

 Yrityksen jokaisella työntekijällä on yritykselle ominaista ja korvaamatonta tietotaitoa, 

joka on vain yksittäisen työntekijän henkilökohtaisesti omaksumaa tietoa eli ”hiljaista” 

tietoa. Sellaisen työntekijän, jolla on hiljaista tietoa, irtisanoutuminen yrityksen palveluk-

sesta tai siirtyminen kilpailevan toimijan yritykseen luo riskinsä tietopohjan asteittaiselle 

katoamiselle, etenkin asiantuntijayrityksissä. (Viitala 2005, 209 - 211.)  

 

Työntekijän irtisanoutumisen yhteydessä yrityksen tulee nimetä toinen työntekijä, joka 

hoitaa irtisanoutuneen työntekijän työtehtävät ennen uuden työntekijän palkkaamista. 

Uuden työntekijän palkkaaminen, varsinkin työmarkkinoille astuvasta Y-sukupolvesta, 

on aikaa vievä ja kallis prosessi, minkä vuoksi nykyisten työntekijöiden sitouttaminen 

työyhteisöön voi näyttäytyä pitkällä aikavälillä yritykselle rekrytointiprosessia edullisem-

pana vaihtoehtona. Varsinkin Y-sukupolven sitouttaminen korostuu entisestään, sillä 

tämä sukupolvi vaatii muutoksia organisaation johtamisstrategioihin nuorien henkilöiden 

esi-miehelleen sekä johtamiselleen asettamien odotusten vuoksi (Raunio 2009). 

 

Halusin valita opinnäytetyöhöni aiheen, joka on ajankohtainen tämän hetken työvoimati-

lannetta katsottaessa. Luottoluokittaja Moody’s (2004) on esittänyt väestön ikääntymisen 

rasittavan seuraavan 20 vuoden aikana Suomea ja muita maita taloudellisesti. Tämän 

vuoksi nykyisen sekä tulevien sukupolvien työllistäminen on entistä tärkeämpää eteen-

päin mentäessä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka eri ikäluokkien 

sitouttaminen eroaa toisistaan organisaatioissa. Tämän lisäksi tässä opinnäytetyössä 
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pyritään myös ymmärtämään, miksi työurat samoissa työpaikoissa ovat lyhentyneet mer-

kityksellisesti aikaisempaan nähden. 

1.2 Opinnäytetyön tavoite 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa Y-sukupolven työskentelytavoista ja ymmär-

tää heitä työntekijöinä. Opinnäytetyön aiheeseen päädyttiin opinnäytetyön tekijän oman 

mielenkiinnon vuoksi, ja tämän lisäksi opinnäytetyön tekijä kuuluu itse Y-sukupolveen. 

 

Sitouttamista ja työurien pituutta tutkitaan Y-sukupolven näkökulmasta. Tarkoituksena 

olisi ymmärtää, miksi toiset työskentelevät samassa yrityksessä 30 vuoden ajan, samalla 

kun toiset vaihtavat työpaikkaa useammin kyseisellä aikavälillä. Opinnäytetyössä esitel-

lään Y-sukupolvea sekä sen suhtautumista esimiehiin ja työelämään. Esille nousevat 

myös Y-sukupolven odotukset työelämästä sekä eri sukupolvien erot työskentelyta-

voissa. Opinnäytetyössä käsitellään kuitenkin X- ja Y-sukupolven sitouttamista, jotta voi-

daan ymmärtää tekijöitä, joiden avulla Y- ja X-sukupolven eroja sitouttamisessa. Opin-

näyte-työssä esitellään myös Z-sukupolvi, mutta sitä ei käsitellä tutkimuksessa sen laa-

jemmin, sillä hyvin pieni osa Z-sukupolvesta on ollut useista vuosia työelämässä.  

 

Opinnäytetyössä pyritään vastaamaan kahteen eri tutkimusongelmaan: 

 

-   Mitä asioita Y-sukupolvi arvostaa työelämässä? 

-  Mitkä tekijät edistävät Y-sukupolven sitoutumista organisaatioon sekä sen johtamis-

kulttuuriin? 

 

Tutkimuskysymyksien avulla on tarkoitus syventyä aiheeseen ja saada aikaan tarkem-

paa informaatiota: 

 

-  Miten ja miksi Y-sukupolvi eroavat muista sukupolvista? 

-  Millainen johtamistapa on paras Y-sukupolvelle? 

-  Mitkä asiat vaikuttavat Y-sukupolven työurien pituuksiin? 
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1.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyössä käytetään tutkimusmenetelmänä laadullista eli kvalitatiivista tutkimus-

menetelmää. Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haas-

tattelu, havainnointi, kysely ja dokumentteihin pohjautuva tieto. Tietoja voidaan käyttää 

vaihtoehtoisina, rinnakkain tai eri tavoin yhdisteltynä tutkimusongelman mukaan. (Tuomi 

& Sarajärvi 2006, 73.) Materiaali kerättiin erilaisilla haastatteluilla tutkimusosuuteen. Osa 

haastatteluista tehtiin kasvotusten, osa sähköpostilla ja osa puhelimen välityksellä.  

Haastatteluihin osallistui kuusi etukäteen tarkasti valikoitua henkilöä. Haastatteluun osal-

listuvat henkilöt eivät saaneet kysymyksiä etukäteen, jotta he eivät voineet suunnitella 

vastauksiaan etukäteen. Haastattelukysymykset käsittelivät X- ja Y-sukupolven eroja 

työelämässä. Tämän lisäksi haastateltavilta kysyttiin Y-sukupolven vaatimuksia johta-

jalta ja johtamiselta sekä sitouttamisen keinoja juuri Y-sukupolven näkökulmasta. Yhdek-

sän kysymyksen kysymyspatteristo löytyy liitteestä 1. 

 

1.4 Opinnäytetyön viitekehys 

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys rakentuu Y-sukupolveen tutustumisen ja työsken-

telytapojen ymmärtämiseen. Tässä opinnäytetyössä Y-sukupolvi on määritetty tarkoitta-

maan 1980 - 1990-luvulla syntyneitä henkilöitä. Tutkimusmateriaali on kerätty haastatte-

lemalla X- ja Y-sukupolveen kuuluvia esimiehiä.  

 

Y-sukupolvi on ollut työelämässä jo lähes 20 vuoden ajan, mutta sen edustajien työs-

kentelytapoja ei ole tutkittu laajemmin. Y-sukupolvea pidetään usein sukupolvena, joka 

ei koe mielekkääksi pitkän työuran toteuttamista yhden yrityksen sisällä. Viitekehys on 

rajattu suurimmaksi osaksi Y-sukupolveen, mutta opinnäytetyössä tuodaan esille lisäksi 

eroavuuksia X- ja Y-sukupolven välillä. 

1.5 Opinnäytetyön rakenne 

 

Opinnäytetyö koostuu neljästä eri osasta: johdannosta, teoreettisesta osuudesta, empii-

risestä osuudesta sekä johtopäätöksistä. Ensimmäisessä osassa esitellään opinnäyte-

työn sisältöä, rakennetta ja tutkimuskysymyksiä sekä tutkimusongelmia.  Teoreettisessa 

osuudessa kerrotaan aluksi kaikista sukupolvista yleisesti, jonka jälkeen syvennytään Y-

sukupolveen. Sen jälkeen keskittyminen siirtyy siihen, miten heihin suhtaudutaan 
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työelämässä ja millaisia odotuksia heillä on työelämää kohtaan. Opinnäytetyössä käsi-

tellään X- ja Y-sukupolvien välisiä eroja työelämässä.  

 

Teoriaosuudessa käsitellään myös sitouttamista, esimiestyötä ja kahta erilaista johta-

mistyyliä. Opinnäytetyön kolmas osuus on empiirinen osuus, joka koostuu tutkimuk-

sesta. Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivi-

sella tutkimusmenetelmällä haastatellaan kolmea Y-sukupolveen kuuluvaa esimiestä ja 

kolmea X-sukupolveen kuuluvaa esimiestä. Molemmista sukupolvista otetaan haastatel-

tavia, jotta saadaan näkemyseroja johtamisesta ja työskentelytavoista sukupolvien vä-

lillä. Opinnäytetyön neljännessä osassa pohditaan saatuja tutkimustuloksia käyttäen hy-

väksi teoreettista osuutta. 

2 Sukupolvet 

 

2.1 Sukupolven määritelmä 

 

Sukupolvella tarkoitetaan ihmisjoukkoa, jonka yksilöt syntyvät tietyn aikajakson sisällä ja 

ovat alttiita tietyille viitekehyksille, kuten esimerkiksi sosiaalisille ja historiallisille, niin, että 

erottavat yhden sukupolven ikäryhmän toisesta. Sukupolvi määritellään ihmisten jaka-

mien kokemuksien ja samankaltaisesta käsityksestä arkipäiväisestä elämästä. Työelä-

mässä katsotaan tällä hetkellä olevan neljää eri sukupolven edustajia: suuret ikäluokat 

sekä X- ja Y-sukupolven lisäksi juuri työelämään siirtymävaiheessa olevat Z-sukupolven 

edustajat. (Lester, Standifer, Schultz & Windsor 2012.) 

 

Suurta ikäluokkaa (1943-1959) kuvaillessa ensimmäisinä asioina tulee esille työmoraali 

ja vahva työhön sitoutuminen. 1960- luvulla työelämään siirtyneet olivat todella ahkeria 

työntekijöitä. Työhön sitouduttiin ja työtä haluttiin tehdä mahdollisimman hyvin. Johtajuus 

oli 1960-luvun aikoihin hierarkista. Hierarkian toteutumiselle ja autoritääriselle säätelylle 

oli tärkeää, että työt tehtiin työpaikalla ja tekemistä seurattiin. (Saarelma-Thiel 2014.)  

 

Sukupolvelle X (1960-1979) kuuluville ovat tärkeitä hyvä palkka ja etenemis- ja koulu-

tusmahdollisuudet. Lisäksi teknologia liittyy jo tähän oleellisesti ja on merkittävä osa hei-

dän elämäänsä. Tähän sukupolveen kuuluville on tärkeää joustavat työajat, mielenkiin-

toinen työ, itsenäisyys, ammatillinen kehittyminen. Kun siirryttiin 1980-luvulle, niin työ-

elämässä alettiin puhua tavoitejohtamisesta ja tuloksellisuudesta sekä globalisaatiosta. 
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Rahan, aseman ja statussymboleiden merkitys kasvoi entisestään. (Saarelma-Thiel 

2014.)  

 

Y-sukupolvesta on olemassa useita eri määritelmiä. Vesterinen ja Suutarinen (2011, 

119) määrittelevät Y-sukupolven vuosien 1980-1990 välillä syntyneiksi nuoriksi, joista 

käytetään nimityksiä ”diginatiivit” sekä ”nettisukupolvi”. Goldgehn (2004) määrittelee Y-

sukupolven vuosien 1981 ja 2000 välillä syntyneiksi henkilöiksi. Y-sukupolven suhtautu-

minen johtamiseen, työyhteisön toimintaan ja itse työhön poikkeaa aiemmista sukupol-

vista, sillä nämä ”milleniaalit” ovat saaneet syntyä ja kasvaa turvallisessa maailmassa.  

 

Kun kysytään, miten kuvailtaisiin Y-sukupolveen kuuluvaa nuorta, niin heidän koetaan 

olevan kärsimättömiä ja äkkipikaisia ihmisiä, jotka eivät voi sietää tai osaa käsitellä epä-

onnistumisia hyvin. Toisaalta heidän nähdään myös olevan yrittäjähenkisiä ja omaavan 

todella hyvät verkostoitumistaidot. Y-sukupolvea onkin myös kutsuttu vahvoiksi ”voiman-

pesiksi”, sillä nuoret luottavat enemmän omiin kykyihinsä sekä taitoihinsa. Tämän lisäksi 

heidän tietotekniset taitonsa ovat erittäin hyvät ja heillä on korkeampi koulutuksen taso 

aikaisempaan sukupolveen nähden. Milleniaalit haluavat työskennellä usein tiimikeskei-

sessä työympäristössä. He myös arvostavat suuresti vapaa-aikaa työelämän ohella. 

(Goldgehn 2004; Vesterinen & Suutarinen 2011, 119-120.) 

 

Y-sukupolveen kuuluville henkilöille verkostoituminen on todella tärkeä asia. Esimies-

työn näkökulmasta katsottuna Y-sukupolvea on pidetty haasteellisena, sillä heidän on 

todettu arvostavan vuorovaikutteista ja läsnäolevaa johtamista, joka olisi myös samalla 

yhteiskunnallisesti vastuullista. Y-sukupolvi nähdään joukkona, joka haluaa luoda työ-

paikastaan alttiin, optimistisen ja hauskan. He haluavat työskennellä tiimityökeskeisessä 

ja vuorovaikutuksen alaisessa työympäristössä. He haluavat myös tehdä töitä arvosta-

van ja kuuntelevan pomon alaisena, jolta vaaditaan usein jatkuvaa kanssakäymistä sekä 

rehellistä palautetta. Tämän lisäksi Y-sukupolvi odottaa työnantajaltaan myös vastuul-

lista työympäristöä, joka tarjoaa myös mahdollisuuden kehittymiseen kouluttautumalla 

sekä oppimalla ” pehmeitä” taitoja, joita vaaditaan kehittyvissä työympäristöissä. (De-

loitte 2018.)  

 

Työssä Y-sukupolvea motivoivat yhteiset tavoitteet sekä mahdollisuus vaikuttaa asioihin 

työpaikalla. Tämä sukupolvi suhtautuu työaikoihin ja työn sisältöön joustavasti, mutta he 

vaativat joustoa myös työnantajaltaan. 2010-luvulla työelämään astuneet korostavat 

työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan tasapainoa enemmän kuin koskaan. Vanhempien 
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sukupolvien edustajat ovat sitä mieltä, että Y-sukupolvi on kykenemätön ottamaan vas-

tuuta toiminnastaan sekä ymmärtämään työelämän toimintaa. Näiden selvittämisen si-

jaan vanhempi sukupolvi mieltää Y-sukupolven hieman itsekkäiksi elämän nautiskeli-

joiksi. Y-sukupolvi tekee siis töitä voidakseen nauttia elämästä, eikä työ määrittele Y-

sukupolven elämää. Vanhempien sukupolvien kritisointi osoittaa tietynasteista luokkaja-

ottelua, jota voidaan pitää jo ikärasismina. Y-sukupolven edustajien joukosta löytyy myös 

tavoitteellisia, kunnianhimoisia ja lahjakkaita nuoria, joiden taitoja kannattaisi ottaa hyö-

tykäyttöön yrityksen päätöksenteossa mahdollisimman pian. (Nuutinen ym. 2014, 12-13; 

Saarelma-Thiel 2014; Salmela 2011.) 

 

2.2 Sukupolvien arvot 

 

Jokainen ihminen on omanlaisensa yksilö, joka arvostaa ja kunnioittaa itselleen merki-

tyksellisiä asioita. Tutkimuksien mukaan on määritelty, että arvoja on olemassa yli 60 

erilaista. Arvolle on olemassa useita eri määritelmiä, joissa useissa toistuu yksi tietty 

ominaisuus; arvot ovat ihmiselle hyvin tärkeitä ja henkilökohtaisia asioita. Arvot eivät ole 

synnynnäisesti luotuja, mutta niistä tulee kuitenkin ihmiselle pysyviä elementtejä määrit-

telemisen jälkeen. Arvo muodostuu usein itselleen asetettun tavoitteeseen pyrkimisen 

seurauksena, jolloin pidämme tiettyjä tavoitteita tärkeämpinä suhteessa toisiin. Arvot voi-

vat olla siis sidoksissa sekä tunteisiin, että järkeen. Voidaan myös ajatella niin, että järjen 

avulla osoitetaan suunta, mihin haluamme mennä, jolloin tunne antaa meille voimaa ky-

seisen teon toteuttamiseen. Suurimpia vaikuttajia arvojen muodostumisessa ovat koti, 

koulu sekä niissä olevat ja muut ympäröivät ihmiset. (Sydänmaanlakka 2006, 208-209.) 

 

Arvon muutokset ovat osittain kytköksissä ihmisen ikään ja elämäntilanteeseen. Eniten 

muutoksia arvoissa tapahtuu 15-24 vuoden iässä, mutta ne kehittyvät vielä eläkeiässä-

kin, jolloin perinteiden vaikutus korostuu arvojen muutoksissa entisestään. Muutama te-

kijä yhdistää kuitenkin kaikkia ikäryhmiä; hyväntahtoisuus on ollut Suomessa ikäryh-

mästä riippumatta merkittävin tekijä arvojärjestyksessä, kun taas arvojärjestyksen hän-

nillä on valta ja sen tavoittelu. Puohiniemi ei kuitenkaan pidä erikoisena, että oman mie-

lihyvän tavoitteleminen ajaa nuoria eteenpäin, vaan hänen mukaansa mukaan erikoista 

olisi hedonistisen näkökulman korostuminen keski-ikäisen elämässä, sillä se ei edistä 

työtehtävien hoitamista tai perheestä huolehtimista. (Puohiniemi 2005, 27-29.)  
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2.3 Y-sukupolven suhtautuminen työhön 

 

Suurin muutos Y-sukupolven työhön suhtautumisessa on, että työn merkityksellisyys ko-

rostuu heidän valinnoissaan itse työtä enemmän. Työn merkitys koostuu yksilön arvoista 

ja henkilökohtaisista kokemuksista sekä asenteista. Merkitys koostuu tarkoituksen muo-

dostamisen ja tavoitteiden yhdistämisestä, jolloin työn tarkoitus ja tätä kautta sen merki-

tyksellisyys syntyy asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kautta. Jokainen ihminen on 

kuitenkin subjektiivinen persoona, jolloin yhdelle merkittävä asia ei saata korostua toisen 

henkilön ajatusmaailmassa yhtä tärkeänä. Vuonna 2011 tehdystä Dialogi-hankkeesta 

kävi ilmi, että työn sisältö on opiskelijoiden mielestä tärkeintä työnteossa. Heidän mie-

lestään työn merkityksellisyys kasvaa onnistumisen, innovoinnin, ongelmaratkaisun ja 

itsensä toteuttamisen yhteydessä sekä yrityksen tuloksellisuuteen vaikuttamiseen hen-

kilökohtaisen työpanoksen kautta. (Leiviskä 2011, 16-17; Piha ym. 2011, 70-71.) 

 

Työn merkityksellisuus on usein kytköksissä työn mielekkyyteen. Y-sukupolvi ymmärtää 

sen, että voiton tuottaminen yritystoiminnassa on sekä pakollista, että tärkeää. Y-suku-

polven työntekijät haluavat kuitenkin voiton tuottamisen lisäksi haastaa itseään, saada 

mahdollisuuden kehittää taitojaan sekä toteuttaa ja kehittää uusia toimintatapoja ja aja-

tuksia. Näiden lisäksi Y-sukupolvi toivoo oppivansa työssä säännöllisesti uusia asioita, 

jotta he voivat kehittyä entistä paremmiksi asiantuntijoiksi omalla alallaan. Osa kaipaa 

myös työpaikallaan vaikuttamisen mahdollisuuksia. Y-sukupolvi haluaa siis vaikuttaa 

omaan työympäristöönsä mahdollisimman laajasti, jotta työympäristöstä muodostuisi 

heille mahdollisimman mukava. Mukavuudenhaun takia työurien pituudet ovat koko ly-

hentyneet, jolloin pitkien työurien syntyminen organisaatioiden sisällä on vähentynyt 

huomattavasti. Työn mielekkyyteen vaikuttaa myös työnantajan suoma vastuu, jolla 

työnantaja voi osoittaa luottamuksena työntekijään sekä tehtyyn työpanokseen. Y-suku-

polven toiveena onkin päästä vaikuttamaan suurempiin kokonaisuuksiin oman työn ja 

sen tuloksen vaikutuksen kautta. (Deloitte 2018; Vesterinen & Suutarinen 2011, 64-65.)  

 

Sukupolvien tutkiminen luokittelemisen kautta on erittäin haasteellista. Sukupolvien jaot-

telulle löytyy aikaisemmista tutkimuksista useita eri näkemyksiä ja olettamuksia, mutta 

niitä tukevaa empiiristä näyttöä on vain vähän. Se, miten sukupolvet havaitsevat ole-

vansa erilaisia, voi mahdollisesti poiketa siitä, miten paljon he eroavat oikeasti toisistaan. 

Monet harhaluulot perustuvat stereotypioihin, jotka ovat vahvistuneet ajan myötä kult-

tuurin kehittyessä. Muun muassa uskomus siitä, että vanhemmat ikäluokat vastustaisivat 
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teknologiaa ja sen kehittymistä, on väärä. Vanhempien sukupolvien edustajat eivät 

myöskään vähättele joustavuuden merkitystä työpaikoilla. (Lester ym. 2012.)  

 

Sukupolvien ominaisuudet ovat myös kulttuuri- ja kontekstisidonnaisia. Aikaisemmat tut-

kimukset korostavat sukupolvien välisiä eroja, mutta suuri osa näistä eroista johtuu sub-

jektiivista näkemyksistä. Todellisuudessa sukupolvien ominaispiirteistä löytyy todella 

paljon samankaltaisuuksia. Kaikki sukupolvet haluavat työltään samanlaisia perusomi-

naisuuksia, kuten etenemismahdollisuuksia, haasteita, hyvää palkkatasoa sekä osaavaa 

johtamista. Tämän lisäksi voidaan todeta, että jokainen sukupolvi ymmärtää teknologian 

käyttämisen tuottavuuden, tehokkuuden ja toimivuuden lisäämiseksi. Erona toimivat kui-

tenkin sukupolvien käyttämät menetelmät integroimiseen. (Hannay & Fretwell 2010; He-

lyer & Lee 2012,565-568 ) 

 

Y-sukupolvelle on ominaista lapsuudesta asti saatu huomio sekä itsetunnon kohottami-

nen positiivisen huomioimisen kautta. Y-sukupolvi on tottunut tunteiden ja mielipiteiden 

vapauteen, jonka lisäksi he ovat myös tottuneet saamaan palautetta suorituksistaan jat-

kuvalla pohjalla. Heitä on pienestä pitäen kannustettu verkostoitumaan sekä ilmaise-

maan itseään haluamallaan tavalla, jonka vuoksi kyseinen sukupolvi kykenee hyödyntä-

mään näitä taitoja myös työelämässään. Y-sukupolvi reagoi myös hyvin voimakkaasti 

erilaisiin mielipiteisiin, jolloin he ovat usein se ryhmä, joka uskaltaa haastaa organisaa-

tion sisäisiä johtamisperiaatteita sekä ymmärtää myös, että mikään asia ei synny itses-

tään tai ole tae jostain. Tämän vuoksi Y-sukupolvi on myös oppinut arvioimaan asioita 

myös kriittisestä näkökulmasta, joka voi johtaa tiettyihin vastalauseisiin. (Ahonen & Hussi 

& Pirinen 2010.)  

 

Y-sukupolvi haluaa päästä internetin välityksellä vaikuttamaan ympäri maailmaa. Uusi 

sukupolvi muuttaa internetiä paikaksi, jossa jaetaan tietoa sen etsimisen lisäksi. He ovat 

kehittyneet suodattamaan tarvittavan informaation kaiken tietomäärän keskeltä ja siirty-

mään nopeasti hankalasta ratkaisusta aivan uuteen vaihtoehtoon, jonka takia he näyttä-

vät vanhempien sukupolvien silmissä kärsimättömiltä. Tämän lisäksi Y-sukupolvi on kas-

vanut kannustamisen ja palautteen kanssa jo vauvaiästä saakka, jolloin he odottavat 

saavansa samaa kohtelua myös siirtyessään työelämään. Aiempi sukupolvi ei ole tottu-

nut tämänkaltaisiin menetelmiin, jolloin työskentelyssä saattaa esiintyä ongelmia suku-

polvien kesken. (Vesterinen & Suutarinen 2011, 19-20; Tapscott 2009, 40-41.)  
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Y-sukupolvi arvostaa erityisesti vapautta ja mahdollisuutta valita haluamansa aktiviteetit. 

Vaihtoehtojen vallitessa nuoret haluavat päättää siitä, missä, miten ja milloin he tekevät 

töitä. He haluavat joustavuutta työaikoihin ja toivovat työnantajalta palkkauksen suhteen 

järjestelmää, joka perustuu heidän suoriutumiseensa ja markkina-arvoonsa toimistolla 

vietettyjen tuntien sijaan. Nuoret kokevat myös olevansa oikeutettuja siihen, että kesken 

työpäivän on mahdollista ottaa omaa aikaa ja pitää taukoa töistä vapaa-ajan asioiden 

hoitamiseksi. Tämän lisäksi nuoret käyttävät teknologiaa paetakseen perinteistä ”toimis-

torakennetta” ja aikaa sekä integroivat työn ja sosiaalisen elämän koti-elämän rinnalle. 

He ovat myös valmiita vaihtamaan hyvästä työpaikasta parempaan, mikäli vaihtaminen 

tietää enemmän rahaa, haasteita, etenemismahdollisuuksia uralla tai erilaisia työtehtäviä 

saman toimialan sisällä. Nykyään nuoret ovat myös valmiimpia perustamaan omia yri-

tyksiä, varsinkin työskenneltyään byrokraattisessa yrityksessä jo hetken ajan, sillä yrittä-

jyys tarjoaa nuorelle mahdollisuuden luovaan ajatteluun, vapauteen ja itsensä johtami-

seen. (Tapscott 2009, 74-76.) 

 

Y-sukupolvelle on tärkeää rehellisyys ja myös se, että organisaatiot ovat erityisesti työn-

tekijän huomioonottavia ja luotettavia. He eivät halua tehdä töitä epärehellisessä organi-

saatiossa, vaan haluavat organisaatiolta vastuullisuutta niin työntekijöitä, asiakkaita, kuin 

myös yhteiskuntaa kohtaan. Uusi sukupolvi haluaa kehittää koko ajan tuotteita ja palve-

luita yhdessä yrityksen kanssa. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että he haluavat saada 

äänensä kuulluksi, jotta voisivat vaikuttaa päätöksiin ja tehostaakseen prosesseja. 

(Tapscott 2009, 82-91.) 

3 Sukupolvien sitoutuminen 

 

3.1 Sitoutuminen ilmiönä 

 

Sitoutumisella on monta erilaista määritelmää yrityksen näkökulmasta katsottuna. Kun 

puhutaan sitouttamisesta, niin ajatellaan työntekijän pysymistä työtehtävässä ja sitä 

kautta myös organisaatiossa. Tarvitaan kuitenkin laajempi näkökulma, sillä sitoutumisen 

avulla voi myös olla psykologinen suhde organisaatioon. Jos suhde on huono, niin työn-

tekijä ei halua sitoutua yritykseen. Sitoutuneen henkilön määritelmä on, että hän tuntee 

olevan osa työyhteisöä, on sitoutunut ja intohimoinen työtänsä kohtaan. (Mone & London 

2010; Viitala 2013, 85.)  
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Työntekijän on uskottava vahvasti organisaation tavoitteisiin ja arvoihin voidakseen olla 

sitoutunut. Se on myös halua ponnistella yrityksen hyväksi ja halukkuutta sitoutumaan 

työsuhteeseen kyseiselle työnantajalle, jolloin sitoutuminen tarkoittaa myös sitä, että 

työntekijä näkee työsuhteen itselleen hyödylliseksi ja kannattavaksi. Tämän vuoksi si-

touttamista tulisi myös pohtia strategisesta näkökulmasta, erityisesti yrityksen johdon toi-

mesta. Jos yritys kuitenkin laiminlyö sitouttamisen strategisesti, niin tämä voi aiheuttaa 

muutoksia henkilöstön työkykyyn. Strategisen sitouttamissuunnitelman tulisi ottaa huo-

mioon työntekijöiden motivoinnin sekä sitouttamisen työhön sekä organisaatioon, jotta 

henkilöstön rekrytoiminen olisi myös jatkossa edullisempaa ja nopeampaa. (Lampikoski 

2005, 46, 161.)  

 

 

3.2 Sitoutumisen kohde 

 

Sitoutuminen voi koskea useampaa eri asiaa tai tasoa, ja se voi liittyä muun muassa 

työhön, palkkaan, työryhmään, osastoon tai koko organisaatioon. Sitoutumisessa kohda-

taan kuitenkin usein hyvin muinainen ongelma: kuinka saada pysymään juuri hankitut 

työntekijät yrityksessä pitkäaikaisesti? (Psycon 2015.) 

 

Työhön sitoutuminen vain rahallisen korvauksen pohjalta kuvastaa henkilön halua sitou-

tua taloudelliseen korvaukseen, jolloin työsuhteen valitsemisen pohjana toimii usein pras 

taloudellinen korvaus itsensä kehittämisen ja haastamisen tai ammatillisen koulutuksen 

hyödyntämisen sijaan. Työntekijä voi myös sitoutua kehittämään omaa urapolkuaan, jol-

loin henkilökohtainen urakehitys on vahvin motivaatio sitoutumiselle. Nuoret työntekijät 

ovat usein hyvin kunnianhimoisia urakehitystä kohtaan, joka näkyy myös työyhteisöjen 

nopeana vaihtamisena uran kehittymisen edistämisen vuoksi. Nuoret työntekijät ar-

vioivatkin urakehitystä ja työympäristön muutoksia suhteessa toisiinsa päätöksenteon 

yhteydessä. (Lampikoski 2005, 41-43.) 

 

Y-sukupolvi haluaa työskennellä sellaisen organisaation alaisuudessa, joka on heidän 

mielestään riittävän läpinäkyvä. Tämä on myös yritykselle itselleen hyväksi, sillä yrityk-

sien jakaessa julkista informaatiota, kuten taloudellista dataa tai uusia tuoteinnovaatiota, 

tapahtuu hyviä asioita. Läpinäkyvyyden avulla on pyritty vähentämään myös nuorten 

suosiossa olevan tiimitoiminnan kustannuksia sekä kasvattaa luottamusta johdon ja 

alaisten välillä. (Tapscott 2009, 161-162.)  
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Weylandin (2011) mukaan houkuttelevan yrityskuvan rakentaminen on tapa sitouttaa Y-

sukupolven edustajia, sillä he ovat tavaramerkkitietoisia ja he ovat kiinnostuneita tava-

ramerkkien luomista mielikuvista ja yritysimagosta. Tulganin (2009, 150) mukaan mille-

niaalit haluavat olla osana arvonsa tietävää joukkoa. Milleniaalit vaativat työympäristöl-

tään enemmän suhteessa aiempiin sukupolviin. Y-sukupolven edustajat eivät ole välttä-

mättä täysin halukkaita vaihtamaan työpaikkoja lyhyen aikavälin sisällä, vaikka he teke-

vätkin sitä useammin verrattuna aikaisempiin sukupolviin. Organisaation tulisikin välittää 

sukupolville viestiä siitä, että kyseisessä yrityksessä työskenteleminen on etuoikeus, 

joka on suotu vain harvoille osaajille. Työnantajabrändin tulee kuitenkin perustua aitoon 

arvolupaukseen, sillä Y-sukupolvi haluaa seistä sellaisen brändin takana, josta he voivat 

olla puhtaasti ylpeitä. (Tulgan 2009, 147-150.) 

 

 
 

3.3 Sitoutumisen perusta 

 

Sitoutumista voidaan tarkastella sitoutumisen luonteen mukaan, jolloin puhutaan kol-

mesta erilaisesta sitoutumisesta: tunneperäisestä, jatkuvuuteen perustuvasta ja norma-

tiivisesta sitoutumisesta. Näitä sitoutumisen tyylejä on eniten pohdittu organisaatiotasoi-

sen sitoutumisen yhteydessä. (Leiviskä 2011, 120-121.) 

 

Tunneperäinen sitoutuminen korostaa sitoutumisen tunnepohjaisuutta, yhteenkuulu-

vuutta ja samaistumista organisaation arvoihin. Tunneperäinen sitoutuminen tarkoittaa 

sitä, että yksilö on valmis panostamaan organisaation eteen, tekemään työtä yhteisten 

tavoitteiden vuoksi ja pysymään organisaation jäsenenä. Yksilölle tärkeää ovat yhteen-

kuuluvuus organisaation arvojen, tekojen ja organisaatiota edustavien ihmisten kanssa. 

Tunneperäinen sitoutuminen voimistuu työntekijän osallistumisen, organisaation arvojen 

tunnustamisen ja organisaatioidentiteetin muodostamisen yhteydessä. (Leiviskä 2011, 

121-122.) 

 

Jatkuvuussitoumuksessa työntekijän havainnot omasta panoksesta organisaatiossa 

sekä vaihtoehtojen valitsemisessa aiheuttavat sen, että työntekijä ei näe muuta vaihto-

ehtoa, kuin pysyä nykyisessä organisaatiossa. Esimerkiksi työntekijä pysyy organisaa-

tion palveluksessa, jos hänen arvostamansa rahallinen korvaus on tarpeeksi suuri suh-

teessa odotuksiin ja työpanokseen. Jatkuvuuden näkökulma pitää sisällään myös sen, 

että työsuhteen lopettaminen aiheuttaa kustannuksia, joita työntekijä ei halua 
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vastaanottaa. Jatkuvuussuhteessa olevat työntekijät antavat usein organisaatiolle vain 

tarvittavan panoksen täyden osaamisensa sijaan. (Leiviskä 2011, 121-122.) 

 

Normatiivinen sitoutuminen syntyy työntekijän ymmärtäessä organisaation normit syväl-

lisesti esimerkiksi sosiaalisen kytköksen kautta. Normatiivisesti sitoutuneet voivat myös 

tuntea velvollisuutta kuulumiseen esimerkiksi kiitollisuudenvelan kautta, jolloin sitoutu-

minen ei sisällä sellaista intoa tai mukana olemisen henkeä. Tällöin henkilön suhde työ-

tovereihin ja koko organisaatioon voi jäädä löyhäksi. Normatiivinen sitoutuminen voi vah-

vistua työn merkityksellisyyden kokemuksesta tai työyhteisön hengen kautta. (Leiviskä 

2011, 121-123.) 

 

Aikaisemman kirjallisuuden mukaan ikä on merkittävä tekijä organisaatioon sitoutumi-

sessa, sillä sopivien työtehtävien ja työskentelytapojen löytäminen tapahtuu usein vasta 

vanhemmalla iällä. Tämän lisäksi sitoutuminen organisaatioon ajoitetaan niin, että työn-

tekijä kokee sitoutuvansa yritykseen juuri siinä vaiheessa, kun hänen haluttavuutensa 

työmarkkinoilla on korkeimmillaan. Pitkäaikaisen sitoutumisen jälkeen työntekijä voi aja-

tella, että tämän jälkeen hänen arvonsa työmarkkinoilla tulee vain laskemaan iän myötä, 

jolloin oikea-aikainen sitoutuminen varmistelisi työntekijän uran jatkuvuutta. Usein työn-

tekijä haluaa myös vanhemmalla iällä pitkän työsuhteen tuoman turvan vaihtamiskus-

tannuksien sijaan. (Saari & Ojala 2011.)  

 

Meyer ja Allen (1997) ovat kuitenkin esittäneet, että nuorten sitoutuminen organisaatioon 

on vahvempaa vähäisen työkokemuksen vuoksi, jolloin työmahdollisuuksia on iäkkääm-

pään työnhakijaan verrattaessa vähemmän, jolloin saadusta paikasta kannattaa pitää 

kiinni kynsin ja hampain. 

 

Kokeneempi työntekijä voi ottaa nuoremman työntekijän omaksi ”kisällikseen”, jolloin 

nuoren talentin urapolku voi saada paremman alun kokeneen ja pitkäaikaisen työntekijän 

vuorovaikutuksen yhteydessä. Tätä prosessia voidaan kutsua myös mentoroinniksi, 

jossa vanhempi työntekijä ohjaa nuorempaa talenttia kohti menestymistä yhden organi-

saation sisällä. Nuori työntekijä voi taasen ohjata vanhempaa työntekijää ajattelemaan 

kriittisesti tai uudesta näkökulmasta ja auttaa myös vanhempaa työntekijää teknologian 

integroimisessa kyseisen mentorin työelämän osaksi. Mentorointiohjelma voi myös peh-

mentää sukupolvien välisiä eroja, jotka voivat pahimmassa tapauksessa johtaa konflik-

teihin ja vääriin olettamuksiin sukupolvien edustajien kesken. (Meister & Willyerd 2010.)  
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Tapscott (2009, 160) esittääkin, että Y-sukupolven sitouttamisen onnistumiseksi organi-

saation tulisi kyetä tarjoamaan milleniaaleille riittävää joustavuutta liittyen työaikoihin ja 

työntekemispaikkaan. Usea työnantaja ei kuitenkaan kykene tarjoamaan tällaisia olosuh-

teita. Shaw ja Fairhurst (2008) ovat todenneet, että organisaation tulisi ottaa huomioon 

nuorten työntekijöiden suhde omaan perheeseen, ystäviin ja yhteisöihin, sillä nämä teki-

jät vaikuttavat nuoren sitoutumishalukkuuteen. Työnantaja voi sitouttaa nuoria paremmin 

organisaatioon antamalla työntekijälle mahdollisuuden arvottaa omat tekijänsä organi-

saation prioriteettien kanssa osittain itsenäisesti. Nuorten sitoutumista voi myös yrittää 

voimistaa myöntämällä nuorelle vapaa-aikaa työviikon keskelle omien kiinnostuksien 

kohteiden hoitamiseen. (Weyland 2011.) 

 

Yritykset ovat yrittäneet eri tavoin lisätä työpaikkojen viihtyvyyttä uusien sukupolvien nä-

kemyksien mukaan lisäämällä esimerkiksi vapaa-ajan ja urheilun aktiviteetteja työpai-

koille. Työpaikkojen viihtyvyyttä lisäävien toimenpiteiden vaikutuksesta nuoren työnteki-

jän sitoutumiseen ei ole saanut tieteellistä tukea, mutta organisaatiot pystyttävät silti uu-

sia vapaa-ajan aktiviteettejä sekä viihdepaikkoja työntekijöille, jolloin organisaatiot usko-

vat todennäköiseen vaikutukseen. Y-sukupolvi pitää työpaikoista, joissa he voivat tuntea 

olonsa mukavaksi ja keskustella avoimesti muiden ihmisten kanssa. Tällöin voidaan aja-

tella, että nuorempi sukupolvi toivoo työpaikkansa olevan paikka, jossa voi myös työelä-

män lisäksi viettää vapaa-aikaa rennommassa muodossa. Rennompi ajanvietto mahdol-

listaa myös ajatuspajojen muodostamista kollegoiden kanssa, jolloin luovuus ja innova-

tiivisuus voi kukoistaa ilman työilmapiirin asettamia rajoituksia. Useat nuoret kaipaavat-

kin työympäristöä, joka heijastaisi heidän omaa identiteettiään mahdollisimman hyvin. 

(Rai 2012, 257-260; Schullery 2013.) 

3.4 Esimiestyön rooli sitouttamisessa 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että esimiehellä on kriittinen rooli henkilöstön 

sitouttamisessa, sillä työn merkityksellä tai huonolla palkalla ei ole niin negatiivista vai-

kutusta nuoren sukupolven sitoutumiseen, kuin huonolla johtamisella (esim. Louhglin & 

Barling 2001; Wollard & Shuck 2011). Työntekijän käsitys työpaikasta ja suhteestaan 

organisaatioon määrittyy vahvasti johtajan tekemiin toimiin ja päätöksiin sekä johtamis-

kulttuuriin. Y-sukupolvi vastaa parhaiten rakentavaa palautetta antavaan ja karismaatti-

seen johtamiseen, joka korostaa yhteistyön tekemistä, toisten kunnioittamista sekä mer-

kityssuhdetta työhön ja esimieheen byrokraattisen vallan sijaan. Perinteinen johtamisen 

ajattelumalli kokeekin haasteita uuden sukupolven kanssa, sillä Y-sukupolvi haluaa olla 

läsnä organisaation menestyksessä. Nämä emotionaalisesti latautuneet nuoret haluavat 
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osallistua organisaationsa menestykseen ideoiden ja ehdotuksien avulla, mikä voi haas-

taa johtajan perinteisen ajattelumallin (Rai 2012, 259-261; Weyland 2011, 439-440). 

 

Y-sukupolvelle on ominaista vahvojen mielipiteiden esille tuominen, jolloin esimiesten 

kannattaa varautua vanhojen käyttäytymismallien kritisoimiseen sekä mielipiteiden ilmai-

semiseen työskentelyä kohtaan. Y-sukupolven tottumus palautteeseen ja hyväksyntään 

on alkanut jo vauvaiästä saakka, joten he odottavat myös hyväksyntää ja palautetta 

myös työympäristössään. Palkka on Y-sukupolvelle merkityksellinen tekijä, mutta he ar-

vostavat aiempia ikäluokkia enemmän lisäetuja ja tulokseen perustuvia lisäpalkkioita 

(esim. bonuksia). (Hurst & Good 2009; Rai 2012; Weyland 2011.)  

 

Gilbert (2011) esittää kuitenkin, että esimiehillä on oma valinnanvapaus alaistensa pal-

kitsemiseen perustuen esimiehen omaan havainnointiin työntekijästä. Sanallisen palaut-

teen osalta esimieheltä odotetaan jatkuvuutta. Tämän lisäksi sanallisen palautteen tulisi 

kuvata rehellisesti tehtyjä asioita, sekä antaa mahdollisia kehityskohteita tulevaa työnte-

koa varten. Tämän lisäksi palautteenannossa toivotaan myös useampia ulottuvuuksia, 

jolla tarkoitetaan sitä, että palautetta annettaisiin kaikista niistä yksiköistä, joiden kanssa 

työntekijä on merkityksellisesti toiminut. Näitä ovat esimerkiksi kollegat ja sisäiset asiak-

kaat. Useista lähteistä saatava palaute on monipuolista ja luotettavaa, ja se vähentää 

myös esimiehen kokonaisvaltaisen arvioinnin vaatimuksia. (Weyland 2011; Denisi & Klu-

ger 2011.) 

 

3.5 Dialogi-hanke 

 

Dialogi-hanke on yhdeksän yrityksen ja Aalto-yliopiston yhdessä teettämä tutkimus, joka 

toteutettiin vuonna 2011. Hanke käsittelee työelämän muutosta, jossa käydään läpi Y-

sukupolven mietteitä esimiestyöstä ja yleensäkin työnteosta. Dialogi-hankkeen mukaan 

tiimityöskentely ja halu työskennellä samanhenkisten ihmisten kanssa ovat todella tär-

keitä Y-sukupolvelle.  87 % vastanneista valitsisi tiimityön yksilötyön sijasta ja kun töitä 

tehdään ryhmässä, niin kaikilla on samanlainen mahdollisuus osallistua työhön. Tiimi-

työskentely kehittää Y-sukupolven mielestä työntekijää enemmän kuin yksilötyö. (Piha & 

Poussa 2012, 17, 30-35.)  

 

Työtä voidaan tehdä enemmän, kun se koetaan mielenkiintoiseksi ja motivoivaksi. Moni 

ei kuitenkaan ole valmis tekemään yli 37,5 tuntia viikossa. Myös vastuuta halutaan ja 

sen mukana vapautta. Jotta työ pysyy mielenkiintoiselta, niin sen pitää olla haasteellista 
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koko ajan ja etenemismahdollisuuksia täytyy löytyä. Työ- ja vapaa-aika on Y-sukupol-

velle tärkeää pitää erillään. Työt halutaan saada vain tehdyksi katsomatta paikkaa tai 

aikaa. Työyhteisön halutaan olevan kannustava ja lähikollegoiden halutaan pysyvän sa-

moina.  (Piha & Poussa 2012, 37-39, 43-44). 

 

Kun vastaajia pyydettiin kuvailemaan hyviä työntekijän ominaisuuksia, niin esille tuli 

muun muassa innokkuus, kunnianhimo ja määrätietoinen asenne työtä kohtaan. Asian-

tuntevuus ja tietotaitoa ei ollutkaan niin tärkeää kuin mitä se on ollut aikaisemmille suku-

polville. Esimiehiltään halutaan jatkuvaa työnteon seurantaa työntekijöitä kohtaan ja sitä 

kautta saadaan mahdollisimman tarkkaa palautetta työstä. (Piha & Poussa 2012, 57) 

 

Y-sukupolvelle yrityksen arvoilla on suuri merkitys yrityksen valinnassa, kun ollaan ha-

kemassa töihin. Yrityksen toiminnan pitää olla sellaista, jossa kaikki ymmärtävät yrityk-

sen arvot ja kaikki tekevät töitä kohti yhteistä päämäärää. Nuoret haluavat olla ylpeitä 

yrityksestä, jossa tekevät töitä. Nuorten mielestä yrityksen arvomaailma tulee esille yri-

tyksen toiminnan kautta. (Piha ym. 2011, 14.) 

 

Arvojen merkitys korostuu, koska 62 prosenttia vastanneista ei voisi tehdä töitä yrityk-

sessä, jonka arvomaailmaa he eivät hyväksyisi. Lisäksi työn on oltava merkityksellistä.  

Opiskelijoiden keskuudessa työn merkityksellisyys nousi välttämättömäksi, koska mel-

kein jokainen vastaajista korosti sitä vastauksissaan. Opiskelijat ovat kasvaneet käyttäen 

englannin kieltä, ja he toivovat myös osan työnteosta sisältävän englanninkielellä työs-

kentelyä. (Piha & Poussa 2012, 34 - 35, 57,121.)  

 

Y-sukupolvi haluaa tehdä töitä. Keskimäärin neljä viidestä vastanneesta nuoresta ei 

eläisi työttömyysturvalla vaan ottaisi ennemmin vastaan pätkätöitä, jos tulollinen hyöty 

olisi yhtä suuri. Valtaosa tutkimukseen osallistuneista nuorista tekisi töitä ilman välttä-

mätöntä rahallista tarvetta. Vain kolme prosenttia vastanneista lopettaisi työnteon, jos 

voisi selvitä rahallisesti muuten omillaan. Kun vastavalmistunut opiskelija siirtyy työelä-

mään, niin palkalla on ratkaiseva merkitys työpaikan valinnassa. Palkan avulla he saavat 

maksettua pakollisia kustannuksia, kuten esimerkiksi vuokra- ja ruokakustannuksia. 

(Piha & Poussa 2011, 15.) 

 

Vastanneiden yrityksien ja opiskelijoiden mielestä palkka on tärkein mittari tehdystä 

työstä. Vaikka nuoret korostavat palkan merkitystä, niin työuran alkuvaiheessa työkoke-

muksen merkitystä ei voi vähätellä. Mitä enemmän on kokemusta, niin sitä parempaa 
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palkkaa se voivat saada. Kun palkkataso nousee tietylle tasolle, palkan merkitys pienen-

tyy. Raha ei toimi enää suurena työmotivaation lähteenä. Työstä kiittäminen ja palaut-

teen saaminen ovat nuorille tärkein korvaus työstä. (Piha & Poussa 2011, 15.)  

 

 

62 prosenttia tutkimukseen osallistuneista nuorista oli sitä mieltä, että työpaikan sijaan 

internet on heidän priorisoitu työtilansa. He eivät halua tehdä normaaleja toimistopäiviä, 

ja sen vuoksi työtä halutaan tehdä monissa eri paikoissa, kuten esimerkiksi kotona etä-

päivänä, asiakastapaamisen jälkeen asiakkaan tiloissa tai jopa odotellessa lapsia har-

rastuksistaan. Yli puolet vastanneista on valmiita tekemään töitä kotonaan, eikä vain työ-

paikallaan, ja noin 65 prosenttia vastaajista ei välitä siitä, missä ympäristössä hoitaa tar-

vittavat työtehtävänsä. Etätöiden mahdollistaminen koetaan nuorten mielestä vain hy-

väksi asiaksi ja sillä saadaan myös säästettyä aikaa, kun työmatkaan ei tarvitse kuluttaa 

aikaa. Melkein kaikki vastanneista nuorista haluaisivat hyödyntää enemmän etätyömah-

dollisuuksia. Etätyön etuina nähdään muun muassa työympäristön valinnanvapaus, työ-

tehokkuuden lisääntyminen ja työnteon ajallinen vapaus. (Piha ym. 2011, 23). 

 

Y-sukupolvi haluaa sovittaa työelämän ja muun elämän yhteen ja löytää niiden välille 

tasapainon. Nuoret eivät ole kovin innokkaita ylitöiden tekemisestä, koska arvostavat 

vapaa-aikaansa sen verran paljon. Kyselyihin vastanneet nuoret haluavat olla oman elä-

mänsä herroja ja he haluavat määrittää mitä tekevät ja milloin.  Nuoret haluavat, että työ 

sopii heidän elämän rytmiinsä, eikä niin, että nuorten täytyisi sopeutua työelämän tahtiin. 

Nämä asiat korostuvat silloin, kun keskustellaan työn teosta työpaikalla ja työhön liitty-

vistä työajoista. Nuorista 86% ottaisi mahdollisuuksien salliessa lisävapaata, vaikka se 

olisikin palkatonta. 58% vastanneista tekisi vähemmän töitä, jos saisi siihen mahdolli-

suuden ja vastaajista noin 55% kieltäytyisi ylitöiden tekemisestä, koska arvostavat sen 

verran vapaa-aikaansa. (Piha ym. 2011, 24-25.) 

 

2000-luvulla on kehittynyt nuorten pariin uusi työntekoa kuvaava termi: ”oravanpyörä”. 

Sillä tarkoitetaan liiallisia vaatimuksia työelämässä työntekijöitä kohtaan. Termi tulee 

nuorten välisissä keskusteluissa silloin esille, kun puhutaan esimerkiksi isosta työkuor-

masta työpaikalla. Useat Y-sukupolveen kuuluvat nuoret eivät halua kyseisestä termiä, 

koska jokainen saa heidän mielestään päättää oman työmääränsä. Kukaan ei pakota 

heitä tekemään yli 40 tunnin viikkoa. Y-sukupolven työn ja vapaa-ajan asettamat vaati-

mukset ovat muuttaneet nuorten rekrytointitilanteiden luonnetta. Monet Y-sukupolven 

nuorista vain listaavat ehtonsa, joilla suostuvat tulemaan töihin. Ehtoihin voi sisältyä 
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vaatimuksia esimerkiksi lomien ajankohdista, etätyöpäivien määristä viikossa tai millai-

silla laiteilla se ovat valmiita työskentelemään. (Piha ym. 2011, 26-27.) 

 

Vesterinen ja Suutarinen (2011, 121) tuo esille koulutuksen merkityksen Y-sukupolvelle. 

Elämme aikakautta, jolloin koulutuksen merkitys korostuu koko ajan enemmän. Tutki-

mukseen vastanneiden opiskelijoiden vastaukset ovat linjassa Vesterisen ja Suutarisen 

kirjoitukseen. Nuoret haluavat kouluttaa itseään ja kehittää osaamistaan, jotta voivat 

edetä työurallaan kohti tavoitteitaan. Koulutuksen arvostus korostui useista vastauksista 

vaikka 67% vastanneista eivät koe opiskelujen valmistavan riittävästi työelämään. Monet 

nuoret uskovat, että paras tapa oppia työ, on työssä oppiminen. Pelkällä tutkinnolla saa-

daan vain edellytykset työelämään, mutta se ei vielä takaa työpaikkaa kenellekään. (Piha 

ym. 2011, 16.)  

 

Hankkeessa käy myös ilmi, millainen on hyvä esimies opiskelijoiden mielestä. Hyvä esi-

mies osaa olla rento, mutta silti ei liian kaveri. Hyvä esimies kannustaa parempiin suori-

tuksiin ja kohtelee kaikkia työntekijöitä samanarvoisina ja yksilöinä. Hyvä esimies kuun-

telee myös työntekijöitään ja osaa antaa rakentavaa palautetta ja palkitsee onnistuneista 

suorituksista. Hyvä esimies välittää työntekijöistä ja on helposti lähestyttävä, jos työnte-

kijä tarvitsee apua. Esimies osaa ottaa ohjat käsiinsä ja johtaa esimerkillään. (Piha & 

Poussa 2012, 95)  

 

Y-sukupolvi vaatii, että esimiehen pitää tehdä töitä siinä missä muidenkin työntekijöiden-

kin. Jos esimies istuu vain omassa huoneessaan, eikä tee töitä muiden joukossa, niin 

silloin Y-sukupolvi ei arvosta tai kunnioita esimiestä ollenkaan. Vaikka esimiehen halu-

taan tekevän töitä läheisesti alaistensa kanssa, niin esimiehen on silti osoitettava aukto-

riteettinsa ja oltava muutakin, kun vain työkollega. Kuitenkin 43% vastanneista tekisi töitä 

esimiehensä kanssa päivittäin, koska silloin saisi nopeasti vastaukset töihin liittyviin ky-

symyksiin. Tässä osassa hanketta käy ilmi, että Y-sukupolven työskentelytavat vaikutta-

vat siihen, että vaativatko he esimiehen läsnäoloa vai eivät. (Piha & Poussa 2012, 97-

99.) 

 

Omaan uraan sitoutuminen ja itsensä kehittäminen ovat Y-sukupolven edustajille etusi-

jalla työuriensa alkutaipaleella. Työpaikkaa vaihdetaan usein, jotta löydettäisiin oma 

työntekijäidentiteetti. Työn kautta oppii tietämään, millaista työtä oikeasti haluaa tehdä. 

Työuran alussa työhön halutaan sitoutua palkan takia, jotta tultaisiin toimeen omillaan. 

Itse työhön sitoutumiseen vaikuttaa monet asiat. Miten pitkän ja vakaan työsuhteen nuori 
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voi saada. Miten hyvät etenemismahdollisuudet kyseisessä työssä voi olla ja miten pal-

jon työntekijä voi vaikuttaa omiin työaikoihinsa ja työtunteihinsa. (Kiviranta 2010, 41-42.) 

 

Y-sukupolven kuuluvien nuorten tavoite on löytää itselleen vakaa tulonlähde ja he voivat 

tehdä töitä ilman pelkoa töitten loppumisesta. Yleinen käsitys Y-sukupolveen kuuluvista 

työntekijöistä on se, että he ovat todella herkkiä vaihtamaan työpaikkaa ja etsivät koko 

ajan uutta paikkaa, jossa kehittää osaamistaan. Nämä asiat nousevat esille melkein jo-

kaisen tutkimukseen osallistuneen nuoren vastauksista. Yllättäen vain 6% vastaajista 

haluaa lyhyen työsuhteen, jonka kesto olisi 1-2 vuotta. 39% vastaajista olisi valmis ole-

maan samalla työnantajalla töissä 3-5 vuoden ajan ja noin 40% vastaajista taas haluaisi 

työskennellä samassa työpaikassa 6-9 vuoden ajan. Vain 14% vastaajista haluaa olla yli 

kymmenen vuoden työsuhteessa samaan työnantajaan. (Piha & Poussa 2012, 78-80.) 

 

Työmaailmassa liikkuu yleistys, että nuoret eivät ole ahkeria työntekijöitä. Se väite ei 

pidä paikkansa. Heidän työmoraalinsa on yhtä korkea kuin muillakin sukupolvilla, vaikka 

haluavatkin vaikuttaa työoloihinsa enemmän kuin aiemmat sukupolvet. Sitä ei voi vielä 

sanoa varmaksi, miten ikäjohtaminen tulee muuttumaan, kun Y-sukupolvi tulee olemaan 

vahvasti mukana työmaailmassa. Y-sukupolvi haluaa ihmisläheisestä johtamista, jota ei 

ole ennen vaadittu muiden sukupolvien puolesta. Elämme tällä hetkellä muutoksen aika- 

kautta ikäjohtamisen näkökulmasta.  (Vesterinen & Suutarinen 2011, 20-22.) 

 

3.6 Palkitseminen 

 

Johtamisen ydin sijaitsee kokonaisuuksien hallitsemisessa ja hahmottamisessa. Palkit-

semisen kokonaisuuden hahmottaminen yhtenä eri kokonaisuutena helpottaa palkitse-

mistapojen roolien määrittelyä palkitsemisen kokonaisyhteydessä. Organisaation palkit-

semismalli voi olla vain johdon käytössä, mutta samaa mallia voidaan myös soveltaa 

työntekijöiden ja esimiesten palkitsemista pohdittaessa. Tärkeää voi olla myös etujen 

määritteleminen, jotta johdon motiivit tulevat selviksi sekä työntekijälle, että esimiehelle. 

(Hakonen ym. 2005, 28.) 

  

Palkitsemiskokonaisuus koostuu aineettoman ja aineellisen palkitsemisen kokonaisuuk-

sista, joista aineellinen sisältää muun muassa rahallisia kannustimia ja henkilöstöetuja. 

Aineetonta palkitsemista voi olla muun muassa työympäristöä ja sen viihtyvyyttä koske-

via asioita, palautteenantoa sekä jatkokouluttautumista. Aineellinen palkitseminen on siis 
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ulkoisten virikkeiden tyydyttämistä, kun taas aineeton palkitseminen ruokkii yksilön sisäi-

siä virikkeitä ja tarpeita. (Hakonen ym. 2005, 20.)  

 

Strategisella palkitsemisella tarkoitetaan sitä, että palkkaus ja palkitseminen ovat avain-

asemassa työntekijän ohjaamisessa organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Palk-

kaus päivittyy strategian päivittämisen yhteydessä. Palkitsemisen ja strategian yhdessä 

toiminen näkyy myös lopulta yrityksen tuloksentekokyvyssä ja taloudellisessa tulok-

sessa. (Mandatum Life 2015.) 

 

4 Ikäjohtaminen 

 

4.1 Ikäjohtamisen määritelmä 

 

Ikäjohtaminen määritellään henkilöstövoimavarojen johtamisen avulla ja ikäjohtaminen 

toimii työkaluna eri sukupolvien osaamisen kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen.  

Onnistuneen ikäjohtamisen avulla saadaan tuettua oppimista ja edistettyä eri sukupol-

vien kokemuksien jakoa ja kokemusten yhdistämistä. Tällä tavalla saadaan työyhteisö 

toimimaan paremmin yhtenä tiiviinä yksikkönä. Ikäjohtamisen nostattaminen strategi-

assa johtamistyökaluksi on todella tärkeää, jotta työvoiman ikäjakaumaa voidaan hallita 

paremmin. Näin pystytään minimoimaan työvoiman ikääntymisen vaikutukset. Ikäjohta-

misen avulla pyritään myös selvittämään, millaisia vaikutuksia ikääntymisellä on työelä-

mässä ja varsinkin millainen vaikutus sillä on yrityksen toimintaan. (Simström 2014) 

Osaamisen kehittäminen lähtee liikkeelle strategian ja varsinkin vision määrittämisen jäl-

keen. Työvoiman diversiteetti tulisi nähdä vahvuutena, koska tällä hetkellä on kolmea eri 

sukupolvea työelämässä. Kaikenikäisten työntekijöiden osaamista on pystyttävä arvos-

tamaan, jotta ikäjohtamisesta voidaan tehdä onnistuneesti. Jokaisen työntekijän osaa-

mista pitää kehittää jatkuvasti ja mahdollisimman tasavertaisesti iästä riippumatta. On-

nistuneen ikäjohtamisen avulla saadaan eri-ikäiset työntekijät työskentelemään tehok-

kaammin yhdessä ja he jakavat kokemuksiaan ahkerammin ja yritys kehittyisi nopeam-

min eteenpäin.  (Simström 2014) 

Onnistunut ikäjohtaminen ajaa yrityksen ja työntekijän etua. Tulos onnistuneesta ikäjoh-

tamisesta voi olla työntekijöiden vaihtuvuuden vähentyminen, rekrytoinnin laadun 
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parantuminen ja työn tuottavuuden kasvattaminen. Työntekijän kannalta katsottuna on-

nistunut ikäjohtaminen näkyy yleensä työuran pidentymisenä ja työn laatua saadaan 

kasvatettua. Sitä kautta työntekijä on motivoituneempi ja palkkatasokin nousee, kun työt 

tehdään paremmin kuin ennen. (Anderssen ym. 2013.) 

4.2 Ikäjohtamisen työkalut 

 

Ikäjohtamisen työkaluilla tarkoitetaan niitä ajatuksia ja tekoja, joiden avulla saadaan ai-

kaan onnistunut johtamisprosessi. Halme (2011) kirjoitti väitöskirjassaan Ilmarisen 

(2001) mallin määrittelemät ikäjohtamisen työkalut. Näiden seikkojen avulla ikäjohtami-

nen on helpompaa kuin ennen. 1) Luodaan työympäristö, jossa kaikki työntekijät tunte-

vat, että heitä arvostetaan tarpeeksi. Tässä kohdassa korostuu esimiehen asennoitumi-

nen ikääntymistä kohtaan.2) Työntekijöiden pitää saada vuorovaikuttamaan keskenään 

iästä riippumatta. Niin saadaan työyhteisö toimimaan paremmin yhdessä. Eri sukupol-

vien välille kannattaa rakentaa sidoksia, jotta osaamista pystytään jakamaan työnteki-

jältä toiselle. 3) Viedään työsuunnittelu yksilötasolle. Tämä johtaa siihen, että työyhteisön 

pitää toimia paremmin yhdessä yksilöinäkin ja joutuu sietämään erilaisia työtapoja erilai-

silta työntekijöiltä. 4) Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, moni yritys kärsii läpinäkyvän 

viestinnän puutteesta ja silloin yrityksen toiminta ei voi kehittyä. (Ilmarinen 2001, 155; 

Halme 2011, 105) 

Yleinen ilmapiiri työyhteisössä pitää olla kannustava, jotta eri-ikäiset työntekijät uskalta-

vat ja haluavat tuoda vahvuutensa esille. Merkittäviä lähtökohtia johtamisen kannalta 

ovat toiminnan kehittäminen ja jokaisen työntekijän vahvuuden kartoittaminen. Kun näitä 

lähtökohtia saadaan hyödynnettyä, niin silloin voidaan rakentaa uudenlaista pohjaa ar-

vostuksen ja työyhteisöön kuulumisen tunteelle. Näiden tunteiden avulla työntekijät jak-

savat tehdä töitä enemmän ja motivoituneempana. He ovat myös tuottavampia työnteki-

jöitä. (Kiviranta 2010, 28-32.) 

4.3 Iän määritelmä 

 
Ikää voidaan käyttää yhtenä ryhmittelytekijänä ja ryhmittelymenetelmänä. Kiviranta 

(2010) määrittelee nuoren ja kokemattoman työntekijän olevan vielä työuransa alkutai-

paleella. Työntekijä voi olla iältään alle 30-vuotias ja vielä vanhempikin, jos hän on aloit-

tanut työuransa vasta myöhemmällä iällä.  
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Kun työntekijää kuvaillaan kokeneeksi, ikääntyväksi tai senioriksi, hänelle on silloin jo 

kertynyt työkokemusta työuransa aikana. Yleensä näiden työntekijöiden iät asettuvat 45 

ja 65 ikävuoden väliselle alueelle. He ovat myös olleet työuransa aikana monissa eri 

työtehtävissä ja heidän työnteko on muuttunut esimerkiksi teknologian kehittymisen seu-

rauksena. (Kiviranta 2011, 16-17) 

 

Ikää pystyy miettimään monen eri lähestymistavan kautta. Biologinen ikä on selkeästi 

määritelty ja se perustuukin syntymäaikaan ja tasaisesti kehittyvään kalenteri-ikään. Jo-

kainen meistä vanhenee saman verran joka päivä ja vuosi, ja sen takia biologisen iän 

määrittäminen on varsin yksinkertaista. Biologisen iän perusteella ei voida silti määritellä 

millaisia taitoja ihminen omaa työelämässä tai elämässä yleisesti. Kun taas sosiaalisella 

iällä tarkoitetaan kulttuurin sisäisiin käsityksiin perustuvia määritelmiä eri sukupolven 

edustajista ja yleensäkin iästä. (Kiviranta 2011, 16)  

 

4.4 Eri-ikäisten johtaminen 

 

Eri-ikäiset työntekijät luovat oman ja uudenlaisen haasteen johtamistyölle. Eri-ikäiset 

työntekijät ajattelevat asioista eri tavoin ja voivat reagoida työelämän muutoksiin täysin 

erilaisin tavoin. Tavoite on kuitenkin saada aikaan toimiva yhteistyö eri-ikäisten työnteki-

jöiden välille ja halutaan pitää tiedonkulku mahdollisimman avoimena kaiken ikäisten 

työntekijöiden kesken. Pyrkimyksenä on saada erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset toimimaan 

yhteistyössä, jotta saataisiin tietotaito siirrettyä yrityksen sisällä vanhemmilla työnteki-

jöiltä nuoremmille. Näin tieto pysyisi yrityksen sisällä, eikä joutuisi kilpailijan haltuun. On-

nistunut tiedonsiirto sukupolvien välillä onkin suuri haaste johtamisen näkökulmasta (Il-

marinen, Lähteenmäki & Huuhtanen 2003; Moilanen, Lahti & Tamminen 2004). 

 

Työvoiman diversiteetti on rikkaampaa kuin koskaan ennen ja sukupolvien välisiä eroja 

ei voi olla liikaa korostamatta. Lähtökohtana on, että johtajien pitää ymmärtää yrityksen 

työntekijärakenne. Kun huomataan työyhteisössä olevan paljon erilaisuuksia ihmisten 

välillä, niin silloin pitää rakentaa ajattelumallikin sen ajatuksen ympärille. On huomattu, 

että nykyään eri-ikäisyys on normaali asia yritysten työntekijärakenteessa ja johtajat ovat 

alkaneet keskittää ajatuksiaan entistä enemmän eri ikäluokkien yhteistyön mahdollista-

miseen ja toiminnan kehittämiseen. Kun tutkitaan yrityksen työntekijöiden toimivuutta, 

niin pitää ottaa huomioon myös tuloksen tavoitteellisuus. Henkilökustannuksista voidaan 

leikata, jos saadaan työyhteisö toimimaan paremmin yhteen ja silloin saavutetaan sama 
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tulos pienemmillä työvoimakuluilla. (Holm, Lähteenmäki, Salmela, Suomi, Suominen & 

Viljanen 2002; Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma 2002). 

 

Työmaailmassa aletaan vasta nyt heräämään uudenlaiseen ajatusmalliin. Työntekijöi-

den toimintatapojen yhtenäistäminen on hankalaa, koska yrityksessä voi olla työnteki-

jöitä jopa kolmelta eri sukupolvelta. Jokaisen sukupolven ajattelutapa ja arvot eroavat 

toisistaan. Työyhteisön sisällä voi syntyä konflikteja, jos heidän asenteet työtä kohtaan 

tai arvot eivät ole samanlaisia. Onnistunut johtaminen vaatii sen, että ensiksi pitää ym-

märtää eroavaisuudet ja sen jälkeen kehitetään toimenpiteet toiminnan yhtenäistä-

miseksi.  Lähtökohtana on kuitenkin jokaisen ikäluokan tasa-arvoinen kohtelu. Yritys voi 

edesauttaa kaikenikäisten työntekijöiden osallistumista laittamalla työntekijät tekemään 

töitä pienryhmissä ja sitä kautta ”pakottamaan” heidät verkostoitumaan keskenään. Su-

kupolvet arvostavat ja kunnioittavat kyllä toisiaan, mutta heidän yhteistyöhalukkuus ei 

yleensä ole kovin suuri. Neuvoja ei haluta kysyä, niin sen takia eri-ikäiset pitää sopeuttaa 

keskenään työskentelyyn.  (Opas ikästrategian laatimisen tueksi 9-10.) 

 

4.5 Eri-ikäisten johtamisen haasteet 

 

Kun mietitään miten pitää johtaa henkilöitä, jotka ovat tehneet pitkän työuran, niin heidän 

kanssa pitää keskittyä kokonaisuuden hallintaan. Pitää käydä läpi, että onko heille ase-

tetut tavoitteet linjassa heidän omaan kunnianhimoonsa ja miten he suhtautuisivat mah-

dollisiin muutoksiin yrityksen työtavoissa. Muutokset on tuotava esille tarpeeksi ajoissa, 

niin kokeneet työntekijät eivät jää olettamukseen, että on vain haluttu tehdä nopeita pää-

töksiä. Kehittämisehdotusten pitää olla suunnattu kokeneille työntekijöille ja se vaatii joh-

tajilta hieman enemmän valmisteluja. Kuitenkin pitää olla tarkkana heidän kanssaan, 

ettei lähde liikaa ohjaamaan heidän toimintaansa, jotta saavat säilyttää työtapavapau-

tensa. Muuten saadaan aikaan vain tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa. (Ki-

viranta 2010, 57.)  

 

Kun halutaan opastaa nuorta työntekijää, niin silloin suositaan ennemmin asiajohtamista 

muutosjohtamisen sijasta. Nuoret haluavat opastuksen olevan paljon selkeämpää ja eikä 

yritetä hallita liian suuria kokonaisuuksia kerralla. Esimiehen pitää siirtää johtamisen 

pääpaino oikeanlaiseen ohjaukseen ja työtehtävien priorisointiin. Esimies toimii niin sa-

notusti perehdyttäjän roolissa, joka ohjaa valinnoillaan ja antaa heille tarpeeksi pa-

lautetta, jotta nuori työntekijä voi kehittyä. Esimiehen on myös osoittaa tukevansa ja oh-

jaavansa nuoren työntekijän urakehitystä. (Kiviranta 2010, 57-58.) 
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4.6 Eri-ikäisten vahvuudet 

 

Työelämässä on tärkeää käyttää niitä ominaisuuksia ja kykyjä, jotka ovat työntekijällä 

vahvoja. Kun kehitys tapahtuu osa-alueilla, joilla työntekijä tuntee itsensä vahvaksi, niin 

kehittyminen on vaivattomampaa. Työntekijä kokee näin useammin onnistumisen tun-

teen, joka saa hänet tekemään töitä vielä tehokkaammin.  Pitää olla erittäin tarkka siitä, 

että miten johtaja haluaa kehittää työntekijöidensä sellaista osa-aluetta, joka on heille 

tuntematon entuudestaan. (Kiviranta 2010, 14-15) 

 

Eri-ikäisillä ihmisillä on erilaisia vahvuuksia. Joku voi olla hyvä muodostamaan yksityis-

kohdista kokonaisuuden. Toinen voi olla hyvä myyntityössä ja tuotekehityksessä ja kol-

mas voi olla hyvä johtamaan työyhteisöä muutosjohtamisen avulla. Arvojen avulla voi-

daan myös määritellä työntekijöiden vahvuuksia. Vahvuutena voi olla myös työntekijän 

asenne työtä kohtaan ja osaa hallita tiimin diversiteettiä. On tärkeää selvittää, miten asi-

oihin suhtaudutaan. Ne voidaan kokea joko myönteisinä tai kielteisinä. Kiviranta (2010) 

haluaakin korostaa, että tässä kyse on onnistumisen ja epäonnistumisen ajattelumal-

leista. (Kiviranta 2010, 25) 

 

Kun käytetään onnistumisen mallia, niin sillä tutkitaan sitä, miten työntekijä selviytyy nor-

maalista työarjesta. Työntekijän pitää kehittää itselleen parhaat keinot, joiden avulla pys-

tyy selviämään vaikeistakin tilanteista. Työelämä voi olla nykyään niin haasteellista, että 

työntekijän pitää kehittää toimintamallejaan joko itse tai esimiehen kanssa. (Kiviranta 

2010, 24-25) 

4.7 Ikäjohtamisen hyödyt  

 

Hyötyjä on ajansaatossa mitattu kahdelle erilaisella mittarilla, tuottavuudella ja hyvinvoin-

nilla. Molemmille mittareille on ominaista työn mielekkyys ja sitä kautta työhön motivoi-

tuminen. Tärkeää on myös määrittää oman osaamisen taso. Kaksi edellä mainittua mit-

taria voivat syntyä erilaisten menetelmien lopputuloksina. Kolmantena ikäjohtamisen 

hyötynä on sitoutuminen. Onnistuneella sitoutumisella saadaan aikaan pidempiä työuria 

ja motivoituneempia työntekijöitä. On tärkeää muistaa, että sitoutumisen tarve ei ole aina 

yhtä ajankohtainen, joten tilanteet voivat muuttua nopeasti ja johtajien on pystyttävä rea-

goimaan muutoksiin nopeasti. (Kiviranta 2010, 34-35) 
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Tuottavuus ja tehokkuus menee helposti sekaisin arkikielessä. Niillä on kuitenkin selkeät 

erot. Jos halutaan parantaa yrityksen tehokkuutta, niin se vaatii esimerkiksi kustannus-

ten leikkaamista, työntekijäresurssien uudelleenpohtiminen. Kun taas tuottavuus liittyy 

ihmisten johtamiseen ja kehittämiseen. Onnistuneen tuottavuuden parantaminen saa-

daan aikaan, kun kehitetään työntekijän työympäristöä, niin että työtekijä kokee itsensä 

entistä motivoituneemmaksi. On kuitenkin tärkeää muistaa esimiehen näkökulmasta, 

että samoja keinoja työtekijän tukemiseen ei saa käyttää nuorelle työuransa aloittavalle 

työntekijälle ja yli 30 vuotta työelämässä olleelle. (Kiviranta 2010, 34-35) 

 

Motivaation lähdettä on vaikeaa määritellä, koska se on jokaisella ihmisellä erilainen. 

Motivaattorit ohjaavat ihmisiä mahdollisesti vielä eri suuntiin. Motivaation lähde voi kui-

tenkin muuttua hetkessä ja siksi ikäjohtaminen voi olla haasteellista. Esimiehen täytyy 

olla läheisissä väleissä työntekijän kanssa, jotta hän osaa reagoida motivaation muutok-

siin. (Kiviranta 2010, 37) 

  

Ensimmäiset työvuodet ovat tärkeitä tuottavuuden kannalta. Jos asetetaan paljon vaati-

muksia, niin sitä kauemmin kestää tietylle kyvykkyystasolle kehittyminen. Tuottavuuden 

ajatellaan olevan korkeimmillaan vasta viiden- seitsemän työvuoden jälkeen. Moni nuori 

työntekijä haluaa liian paljon liian nopeasti ja tuottavuuden kehittyminen voi pysähtyä. 

Sen takia onkin tärkeää tehdä urasuunnitelma mahdollisimman aikaisin, jotta työntekijä 

tietää oman tarvittavan työkehityskaarensa. Kun nuori siirtyy työelämään, niin keskitty-

minen ja sitoutuminen on hänen omassa työurassaan. Tämä johtaa nopeisiin työpaikan 

vaihdoksiin ja arvioi koko ajan työuransa muutoksia.  Nuorena on todennäköisempää, 

että yksilö sitoutuu omaan uraansa ja kehittymiseensä. Työhön sitoutuminen tapahtuu 

nuoren työntekijän tilanteissa palkan kautta. (Kiviranta 2010, 38-40) 

4.8 Esimiehen rooli ikäjohtamisessa 

 

Onnistuneen ikäjohtamisen taustalla on onnistunut esimiestyö, jonka avulla saadaan pa-

rannettua työkykyä. Varsinkin työntekijöille, jotka kuuluvat ikänsä puolesta suuriin ikä-

luokkiin. Esimiehen pitää hallita jokaisen ikäluokan haasteet, jotta hän pystyy ymmärtä-

mään heitä parhaansa mukaan. Tähän esimies tarvitsee kokemusta työnteosta eri-ikäis-

ten kanssa. Kokemuksen myötä pystyy käsittelemään tilanteet paremmin ja ongelman-

ratkaisutaidot kehittyvät myös. Ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen voi olla 

suuri ongelma ja sen takia siihen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Esimiesten on 

kehitettävä osaamistaan, jotta pystyvät tunnistamaan työkyvyn mahdollisen heikkenemi-

sen. (Ilmarinen 2006, 210-211.)  
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Eri-ikäisten johtamista varten esimiehellä pitää olla omia toimintatyökaluja, joita hyödyn-

tää yksilö- ja organisaatiotasolla.  Ikäjohtamisen merkitys osana esimiestyötä korostuu, 

kun se otetaan käyttöön työntekijätasolla. Vaikutukset heijastuvat koko organisaation ja 

työyhteisön toimintaan. Esimiestyössä tulisi tuoda esille työyhteisön yhteisiä tavoitteita 

ja hyväksikäyttää ikäjohtamista esimiestyökaluna niin, että kaikkien työntekijöiden vah-

vuuksia hyödynnetään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Wallin 2014, 45-46.) 

5 Aineisto ja tutkimusmenetelmä 

 

 

Kun tehdään laadullista tutkimusta, niin silloin pitää ottaa huomioon aineiston laajuus. 

Aineistoa pyritään tulkitsemaan syvemmin, jotta siitä saataisiin parempia tutkimustulok-

sia. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon yksityis-

kohtaista tietoa tutkittavasta asiasta, koska tutkimusotoksen koko olisi liian pieni verrat-

tuna kvantitatiiviseen tutkimukseen. Haastateltavien valinta pitää olla suunniteltua, koska 

tutkimukseen pitäisi valikoitua juuri ne henkilöt, joilla on tarvittava määrä tietoa tutkitta-

vasta aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2013:70- 81.) Tutkimuksen laatu saadaan siitä, kun 

tutkittava joukko harkitusti valittu ja monipuolinen ja keskittyminen on määrän sijasta laa-

dussa. (Eskola & Suoranta 1998:18). 

 

Opinnäytetyön teemahaastatteluun valikoitui kuusi henkilöä eri toimialoilta, jotta saadaan 

näkemyseroja. Tavoitteena on saada mahdollisimman laaja käsitys, eikä voi tehdä joh-

topäätöksiä vain yhden toimialan perusteella. Samalta alalta on X- ja Y-sukupolven edus-

tajan haastattelu, jotta saadaan aikaan vertailukohtia. Kysymyspatteri koostuu kahdek-

sasta kysymyksestä, joihin on saatu vastauksia puhelimitse ja/tai sähköpostien välityk-

sellä.  

 

Kysymykset ovat: 

Millaisena koet eri sukupolvien keskinäisen työnteon? 

Millaisia eroja huomaat eri-ikäisten tavoissa työskennellä?  

Kohdellaanko eri-ikäisiä eri tavoin työyhteisössä?  

Miten eri-ikäisyys hyödyttää mielestäsi työyhteisöä? 

Miten tasata eri ikäryhmien osuus organisaatiossa? 

Miten siirtää avainosaaminen lähtijöiltä nuoremmille? 

Miten motivoida kokeneet työntekijät jatkamaan työssään? 
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Mistä rekrytoida osaavat seuraajat lähtijöille? 

 

Haastatellut henkilöt on nimetty tunnuksilla H1-H6: 

H1 on suomalaisen suuryrityksen henkilöstöjohtamisesta vastaava henkilö (X-sukupol-

ven edustaja) 

H2 on suomalaisen suuryrityksen erään tiimin esimies (Y-sukupolven edustaja) 

H3 on terveydenhuoltotoimipisteen esimies (Y-sukupolven edustaja) 

H4 on terveydenhuoltotoimipisteellä johtavassa asemassa (X-sukupolven/ Suurten ikä-

luokkien edustaja) 

H5 on korkeassa asemassa suomalaisessa liikenneverkostoyrityksessä (X-sukupolven 

edustaja) 

H6 on korkeassa asemassa tieliikennevirastossa (Y-sukupolven edustaja) 

 

6 Tutkimustulokset 

 

 

6.1 Työntekijärakenne työpaikoilla 

 

Teemahaastattelun avulla saatiin tietoa siitä, miten esimiehet näkevät ja suhtautuvat Y-

sukupolven edustajiin työntekijöinään. Esimiehet korostivat sitä, että heidän työpaikoil-

laan kaikki ovat tasavertaisia toisiinsa nähden ja että ei ole väliä, onko X- vai Y-sukupol-

ven edustaja. Esille nousi myös, että lähes kaikki haastatellut kuvailivat Y-sukupolven 

edustajia jollakin näistä seuraavista: tavoitteellisia, joustavia, määrätietoisia ja suvaitse-

via. 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että vaikka organisaatioissa työskentelee monen eri sukupolven 

edustajia, niin työpaikan henkilörakenne on aika iäkäs. Koettiin, että työntekijärakenne 

on murrosvaiheessa, koska monet suuriin ikäluokkiin kuuluvat työntekijät ovat jäämässä 

eläkkeelle ja heidän tilalleen on saatava uutta työvoimaa. Työsuhteet ovat myös olleet 

pitkiä, koska vanhempien sukupolvien edustajat haluavat olla yleisesti ottaen pitkissä 

työsuhteissa.  H4 näkee asian niin, että heidän työpaikallaan poistuma on pieni, joten 

työtekijöiden ikämurros ei näy samoin kuin monella muulla alalla tällä hetkellä tai lähitu-

levaisuudessa. Monet haluavat jäädä tekemään töitä vielä eläkeiän täyttymisen jälkeen. 

Työelämän murros on siis vielä tulossa ja H2:n ja H4:n mielestä siihen menee noin 10 
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vuotta. Kaikkien haastateltujen mukaan murrosvaiheeseen tulisi vastata niin, että eläke-

ikää lähestyviä työntekijöitä yritetään motivoida työssään, jotta he haluaisivat jakaa tie-

totaitonsa tuleville sukupolville työpaikalla. Sitä kautta saataisiin myös rekrytoitua uusia 

työntekijöitä, kun vanhemmat työntekijät perehdyttäisivät uuden työntekijän taloon.  

 

6.2 Sukupolvenvaihdos  

 

Haastateltujen mukaan (pois lukien H3 ja H4) eri sukupolviin kuuluvia työntekijöitä pitäisi 

olla sopivassa suhteessa, mutta ei tarvitse olla tasaisesti. Tilanne riippuu aivan työteh-

tävästä. Jos halutaan aikaan ”sukupolvenvaihdos” niin tärkeää on, että muutos olisi mah-

dollisimman hallittu. Esille nousi moneen kertaan se, että haastatellut haluavat vanhan 

työntekijän perehdyttävän uuden sukupolven työntekijän talon tavoille ja samalla vanha 

työntekijä voi saada uusia ideoita työhönsä. Tiedonsiirto tulisi tätä kautta paremmaksi 

työntekijöiden välillä. H1, H2, H5 ovatkin halunneet kehittää tiedonsiirtoa työntekijöiden 

välillä ja H1:n yritys onkin jo aloittanut uuden perehdytysprosessin, jossa vanha työnte-

kijä toimii uuden työntekijän mentorina. 

 

H1 toivoisi, että nuoria työntekijöitä hakisi enemmän heidän organisaatioon, koska hän 

uskoo, että sitä kautta organisaatiolla on parempi mahdollisuus uudistaa toimintaansa.  

H3:n mukaan heidän sukupolvien välinen toiminta on kehittynyt, kun heidän keskinäinen 

käytös on vuorovaikutteista ja jokaisen mielipidettä kunnioitetaan. He ovat pyrkineet pää-

semään eroon vanhoillisesta työpaikkahierarkiasta. Hyvänä vertailukohtana toimii H4:n 

yritys. Työpaikalla on jo pitkään ilmennyt hierarkiaa, jonka avulla yritystä pystytään joh-

tamaan tehokkaammin. H4 ja H6 haluaakin korostaa, että nuorien pitää osata arvostaa 

vanhempia työntekijöitä. H6 korostaakin heidän organisaationsa ikärakenteen olevan 

aika iäkäs, mutta tarvetta muutokselle ei ole ainakaan muutaman vuoden aikana.  

 

Haastatellut ovat huomanneet sukupolvien välillä työskentelytapaeroja. He nostivat esille 

varsinkin nuorelta sukupolvelta löytyvät erinomaiset tietotekniset taidot ja vanhemmilla 

sukupolvilla rutiininomainen työn hallinta. Heidän iän tuoma elämänkokemus ja työkoke-

mus nähtiin todella hyväksi asiaksi.  Vanhemmat työntekijät eivät välttämättä pysy mu-

kana tietoteknisessä kehityksessä ja harvemmin haluavat käyttää uutta teknologiaa, kun 

ovat pystyneet tekemään työnsä hyvin tähän astikin vanhemmalla teknologialla.  

 

H1 ja H3 toisaalta huomauttavat, että persoonallisuuserot tulevat esiin työskentelytapoja 

vertaillessa. Vanhempikin työntekijä voi olla erittäin kiinnostunut uudesta teknologiasta 
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ja miten sitä käytetään työpaikalla. Ja nuorempi työntekijä ei välttämättä halua tehdä töitä 

uuden teknologian avulla.  

 

Haastatellut kokevat organisaation eri-ikäisyyden olevan rikkaus työyhteisössä ja se 

nähdään organisaatiota hyödyttävänä tekijänä. H1:n ja H5:n mukaan eri-ikäisyyden 

avulla saadaan aikaan molempien osapuolien oppimista toisiltaan.  Tämä edellyttää kui-

tenkin sitä, että molemmat osapuolet haluavat oppia ja kehittää osaamistaan eivätkö näe 

sitä kilpailutilanteena. H6:n mielestä erilaiset työtavat sukupolvien välillä on rikkaus ja 

ajaa yritystä eteenpäin. Y-sukupolven edustajat tuovat ideoitaan esille todella innok-

kaasti ja heitä pyydetäänkin olemaan erittäin aktiivisia.  

 

 

6.3 Yhteistyön merkitys 

 

Kaikkien haastatellut olivat yhtä mieltä siitä, että jokainen työntekijä on iästään riippu-

matta samanarvoinen, vaikka olisikin hierarkkinen työyhteisö. He eivät ole kohdanneet 

ikärasismia, pois lukien H3 ja H4. H4 sanoo, että eläkeiän saavuttaneet lääkärit voivat 

joskus olla hankalia nuoria ja uusia lääkäreitä kohtaan. H2 taas sanoo, että huomaa hie-

rarkian joissakin tilanteissa, mutta kyse on silloin kunnioituksesta vanhempaa auktori-

teettia kohtaan. H3 korostaa myös sitä, että ikärasismia ei voi liittää pelkästään ikäänty-

miseen, vaan sitä kokea jo työuran alkupäässä ja vaikka viikkoa ennen eläkkeelle pää-

syä.  

 

H6 nostaakin esille osastojen ja tiimien yhteistyön, joissa on erittäin tärkeää, että löytyy 

roolit. Johtajien tehtävä on pitää huolta, että kaikki alaiset tietävät tasan tarkkaan, mitä 

yrityksessä tapahtuu ja tiedonkulku on läpinäkyvää.  

H4 toteaa, että kunnioitus vanhempia työntekijöitä kohtaan on ja haluaa nuorten ottavan 

oppia heiltä, miten työtilanteissa toimitaan, kun vanhemmilla työntekijöillä on kokemusta 

erilaisten tilanteiden kohtaamisesta. H4 haluaakin, että kokenut ja nuori työntekijä toimi-

sivat tiiminä ja työparina, koska sitä kautta se voisivat parantaa toistensa työskentelyta-

poja. Kokemuksesta H4 tietää, että vanhemmat työntekijät ei ole ottaneet toimintatapaa 

vastaan innokkaasti, mutta H4:n mielestä tämänkaltainen toimintatapa on vain hyväksi 

yritykselle.   

 

 



29 

  

”Lähtökohta on kuitenkin se, että työelämä tarvitsee eri-ikäisiä ihmisiä ja toinen toistaan 

kunnioittavia ihmisiä. Nuoret voivat oppia vanhemmilta työntekijöiltä ja myös vanhemmat 

nuoremmilta. Oppimisprosessi jatkuu läpi työelämän.” (H1) Haastatellut löytävät eri-ikäi-

siltä työntekijöiltä paljon erilaisia vahvuuksia. Esille nousseita vahvuuksia oli muun mu-

assa käytännön asioiden hallitseminen, ongelmanratkaisutaidot, työrutiini ja ei tarvitse 

nostaa itseään jalustalle onnistuneen työtehtävän jälkeen.  

 

H1:n mukaan monella vanhemmalla työntekijällä on työhön sellainen asennoituminen, 

että halutaan tehdä työt nopeasti ilman tekemättä siitä isompaa numeroa. Tämä asia 

nousi esille myös muilla X-sukupolven haastatelluilta (H4 ja H5). He ovat kokeneet myös 

sen, että nuoret vaativat tunnustusta ja kiitosta tehdystä työstään. Y-sukupolven edusta-

jat tuovat jatkuvasti esille, että haluaisivat enemmän palautetta työstään. Varsinkin työ-

uran alkutaipaleella on tarve saada palautetta mahdollisimman paljon, jotta pystytään 

kehittämään omaa työskentelytapaansa.  

 

H1:n mielestä iäkkäämmät työntekijät ovat oppineet elämänkokemuksien kautta ymmär-

tämään, että työelämässä pitää kehittyä ja työpaikastaan on pidettävä kiinni. H1:n mie-

lestä tässä on syy, miksi vanhemman sukupolven edustajat haluavat olla pitkissä työ-

suhteissa. Se luo turvallisuuden tunnetta nykyaikaan ja lähitulevaisuuteen. Nuorten työn-

tekijöiden vahvuuksia tuli esille muun muassa viimeisin kehittynyt tietotaito, rohkeus 

tehdä valintoja, kunnianhimo menestymiseen ja he tuntevat uudet trendit.  

 

H5 ja H6 huomauttivat myös, että jotkut nuoret työntekijät ovat välillä vähän liiankin in-

nokkaita ja eivät kuuntele vanhempien työntekijöiden mielipiteitä. ”Innokkuudellakin on 

rajansa” (H5) 

 

6.4 Sukupolvien johtaminen 

 

Y-sukupolven johtamisessa esiintyy haastateltujen mielestä paljon erilaisia asioita, kuin 

vanhempien työntekijöiden johtamisessa. Nuoret tuovat enemmän esille työskentelyta-

pojaan ja uusia ideoita. He haluavat olla myös mukana ideoiden toteutusvaiheessa. Yk-

silö on otettava huomioon paremmin ja nuoret haluavat, että heitä kohdellaan yksilöinä 

eikä vain yhtenä ”koneiston” osana.  
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Haastateltujen mielestä on välttämätöntä hallita luonnollista ja jopa äkillistä poistumaa. 

H1:n organisaatio on valmistautunutkin luonnolliseen ja äkilliseen poistumaan mento-

roinnin ja yrityksen sisäisen kehitysohjelman kautta. Kaikki haastatellut, pois lukien H3 

ja H4 ovat suunnitelleet yrityksissään, miten toimia, kun ilmenee äkillinen poistuma. 

Haastatellut ovat kokeneet, että kehityskeskusteluiden avulla on saatu aika hyvin selville, 

jos joku asia on vaivannut henkilöstöä. ”Hyvinvoiva henkilöstö on kuitenkin perusedelly-

tys onnistuneelle liiketoiminnalle” (H2) 

 

H3:n yrityksessä nuori työntekijä on vanhemman opissa aluksi eli on perehdytysvai-

heessa neljän kuukauden ajan, jonka jälkeen he työskentelevät työparina vuoden verran. 

Perehdytysvaihe voi kestää H1:n ja H2:n yrityksissä vuoden verran minkä aikana opitaan 

talon tavat ja tutustutaan työskentelytapoja. He haluavatkin korostaa työssä oppimisen 

merkitystä. H6:n mielestä sukupolvien johtaminen on hieman väärä termi. He haluavat 

ajatella kyseessä olevan työyhteisön johtaminen. He ovatkin omasta mielestään saaneet 

tällä ajatusmuutoksella parempia tuloksia aikaan. H4 on tässä asiassa samaa mieltä, 

mutta heidän pitää päästä ensiksi eroon selkeästä työhierarkiasta. Tavoite on, että kym-

menen vuoden päästä voitaisiin puhua onnistuneesta työyhteisön johtamisesta eikä yk-

silöitten johtamisesta.  

 

Motivointikeinoiksi haastatellut kertoivat palautteenannon. Jatkuva suora palaute oli esi-

miesten mielestä tärkeää kaikkien haastateltujen mielestä. Lääkärisektorilla työskente-

levät H3 ja H4 keskustelevat paljon keskenään, miten erilaiset tilanteet pitää hoitaa, 

koska he ovat vastuussa ihmishengistä. Erityisesti positiivista palautteenantoa korostet-

tiin motivoimisessa, kun taas osa vastaajista piti negatiivista palautetta lannistavana ja 

työtehoa laskevana. Myös tavoitteiden asettaminen nousi vastauksissa esille. 

 

Haastateltujen organisaatioissa, pois lukien H3 ja H4, on kannustinohjelmat, että saa-

daan työntekijät pidettyä motivoituneina.  Mitä tärkeämpi työntekijä on, niin sitä yksilölli-

sempi kannustinohjelma tehdään.  

”Raha ei ole motivaation lähde työntekijöille, varsinkaan nuorille. He ovat enemmän va-

paa-ajan perään ja haluavat tehdä töitä muualla kuin toimistollaan. Vanhemmille työnte-

kijöille raha toimii ensisijaisena motivaattorina.” (H1)  

H3:n ja H4:n organisaatiossa työntekijät ovat itsestään jo niin motivoituneita, ettei heille 

tarvitse tehdä mitään kannustinohjelmaa. Osa työntekijöistä jääkin töihin vielä eläkeiän 

täyttymisen jälkeen. ”Alalla on silti työntekijäpula, vaikka eläkeiän saavuttaneet työnteki-

jät jatkaisivat työn tekoa viidenkin vuoden ajan. ” (H4) 
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Haastatellut olivat samaa mieltä, että uusien työntekijöiden rekrytointi vaikeutuu koko 

ajan, koska kilpailua talenteista on koko ajan enemmän. H3:n tapauksessa tarjontaa on 

enemmän kuin hakijoita, mutta sitäkin tärkeämpää on löytää oikea tekijä oikeaan työhön. 

Kun eletään murrosvaihetta, niin silloin työntekijöiden kemioita pitää miettiä tarkemmin. 

Enää ei etsitä parasta talenttia vaan sitä, joka sopii parhaiten työympäristöön ja työtiimiin. 

H6:n organisaatio haluaa kehittää omaa työnantajakuvaansa, jotta heillä työskentely on 

yksi motivoiva tekijä. Heillä on omat kannustinohjelmansa ja mitä tärkeimmistä työnteki-

jöistä on kyse, niin sitä yksilöllisimpiä kannustinohjelmat ovat.  

 

7 Pohdinta ja yhteenveto 

 

 

Sukupolvien erilaiset arvot ja asenteet määrittelevät sen, miten työelämässä käyttäydy-

tään ja miten paljon vaatimuksia heillä on työnantajaa kohtaan. Samaa sukupolvea edus-

tavien yksilöiden välillä saattaa olla kuitenkin enemmän eroavaisuuksia kuin eri sukupol-

vien välillä. Kriittinen ajattelu on tärkeää, kun tutkitaan sukupolvia ja pitää välttää vääriä 

johtopäätöksiä. Tutkimuksien avulla esimiehet voivat lisätä tietotaitoaan sukupolvien 

odotuksista heitä kohtaan ja miten vaatimuksiin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisim-

man hyvin. Esimiesten tulee pystyä käsittelemään työyhteisön diversiteettiä. 

  

Monien tutkimuksien mukaan Y-sukupolvi eroaa monella tavalla aiemmista sukupolvista. 

Y-sukupolvelle tiettyjä piirteitä täytyy oppia lukemaan ja käsittelemään, koska työvoiman 

murrosvaihe on menossa. Lähitulevaisuudessa Y-sukupolvi on iso osa suomalaisesta 

työvoimasta. Esimiesten pitää valmistautua vastaamaan Y-sukupolven vaatimuksiin ja 

tarpeisiin työntekoa kohtaan ja ne vaatimukset hankaloittavat heidän sitoutumista yrityk-

siin. Nuoret tuovat mukanaan uutta tietotaitoa työelämään ja heidät on opetettu kyseen-

alaistamaan entisiä työskentelymalleja ja he haluavat olla mukana organisaation kehit-

tämishankkeissa. Y-sukupolvi ei halua sitoutua liikaa tiettyyn työnantajaan vaan haluaa 

pitää ohjat omissa käsissään työpaikkansa osalta.  Samalla myös epävarmuus työmark-

kinoilla kasvaa eikä pätkä- ja osa-aikatyön täyteisessä työelämässä priorisoida sitoutu-

mista kovin korkealle. (Saari & Ojala 2011, 144-146) 
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Sitoutuminen on tällä hetkellä monen yrityksen strategian keskeinen kehitysosa-alue. 

Asiantuntijatöiden määrä kasvaa jatkuvasti ja sitoutumisen merkitys nousee, kun osaajat 

halutaan pitää töissä omissa yrityksissään. Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö on todella 

tärkeä osa menestyvää liiketoimintaa ja jos henkilöstö toimii yrityksen arvojen ja etujen 

mukaisesti, niin silloin se on myös kilpailukykyinen. Ilman hyvinvoivaa ja sitoutunutta 

henkilöstöä ei olla kehittyvää liiketoimintaa. Yrityksen täytyy pystyä vastaamaan Y-suku-

polven asettamiin vaatimuksiin työnantajaa kohtaan. Työpaikan tulee tarjota työntekijöil-

leen mahdollisuuden kehittyä työntekijänä ja kannustaa työntekijää eteenpäin työural-

laan. Jos yritys osoittaa välittävänsä työntekijöistään, niin se sitoutuvat helpommin yri-

tykseen. Tässä vaiheessa työnantajan rooli korostuu sitouttamisessa. Esimiehen vas-

tuulla on se, että sitouttaminen tehdään oikein.  

 

Y-sukupolvelle palkan lisäksi tärkeintä työuran alkuvaiheessa on itsensä kehittämisen 

mahdollisuus. Nuoret haluavat jatkuvasta kehittää itseään ja ei eivät halua kokea tun-

netta, että nyt ollaan työuralla paikallaan. Onnistuneen sitouttamisen avaimia ovat moni-

puoliset uramahdollisuudet ja työtehtäviä ei ole rajattu tietyn työnimikkeen alle. Kun saa-

daan työntekijä vakuutettua hyvistä etenemismahdollisuuksista, niin hän sitoutuu yrityk-

seen helpommin. Y-sukupolvi arvostaa työympäristössä avoimuutta ja työyhteisön on 

jaettava samat arvot. Kun Y-sukupolveen kuuluva työntekijä ympäröi itsensä samankal-

taisilla työntekijöillä, niin silloin työntekijä on itse motivoineempi ja verkostoituu tehok-

kaammin, joka taas johtaa tehokkaampaan sitoutumiseen. Y-sukupolvi vaatii organisaa-

tiolta arvostusta tehdystä työstä ja osaa arvostaa jokaista työntekijää yksilönä.  

 

Y-sukupolvi haluaa jaottaa aikansa muuhun aikaan ja työaikaan. Yrityksen on tarjottava 

erilaisia työskentelymahdollisuuksia nuorille, esimerkiksi joustava työaika ja säännölli-

nen etätyömahdollisuus. Joustavuutta voidaan nykyään pitää jo itsestäänselvyytenä Y-

sukupolven nuorten työelämässä. 

 

Nuoret haluavat tutkimustulosten perusteella haastaa itseään enemmän työelämässä, 

jotta he eivät tylsistyisi. Jos työ ei ole tarpeeksi mielenkiintoista tai haastavaa, niin silloin 

Y-sukupolven edustajan motivaatio loppuu työtä kohtaan. He vaativat työnantajaltaan, 

että voivat saada koko ajan enemmän vastuuta työtehtävässään. Heidän on siis pääs-

tävä käyttämään koko potentiaaliansa ja saada yrityksen avulla kehittää omaan työ-

minäänsä. Jos näin ei kuitenkaan tapahdu, niin nuoret vaihtavat nopeasti uuteen työ-

paikkaan, joka tarjoaa heille tarvittavat haasteet ja kehitysmahdollisuudet.  
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Tämän opinnäytetyön avulla on saatu entisestään vahvistettua ajatusmalleja, että Y-su-

kupolvi ei halua sitoutua liiaksi yhteen yritykseen. Nuoret haluavat kehittää työminäänsä 

työuran alkuvaiheessa ja sen takia organisaatiot pyrkivät tarjoamaan erilaisia urapolkuja 

ja etenemismahdollisuuksia työntekijöilleen. Kun tullaan yrityksen tarjoaman urapolun 

päähän ja tuntuu, että ei voi enää kehittyä, niin silloin Y-sukupolven edustaja todennä-

köisesti vaihtaa työpaikkaa, jotta pysyisi motivoituneena. Nuoret ovat valmiita sitoutu-

maan siihen organisaatioon, joka pystyy täyttämään heidän työelämän tarpeet.  

 

Organisaation yksi keskeinen ongelma on se, y-sukupolvi ei halua sitoutua työnantajaan 

pitkäksi aikaa. Nuoret haluavat kehittää osaamistaan ja etsivät koko ajan työpaikkaa, 

johon voivat sitoutua. Organisaatiot kuitenkin hyötyisivät sitoutuneesta ja motivoitu-

neesta työvoimasta. Sitä kautta organisaation tuottavuus ja työn laatu varmasti parani-

sivat. Koko ajan ollaan menossa yksilöllisempään sitouttamiseen, joka tarkoittaa sitä, 

että työntekijöille tehdään räätälöityjä sopimuksia, joissa työntekijät saavat päättää eh-

toja, joiden alla suostuvat tekemään töitä.  

 

Y-sukupolvi tulee haastamaan työelämään koko ajan enemmän ja samalla vaatimukset 

muita sukupolvia kohtaan nousevat koko ajan. Y-sukupolven avulla organisaatiot voivat 

kehittää tehokkaampia toimintamalleja ja saavat yritykset tehostamaan toimintaansa 

kohti henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvoivaa organisaatioita. Koska hyvin-

voiva ja sitoutunut henkilöstö on yksi liiketoiminnan kulmakivistä. 
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Liitteet 

 

Tutkimuskysymykset 

 

Millaisena koet eri sukupolvien keskinäisen työnteon? 

Millaisia eroja huomaat eri-ikäisten tavoissa työskennellä?  

Kohdellaanko eri-ikäisiä eri tavoin työyhteisössä?  

Miten eri-ikäisyys hyödyttää mielestäsi työyhteisöä? 

Miten tasata eri ikäryhmien osuus organisaatiossa? 

Miten siirtää avainosaaminen lähtijöiltä nuoremmille? 

Miten motivoida kokeneet työntekijät jatkamaan työssään? 

Mistä rekrytoida osaavat seuraajat lähtijöille?



 

  

 


