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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa matkailualaa opiskelevien Z-sukupolven 
edustajien odotuksia koskien työelämää, johtajuutta ja tulevaisuutta. Tavoitteena oli selvit-
tää, millaisia odotuksia Z-sukupolven edustajilla on, jotta työpaikoilla voidaan välttyä haas-
teilta uuden sukupolven astuessa työelämään nyt ja tulevan vuosikymmenen aikana. Yri-
tyksille on myös tärkeää ymmärtää heitä, jotta yritykset voivat olla kilpailukykyisiä työnanta-
jana ja palveluntarjoajana Z-sukupolven silmissä. Aihe opinnäytetyöhön valikoitui omasta 
mielenkiinnosta aiheeseen, mutta aihe on myös hyvin ajankohtainen ja tulokset hyödynnet-
tävissä laajemminkin. 
 
Opinnäytetyö koostuu teoriaosiosta sekä tutkimusosiosta. Teoriaosuuksia on kolme: mat-
kailuala Suomessa, sukupolviajattelu sekä työn murros, ja näitä teemoja käytettiin viiteke-
hyksenä myös tutkimuksessa. Tutkimus oli kvantitatiivinen tutkimus, joka toteutettiin verk-
kokyselynä vuoden 1997 aikana ja jälkeen syntyneille matkailualan opiskelijoille. Kysely to-
teutettiin loppuvuonna 2020 ja kyselyyn vastasi 39 opiskelijaa. Lopuksi tuloksista tehtiin yh-
teenveto ja luotettavuuden arviointi. 
 
Tutkimuksesta nousi esille kolme selkeää teemaa: itsensä kehittäminen, yksilöllisyys sekä 
hyvä esimiestyö. Työelämältä Z-sukupolvi odottaa mahdollisuutta kehittää osaamistaan ja 
itseään. Heille on tärkeää, että työpaikka edustaa heidän arvojaan ja että työ tuntuu merki-
tykselliseltä. Esimieheltä he haluavat palautetta, tasapuolisuutta ja motivointia. Heillä on 
suuret odotukset työtä kohtaan eivätkä he koe työtä ainoastaan toimeentuloksi. Työelä-
mään he suhtautuvat innolla, vaikka kokevatkin työelämän epävarmaksi. Tutkimuksen tu-
lokset ovat samansuuntaiset muiden tutkimusten kanssa, joissa on tutkittu Z-sukupolvea 
työelämässä. 
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1 Johdanto 

Työelämä on muuttunut ennenkin ja tulee muuttumaan jatkossakin, mutta mitä tapahtuu, 

kun Z-sukupolven nuoret kasvattavat edustustaan matkailualan työmarkkinoilla? Ensim-

mäiset tämän noin vuosien 1997 ja 2012 välillä syntyneen sukupolven yksilöistä ovat jo 

päässeet työelämään käsiksi ja tulevan vuosikymmenen aikana loput seuraavat perässä 

(Dimock 2019). Nämä teknologian ympärillä kasvaneet, stereotyyppisesti rahasta motivoi-

tumattomat, kriittiset ja omasta arvomaailmastaan kiinnipitävät diginatiivit tuovat uusia 

haasteita myös organisaatiokulttuuriin ja johtamiseen.  

 

Samaan aikaan myrskynsilmässä oleva matkailuala hakee uusia muotoja digitaalisuuden, 

pandemian, uusien ja muuttuvien matkailijasegmenttien sekä ympäristöasioiden ristitu-

lessa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019a, 18–20). 

 
1.1 Tavoite ja tutkimusongelma 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa matkailualaa opiskelevien zetojen työelä-

mäodotuksia sekä heidän toiveitaan koskien esimiestyötä. Lisäksi tutkimuksen tarkoituk-

sena on selvittää, minkälaisia tulevaisuudenodotuksia heillä on matkailualalla työskente-

lyyn liittyen. Aihe on erittäin ajankohtainen ja relevantti monestakin syystä – työelämän 

murros, matkailualan muutokset ja Z-sukupolvi työelämässä ovat teemoja, jotka näkyvät 

säännöllisesti mediassa ja herättävät mielenkiintoa niin kansassa kuin tutkijoissa.  

 

Tutkimuksen pääongelma on kysymys, mitä ovat Z-sukupolven matkailualan opiskelijoi-

den työelämäodotukset. Kysymys on moniulotteinen, eikä yksiselitteisten johtopäätösten 

ja yleistysten tekeminen osittain henkilökohtaisiin mielipiteisiin perustuvan kyselyn perus-

teella ole järkevää, mutta vertaamalla tuloksia muihin Z-sukupolvea tutkineisiin lähteisiin 

voidaan tuloksilla mahdollisesti vahvistaa jo aiempien tutkimusten havaintoja. Alaongel-

miksi olen määritellyt seuraavat kohdat. 

 

1. Mitä työ merkitsee Z-sukupolven matkailualan opiskelijalle? 
2. Mitkä asiat ovat tärkeitä Z-sukupolven matkailualan opiskelijalle työelämässä? 
3. Mitkä ovat Z-sukupolven matkailualan opiskelijoiden odotukset esimiestyön suh-

teen? 
4. Minkälaisten muuttujien Z-sukupolven edustajat uskovat vaikuttavan heidän tule-

vaan uraansa? 
5. Mitä odotuksia Z-sukupolven edustajilla on tulevaisuuden suhteen? 
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1.2 Peittomatriisi 

Oheisessa peittomatriisissa (taulukko 1) kuvataan tutkimuksen alanongelmien, teoreetti-

sen viitekehyksen sekä lomakkeen tutkimuskysymysten ja tulosten linkittymistä toisiinsa. 

 

Taulukko 1. Peittomatriisi 

 

 

1.3 Rakenne ja rajaukset 

Opinnäytetyö rakentuu johdannon lisäksi tietoperustasta, tutkimusosiosta, tutkimustulos-

ten käsittelystä sekä johtopäätöksistä. Lopussa arvioin prosessia ja kehityskohteita, annan 

jatkotutkimusehdotuksia sekä arvioin omaa oppimistani prosessin varrella. Tietoperusta 

on jakautunut kolmeen osaan niin, että niissä käsitellään matkailualaa, työelämän muu-

tosta sekä sukupolviajattelua ja Z-sukupolvea. Tutkimusosiossa avaan tarkemmin tutki-

musprosessia sekä miksi päädyin kyselytutkimukseen tutkimusmenetelmänä. 

 

Z-sukupolven määritelmä vaihtelee hiukan aina lähdeteoksen mukaan, mutta tässä tutki-

muksessa kohderyhmäksi on rajattu vuoden 1997 aikana ja jälkeen syntyneet matkai-

lualaa opiskelevat nuoret. Tähän ikärajaukseen on päädytty Pew Research Centerin Z-

sukupolven iän tulkintaa mukaillen. (Dimock 2019.) Tutkimuksessa keskitytään käsittele-

mään tutkittavan ryhmän toiveita, odotuksia ja arvoja työelämän, esimiestyön ja tulevai-

suuden suhteen. Kyselytutkimukseen osallistui sekä jo työkokemusta hankkineita henki-

löitä, että sellaisia, joilla ei vielä työkokemusta ole. Vaikka työnmuotoja on useita, tässä 

opinnäytetyössä työllä tarkoitetaan palkkatyötä, yrittäjyyttä sekä työharjoittelua. Aihetta 

käsitellään Z-sukupolven edustajien näkökulmasta, ei esimerkiksi työnantajien tai koulu-

tuksentarjoajien. Tutkimuksen ulkopuolelle jätetään myös henkilökohtaiset tekijät, kuten 

terveys, tausta ja persoonallisuus. Kysely on anonyymi, mutta taustatietoina käytetään 
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syntymävuotta, sukupuolta, koulutustasoa, työkokemuksen pituutta sekä työsuhteen muo-

toa.  

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

Sukupolvi  

 

Sukupolvi tarkoittaa eri asiayhteyksissä hyvin erilaisia asioita. Sillä voidaan viitata esimer-

kiksi yhteiskunnalliseen sukupolveen, sukulaisuuteen viittaavaan sukupolveen sekä seu-

raavaan versioon tietystä tuotteesta. Yhteiskunnallisessa merkityksessä sukupuolella tar-

koitetaan ihmisryhmää, joka on syntynyt tietyn ajanjakson välillä ja heillä on yhteinen nuo-

ruudenkokemus (Järvensivu, Nikkanen & Syrjä 2014, 23–24). 

 

Järvensivu ym. (2014, 56) ovat jaotelleet sukupolvet suomalaisessa kontekstissa seuraa-

vasti:  

1) Suuret ikäluokat 1945–1954 
2) Öljykriisin sukupolvi 1955–1964 
3) Hyvinvoinnin sukupolvi 1965–1972 
4) Lamasukupolvi 1973–1979 
5) Y-sukupolvi, eli diginatiivit 1980–1990 
6) Z-sukupolvi, suuren globaalin taantuman sukupolvi 1991 –  

 

Z-sukupolvi 

 

Z-sukupolvella tarkoitetaan hiukan lähteestä riippuen noin 1990-luvun puolen välin ja 

2010-luvun alun välillä syntyneitä henkilöitä. Tässä tutkimuksessa käytetään Pew Re-

search Centerin määrittelemiä syntymävuosia 1997–2012 (Dimock 2019), mutta esimer-

kiksi suomalaiset Järvensivu, Nikkanen ja Syrjä (2014) määrittelevät Z-sukupolven alka-

maan vuodesta 1991. Yhteistä Z-sukupolvelle on todellinen diginatiivius. Z-sukupolvesta 

käytetään myös nimityksiä zeta, iGen ja post millennials.  

 

Työelämäodotukset  

 

Työelämäodotuksilla viitataan asioihin, joita henkilö tai joukko odottaa työelämältä. Odo-

tukset voivat liittyä esimerkiksi esimiestyöhön, kehittymismahdollisuuksiin, työtehtäviin ja 

työskentelykäytäntöihin, yrityskulttuuriin, työn ja vapaa-ajan suhteeseen tai vaikkapa palk-

kaukseen ja palkitsemiseen. Odotukset voivat tulla esimerkiksi kokemuksista, vaikutel-

mista, ympäristöstä ja omista toiveista.  
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Esimiestyö  

 

Lavikkala (2013) määrittelee esimiehen henkilöksi, joka toimii työnantajan edustajana ja 

joka johtaa työntekijöitä direktio-oikeudella, asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Esimiehen 

tehtävä on valvoa ja määrätä työntekijöitä työtehtäviin, työtapoihin sekä menettelytapoihin 

liittyvissä asioissa työsopimuksen määrittelemissä rajoissa. (Lavikkala 2013.) 

 

Työelämän murros 

 

Työelämän murroksella viitataan työelämän muuttumiseen esimerkiksi digitalisaation ja 

automatisoitumisen myötä. Muuttuva työelämä ja työtavat tuovat uudenlaisia osaamistar-

peita ja painetta osaamisen jatkuvalle kehittämiselle. Dellin ja Institute for the Futuren 

vuonna 2017 julkaistussa raportissa arvioidaan, että vain 15 prosenttia niistä töistä, joita 

vuonna 2030 tehdään, on keksitty (Dell 2017, 14). 
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2 Matkailuala Suomessa 

2.1 Matkailun historiaa 

Yksinkertaistettuna matkailu käsitteenä tarkoittaa liikkumista, joka liittyy erityisesti vapaa-

ajan käyttöön, vaikka historiassa liikkumisen syyt voivat löytyä myös muualta, kuten elan-

nonhankkimisesta tai olosuhteiden tuomasta pakosta. Nykypäivänä tyypillinen matkailijan 

määritelmä on henkilö, joka vapaa-ajallaan liikkuu paikasta toiseen kotipaikkakunnaltaan 

pois ja viettää kohteessa tyypillisesti vähintään vuorokauden, tai ainakin kokonaisen päi-

vän, kohteessa. (Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa 2004, 7–8, 11–12.) 

  

Toisinaan sanalla turismi saatetaan viitata kaikenlaiseen matkailuun yleiskäsitteenä, mutta 

historiallisesti se kuitenkin viittaa nimenomaan teollistuneiden maiden matkustamiseen, 

jossa matkailun syyt löytyvät vapaa-ajan määrän kasvamisesta, matkailun demokratisoitu-

misesta, matkustusvälineiden teknisestä kehittymisestä sekä matkailuun liittyvien elinkei-

nojen monipuolistumisesta. Termi turisti juontaa juurensa 1800-luvun alkupuolelle, jolloin 

sanaa käytettiin kuvaamaan henkilöä, joka ihmisjoukossa kierteli katselemassa nähtä-

vyyksiä. (Kostiainen ym. 2004, 7, 11–12.) Matkailu voidaan myös jakaa karkeasti kolmeen 

osaan EU:n matkailutilastoasetuksen mukaan: ulkomaille suuntautuva matkailu, kotimaan 

matkailu sekä ulkomailta saapuva matkailu (Eur-Lex 2011).  

 

Vaikka massaturismi on verrattain melko tuore ilmiö, ovat ihmiset matkustaneet kautta ai-

kain. Oheisessa aikajanassa (kuvio 1) on kuvattu matkailun historiaa mukaillen Kostiaista 

ym. (2004). Aikajana alkaa ajalta ennen ajanlaskun alkua muinaisesta Egyptistä, kuvaten 

matkailun historian merkittäviä hetkiä läpi vuosisatojen. Aikajana päättyy 2020-luvulle, jol-

loin koronaviruspandemia alkoi. Pandemian lopullisia vaikutuksia matkailualaan ei vielä 

tiedetä, mutta vaikutukset lyhyellä tähtäimellä ovat merkittäviä. Näitä matkailun virstanpyl-

väitä avataan tarkemmin tässä luvussa aikajanan jälkeen. 
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Kuvio 1. Matkailun historia aikajanalla (mukaillen Kostiainen ym. 2004) 

 

Aikajana alkaa muinaisesta Egyptistä, jossa tavattiin järjestää juhlia, joihin Niiliä pitkin 

matkustavat vierailijat saapuivat ihastelemaan rakennelmia, kuten pyramideja, sekä taide-

teoksia. Vierailijamääristä johtuen alueille muodostui myös elinkeinoja matkailijoiden ym-

pärille – kauppiaita, oppaita ja prostituutiota. Ensimmäisen matkaoppaan sanotaan olevan 
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antiikin kreikkalaisen Herodotoksen kirjoittama matkakertomus ja opas Egyptistä, noin 

vuonna 485–425 eaa. Ajanlaskun alussa roomalaiset kylpylät olivat suosittuja kohteita ja 

hoitojen lisäksi niistä haettiin viihdettä. Suosituin kohteista oli Baian kylpyläkaupunki. Kes-

kiajalla viihdematkustusta tyypillisempää oli elinkeinoihin, opiskeluun sekä uskontoon liit-

tyvä liikkuminen, kuten pyhiinvaellukset. (Kostiainen ym. 2004, 16–17.) 

 

1700-luvulla yleistyi niin sanottu grand tour, eli eurooppalaisten yläluokkaisten nuorten 

miesten oppimismatkat. Nämä matkat ovat usein liitetty Englantiin, mutta vastaavaa tehtiin 

myös muualla Euroopassa. Matkat olivat pitkiä ja ne kestivät kuukausia, joskus jopa 

useita vuosia. Kun keskiluokka alkoi vaurastumaan, hekin innostuivat matkailusta, hiljal-

leen muuttaen matkojen luonnetta, sillä käytettävissä oleva aika ja resurssit olivat pienem-

mät kuin yläluokalla. Suomessa matkailijoita kiinnosti erityisesti Imatrankoski, joka houkut-

teli matkailijoita jo 1700-luvulla. Saavuttaessa 1800-luvulle matkailun mullisti merkittävästi 

höyrykoneiden ja rautatieliikenteen kehitys, nopeuttaen liikkumista huomattavasti ja mah-

dollistaen matkustamisen yhä useampaan kansanluokkaan. Romantiikan ajan henkeen 

matkailulta haettiin tunteita ja näyttävät luontokohteet olivat suosittuja. Vuosisadan lop-

puun mennessä matkailu oli entistä suuremman yleisön saavutettavissa ja esimerkiksi ra-

tayhteys Riihimäen ja Pietarin välillä avattiin vuonna 1870. Vuonna 1890 Suomen suosi-

tuin matkakohde olikin Imatra, jonka vierailijoista 90 prosenttia tuli Venäjän keisarikun-

nasta. Kansainvälisesti liikenneteknologian ja elintason paraneminen näkyi siinä, että kan-

sainvälistä matkailua harrasti jo miljoona matkailijaa ympäri maailman 1900-luvun tait-

teessa, kotimaan matkaluun huomattavasti enemmän. (Kostiainen ym. 2004, 49–62.) 

Vuonna 1887 perustettiin Suomen Matkailijayhdistys, joka aloitti matkailun järjestelmälli-

sen kehittämisen, tavoitteenaan houkutella sekä kotimaisia että ulkomaisia matkailijoita 

matkustamaan Suomessa (Suomen Matkailijayhdistys SMY Ry). 

 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen matkailun kasvuun vaikutti lisääntyneet lomailu-

mahdollisuudet, sekä erityisesti pikkuhiljaa levinnyt käytäntö palkallisista kesälomista. 

Vaikka lomat olivat lyhyempiä kuin nykypäivänä, ne avasivat uudenlaisia mahdollisuuksia 

matkustamiselle. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan välissä autoilun suosio kasvoi ja 

matkailusesongit kääntyivät päälaelleen – siinä missä etelän kuumia kesiä ja vuoristojen 

kylmiä talvia pidettiin aiemmin haitallisina, niiden pariin hakeuduttiin aiempaa enemmän. 

Esimerkiksi aiemmin välteltävänä nähty rusketus kasvatti suosiotaan ja rantalomat yleis-

tyivät. Vuonna 1923 perustettiin Finnairin edeltäjä Aero Oy, tehden siitä viidenneksi van-

himman edelleen toimivan lentoyhtiön. Maailmansotien jälkeen 1950-luvulla massaturis-

min aika alkoi, Suomessa merkittävämmin vasta 1960-luvulla. Mahdollistavina tekijöinä 

olivat sosiaalisten, poliittisten ja kulttuurillisten tekijöiden lisäksi talouden elpyminen sotien 

ja laman jäljiltä sekä lentokoneteknologian kehittyminen, kasvavat matkustajamäärät sekä 
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edullinen öljyn hinta, jotka mahdollistivat myös edullisempien charter-matkojen järjestämi-

sen. Merkittävä osa Suomen kansainvälistymistä ovat myös vuoden 1952 Olympialaiset 

sekä Armi Kuuselan Miss Universum -voitto. Pohjoismaissa matkailua avitti myös pohjois-

mainen passivapaus, joka otettiin käyttöön vuonna 1954, mahdollistaen matkustajaliiken-

teen merkittävän kasvun Suomen ja Ruotsin välillä. Jo 1960-luvun puolessa välissä Suo-

meen saapui miljoona vuosittaista matkustajaa ja nykypäivänä määrä on moninkertaistu-

nut. (Kostiainen ym. 2004, 172–235.) 

  

Valmismatkat kasvattivat suosiotaan 1960-luvulta eteenpäin ja esimerkiksi Aurinkomatkat 

perustettiin vuonna 1963. Samoihin aikoihin vuonna 1965 perustettu Keihäsmatkat Oy oli 

merkittävä osa suomalaista valmismatkakulttuuria 1960- ja 1970-luvuilla kuljettaen liki sa-

tatuhatta matkustajaa eteläisen Euroopan rannoille alkoholinsävyttämän mainonnan siivit-

tämänä. Keihäsmatkat Oy teki konkurssin vuonna 1974 öljykriisin seurauksena. Nuorille 

suunnattu Interrail-matkailu aloitettiin 1972, ja se on nauttinut suurta suosiota tähän päi-

vään asti. Se nähtiin turvallisempana ja kontrolloidumpana vaihtoehtona nuorison suosi-

malle liftaamiselle. (Kostiainen ym. 2004, 172–235.) 

 

Nousukauden jälkeen 1990-luvun lama näkyi myös matkailussa. Matkustajamäärät tippui-

vat huippuvuoden 1990 1,17 miljoonasta valmismatkasta vain reiluun puoleen miljoonaan 

vuonna 1993. Laman jälkeen matkustajamäärät nousivat hiljalleen ja valmismatkojen 

määrä vakiintui noin miljoonaan vuosittaiseen matkustajaan. (TUI 2017.) Vuonna 1997 

Suomesta matkustettiin Ruotsiin noin 5 miljoonaa kertaa tehden Suomesta poikkeuksen 

muihin maihin verrattuna, joissa laivamatkustuksen määrä oli vähentynyt. Vuosituhannen 

vaihteen tienoilla Suomessakin yleistyivät halpalentoyhtiöt, jotka tarjosivat karsitun palve-

lun lentoja edulliseen hintaan. Lisäksi ilmastokeskustelu alkoi nostaa päätään lisääntyen 

voimakkaasti nykypäivään asti. Ulkomailta saapuva matkailija ei hae Suomesta tyypillistä 

turistikohdetta, vaan syitä matkustaa Suomeen ovat esimerkiksi luonto, rauha ja puhtaus. 

Pohjoisen Suomen luonto poroineen, tuntureineen ja revontulineen on myös hyvin eksoot-

tinen kiireisistä kaupungeista saapuville matkailijoille. (Kostiainen ym. 2004, 245–320.) 

 

2.2 Matkailu vuonna 2021 

Tultaessa 2020-luvulle ilmastokeskustelu on korostunut entisestään, sillä ilmastonmuutok-

sesta on tullut merkittävä osa poliittista keskustelua lentojen määrän kasvaessa tasaista 

tahtia aina koronapandemiaan asti. Statistan mukaan vuonna 2019 tehtiin 38,9 miljoonaa 

lentoa ja Maailman matkailujärjestö UNWTO kertoo, että turistien määrän vuonna 2019 

nousseen neljä prosenttiyksikköä 1,5 miljardiin (Statista 2020; UNWTO 2020). Tilastokes-

kuksen tutkimuksen mukaan vuonna 2018 suomalaiset tekivät noin 8,2 miljoonaa vapaa-
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aikaan liittyvää ulkomaanmatkaa, sekä noin 38 miljoonaa kotimaassa (Tilastokeskus 

2019a). Samaan aikaan Sydneyn yliopiston tutkijat kertovat vuoden 2018 raportissaan 

”The carbon footprint of global tourism” turismin tuottavan jopa kahdeksan prosenttia kai-

kista maailman hiilidioksidipäästöistä (Geschke, Faturay, Lenzen, Malik, Sun & Ting 

2018). 

 

Matkailuala on merkittävä työllistäjä myös Suomessa, vuonna 2018 matkailutoimialoilla 

työskenteli hiukan yli 140 tuhatta ihmistä, eli noin 5 prosenttia kaikista Suomen työllisistä. 

Matkailualalla merkittävin työllistäjä oli ravitsemusliiketoiminta, seuraavina henkilöliikenne 

ja kolmantena ohjelmapalvelut. Merkittävimmät matkailijamaat Suomessa ovat Venäjä, 

Saksa, Iso-Britannia sekä Ruotsi, Kiinasta suuntautuva matkailu puolestaan on kasvanut 

eniten vuonna 2017. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019b.) 

 

Matkailuala on herkkä kriiseille ja viimeaikoina yhdeksi alan suurimmista on kutsuttu ko-

ronaviruspandemiaa. Aiemmin pääosin nousujohteisesti edennys matkailuala on kärsinyt 

kriisissä voimakkaasti ja Valtionneuvosto arvioi syyskuussa, että koronapandemian myötä 

matkailijoiden kulutus Suomessa vähenee 40 prosenttia. Tällä hetkellä arvioidaan, että 

Suomessa matkailun kysyntä olisi vuoden 2019 tasolla vasta 2023. (Valtioneuvosto 2020.) 

Kansainvälisen ilmakuljetusliitto arvioi, että kansainvälinen ilmailuliikenne palaa samalle 

tasolle kuin ennen koronaa aikaisintaan vuonna 2024 (IATA 2020). Tilastokeskuksen tutki-

muksen mukaan suomalaisten lentokenttien kautta lensi noin 91 prosenttia vähemmän 

matkustajia lokakuussa 2020 verrattuna edellisvuoteen (Tilastokeskus 2020a). Pandemia 

on vaikuttanut merkittävästi työllisyyteen myös matkailualalla, ja maaliskuussa 2020 lähes 

70000 matkailu- ja ravintola-alalla työskentelevää henkilöä oli lomautettuna (Jurvelin 

2020). Lukuisat matkailualan yritykset, kuten Finnair, Sokos Hotels ja Tallink Silja päätyi-

vät eripituisiin lomautuksiin ja irtisanomisiin vuoden 2020 aikana. 

 

Muutosherkkyys ja meneillään oleva kriisi voivat heijastua myös tutkittavien vastauksiin 

kysymyksissä, jotka liittyvät alaongelmaan 4, eli kysymykseen kuinka paljon Z-sukupolven 

edustajat uskovat eri muuttujien vaikuttavat vastaajan tulevaan uraan. Pelkona voi olla 

esimerkiksi alan työpaikan löytäminen tai se, saako työn pitää. Useat opiskelijat ovat jää-

neet ilman harjoittelupaikkoja yritysten toiminnan ollessa katkolla tai toimiessa normaalia 

pienemmällä henkilökuntamäärällä. Tämä voi osalla opiskelijoista jopa viivästyttää valmis-

tumista. Jo opintojen alussa ja ennen työelämään siirtymistä koetut epävarmuuden ja lan-

nistumisen kokemukset voivat näyttäytyä negatiivisina tunteina myös tulevaisuuden työ-

elämää kohtaan. On tutkittu, että epävakaa työelämä lisää epävarmuuden ja tyytymättö-

myyden tunnetta nuorissa (Aaltonen & Berg 2018, 6). Lisäksi tuoreen tutkimuksen mu-
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kaan jopa kolme neljästä opiskelijasta tuntevat ahdistusta ammatillisen identiteetin kehitty-

miseen liittyen ja ovat epävarmoja alavalinnastaan. Epävarmuuden tunne voi olla riskite-

kijä ammattiopintojen keskeyttämisen suhteen, sillä vahva ammattiin liittyvä identiteetti ja 

sitoutuneisuus tukee tutkimuksen mukaan myös opiskelijan hyvinvointia. (Vasalampi 

2020.)  

 

2.3 Matkailualan opiskelu Suomessa 

Matkailualaa voi Suomessa opiskella toiselta asteelta ylöspäin ammattikoulussa, ammatti-

korkeakouluissa sekä yliopistossa sekä tutkintoon tähtäämättömissä koulutuksissa. Lukui-

sat suomalaiset ammattiopistot tarjoavat matkailu- ja ravintola-alan koulutusta lukuisilla eri 

tutkintonimikkeillä ja suuntautumisaloilla. Opiskelija voi esimerkiksi suuntautua majoitus-

palveluihin, opastuspalveluihin palveluiden tuottamiseen tai matkailupalveluiden myymi-

seen oman toiveensa mukaisesti. Ravintolapuolella osaamisaloja ovat esimerkiksi tarjoilu, 

suurtalouskokki ja ravintolakokki. Lisäksi erityisammattitutkintoina voi opiskella erityisruo-

kavalioita tai esimiestehtäviin.  

 

Ammattikorkeakoulussa matkailualan opinnot keskittyvät restonomi-tutkintoon, jonka 

suuntautumisalat ovat tyypillisesti matkailu- ja ilmailuala tai hotelli- ja ravintola-ala. Resto-

nomi voi myös opiskella YAMK-tutkinnon, jolloin tutkinto keskittyy tyypillisesti enemmän 

liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Yliopistoista ainoastaan yksi tarjoaa pääai-

neena matkailualaa; Lapin yliopistossa kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnassa voi 

opiskella pääaineenaan matkailututkimusta. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat matkailun 

liiketoimintaosaaminen, kulttuurintutkimus sekä luontomatkailu. Tutkintoon tähtäävien kou-

lutusten lisäksi matkailualan koulutusta tarjoavat esimerkiksi lentoyhtiöt, jotka kouluttavat 

matkustamohenkilökuntaa omilla kursseillaan. 
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3 Z-sukupolvi 

3.1 Sukupolviajattelu ja aiemmat sukupolvet 

Sukupolvi on käsitteenä moniulotteinen, sillä asiayhteydestä riippuen sillä on useita eri 

merkityksiä, kuten yhteiskunnallinen sukupolvi sekä sukulaisuuteen liittyvä sukupolvi. Li-

säksi sanaa voidaan käyttää kuvaamaan seuraavaa askelta esimerkiksi tuotteesta, joka 

on paranneltu versio edeltäjästään. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kuvaa uutta, marras-

kuussa 2020 julkaistua Playstation 5-pelikonsolia ”uuden sukupolven Playstationiksi”, joka 

on edeltävää mallia tehokkaampi, sisältää uusia ominaisuuksia ja mahdollistaa entistäkin 

näyttävämpiä pelejä (Koskinen & Tiainen 2020). Tämä tekee käsitteestä sotkuisen, kuten 

Purhonen (2007, 15) kuvaa. Sukulaisuuteen liittyvällä sukupolvella viitataan perheen van-

hempien ja jälkeläisten kuulumista eri sukupolveen, eri asteina polveutuen edeltävistä su-

kupolvista. Tällöin esimerkiksi lapsesta voidaan puhua toisena sukupolvena tämän van-

hempien ollessa ensimmäinen. (Purhonen 2007, 15–16.) Tilastokeskus käyttää tilastoin-

nissaan sukupolven pituutena synnyttäneiden naisten keski-ikää, joka on tällä hetkellä 30 

vuotta, eli sadan vuoden aikana muodostuu tyypillisesti noin kolme sukulaisuuteen perus-

tuvaa sukupolvea (Tilastokeskus 2020e).  

 

Yhteiskunnallisessa, sosiologisessa merkityksessä sukupolvella viitataan kollektiiviseen 

ryhmään ihmisiä, jotka ovat syntyneet rajatun ajanjakson sisällä. Lisäksi tyypillisesti ajatel-

laan, että vaikka iältään he saattavat olla hiukan eri ikäisiä, heillä on yhteinen nuoruuden-

kokemus, joka erottaa heidät muista sukupolvista. Ilman tätä yhdistävää tekijää, on luon-

tevampaa puhua esimerkiksi ikäluokasta. Sukupolvet sosiologisessa merkityksessään ei-

vät synny tyhjästä eivätkö tyhjiöön, kuten Järvensivu ym. (2014) asian ilmaisee, eikä 

avainkokemus päätä sukupolvea vaan sukupolvet kulkevat limittäin eikä selvän rajan piir-

täminen sukupolvien välille ole yksinkertaista. (Järvensivu, Nikkanen & Syrjä 2014, 23–

24.) 

 

Sukupolvien rajat ovat vaikeita määritellä ja ne vaihtelevat usein tulkintatavasta toiseen. 

Niin sanottu vanha sukupolviajattelu, joka pitää sisällään suuret ikäluokat ja sukupolvet X, 

Y, ja Z, ei sellaisenaan sovi suomalaiseen kulttuuriin Järvensivun ym. mukaan. Tämä jaot-

telu tulee Yhdysvalloista, joissa suuret ikäluokat ovat syntyneet suomalaisia suuria ikä-

luokkia myöhemmin ja huomattavasti pidemmällä aikavälillä, ja jossa Y-sukupolvea pide-

tään ”baby boomereiden” lapsina, kun taas Suomessa suuret ikäluokat ovat vanhempia X-

sukupolven edustajille. Järvensivu, Nikkanen ja Syrjä (2014) ehdottavatkin teoksessaan, 

että suomalaisessa kontekstissa työelämän sukupolvijako olisi seuraava:  
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7) Suuret ikäluokat 1945–1954 
8) Öljykriisin sukupolvi 1955–1964 
9) Hyvinvoinnin sukupolvi 1965–1972 
10) Lamasukupolvi 1973–1979 
11) Y-sukupolvi, eli diginatiivit 1980–1990 
12) Z-sukupolvi, suuren globaalin taantuman sukupolvi 1991 –  

 

Vuosilukujen määrittely ei ole aivan ongelmatonta, ja esimerkiksi Tiede-lehdessä julkais-

tussa Mikko Puttosen artikkelissa vuodelta 2012 on haastateltu Taloustutkimuksen tutki-

muspäällikkö Juho Rahkosta, joka mieltää zetaksi vasta uuden vuosituhannen lapset, 

2000-luvulla syntyneet millennium-lapset, eli ne, jotka ovat syntyneet liki vuosikymmenen 

myöhemmin kuin Järvensivun, Nikkasen ja Syrjän ehdotelmassa. (Puttonen 2012.) Ohei-

nen kuvio (kuvio 2) on tehty mukaillen Järvensivun, Nikkasen & Syrjän (2014) sekä Pew 

Research Centerin (2018) näkemystä sukupolvista. Kuviossa on tarkoitus avata Z-suku-

polvea edeltäneiden sukupolvien eroja edeltäviin ja seuraaviin sukupolviin.  

 

Suurimmat erot vuosiluvuissa tulevat siitä, että Suomessa suurien ikäluokkien aika jäi 

huomattavasti lyhyemmäksi kuin Yhdysvalloissa. Lisäksi vaikka 1970-luvun öljykriisi oli 

kansainvälinen ongelma ja 1990-luvun alussa lama ja taantuma olivat läsnä myös Yhdys-

valloissa, ei yhdysvaltalaisessa sukupolventutkimuksessa yleisesti tunneta öljykriisin ja 

lama-ajan sukupolvia, vaan Yhdysvalloissa toisinaan puhutaan niin sanotusta Generation 

Jonesista, joka on syntynyt noin vuosien 1954 ja 1965 välillä. Y-sukupolvesta, eli millenni-

aaleista eteenpäin näkemykset ovat melko yhtenäiset vaikka alkamis- ja päättymisvuo-

sissa onkin tulkintakohtaisia eroja. Millenniaaleja seuraa nyt aikuistuva Z-sukupolvi. 
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Kuvio 2. Sukupolvien erot (mukaillen Järvensivu ym. 2014; Pew Research Center 2018; 

BBC 2020; Bialik & Fry 2019) 

 

Teoksessaan Järvensivu ym. (2014) esittelevät teorian, jonka mukaan sukupolvet ”aaltoi-

levat”. Aaltoilulla tarkoitetaan sitä, että talouden nousu- ja laskusuhdanteet vaikuttavat yh-

teiskunnalliseen ilmapiiriin merkittävästi ja muodostavat tuolloin herkässä nuoruuden 

iässä oleville yhteisen avainkokemuksen ja mielenmaiseman. Nousu- ja laskusuhdanteet 

tyypillisesti vuorottelevat, tehden eroja sukupolvien väliin. Nämä erot näkyvät myös kunkin 

sukupolven asenteissa työntekoon ja sitä kautta myös työelämäodotuksiin. Laskusuhdan-

teiden aikana nuoruuttaa eläneet, esimerkiksi 1970-luvuilla syntyneet, jotka olivat valmiita 

siirtymään työelämään 1990-luvun laman iskiessä, ja Järvensivun, Nikkasen ja Syrjän 
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määrittelemän vuodesta 1991 alkavan Z-sukupolven edustajat, jotka kohtasivat laskusuh-

danteen vuosien 2008–2009 finanssikriisin kohdalla, kaipaavat vakautta ja turvaa.  Heidän 

mielenmaisemansa on yritteliäs, mutta myös kova ja kyyninen. Nousukaudella syntyneet 

nuoret, kuten suuret ikäluokat ja hyvinvoinnin sukupolvi, ovat toiveikkaampia ja omaavat 

pehmeämmät arvot. He ovat luottavasempia tulevaisuuden suhteen ja uskaltavat ottaa ris-

kejä. (Järvensivu ym. 2014, 37–59, 203–209.)  

 

Suomessa syntyvyys on viime vuosina laskenut huomattavasti ja väestön ikärakenteessa 

on selvästi havaittavissa se, että vanhemmat ikäluokat ovat suuremmat (Tilastokeskus 

2020b). Kyseessä ei ole mitenkään uniikki ilmiö vain Suomelle, vaan vastaavaa on havait-

tavissa erityisesti muissa teollisuusmaissa. Suurilla ikäluokilla viitataan tyypillisesti juuri 

maailmansotien jälkeen 1940-luvulla syntyneihin henkilöihin, vaikka syntyvyys olikin myös 

vielä 1960-luvulla hiukan keskiarvoa korkeammalla, kuten oheinen Tilastokeskuksen kuvio 

(kuvio 3) havainnollistaa. Suurten ikäluokkien ensimmäisinä vuosina heti sotien jälkeen 

syntyi noin 100 000 lasta vuosittain, kun vuonna 2010 syntyneiden määrä oli vain hiukan 

yli 60 000 ja vuonna 2019 lapsia syntyi enää 45 613. Oheisessa väestön ikärakennetta 

kuvaavassa kuviossa (kuvio 4) voidaan havaita sama ilmiö, nuorempien ikäluokkien jää-

dessä edeltäjiään pienemmäksi. (Tilastokeskus 2012a; 2020f.) 

 

 

Kuvio 3. Työssäkäynti- ja väestötilastot 1910–2010 (Tilastokeskus 2012a) 
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Kuvio 4. Väestörakenne 2019 (Tilastokeskus 2020f) 

 

Sukupolvien väliset erot ovat huomattavia johtuen erilaisista kokemuksista, mielenmaise-

masta ja maailmasta, johon kunkin sukupolven edustajat ovat syntyneet. BBC:n artikke-

lissa Alexis Abramson, tohtori ja sukupolviasiantuntija, kertoo että, sukupolvien välisiin 

eroihin vaikuttaa merkittävästi sukupolvien erilaiset kommunikaatiotavat ja teknologian 

ymmärrys. Siinä missä suuret ikäluokat ovat tottuneet kommunikoimaan kasvokkain ja 

löytävät omat yhteisönsä oikeassa elämässä, nuoremmat sukupolvet hakeutuvat sosiaali-

siin medioihin ja luovat yhteisönsä sinne. Nämä erot voivat aiheuttaa kuilun sukupolvien 

välille, mutta Abramson suosittelee, että sukupolvien väliset erot hyödynnettäisiin niin, että 

eri sukupolvien edustajat mentoroisivat tosiaan – molempiin suuntiin. (BBC 2020.) Yhteis-

työn sujumiseksi monisukupolvisessa työelämässä on tärkeää, että sukupolvien väliset 

erot huomioidaan ja vahvuuksia hyödynnetään oikein. Suurten ikäluokkien kokeneet, pian 

eläköityvät työntekijät eivät motivoidu samoista asioista kuin millenniaalit ja työelämään 

siirtyvät zetat, eivätkä sukupolvien vahvuudet ole samoissa asioissa. 

 

3.2 Z-sukupolvi 

Tämän opinnäytetyön kohdalla on käytetty Pew Research Centerin (Dimock 2019) määrit-

telyä, jonka mukaan Z-sukupolveen kuuluvat vuosina 1997–2012 syntyneet. Heistä van-

himmat ovat jo työelämässä tai siirtymässä sinne, nuorimmat vasta aloittaneet koulutaipa-

leensa. Z-sukupolvesta puhutaan toisinaan myös nimillä online-sukupolvi, post millennials 
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ja iGen. Tämä sukupolvi on syntynyt teknologiaan ja on ensimmäinen kokonaisuudessaan 

diginatiivi sukupolvi. Ryan Jenkins (2017a, 2017b) kertoo Z-sukupolvella olevan huomat-

tava määrä samankaltaisuuksia edeltävän sukupolven kanssa, sillä sekä zetat että milleni-

aalit haluavat uran, joka on kustomoitu oman urasuunnitelman mukaisesti sekä työn, joka 

on merkityksellistä ja haluavat työskennellä työpaikassa, jonka arvot ovat linjassa 

omiensa kanssa. He nauttivat pelaamisesta, haluavat osallistua perheen ja työpaikan asi-

oihin ja haluavat jatkuvasti kehittää osaamistaan. He ovat luonteeltaan yrittelijäitä ja ha-

luavat palautetta esimiehiltään. Jenkinsin mukaan nykyisessä Z-sukupolvessa on havait-

tavissa niin sanottua arvojen kovuutta, joka on linjassaan myös Järvensivun, Nikkasen ja 

Syrjän (2014) sukupolviaaltoteorian kanssa. He ovat syntyneet taloudelliseen taantumaan 

ja huolestuneeseen ilmapiiriin, joten he ovat realistisia, yksityisiä ja itsenäisiä (Jenkins 

2017a). Siinä missä millenniaalit ovat aikaisempia sukupolvia kouluttautuneempia, sama 

pätee myös Z-sukupolveen, he hakeutuvat korkeakoulutukseen vielä millenniaalejakin 

useammin (Fry & Parker, 2018). 

 

Siitä huolimatta, että zetoja pidetään jopa teknologiariippuvaisena, he pitävät kasvokkain 

kommunikointia miellyttävämpänä kuin teknologian välityksellä (Jenkins 2017a). Toisaalta 

Z-sukupolvi, joka on kasvanut online-aikakaudella, on syntyjään niin sanotusti maailman-

kansalainen. Fordin mukaan yli 35-vuotiasta aikuisista 58 prosenttia oli sitä mieltä, että ny-

kypäivän nuorilla on enemmän yhteistä globaalisti muiden samanikäisten kanssa kuin 

heillä on oman maansa aikuisten kanssa (Connelly 2015). IBM (Cheung, Glass, McCarty 

& Wong 2017) tutki vuonna 2017 Z-sukupolven teknologiakäyttäytymistä, ja tutkimuk-

sessa selvisi, että töiden ja koulun ulkopuolella 74 prosenttia zetoista kuluttavat vapaa-ai-

kaansa verkossa. Tätä edesauttavat sosiaalisen median alustat, joissa vietetään aikaa 

myös ystävien ja perheen kanssa. (Cheung ym. 2017, 3.) YPulsen vuoden 2020 tutkimuk-

sessa havaittiin, että 13–18-vuotiaiden keskuudessa suosituimmat sosiaalisen median 

alustat olivat Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok ja Twitter, kun 19–25-vuotiailla suo-

situimpia olivat Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook ja YouTube (YPulse 2020a). Ko-

ronapandemian aikana erityisesti TikTok on kasvattanut suosiotaan (YPulse 2020b). 

Oheisessa kuviossa (kuvio 5), on esitelty suomalaisten sosiaalisen median käyttöä. Jopa 

yli 90 prosenttia 15–19-vuotiaista nuorista käytti sosiaalista mediaa jatkuvasti tai useita 

kertoja päivässä, 20–24-vuotialla vastaava luku jäi vain hiukan alle 90 prosentin. (Koh-

vakka & Saarenmaa 2019b.) 
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Kuvio 5. Osuus väestöstä, joka seuraa sosiaalista mediaa jatkuvasti tai useamman kerran 

päivässä 2017 (Tilastokeskus, Vapaa-aikatutkimus 2017; Kohvakka & Saarenmaa, Tilas-

tokeskus 2019b) 

 

Vaikka teknologia leimaakin Z-sukupolvea vahvasti, ei avainkokemuksien määrittäminen 

silti ole aivan yksinkertaista, sillä sukupolvi on erittäin heterogeeninen. Toimittaja Tuija Sil-

tamäki (2020) puhuu Nuoriso pilalla -julkaisussaan yhtenäiskulttuurista, jota Z-sukupol-

vella ja vielä tuoreemmilla sukupolvilla ei ole ja siten sukupolvikokemuksia on ehkä vaike-

ampi määritellä. Yhtenäiskulttuurilla viitataan asioihin joita ”kaikki” sukupolven edustajat 

tietävät, katsoivat ja kuuntelivat ja Siltamäki nostaa esimerkiksi Elviksen ja Beatlesin. Sel-

keitä vahvoja henkisiä avaintekijöitä, jotka yhdistäisivät Z-sukupolvea, on ollut vähemmän, 

sillä monet yhtenäisistä asioista ovat fyysisiä ja liittyvät teknologian kehitykseen ja elinta-

son kasvuun. (Siltamäki 2020, 16–17, 28.) Toisaalta voisi ajatella, että vuoden 2020 koro-

nakriisi voitaisiin nähdä tällaisena nuoruuden kokemuksena, joka on vaikuttanut vahvasti 

koko ikäpolven mielenmaisemaan.  

 

Don Tapscott kuvaa teoksessaan Syntynyt digiaikaan (2010) kahdeksan Z-sukupolvelle 

tyypillistä arvoa, jotka selvisivät nuorille tehdyssä tutkimuksessa. Nämä arvot ovat esitel-

tynä kuviossa 6. (Tapscott 2010, 88.) 
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Kuvio 6. Z-sukupolven kahdeksan arvoa (mukaillen Tapscott 2010, 88) 

 

Vapaus ja räätälöinti viittaavat Z-sukupolven haluun valita vapaasti mitä ostavat, muotoilla 

palvelut itselleen sopiviksi, sekä vaikuttaa siihen missä, milloin ja miten tekevät töitä. Yksi-

löllisyys ja oman polun löytäminen on heille kriittistä. Zetoille on tärkeää, että he voivat il-

masta itseään vapaasti ja arvostavat autenttisuutta ihmisissä ja sosiaalisissa ryhmissään. 

He kaipaavat joustavuutta toteuttaa itseään. Vapautta tarjoaa myös lähes rajaton määrä 

tietoa, joka heillä on aina saatavilla napinpainalluksella. Siinä missä aiemmat sukupolvet 

ovat joutuneet taistelemaan saadakseen tiettyjä vapauksia ja etuoikeuksia, zetoilla niitä on 

ollut paljon jo lähtöruudussa. He uskovat kaiken olevan mahdollista ja haluavat toteuttaa 

itseään parhaaksi katsomallaan tavalla, sitoutumatta liikaa. (Tapscott 2010, 89–93; Fonte-

lera 2020.) Hughesin mukaan taloudellinen vapaus on tärkeää Z-sukupolven edustajille, ja 

asioiden omistaminen merkitsee vähemmän, sillä omistamattomuus lisää vapautta 

(Hughes 2018). Vapauden ja oma elämän räätälöinnin tarve voidaan havaita myös erilais-

ten vuokraus- ja lainauspalveluiden sekä jakamistalouteen perustuvien palveluiden kasva-

vana kysyntänä.  

 

Eettisyys on tärkeää Z-sukupolven kuluttajalle, ja he arvostavat yrityksissä läpinäkyvyyttä 

ja eettisiä valintoja. Z-sukupolvea leimaa myös vahva ekologinen ajatusmaailma ja ympä-

ristöasioiden huomioiminen. (Tapscott 2010, 97–100.) Greg Petron kirjoittamassa Forbe-

sin artikkelissa (Petro 2020) viitataan Forbesin tutkimukseen, jossa selvisi, että sekä Z-
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sukupolvi että millenniaalit ovat valmiita käyttämään enemmän rahaa ekologisesti tuotet-

tuihin tuotteisiin ja sekä jatkojalostavat että ostavat käytettyjä tuotteita. Barbiroglio puoles-

taan viittaa Forbesin artikkelissaan (2019) Amnestyn tutkimukseen, jossa haastateltiin yli 

10 000 18–25-vuotiasta 22 maassa. Tutkimuksessa selvisi, että 41 prosenttia vastaajista 

piti ilmastonmuutosta tärkeimpänä ongelmana, toisena oli saastuttaminen 36 prosentin 

osuudella. (Barbiroglio 2019.) Lisäksi millenniaalien ja Z-sukupolven keskuudessa esimer-

kiksi kasvissyönti on suositumpaa kuin esimerkiksi yli 55-vuotiaiden verrokkiryhmässä 

(Britainthinks 2019). Taloustutkimus Oy:n Juho Rahkonen arvioi, että taloudellisesti epä-

varmaan aikaan syntyneiden ja kasvaneiden zetojen uskotaan myös olevan tietoisempia 

kuluttajia kuin edeltäjät ja hakevan niin sanottua elämän kohtuullistamista eli downshiftin-

gia (Puttonen 2012). 

 

Nopeus on tärkeää kärsimättöminäkin pidetyille zetoille. IBM:n tutkimuksen mukaan 60 % 

Z-sukupolven edustajista ei käytä applikaatiota tai nettisivua, mikäli ne latautuvat liian hi-

taasti (Cheung ym. 2017, 2). Heillä on nopea elämänrytmi ja odottavat kaiken tapahtuvan 

nopeasti, niin vapaa-ajalla kuin työpaikallakin. Kärsimättömyydestä kertoo myös se, että 

he kestävät epävarmuutta huonommin kuin aiemmat sukupolvet (Blumenfeld 2019). Z-su-

kupolvelle on tärkeää olla tavoitettavissa kellon ympäri ja kommunikointi tehdään mielel-

lään sähköisten pikaviestimien kautta, sillä se koetaan nopeammaksi (Tapscott 2010; 

109–110). Heidän keskittymiskykyänsä on sanottu heikommaksi, sillä he keskittyvät yh-

teen asiaan tutkimuksen mukaan vain kahdeksaksi sekunniksi, mutta kohdatessaan jotain 

heitä kiinnostavaa, saattavat he kuitenkin uppoutua siihen pitkiksikin ajoiksi (Finch 2015).  

 

Tutkiminen ja uteliaisuus ovat Z-sukupolvelle luontaista toimintaa. Tapscottin mukaan tut-

kimisella voidaan tässä yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi nopeaa tiedonhakemista ver-

kosta, tai tiedon todenperäisyyden tarkistamista. Lisäksi zetoille yritysten läpinäkyvyys ja 

arvot ovat tärkeää, ja he usein tutustuvat niihin yrityksiin, joissa haluavat työskennellä. 

(Tapscott 2010, 96.) Z-sukupolvi myös pitää tätä uteliaisuuttaan hyveenä – Ernst & Young 

haastatteli yli tuhatta Z-sukupolven edustajaa tutkimuksessaan ja yli 70 prosenttia vastaa-

jista piti uteliaisuutta ja avointa mieltä tärkeämpänä kuin tietyn asian erityisosaamista 

(McCabe 2018). 

 

Uteliaisuus tukee osaltaan Z-sukupolven innovatiivisuutta. Harris Pollin ja Adoben vuoden 

2020 tutkimuksessa tutkittiin ihmisten kokemusta ja ajatuksia liittyen luovuuteen Yhdysval-

loissa, Isossa-Britanniassa, Japanissa, Saksassa ja Australiassa. Kyselyyn vastanneista 

13–23-vuotiaista 56 % pitivät itseään luovina, verrattuna yli 24-vuotiaiden vaatimattomam-

paan 44 prosenttiin. Tutkimuksessa Z-sukupolvi todettiin niin luovaksi, että heitä kutsutaan 

nimellä Gen Create, viitaten sukupolven luovuuteen. He ovat myös hyväntekijöitä, sillä 
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Harris Pollin mukaan puolet zetoista kokemat hyväntekeväisyyden olevan hyväksi heidän 

luovuudelleen. (Chatterley 2020.) Diginatiiveina he ovat tottuneet jatkuvaan innovaatioon 

ja loputtomiin määrin vaihtoehtoja, joten innovatiivisuus on heille itsestäänselvyys (Wood 

2013). Z-sukupolvesta puhutaan usein yritteliäänä ikäpolvena, ja IBM:n (Cheung ym. 

2017) tutkimuksessa havaittiin, että zetat hyödyntävät laajasti erilaisia kanavia tulonlähtei-

nään. Vaikka suurimmat tienestit tulivatkin esimerkiksi viikkorahasta ja perinteisemmistä 

osa-aikatöistä, yrittäjinä toimivia zetoja oli 16 prosenttia ja jopa 22 prosenttia kyselyyn 

vastanneista zetoista teki rahaa verkossa. Tällaisia verkossa tienaamisen tapoja ovat esi-

merkiksi applikaatioiden kehittäminen, sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan sekä 

erilaiset verkkokaupat. (Cheung ym. 2017, 13.) Toisaalta sanotaan, että vaikka Z-suku-

polvi pitää ajatuksesta yrittämisestä, taustalla oleva syy zetojen yrittäjyysinnokkuuteen voi 

löytyä selviytymistarpeesta. Laskusuhdanteen nuoret ovat tottuneet pärjäämään omillaan 

ja haluavat varautua ’pahimpaan’. (Finch 2015.) 

 
Yhteisöt ja yhteistyö ovat tärkeitä zetoille ja tämä näkyy aktiivisena haluna vaikuttaa heille 

tärkeisiin asioihin. IBM:n tutkimuksen mukaan 70 prosenttia vastanneista Z-sukupolven 

edustajista osallistuu perheessään päätöksentekoon ja samassa tutkimuksessa siteerat-

tiin Deep Focus tutkimusta vuodelta 2015, jossa todettiin, että vastaava luku olisi 93 pro-

senttia. (Cheung ym. 2017, 11.) Harris Pollin tutkimuksessa 56 prosenttia kertoi koke-

vansa sosiaalisen vaikuttamisen tärkeäksi (Chatterley 2020). Tämä näkyy myös työelä-

mässä, sillä Z-sukupolvi haluavat osallistua vaikuttamiseen myös työpaikoillaan. Z-suku-

polvi haluaa rakentaa omia yhteisöjään ja näistä yhteisöistään he löytävät samanhenkisiä 

ihmisiä, joiden kanssa tehdä itselleen tärkeitä asioita. Yhteistyö voi myös näkyä esimer-

kiksi yhdessä pelaamisessa ja muussa ajanviettämisessä, sekä vapaaehtoistyöhön ja 

vaikkapa erilaisiin tuotekehitysprojekteihin osallistumisessa. Yhteisöjen merkitys korostuu 

myös sosiaalisessa mediassa, josta he löytävät samanhenkisiä ihmisiä yli maarajojen. Yh-

teisöissä individualistiset zetat voivat toteuttaa itseään – heille idolien ihailua tärkeämpää 

on olla kuin he, idolinsa. He kokevat, että heidän asiansa on yhtä tärkeää kun muidenkin, 

ja se motivoi heitä enemmän kuin seuraajat ja tykkäykset. (Tapscott 2010, 104–106; Fon-

telera 2020; Hughes 2018.)  

 

Viihteellä on suuri merkitys Z-sukupolvelle. He käyttävät paljon aikaa älylaitteilla ja noin 

kuusi kymmenestä IBM:n (2017) kyselyyn vastanneesta kertoo käyttävänsä laitteita viih-

teen kuluttamiseen ja pelaamisen. Musiikin kuuntelu ja videoiden, elokuvien ja TV-ohjel-

mien katseleminen on heille jokapäiväistä ja 40 prosenttia kertoo pelaavansa moninpelejä 

vähintään kerran päivässä. Kaksi kolmasosaa zetoista nimeäisi videopelaamisen päähar-

rastuksekseen. Moninpelit ovat myös tapa pitää yhteyttä ystäviin ja omaan, jopa monikan-
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salliseen yhteisöön. Älypuhelimien ja -laitteiden käyttö on niin merkittävä osa heidän arke-

aan, että median kuluttamisessa voisi mahdollisesti puhua enemmänkin elämäntavasta 

kuin ajanvietosta. (Cheung ym. 2017, 3; PwC 2020, 28.) Valikoima on lähes loputon ja 

esimerkiksi suoratoistopalvelut, streamaus-palvelut ja online-pelit tarjoavat viihdettä kaik-

kina vuorokaudenaikoina – zetalle mieluisasti hänen omiin tarpeisiinsa räätälöitynä. YPul-

sen nuorisotutkimuksessa selvitettiin eri ikäryhmien mieluisimpia ajanviettotapoja ja 13–

18-vuotiaiden ryhmässä suosituimpia olivat videopelien pelaaminen, television katsomi-

nen, elokuvien katsominen, ystävien kanssa ajan viettäminen ja lukeminen, taas 19–25 ja 

26–37-vuotiaiden ryhmässä vastaavat olivat television ja elokuvien katsominen, videope-

lien pelaaminen, lukeminen sekä suoratoistopalvelujen katsominen. (YPulse 2020c.) 

Viihde ei kuitenkaan kuulu zetojen mielestä ainoastaan vapaa-aikaan, vaan he odottavat 

huumoria myös työpaikalta. Sosiaalisen median käyttö työajalla ei ole heistä lainkaan vää-

rin ja he haluavat saada emotionaalista vastinetta työstään. (Jenkins 2018; Tapscott 2010, 

107–108.)  

 

3.3 Z-sukupolvi työelämässä 

Z-sukupolvi on syntynyt ja kasvanut taloudellisesti epävarmana aikana, jolloin työmarkki-

nat ovat olleet epävakaat ja jopa arvaamattomat. Erityisesti vanhimmat zetoista tietävät, 

että työpaikan saaminen ei ole itsestäänselvyys ja tämä aiheuttaa heissä huolta. (Järven-

sivu ym. 2014, 37–59, 203–209; Roivainen 2018.) Meneillään oleva koronakriisi on vaikut-

tanut työelämässä oleviin zetoihin erittäin voimakkaasti. Pew Research Centerin tutkimuk-

sen mukaan 18–23-vuotiaista zetoista puolet kertovat että ovat joko he itse tai joku heidän 

taloudessaan on menettänyt työnsä tai menettäneet tuloja pandemian vuoksi. Vastaava 

luku millenniaaleille oli 40 %, X-sukupolvelle 36 % ja suurille ikäluokille 25 %, joten ero on 

merkittävä. (Igielnik & Parker 2020.) Syyn tähän arvellaan löytyvät siitä, että nuoret ovat 

erityisen vahvasti edustettuna palvelualoilla, kuten hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 

(Barroso & Kocchar 2020). Vastaavanlainen ilmiö on havaittavissa myös Suomessa, ku-

ten oheinen kuvio (kuvio 7) havainnollistaa. Kuvio on tehty mukaillen Tilastokeskuksen 

(2020c) tutkimusta lokakuulta 2019 ja 2020, kuvaten työllisten määrää eri ikäluokissa. 

Suurin muutos on juuri 15–24-vuotiaiden ryhmässä, jossa työllisyys väheni vuodessa yli 

14 prosenttia. Nuorten miesten osalta luku prosentuaalinen muutos oli -11,6 prosenttia ja 

naisten osalta -16,7 prosenttia. (Tilastokeskus 2020c.) Myös tämä voi osittaan selittyä 

sillä, että palvelualat ovat tyypillisesti naisvaltaisia. Vuoden 2016 Nuorisobarometrissa tut-

kittiin 15–29-vuotiaita nuoria ja jo tuolloin huoli omasta työllisyydestä ja jaksamisesta on 

ollut suurta (kuvio 8). Huolestuneisuus on ollut kasvusuuntaista erityisesti naisilla. Siitä 

huolimatta 83 prosenttia vastaajista suhtautui omaan tulevaisuuteensa optimistisesti. (Val-

tion nuorisoneuvosto 2017.) 
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Kuvio 7. Työlliset iän mukaan 10/2019 - 10/2020 (mukaillen Tilastokeskus 2020c) 

 

 

 

Kuvio 8. Nuorten mieltä painaa sekä työllistyminen että töissä jaksaminen (Nuorisobaro-

metri 2016; Valtion nuorisoneuvosto 2017) 

 

Z-sukupolvi on kuitenkin löytänyt vaihtoehtoisia tapoja menestyä teknologian kautta. Uran 

luominen ja sosiaalinen vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa edustaa heille mahdolli-

suutta toteuttaa itseään sekä kehittää itsensä näköisen brändin ja urapolun sekä viedä 

eteenpäin heille tärkeitä asioita (Roivainen 2018.) He haluavat työskennellä itsenäisesti 

tiimissäkin, mutta nauttivat yhteistyöstä ja kommunikoinnista muiden kanssa, ovat yhtä 

teknologian kanssa ja heillä on korkea työmotivaatio. Nopeatempoisuus on heille hyve ja 

he saavat sosiaalisessa mediassa välittömän palautteen sidosryhmiltään, kaltaisiltaan. He 
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haluavat nopeatempoisuutta myös työltään ja saattavat vaihtaa työpaikkaa herkästi mikäli 

odotukset eivät kohtaa. On myös vaarana, että työelämään astuessaan zeta pettyy, kun 

urakehitys ei olekaan nopeaa, haasteet eivät aina ole toivotunlaisia ja yritykset saattavat 

olla hitaita muuttumaan. On kuitenkin yrityksen etu pyrkiä kehittymään niin, että se on 

houkutteleva myös nuoremmille työntekijöille, jotka voivat tarjota erilaista osaamista kuin 

aiemmat sukupolvet. (Miller 2018.) Silti zetoillakin on elämässään melko perinteisiä tavoit-

teita. Nuorisobarometri 2016-tutkimuksessa selvisi, että Z-sukupolvelle on erittäin tai 

melko tärkeää, että 35-vuotiaana he voivat tehdä itseään kiinnostavaa työtä (99 prosenttia 

vastaajista), heillä olisi pysyvä työsuhde (89 prosenttia), heillä on mahdollisuus käyttää 

paljon aikaa harrastuksiin (81 prosenttia), heillä on korkea elintaso (77 prosenttia) ja kor-

kea koulutustaso (69 prosenttia). Ainoastaan kolmasosa toivoi olevansa johtavassa ase-

massa. (Valtion nuorisoneuvosto 2017.) 

 

Työelämässä heille on tärkeää voida pitää kiinni arvoistaan, ja he hakeutuvatkin mielel-

lään sellaisiin yrityksiin, jotka edustavat näitä arvoja heille. Porter Novellin (2019) tutki-

muksen mukaan jopa 83 prosenttia Z-sukupolven edustajista pitää yritysten arvoja ja vas-

tuullisuutta merkityksellisenä työpaikkaa valitessaan. Tärkeimpiä asioita, joiden tulisi nä-

kyä yritysviestinnässä, ovat ympäristö, köyhyys ja nälänhätä sekä ihmisoikeudet. Zetat us-

kovat, että voivat vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin sosiaalisessa mediassa, ja siksi heille 

onkin tärkeää, että myös yritykset ottavat kantaa asioihin myös sosiaalisessa mediassa. 

(Porter Novelli 2019.)  

 

Oman työuran ja osaamisen kehittäminen nähdään tärkeänä ja siksi yritykset, joiden us-

kotaan tarjoavan kehittymismahdollisuuksia, ovat zetoille houkuttelevia. Halu itsensä ke-

hittämiseen näkyy myös siinä, että heistä on tulossa koulutetuin sukupolvi tähän asti 

(Igielnik & Parker 2020). He eivät kuitenkaan näe koulutusta oikoreittinä menestykseen, 

vaan se nähdään enemmänkin osana elämää. Työsuhteen sijaan useat zetat toivovat voi-

vansa toimia yrittäjinä. He eivät halua sitoutua pitkiin työsuhteisiin, vaan tarttuvat innolla 

uusiin mahdollisuuksiin ja suhtautuvat työelämään yrittäjämaisesti. (Beall 2017.) Vaikka 

raha ja kompensaatio ovat heille tärkeäitä, se ei ole yhtä korostunutta kuin aiemmilla su-

kupolvilla, sillä heitä motivoi enemmän esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan tasapaino, mahdolli-

suus etätöihin joustavuus sekä erilaiset muut edut. Nämä asiat saatettaan nähdä jopa it-

sestäänselvyytenä. Elämän kohtuullistaminen, eli downshiftaus on suosittua ja toivottua. 

(Puttonen 2012.) Hyvän palkkakaan ei aina tarkoita sitoutuneisuutta yritykseen, sillä De-

loitten (2018) tutkimuksen mukaan jopa puolet zetoista ottaisi mieluummin mielenkiintoi-

sen työn pienemmällä palkalla kuin tylsän työn paremmalla palkalla. Vastaavanlaisia tu-

loksia on saanut myös Kronos vuoden 2019 tutkimuksessaan, kun vain hiukan yli puolet 

vastanneista piti tärkeimpänä asiana palkkaa ensimmäisessä kokopäivätyössään. Toisiksi 
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tärkein arvo tutkimuksen mukaan oli mahdollisuus työskennellä yrityksessä, joka tekee 

merkityksellistä työtä. (Betts, Gomez & Mawhinney 2018, 12; DeStefano 2019, 4.) 

 

Ricoh Europen (2015) työelämäodotuksia kuvaavassa tutkimuksessa nuoret kertovat, että 

he uskovat tuovansa positiivisia vaikutteita työyhteisöönsä, kuten uusia työskentelytapoja, 

poikkeuksellisen hyviä teknologisia taitoja, uusia ideoita sekä uudenlaista ajattelua. Tutki-

muksessa heidän todettiin olevan aiempia sukupolvia vaativampia työnantajiaan kohtaan, 

mutta ymmärtäen kuitenkin myös omat heikkoutensa ja ovat valmiita oppimaan taitoja, 

joita heillä ei vielä ole. He ovat itsekriittisiä, mutta kuitenkin realistisia, ja uskovat että eni-

ten kehitettävää heillä on kasvokkain kommunikoinnissa, ammattitaitoisessa kommuni-

koinnissa, konfliktienratkaisussa ja aikatauluista kiinnipitämisessä. Suuriin odotuksiin si-

sältyy myös riski mahdollisesta pettymyksestä ja turhautumisesta, ja erityisesti kommuni-

kaation ja joustavuuden puute harmittaisi Z-sukupolven edustajaa tutkimuksen mukaan. 

(Mills 2015.) Nuorille yhteistyön tekeminen ja yhteisöt ovat tärkeitä, ja vaikka ovat luon-

teeltaan yritteliäitä ja itsenäisiä työskentelijöitä, he haluavat olla osa tiimiä ja tulla kohdel-

luksi tasavertaisesti (Tapscott 2010, 104–106). 

 

Siinä missä Z-sukupolvi kaipaa joustoa työhönsä, he kaipaavat joustoa ja räätälöintimah-

dollisuuksia myös esimieheltään. Onkin melko poikkeuksellinen asetelma, että työnteki-

jällä on jo lähtökohtaisesti ehtoja, suuria odotuksia ja toiveita työn suhteen, kun aiemmin 

työlle on etsitty suorittajaa, joka vastaa eniten työnantajan tarpeita (Mills 2015). Rusila 

haastatteli Liisa Välikangasta, jonka mukaan Z-sukupolvi ei pidä hierarkiasta, statuksista 

eikä joustamattomasta ”kahdeksasta neljään” työstä. Hän arvioi, että jatkossa yrityksen 

pitää myydä itsensä työnhakijalle, samoin kuin työnhakijan pitää vakuuttaa työnantaja. 

Johdon on ansaittava asemansa jatkuvasti, sillä zetan silmissä ikä tai titteli ei tuo auktori-

teettia, vaan taidot ja se, millainen kollega hän on. (Rusila 2014.) Esimieheltään zeta odot-

taa jatkuvaa kommunikaatiota ja palautetta. Annettujen ohjeiden tulisi olla selkeitä ja hel-

posti saatavilla, sillä ylimääräistä kärsivällisyyttä zetoilta ei löydy. (Craen 2019.) Robert 

Half -konsultointiyrityksen tutkimuksen mukaan Z-sukupolven tärkeimpinä pitämät piirteet 

esimiehellä ovat rehellisyys, mentorointitaidot ja intohimo. Hierarkian sijaan he toivovatkin 

mentorointia ja yhteistyötä. (Robert Half 2015, 18.) Tuen saaminen esimieheltä on tär-

keää, ja tutkimuksen (Jenkins 2019) mukaan yli viidesosa Z-sukupolven edustajista ei ot-

taisi työtä vastaan, mikäli esimieheltä ei saa tukea. Vaikka zetat suosivatkin kasvokkain 

kommunikointia, on teknologiamyönteisyys ja sen laaja hyödyntäminen tärkeää heille. Ri-

coh Europen (2015) tutkimuksen mukaan sellaiset yritykset, jotka hyödyntävät teknolo-

giaa, ovat zetojen mielestä houkuttelevampia. (Mills 2015.) 
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4 Työelämän murros  

Ihmiset ovat tehneet töitä kautta aikain, vaikka työt ovatkin muuttaneet muotoaan vuosisa-

tojen ja -kymmenten aikana. Vielä sotien jälkeen noin puolet suomalaisista työskenteli al-

kutuotannon parissa, jonka osuus väheni elinkeinoelämän rakennemuutoksen myötä 

1950-luvulla. Suomalaista työelämää on muokannut myös kunnallinen päivähoito, koulut-

tuneisuuden kasvu, ammattiyhdistysliikkeiden voimistuminen sekä luonnollisesti teknologi-

nen kehitys. (Löyttyniemi 2013.) Työelämän muutoksessa ei ole siis mitään uutta. Tässä 

luvussa tarkastellaan sitä, minkälaisia muutoksia työelämässä on tapahtunut ja on tapah-

tumassa, miten nämä asiat tulisi ottaa huomioon esimiestyössä ja rekrytoinnissa, sekä 

minkälaisia osaamistarpeita tulevaisuuden työelämässä on. Lisäksi tarkastellaan niitä 

haasteita ja mahdollisuuksia, joita muutos aiheuttaa ja antaa sekä työntekijöille että orga-

nisaatioille. Vaikka muutokset näkyvät kaikilla aloilla, harva elinkeino on yhtä herkkä muu-

toksille ja kriiseille kuin matkailuala. Alalla on huomioitava jatkuvasti erilaiset yhteiskunnal-

liset ja väestölliset muutokset, ja kriisien ja laskusuhdanteiden aikaan ensimmäisenä väliin 

jätetään ylimääräiset matkat ja ravintolakäynnit. (Kostiainen ym. 2004, 296.)  

 

Z-sukupolvi on siirtymässä työelämään haastavana aikana, sillä työelämän muutos on no-

peaa ja tulevaisuuden ennustaminen vaikeaa. Ilmarisen ja Työterveyslaitoksen tutkimuk-

sessa (2019) selvisi, että vähäisestä työkokemuksesta johtuen nuoret kokivat haasteel-

liseksi oman osaamisensa arvioinnin, mutta toisaalta saattoivat odottaa nopeaa urakehi-

tystä, joka puolestaan saattaa johtaa pettymyksiin tai uupumukseen. (Airila & Nykänen 

2018a; Airila & Nykänen 2018b; Huhtinen 2019.) Vaikka he toivovat joustavuutta ja tasa-

painoa työelämän ja vapaa-ajan välillä, Business Wiren vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen 

mukaan jopa liki puolet kyselyyn vastanneista yhdysvaltalaisista Z-sukupolven edustajista 

koki syyllisyyttä lomailusta ja koki tarvetta tarkistaa työsähköpostit myös lomiensa aikana. 

Teknologia on mahdollistanut työelämän muutosta, mutta toisaalta aiheuttanut vapaa-ajan 

ja työelämän rajan hämärtymisen, aiheuttaen uudenlaisia paineita myös työntekijöille. 

(Nagle 2019.) OECD:n mukaan tämänhetkisen työelämän muutoksen taustalla on kolme 

tekijää: teknologinen muutos, globalisaatio sekä väestön ikääntyminen, ja niiden vaikutus 

on havaittavissa lähes jokaisella alalla ja työpaikalla. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös au-

tomaatioriskiä yksittäisten töiden tehtäväsisällön kautta, jolloin korkeaa yli 70 prosentin 

automaatioriskiä esiintyy noin 14 prosentissa työpaikoita. Toisaalta 32 %:ssa töistä työn-

kuvat muuttuvat ja uusia töitä syntyy samalla kun osa vanhoista tehtävistä käy tarpeetto-

maksi. Nämä muutokset tuovat uudenlaista osaamistarvetta ja tarvetta myös koulutusten 

tarjoamiselle organisaatioiden sisällä. (Räisänen 2019, 9.) 
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Sitran ja Telan raportissa Välähdyksiä tulevaisuudesta (Toiminen 2017) käsitellään työelä-

män murrosta erityisesti teknologian kehityksen, digitalisaation ja automaation kannalta. 

Raportin yhtenä keskeisenä näkökulmana on ajatus siitä, että työt eivät ole katoamassa 

mihinkään, vaan tilalle tulee uutta. Raportti esittelee myös kymmenen teesiä työn murrok-

sesta.  

 

1. Käsityksemme tulevaisuudesta osuvat usein harhaan, ja siksi on vaarallista hirttäytyä 

yhteen tulevaisuuskuvaan  

 

2. Automaatio muuttaa ihmisen työtä ja lisää tuottavuutta. Työpaikkoja häviää, mutta net-

tohävikistä on rajusti keskenään ristiriitaisia arvioita. Uutta työtä, uusia aloja ja uusia tar-

peita syntyy jatkuvasti.  

 

3. Työn, työtehtävien ja liiketoiminnan muutos digitaalisessa taloudessa edellyttää myös, 

että toimenkuvat, johtamisen tavat ja organisaatiorakenteet uudistuvat  

 

4. Työtaitojen ja kompetenssien kysynnän ja tarjonnan välillä on nopeasti kasvava risti-

riita. Se polarisoi työmarkkinaa.  

 

5. Koulutusjärjestelmämme ei tällaisenaan vastaa työn muutokseen. Alan vaihtamiseen ja 

ammattitaidon kehittämiseen tarvitaan ripeästi nopeita, käytännöllisiä oppimismahdolli-

suuksia.  

 

6. Tulevaisuudessa yksilöllä on suurempi vastuu ammattitaidostaan ja sen uudistamisesta 

kuin aiemmin  

 

7. Tulevaisuuden työidentiteetin tärkeitä elementtejä ovat kyky nähdä mahdollisuuksia, 

rohkeus tarttua niihin, kyky lukea tulevaa ja päätellä, mistä osaamisesta on hyötyä ja mi-

ten sen voi hankkia.  

 

8. Lineaarisesti etevän työuran rinnalle tulee monista erilaisista työrooleista ja jaksoista 

koostuva työelämä. Uran rinnalle tulee useita polkuja.  

 

9. Työhön liittyvät käsitteet, pelisäännöt ja arvostukset liittyvät teollisen ajan toimintatapoi-

hin. Nykyisessä muuttuvassa tilanteessa ne lukkiuttavat asenteita ja johtavat keskustelua 

vinoon.  
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10. Työn muutos edellyttää yrityksiltä vastuullisuutta ja lainsäätäjiltä reaktiokykyä. Molem-

pien tehtävä on luoda työstä ihmisille yhä saavutettavampaa ja mielekkäämpää. (Toimi-

nen 2017, 71.) 

 

YIT:n ja Microsoftin (2020) teettämässä selvityksessä ”7 oppia työn tulevaisuudesta” ha-

vaittiin, että koronakriisi osaltaan vauhditti digitalisaatiota, sillä etätyö muodostui normaa-

liksi osaksi työntekoa, ja organisaatioissa havaittiin, että ainakaan teknologiasta ei tule es-

tettä etätyön tekemiselle. Etätöihin siirryttiin myös useissa niissä organisaatioissa, joissa 

sitä oli aiemmin vältelty. Etätöihin siirtyminen mahdollistaa myös aivan erilaisia työskente-

lyn muotoja, jotka osaltaan muovaavat työelämää entisestään, sillä työ ei ole enää sidottu 

aikaan eikä paikkaan. (YIT 2020.) Teknologian kehitys, digitalisaatio ja työn automatisoitu-

minen ovatkin usein keskiössä, kun puhutaan työelämän murroksesta. Sitran ja De-

moksen (2017) tutkimuksessa digitalisaation aiheuttamaa työelämän murrosta verrataan 

laajuudessaan jopa 1700-luvun teolliseen vallankumoukseen. Digitalisaatio näkyy erityi-

sesti datan ja informaation valtavana kasvuna (big data), yhä useampien laitteiden kytke-

misenä verkkoon, pilvipalveluihin perustuvan alustatalouden syntymisenä sekä automaa-

tion, robotiikan ja tekoälyn laajentuneena käyttöönottona. (Hautamäki, Leppänen, Mokka 

& Neuvonen 2017, 7, 13.) Näillä muutoksilla tavoitellaan tehokkuutta ja kilpailukyvyn pa-

rantamista (Toiminen 2017, 13, 37). Teknologian kehitys etenee eri aloilla eri tahtiin, mutta 

kyseessä on kuitenkin selkeä megatrendi (Komonen 2017, 31). 

 

Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportissa Robotit töihin Kauhanen kertoo, että Suo-

messa noin seitsemää prosenttia työpaikoista uhkaa automatisoituminen seuraavan 20 

vuoden kuluessa. Teknologian avulla pyritään automatisoimaan erityisesti sellaisia tehtä-

viä, jotka ovat rutiininomaisia ja säännönmukaisia, sillä nämä ovat nopeampaa ja edulli-

sempaa teettää robotilla. Lisäksi erityistä tarkkuuta vaativat työt tehtynä robotilla saattavat 

vähentää virheiden määrää. (Kauhanen 2016, 11–12.) Matalasti koulutettujen henkilöiden 

tarvetta työpaikoilla tämä saattaa vähentää, mutta toisaalta korkeasti koulutettujen henki-

löiden kysyntä kasvaa (Komonen 2017, 32). Suomessa automatisoitumisen määrä on 

muita OECD-maita pienempi, sillä suomalaiset ovat korkeasti koulutettuja ja tuotanto 

melko automatisoitua. EVAn raportin mukaan massatyöttömyyttä ei tarvitse pelätä, sillä 

robotit korvaavat enemmänkin yksittäisiä tehtäviä kokonaisten ammattien sijaan. Lisäksi 

huomioitavaa on, että uusien teknologien käyttöönotto on hitaampaa kuin niiden kehittämi-

nen, työvoimaa voidaan kouluttaa uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja teknologian 

kehitys synnyttää myös uusia työpaikkoja ja -tehtäviä. Tuhoutuvien ja syntyvien työpaikko-

jen määrä saattaa päivätasolla olla jopa 500, kun uusia yrityksiä perustetaan ja vanhoja 

kasvatetaan, pienenetään tai jopa lopetetaan. (Kauhanen 2016, 14–15.) 
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Kun robotiikka yleistyy tulevaisuuden organisaatioissa, uskotaan että organisaatioita mää-

rittelee aiempaa enemmän kyky tehdä valintoja, sillä rutiininomaisten tehtävien siirryttyä 

roboteille, voidaan käyttää enemmän aikaa päätöstentekoon. Robotiikan yleistyessä orga-

nisaatoissa yritykset voidaan jakaa neljään ryhmään sen perusteella, kuinka laajasti robo-

tiikkaa hyödynnetään; täysin robottiohjautuvaan organisaatioon, robotiikan avustamaan 

organisaation, tiimivetoiseen hajautettuun organisaatioon, joka on tehty robotiikan avulla 

mahdollisimman matalaksi, sekä tiimien verkostoihin perustuviin asiantuntijaorganisaatioi-

hin, jotka ovat jaettu tiimeihin, jotka puolestaan muodostava verkkoja keskenään. Jos nos-

tamme esimerkiksi tiimivetoisen organisaation, ajatuksena on, että kun robotiikka korvaa 

keskijohdon, madaltaa se organisaatioita huomattavasti, sillä robotiikka hoitaa esimeriksi 

työvuorojen suunnittelun, budjetoinnin ja suoritusten seurannan ihmistä tarkemmin ja 

edullisemmin. Keskijohdon puuttuminen ja organisaation madaltuminen mahdollistaa tii-

meille laajempaa itseohjautuvuutta, joka on muutenkin nousussa oleva ilmiö työelämässä. 

Raportissa viitataan belgialaisen tutkijan Frederic Laloux’in ajatukseen siitä, että organi-

saatioiden madaltuessa niistä tulee epämuodollisempia ja joustavampia – jopa perhemäi-

siä. Tulosorientoituneisuuden ja hierarkian sijaan suurempaa merkitystä kantaa esimer-

kiksi motivaatio, työtyytyväisyys sekä itseohjautuvuus. (Tikka 2016, 60–65.) 

 

Teknologia on osaltaan mahdollistanut myös entistä nopeamman kansainvälistymisen ja 

globalisaation. Kansainvälisyys on arkipäivää nykypäivän työpaikoilla ja eri taustaiset ih-

miset tekevät yhteistyötä sekä työ- että vapaa-ajalla. Teknologia mahdollistaa kommuni-

kaation kädenkäänteessä yli maarajojen ja kansallisina alkaneet kriisit voivat levitä kan-

sainvälisiksi aallonlailla. Sitran ja Demoksen (2017) raportissa globalisaatiota luonnehdi-

taankin maailmantalouden keskinäisenä riippuvuutena sekä voimavarojen liikkuvuutena. 

Liikkuvuutta edistetään erilaisin sopimuksin ja pääoma, ihmiset ja asiat liikkuvat jatkuvasti 

yhä vaivattomammin. Yhä useammat yritykset toimivat monikansallisesti ja suurimmat yri-

tykset voivat helposti toimia kansainvälisesti, myydä sinne missä kysyntä on parasta ja 

hankkia ja tuottaa siellä missä se on edukkainta. Tuotannon siirtäminen edullisemman 

tuotannon maihin ei ole uusi ilmiö, ja erilaisiin asioihin erikoistuneita alueita, kuten digitaa-

lisiin palveluihin erikoistunut Piilaakso, löytyy ympäri maailmaa. Globalisaatio johtaakin sii-

hen, että kun maantieteellistä erikoistumista tapahtuu, on jokainen tehtävä ulkoistettavissa 

sille, joka sen parhaiten tekee. Monet yritykset kokevat tämän välttämättömäksi voidak-

seen pysyä relevanttina erittäin kilpailluilla markkinoilla, sillä globaalilla yhteistyöllä voi-

daan alentaa esimerkiksi työvoimakustannuksia. (Hautamäki ym. 2017, 10–11.) Työ- ja 

elinkeinoministeriön vuoden 2014 raportissa yhdeksi nykymuotoisen globalisaation piir-

teeksi on määritelty muutosten äkillisyys, sillä yritykset reagoivat nykyään nopeastikin 

huonontuneisiin taloudellisiin tilanteisiin ja tietyt ammattiryhmät voivat kadota nopeastikin 

tietyistä maista mikäli tällainen tilanne tulee. Globalisaation vaikutukset näkyvät kaikilla 
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aloilla ja vaikutukset näkyvät erityisesti työntekijäryhmittäin, kun taas samassa koulutusta-

sossa voi olla sekä ”voittajia että häviäjiä”. (Ali-Yrkkö 2014, 54–57; Kauhanen 2014, 67–

69.) 

 

Väestön ikääntyminen on erityisesti teollistuneissa maissa yleistyvä ilmiö, joka on myös 

Suomessa selvästi havaittavissa, kuten kuvio 4 alaluvussa 3.1 osoittaa. Ikääntyvällä väes-

töllä on suuri vaikutus myös työmarkkinoihin, sillä työvoiman määrä ja rakenne sekä kulu-

tuskysyntä muuttuu. Tekninen kehitys osaltaan auttaa terveyden ylläpitämisessä, joka 

puolestaan auttaa jaksamaan työelämässä pidempään, kun toiminta- ja työkykyä on hel-

pompi ylläpitää. (Kauhanen 2014, 65; Oksanen 2020, 220.) Sukupolvien väliset erot näky-

vät myös työelämässä, sillä eri vuosikymmeninä syntyneet eroavat arvomaailmaltaan ja 

ajattelutavoiltaan. Uudemmat sukupolvet pitävät matalammista organisaatioista, joissa he 

pääsevät vaikuttamaan itse yrityksen asioihin. Heillä on paljon toiveita työnsä suhteen ja 

he haluavat keskustella niistä myös esihenkilöidensä kanssa. Tämä tulee korostumaan 

tulevaisuuden työelämässä entistä enemmän vanhempien ikäluokkien jättäydyttyä pois 

työelämästä. (Rusila 2014.) 

 

4.1 Työn uudet muodot  

Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön myötä yrityksillä on lisääntynyt paine joustavoittaa 

toimintaansa, joten työvoiman käytön ja tuotannon suhteen haetaan uusia tapoja sujuvoit-

taa prosessia ja tehdä halutuista muutoksista ketterämpiä. Perinteinen, niin sanottu stan-

dardityösuhde on kokoaikainen ja pysyvä, mutta joustavuustarve näkyy työmarkkinoilla 

esimeriksi osa-aikaisten työsopimusten yleistymisenä sekä itsensätyöllistäjien määrän 

kasvuna. Se, onko muu työsuhteen muoto itse valittu vai olosuhteiden sanelema vaikuttaa 

merkittävästi siihen, kuinka työntekijä kokee oman tilanteensa. Työ- ja elinkeinoministe-

riön (2014) tutkimuksen mukaan erityisesti määräaikaisissa työsuhteissa tahtomattaan 

olevat kokivat epävarmuutta tilanteestaan, sillä pelkona on työttömyyden uhka, vaikka ero 

pysyvissä työsuhteissa oleviin on kaventunut työelämän yleisestä epävarmuudesta joh-

tuen. Työelämän yksilöllistyminen on myös kasvava trendi, sillä työntekijöille räätälöitävät 

työsuhteet esimerkiksi ajan, paikan ja muiden ehtojen suhteen ovat yleistymässä. Jo 

vuonna 2013 viikoittaista etätyötä teki vähintään joka kymmenes työntekijöistä, mutta etä-

työn yleisyys on kasvanut vuoteen 2020 mennessä. (Kauhanen 2014, 11–12, 67–69.) 

 

Epätyypillisillä työsuhteilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia työsuhteita, jotka eivät ole kokoai-

kaisia ja toistaiseksi voimassa olevia. Näiden työsuhteiden määrä on kasvava ja siitä on 

tullut normaali osa työelämää (Moilanen, Torvela & Zibellini). Tilastokeskuksen tutkimuk-
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sen mukaan erityisesti naisten osalta vuosina 1997–2019 noin 15 prosentista 22 prosent-

tiin. Myös osa-aikatyötä tekevien miesten osuus on kasvanut, mutta hiukan maltillisem-

min. (Tilastokeskus 2020d.) Lisäksi Tilastokeskuksen toisen tutkimuksen mukaan 2010-

luvun taloudellisen taantuman aikana vastentahtoisen osa-aikatyön osuus on kasvanut, ja 

syynä on usein kokoaikaisten töiden tarjonnan vähyys. Osa-aikaisuus aiheuttaa kielteisiä 

tunteita sitä vastentahtoisesti tekevissä siksi, että niissä on usein heikommat mahdollisuu-

det vaikuttaa työn sisältöön, tulot ovat pienemmät, työajat ovat epäsäännölliset ja työura 

kehittyy hajanaisemmin. (Lukkarinen 2018.) Osa-aikaisen työn määrä kasvaa erityisesti 

taantumien aikana, kun kokoaikaiselle työvoimalle on vähemmän tarvetta, vaikka osaltaan 

kasvua selittää esimerkiksi automatisoituminen. Muita epätyypillisen työn muotoja ovat 

esimerkiksi määräaikaiset sopimukset, vuokratyö, vuorotyö, nollasopimukset, keikkatyöt, 

pätkätyöt ja itsensätyöllistäminen. Suomalaisesta työvoimasta kuitenkin lähes 80 prosent-

tia on edelleen perinteisessä palkkatyössä. (Toiminen 2017, 24.) 

 

Tietyt työmuodot ovat erityisen tyypillisiä tietyillä aloilla ja esimeriksi vuorotyötä ja työsken-

telyä poikkeuksellisina työaikoina tehdään paljon palvelualoilla, kaupan alalla, kuljetus-

alalla sekä hoito- ja pelastusalalla, mutta puolestaan vähemmän esimerkiksi hallinnolli-

sessa työssä (Vesalainen 2018). Härmän (2019) mukaan monimuotoiset työajat ovat 

yleistymässä ja ovat merkittävä terveysriski, mikäli lepoajoista ei pidetä huolta. Poikkeavia 

työaikoja tekevien kasvavasta määrästä johtuen muidenkin palveluiden kysyntä vastaa-

vina aikoina on kasvanut. Tilastokeskuksen statistiikan mukaan suurin osa suomalaisista 

tekee edelleen vain yhtä työtä, mutta vuonna 2016 noin kuudella prosentilla on useampi 

kuin yksi työ. Palkansaajista noin 122 000 teki kahta työtä ja 12 000 teki kolmea työtä. 

Kasvu on ollut huomattavaa, sillä vuonna 2007 useampaa kuin yhtä työtä teki vain hiukan 

yli 100 000 työntekijää. Osa töistä tehdään palkansaajina, mutta monet toimivat myös pal-

kansaajina että yrittäjinä samaan aikaan. (Taskinen 2017.) Pätkätöillä viitataan lyhyisiin 

työsuhteisiin, jotka sopivaan määräaikaisina, usein johtuen kausiluontoisuudesta, projekti-

työstä tai sijaisuudesta. Freelancermainen itsensätyöllistäminen on myös nostanut suosio-

taan, ja osaltaan hämärtää työnantajan ja työntekijän välistä rajaa. (Jolkkonen & Koistinen 

2001, 556.) 

 

Itsensätyöllistäjällä tarkoitettaan henkilöitä, jotka toimivat yksinyrittäjinä, ammatinharjoitta-

jina, freelancereina ja apurahansaajina (Pärnänen & Sutela 2014, 7). Itsensätyöllistäjien 

joukossa on sekä yrityksenomistajia että kevytyrittäjiä, jotka ovat ammatinharjoittajia, joilla 

ei ole omaa yritystä ja jotka ulkoistavat laskutuksen ja kirjanpidolliset työt erilliselle palve-

luyritykselle. Itsensätyöllistäjien määrä on noussut vuosien 2000–2015 aikana erityisesti 

korkeakoulutettujen keskuudessa, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus vuodelta 

2016. (Pärnänen 2016.) Toimeentulon sirpaloituminen on tyypillistä silloin, kun henkilö saa 
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toimeentulonsa freelancermaisesti useista lähteistä tekemällä projektiluontoisia töitä. 

Tämä on haaste erityisesti silloin, jos toimeentulo ei ole riittävä elämiseen, sillä yhteiskun-

tajärjestelmät eivät nykyisellään tunne uusia ansaintatapoja. (Haapakorpi 2019.) 

 

Teknologian kehityksen myötä itsensä työllistämiselle avautuu aivan uudenlaisia muotoja. 

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen (2017) mukaan erityisesti digitaalisiin alustoihin 

perustuva jakamis- ja alustatalous on lisännyt itsensätyöllistäneiden määrää. Jakamista-

loudella tarkoitetaan rakenteita, tai vaikkapa palvelua, joka mahdollistaa alikäytetyn omai-

suuden tai palveluiden jakamisen vastiketta vastaan. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi 

palvelut, joissa myydään vaikkapa paikkoja automatkalle, joka tehtäisiin joka tapauksessa. 

(Koramo, Keinänen, Oosi & Wennberg 2017, 18–19.) Alustataloudella tarkoitetaan digitaa-

lista alustaa, jossa palveluntarjoajat löytävät palvelun tarvitsevat henkilön tai organisaa-

tion, ja tuottavat arvoa monensuuntaisesti. Kolmantena osapuolena on alusta, eli välittä-

jäyritys. Alustataloudesta esimerkkejä ovat esimerkiksi ruokalähetti- ja kuljetuspalvelut, 

joissa kuljettajat tarjoavat itsensätyöllistäjinä kuljetuspalveluaan alustan kautta. Yksinker-

taisuudessaan alustatyöllä tarkoitetaan siis internetissä tehtävää työtä alustalla, jonka vä-

littäjäyritys tarjoaa. Palvelua tarjoava henkilö tai organisaatio ilmoittaa vapaat tuotteet ja 

palvelut, tai työskentelyhalukkuutensa, ja loppuasiakas tilaa haluamansa palvelun. Useim-

missa palveluissa asiakas maksaa palvelun alustalle, joka tilittää maksun eteenpäin pal-

veluntarjoajalle. Toisinaan sanoja käytetään ristiin ja toistensa synonyymeinä, eivätkä ra-

jat ole aina itsestään selviä. Muita verkossa tehtävän työn muotoja ovat esimerkiksi erilai-

set kurssit, sosiaalisen mediaan sisällöntuottaminen sekä esports-pelaaminen. (Linturi & 

Kuusi 2018, 22–25.)  

 

4.2 Uudistunut johtaminen ja rekrytointi 

TTK:n määritelmän mukaan johtamisessa yhdistyy vastuu ihmisistä ja asioista. Asioita 

johdetaan huolehtimalla yrityksen strategian seurannasta, huolehtimalla tavoitteiden saa-

vuttamisesta, prosesseista ja trendien tarkkailusta. Ihmisten johtamisella puolestaan tar-

koitetaan osallistamista, innostamista, osaamisen hyödyntämistä sekä palautteen antoa. 

Johtajan ja esimiehen tulee myös huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoin-

nista. Päivittäisjohtamisessa näkyy neljä roolia: arjen toimintavastuu, muutosten hallinta, 

ihmisistä huolehtiminen sekä itsensä johtaminen. (TTK.) Näkökulmia, malleja ja teorioita 

johtamiseen on lukuisia ja useissa niistä on yhteneväisyyksiä. Tjäderin (2017) artikkelissa 

haasteltiin esimiestyötä tutkinutta Krista Pahkinia, jonka mukaan hyvä johtaminen voidaan 

tiivistää kolmeen k:hon; kysy, kuuntele ja kannusta. Pahkin korostaa vuorovaikutuksen 

merkitystä, ja hyvä vuorovaikutteisuus johtajan ja johdettavien välillä kertoo siitä, että joh-
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taja on onnistunut työssään, sillä se viestii keskinäisestä luottamuksesta ja sitoutuneisuu-

desta työpaikalla.  Hyvä johtaja osaa antaa tilaa työntekijöilleen ja arvostaa kaikkein osaa-

mista. Hän inspiroi ja näyttää suunnan, mutta osaa myös neuvoa, tukea, kuunnella ja an-

taa tilaa työntekijöille. (Tjäder 2017.) Sydänmaanlakan mukaan hyvä johtaminen lähtee 

hyvinvoinnin johtamisesta. Hyvinvoinnilla johtamisella viitataan siihen, että sekä yritys että 

työntekijä tuntee vahvuutensa ja heikkoitunsa, kykenee huolehtimaan hyvinvoinnistaan 

sekä kykenee asettamaan omat rajansa niin, ettei uuvu. Hyvällä johtajalla on kykyä johtaa 

monimuotoista työyhteisöä, ja hänellä on henkistä älykkyyttä, joka ymmärtää myös muun 

elämän, kuten perheen ja parisuhteen, merkityksellisyyden ihmiselle. Haasteena uudessa 

johtamisessa on muuttunut työ, sillä muuttuneet työskentelytavat- ja ympäristöt aiheutta-

vat uudenlaisia haasteita sekä organisaatiolle että esimiehelle. Työn laadun ja tuottavuu-

den seuranta muuttaa muotoaan ja etätyö ja poikkeukselliset työajat saattavat tarkoittaa 

sitä, että esimies ei välttämättä näe alaisiaan pitkiin aikoihin. Työn haasteet muuttavat 

muotoaan, sillä siinä missä työn fyysinen kuormitus vähenee, henkinen kuormitus kasvaa. 

Esimies on siis aivan uudenlaisten haasteiden edessä. (Sydänmaanlakka; Sydänmaan-

lakka 2014, 32.) 

 

Uudistuvassa työelämässä esimiestyössä korostuu nimenomaan ihmisten johtaminen 

(leadership) kun teknologian kehityksen myötä asioiden johtaminen (management) jää ro-

botiikan vastuulle. Tulevaisuuden organisaatiossa kommunikaatio on avoimempaa ja or-

ganisaatiot litteämpiä ja vähemmän hierarkkisia. Tikka (2016) kertoo Elinkeinoelämän val-

tuuskunnan raportissa ”Robotit töihin”, että tulevaisuuden esimiestyö keskittyy valmenta-

miseen ja vaikuttamiseen. Myös Tikka korostaa vuorovaikutuksen merkitystä henkilöstön 

kanssa. Työntekijöiden itsenäisyys, itseohjautuvuus ja räätälöintimahdollisuudet kasvavat, 

ja jokaiselle työyhteisön jäsenelle annetaan mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja 

näyttää osaamistaan. Ajatellaan, että jokainen työntekijä osaa itse järjestää työnsä parhai-

ten ja tehokkaimmin. Tällaista johtamista kutsutaan transformaaliseksi johtamiseksi, jonka 

neljä kulmakiveä ovat arvostaminen, luottaminen, innostaminen ja yhteinen oppiminen.  

(Tikka 2016, 58, 63, 68–73.) 

 

Muuttuvan työelämän myötä myös rekrytointi ja henkilöstöhallinto ovat uuden edessä. Ru-

silan (2014) artikkelissa Liisa Välikangas arvioi, että tulevaisuudessa työtä räätälöidään 

enemmän työntekijöiden toiveiden ja kykyjen mukaisesti, eikä päinvastoin, kuten perintei-

sesti on ajateltu. Rekrytoijien haasteena onkin löytää ne oikeat ihmiset, ja johdon kanssa 

pohtia, miten näiden ihmisten ympärille luodaan kukoistava organisaatio. Välikangas us-

koo, että työhaastatteluista tuleekin kansisuuntaisia, jossa molemmat osapuolet – sekä 

yritys että hakija – kertovat toiveistaan, mikä tietenkin on mieleistä myös räätälöintiä kai-
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paaville zetoille. Rekrytointitoimistojen uutena tehtävän on toimia korostuneesti lahjakkai-

den ihmisten agentteina, kuten Välikangas asian muotoilee. Tulevaisuudessa perinteisistä 

työpaikkailmoitushauista siirrytään enemmän jatkuvaan kartoitukseen ja perinteisten työ-

suhteiden sijaan saatetaan siirtyä enemmän projektiluontoiseen ongelmanratkaisuun kul-

loisenkin tilanteen mukaan. (Rusila 2014.) Rekrytoinnin muuttuminen näkyy muun muassa 

LinkedIn-alustalla, jonka kasvu on viime vuosina ollut merkittävää, sillä jo vuonna 2016 

palvelussa oli parhaina päivinä yli 3000 työpaikkaa (Laine, 20). Alustan kasvavasta suosi-

osta kertoo sekin, että LinkedIn-markkinointi on myös kasvanut Suomessa hyvin nopeasti 

ja erityisesti suurten B2B-kauppaa käyvien yritys käyttämä LinkedIn-markkinoinnin raha-

määrä on kasvanut (Yli-Vainio 2020). 

 

4.3 Tulevaisuuden osaamistarpeet 

Työn muuttuessa muuttuvat myös työelämän vaatimuksen, odotukset ja osaamistarpeet.  

Työtehtävät muovautuvat kunkin hetken tarpeeseen ja työntekijän on jatkuvasti omaksut-

tava uutta tietoa. Dellin ja Institute for the Futuren ”The Next Era of Human|Machine Part-

nerships”-raportissa arvioidaan, että peräti 85 prosenttia niistä töistä, joita vuonna 2030 

tehdään, ei olla vielä keksitty (Dell 2017, 14). Siinä missä esimiestyö muuttaa muotoaan 

vielä enemmän ihmisten kuin asioiden johtamiseksi, myös vastaava ilmiö näkyy myös 

työntekijöiden kohdalla. Salomäen (2019) artikkelissa Cristina Andersson, robottiasiantun-

tija, kertoo että, kun robotit suorittavat rutiininomaisia tehtäviä, ihmisille jää enemmän ai-

kaa keskittyä päätöksentekoa ja inhimillistä älyä vaativiin tehtäviin (Salomäki 2019). 

 

Opetushallituksen Osaaminen 2035-raportissa (2019) tarkasteltiin erilaisten osaamisten 

merkitysten muutoksia ja osaamisia, jotka ovat tärkeimpiä vuonna 2035. Lähtökohtana ra-

portille oli Osaamisen ennakointifoorumin ennakointi prosessi, johon osallistui työelämän 

ja koulutuksen asiantuntijoita. Ennakointiryhmiä oli yhdeksältä eri alalta, kussakin enin-

tään 16 jäsentä. Ennakointiprosessin tulevaisuuskuvan keskiössä olivat digitalisaatio ja 

teknologinen kehitys, joka on noussut esille myös muissa tulevaisuusarvioissa. Raportissa 

osaamisia jaettiin eri tyyppeihin, kuten geneeriseen ja digitaaliseen osaamiseen. Tärkeim-

miksi osaamisiksi kaikista osaamisista vuonna 2035 valikoitui 15 eri piirrettä, joista kaksi 

tärkeintä olivat kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus sekä asiakaslähtöisten palve-

lujen kehittämisosaaminen. Muut osaamiset olivat tietojen arviointitaidot, digitaalisten rat-

kaisujen hyödyntämisosaaminen, digitaalisten alustojen hyödyntämisosaaminen, innovaa-

tio-osaaminen, vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatiotaidot, henkilökohtaisen osaa-

misen kehittäminen ja johtaminen, digitaalisen teknologian luova käyttötaito, digitaalisten 

toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot, ongelmanratkaisutaidot, luovuus, oppimiskyky, moni-

kulttuurisuustaidot sekä kokonaisuuksien hallinta. (Opetushallitus 2019, 5, 29–30.) 
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Suomalaisen työn liiton tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä koskien tulevai-

suuden työelämään ja erilaisten piirteiden merkitystä kymmenen vuoden kuluttua. Vastaa-

jista 89 prosenttia koki, että teknologiankäyttötaito olisi tärkein, mutta myös kyky sopeutua 

muutokseen (78 prosenttia) ja jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen (75 prosenttia). 

Lisäksi vastauksista käy ilmi, että nopeasti muuttuva työelämä vaatii myös paineen- ja 

stressinsietokykyä sekä reagointikykyä. Monikulttuurisuus työelämässä kasvaa myös tule-

vaisuudessa, ja siksi kyky toimia eri kulttuureissa nähtiin tärkeänä (74 prosenttia vastaa-

jista). (Airila & Eljala 2017.) Vastaukset ovat hyvin samansuuntaisia Opetushallituksen 

Osaaminen 2035-raportin tulosten kanssa (Opetushallitus 2019, 21). OECD:n Skills For 

2030-raportissa nostettiin esille kolme osaamistyyppiä: kognitiiviset taidot, kuten kriittinen 

ja luova ajattelu sekä itseohjautuvuus; sosiaaliset taidot, kuten empatia, minäpystyvyys, 

vastuullisuus ja yhteistyötaidot, sekä käytännön taidot, kuten uuden tiedon hallinta sekä 

kommunikaatioteknologia (OECD 2019, 4). 
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5 Tutkimuksen toteutus 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää matkailualaa opiskelevien Z-sukupolven edus-

tajien työelämäodotuksia sekä heidän odotuksiaan esimiestyötä kohtaan sekä kartoittaa 

heidän odotuksiaan tulevaisuuden suhteen matkailualalla työskentelyyn liittyen. Tutkimuk-

sen on tarkoitus olla muita Z-sukupolvea ja muita työelämäodotustutkimuksia tukeva ja 

havainnoida näitä teemoja matkailualan opiskelijan näkökulmasta. Työn teoriaosuudessa 

on käsitelty kattavasti matkailualaa, työelämän murrosta sekä Z-sukupolvea ihmisinä ja 

työntekijöinä laajan kirjallisuus- ja tutkimuskatsauksen kautta. Tutkimuksen kohteena oli-

vat matkailualaa opiskelevat, vuoden 1997 aikana ja jälkeen syntyneet opiskelijat ympäri 

Suomea. Tutkimuksessa haettiin vastausta seuraavaan kysymykseen: mitä ovat Z-suku-

polven matkailualan opiskelijoiden työelämäodotukset? Tämä tutkimus on toteutettu kvan-

titatiivisena, eli määrällisenä tutkimuksena.  Se, mikä tutkimustapa valitaan, riippuu tutki-

muksen tavoitteesta sekä tutkittavan asian luonteesta. Koska potentiaalinen perusjoukko 

tässä tutkimuksessa oli todella suuri, oli luontevinta valita metodiksi kvantitatiivinen tutki-

mus. Tällöin on mahdollista saada suurempi määrä vastauksia, sillä kuten myös tässä tut-

kimuksessa, yleensä määrällisellä tutkimuksella haetaan yleiskäsitystä aiheesta.  

 

Määrällisessä tutkimuksessa ilmiöitä tarkastellaan numeerisen tiedon perusteella, mistä 

johtuen se sopii erityisesti tutkimuksiin, joissa on edustava otos. Käytännössä määrälli-

sessä tutkimuksessa saadaan siis selville, kuinka moni tutkituista oli mitäkin mieltä tutkit-

tavista asioista. Kvantitatiivisen kyselyn muotoja ovat esimerkiksi lomakekyselyt, surveyt, 

verkkokyselyt, strukturoidut haastattelut, puhelinhaastattelut, systemaattinen havainnointi 

sekä kokeelliset tutkimukset. Samassa tutkimuksessa voidaan käyttää myös kvalitatiivia 

menetelmiä, kuten henkilökohtaisia haastatteluja, ryhmähaastatteluita ja osallistuvaa ha-

vainnointia. (Vehkalahti 2019, 13; Heikkilä 2014.) Heikkilän (2014) mukaan kvantitatiivinen 

tutkimus vastaa kysymyksiin ”mikä”, ”missä”, ”paljonko” ja ”kuinka usein”. Määrällisessä 

tutkimuksessa ilmiöitä tarkastellaan numeerisen tiedon perusteella, mistä johtuen se sopii 

erityisesti tutkimuksiin, joissa on edustava otos. Käytännössä määrällisessä tutkimuk-

sessa saadaan siis selville, kuinka moni tutkituista oli mitäkin mieltä tutkittavista asioista. 

Määrällinen tutkimusprosessi on monivaiheinen ja siihen kuuluu tyypillisesti seuraavat vai-

heet (Heikkilä 2014):  

 

1.Tutkimusongelman määrittäminen 

2. Aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen perehtyminen 

3. Mahdollisten hypoteesien laadinta 

4. Tiedonkeruuvälineen rakentaminen 

5. Tietojen kerääminen 
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6. Tulosten raportointi  

7. Johtopäätösten teko ja tulosten hyödyntäminen 

 

Myös tässä tutkimuksessa käytiin läpi nämä vaiheet. Aluksi määriteltiin tutkimusongelma 

(matkailualan opiskelijoiden työelämäodotukset), pohdittiin alaongelmia sekä luotiin pro-

jektisuunnitelma. Teoriaosuutta varten perehdyttiin laajasti aikaisempiin tutkimuksiin ja 

muihin lähteisiin koskien teoriaosuudessa käsiteltyjä aiheita. Sitten suunniteltiin kysely, 

joka välitettiin kohderyhmälle vastattavaksi. Kysely toteutettiin loppuvuonna 2020. Tutki-

muksen empiirisen aineiston keruu toteutettiin sähköisenä verkkokyselynä, jonka tuloksia 

esitellään tilastollisin menetelmin. Sähköiseen verkkokyselyyn päädyttiin, sillä se on käyt-

täjäystävällinen ja mahdollistaa kyselyn tekemisen anonyymisti ja niin, että vastaaja saa 

rauhassa miettiä vastauksiaan. Vastausajan päätyttyä tulokset raportoitiin ja niistä tehtiin 

johtopäätökset.  

 

Kyselylomakkeessa oli kuusi kysymysosiota demografisen kysymysten lisäksi. Kysymyk-

set käsittelivät työn merkitystä, merkityksellisiä asioita työelämässä, esimiestyötä sekä tu-

levaisuutta työelämässä. Taustamuuttujina käytettiin syntymävuotta, sukupuolta, työsuh-

teen laatua sekä työkokemuksen määrää. Osa vastausvaihtoehdoista muotoiltiin väitteiksi 

ja mitattavat vastausvaihtoehdot olivat Likertin asteikon mukaisia ja viisiportaisia asteikolla 

erittäin paljon samaa mieltä – erittäin paljon eri mieltä. Vastausvaihtoedot pisteytettyyn 1–

5, niin, että 1 merkitsi suurinta saman mielisyyttä, ja 5 eniten erimielisyyttä. Neutraalivaih-

toehto oli 3, joka muotoiltiin ”ei samaa eikä eri mieltä”. Vaikka Likertin asteikko täyttää jär-

jestysasteikon tunnusmerkit, sen heikkoutena on se, että järjestysasteikolle soveltuvia ti-

lastollisia menetelmiä ei ole paljon. Suurin osa tilastollisista menetelmistä nojaa esimer-

kiksi keskiarvoihin, hajontoihin ja korrelaatioihin, jotka edellyttävät välimatka-astekollista 

mittausta. Vehkalahden mukaan (2019, 35–37) keskiarvo on mielipidekyselyissä kuitenkin 

melko kömpelö mittari, eikä niitä siksi tässä tutkimuksessa käytetty, vaan tulokset esitel-

lään prosentein ja vastaajamäärin.  

 

Verkkokyselyn valmistuttua siirrytään esikäsittelyvaiheeseen. Esikäsittelyn tarkoituksena 

on luoda pohja varsinaisille analyyseille. Huolellisen tarkastelun kautta samalla voi löytää 

mahdolliset virheet ja puuttuvat tiedot. Ensimmäisenä aineistoa tarkastellaan silmämääräi-

sesti, esimerkiksi sitä, miltä aineisto näyttää ja että se on muutenkin päällisin puolin kun-

nossa. (Vehkalahti 2019, 51–52.) Kun esikäsittelyvaihe oli valmis, vastaukset vietiin Excel-

ohjelmaan, jota hyödynnettiin datan analysoimisessa. Tuloksia tulkitaan tarkemmin seu-

raavassa osiossa. 
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Jotta tuloksia voisi pitää luotettavana, tulee otoskoon olla kohtuullinen. Otoksella tarkoite-

taan kyselyyn vastanneita, eli osaa perusjoukosta. (Heikkilä 2014, 15, 25.) Tässä tutki-

muksessa perusjoukon muodostavat vuoden 1997 aikana ja jälkeen syntyneet, matkai-

lualaa opiskelevat nuoret. Kyselyn perusjoukko on suuri, eikä koko joukkoa tavoitettu ky-

selyyn. Koska kyselyä jaettiin sosiaalisessa mediassa, on riskinä, että myös perusjouk-

koon kuulumattomiakin henkilöitä olisi saattanut vastata kyselyyn siitäkin huolimatta, että 

kyselyn on kerrottu olevan kohdennettu tietylle perusjoukolle. Otantamenetelmästä joh-

tuen ei ole täyttä varmuutta siitä, kuinka monta henkilöä kysely lopulta tavoitti. Tästä otan-

tamenetelmästä johtuen voidaan otoksesta puhua sattumanvaraisena näytteenä sekä itse 

valikoituvana näytteenä. Jotta luotettavuudesta voidaan varmistua paremmin, on vastan-

neiden taustatietoja verrattu saatavilla oleviin tilastoihin matkailualan opiskelijoista. Tästä 

johtuen tulokset eivät sovellu suoraviivaisten johtopäätöksien tekoon, vaikka jonkinlaisia 

arvioita niistä voikin tehdä. (Vehkalahti 2019, 44, 47.) 
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6 Tutkimustulokset 

Tässä osiossa esitellään tutkimuksen tulokset. Kyselyyn vastasi hyväksytysti yhteensä 39 

vuosien 1997 ja 2004 välillä syntynyttä matkailualaa opiskelevaa nuorta. Koska vastannei-

den määrä on pieni, voidaan puhua satunnaisesti valikoituneesta näytteestä. Yleistäviä 

johtopäätöksiä tuloksista ei voida tehdä, vaikka tietyt teemat nousivatkin vahvasti esille.  

 

Opinnäytetyön pääongelmana tutkimuksessa on matkailualan opiskelijoiden työelämäodo-

tukset, joka on jaettu alaongelmiin seuraavasti: 

 

1. Mitä työ merkitsee Z-sukupolven matkailualan opiskelijalle? 
2. Mitkä asiat ovat tärkeitä Z-sukupolven matkailualan opiskelijalle työelämässä? 
3. Mitkä ovat Z-sukupolven matkailualan opiskelijoiden odotukset esimiestyön suh-

teen? 
4. Minkälaisten muuttujien Z-sukupolven edustajat uskovat vaikuttavan heidän tule-

vaan uraansa? 
5. Mitä odotuksia Z-sukupolven edustajilla on tulevaisuuden suhteen? 

 

Nämä alaongelmat ovat jaettu tässä osiossa neljään teemaan: työn merkitys, työelämä-

odotukset, esimiestyöhön liittyvät odotukset sekä tulevaisuuteen liittyvät odotukset. Kunkin 

teeman kohdalla esitellään tarkemmin kysymykset, joilla haetaan vastauksia näihin alaon-

gelmiin. 

 

Tutkimuksessa taustamuuttujina käytettiin sukupuolta, syntymävuotta, koulutustasoa, työ-

suhteen laatua ja työkokemuksen määrää. Taustamuuttujien havainnollistamiseen käytet-

tään tässä osiossa vastausten perusteella muodostettuja ympyrä- ja pylväskaavioita.  

 

Kuvio 9. Kyselyyn vastanneiden syntymävuodet 
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Kaikki vastanneet olivat syntyneet vuosien 1997 ja 2004 välillä, selkeän enemmistön ollen 

vuonna 1997 syntyneitä (10 vastaajaa). Suurin osa vastanneista olikin ikäluokan vanhem-

masta päästä, sillä vastanneista 64 prosenttia oli syntynyt vuosien 1997 ja 1999 välillä. 

Vain kaksi vastanneista oli vuonna 2004 syntyneitä. Vastanneiden mediaanisyntymävuosi 

oli 1999. 

 

Kyselyn vastanneiden sukupuolijakauma on silmiinpistävä. Vastaajista 35 henkilöä, eli lä-

hes 90 prosenttia oli naisia, kun taas miespuolisia vastaajia oli vain neljä. Vaikka vastaus-

vaihtoehtona oli myös muu tai en halua vastata, kukaan vastaajista ei valinnut tätä vaihto-

ehtoa. Sukupuolijakaumaa kyselyssä osaltaan selittää vastaavanlainen sukupuolijakauma 

myös matkailualan opiskelijoissa. Haaga-Helian (2017) raportin mukaan restonomeista 83 

prosenttia oli naisia (Adamsson ym. 2017, 4). Myös oheinen Tilastokeskuksen tilasto 

(2012b, kuvio 11) on samoilla linjoilla, sillä vuonna 2010 noin 70 prosenttia matkailu-, ra-

vitsemis- ja talousalan ammattiopiskelijoista oli naisia (Vento 2012, 42). 

 

 

 

Kuvio 10.  Naisten osuus ammattillisen perusopetuksen opiskelijoista koulutusaloittain 

vuonna 2010 (Vento, Tilastokeskus 2012b) 
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Kuvio 11. Tutkinto, johon kyselyyn vastanneet opiskelevat tällä hetkellä 

 

Kyselyyn vastanneista suurin osa oli ammattikorkeakouluopiskelijoita, peräti 56 prosenttia 

vastaajista, eli 22 vastaajaa, mikä selittyy osittain myös vastaajien ikäjakaumalla, sillä val-

taosa vastaajista oli yli 18-vuotiaita. Vastaajista 11 ilmoitti opiskelevansa toisen asteen 

ammatillista tutkintoa, kolme ilmoitti opiskelevansa alempaan korkeakoulututkintoon ja 

kolme opiskelevansa toisen asteen kaksoistutkintoon. Vastausvaihtoehtoja ylempi korkea-

koulututkinto tai muu ei valinnut kukaan vastaajista.  
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Kuvio 12. Kyselyyn vastanneiden työkokemuksen määrä 

 

Kyselyyn vastanneista 90 prosenttia oli ehtinyt jo hankkia kokemusta työelämästä, kun 

vastanneista neljä ilmoitti, että eivät ole vielä astuneet työelämään. Vastanneista 12 il-

moitti työkokemuksensa määräksi 1–3 vuotta, kun alle vuoden verran työkokemusta ke-

ränneitä oli kymmenen. Vastaajista 11 kertoi olleensa työelämässä 4–7 vuoden ajan ja 

vain kahdella oli työkokemusta yli 7 vuotta.  

 

Peräti 46 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ole tällä hetkellä työelämässä. Puolet työttö-

mistä vastanneista matkailualan opiskelijoista ilmoitti, että eivät tällä hetkellä etsi töitä, kun 

toinen puolikas ilmoitti niitä hakevansa. Työssäkäyvistä opiskelijoista osa-aikaisessa työ-

suhteessa vastaajista oli kahdeksan henkilöä ja kokoaikaisessa työsuhteessa seitsemän. 

Kolmella vastaajista oli useita samanaikaisia työsuhteita ja kaksi ilmoitti olevansa määrä-

aikaisessa työsuhteessa. Yksi vastaajista kertoi toimivansa yrittäjänä, mutta alaa ei ole 

spesifioitu, joten ei ole tietoa onko kyseessä nimenomaan matkailualan yrittäjä.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön raportissa ”Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset” 

(2012) tuli ilmi, että yli puolet opiskelijoista koki, että työssäkäynti opiskelujen aikana on 

hyödyllistä myöhemmän työuran kannalta ja noin puolet vastaajista sitä mieltä, että työs-

kentely opiskeluaikana on vaikuttanut merkittävästi myös nykyisen työpaikan saamiseen 

(Vanttaja 2012, 16). 
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Kuvio 13. Kyselyyn vastanneiden nykyinen työsuhde 

 

6.1 Teema 1: Työn merkitys 

Tutkimuksen ensimmäinen alaongelma on ”Mitä työ merkitsee Z-sukupolven matkailualan 

opiskelijalle?”, tätä alaongelmaa tarkastellaan tässä työn merkitykseen liittyvässä tee-

massa. Vastausta tähän teemaan haettiin kysymyksellä ”mitä työ merkitsee sinulle?”. Eri-

laisia väittämiä kysymyksessä oli 16, ja niihin vastattiin viisiportaisella asteikolla: täysin sa-

maa mieltä, samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, eri mieltä ja täysin eri mieltä. Jälkikä-

teen tarkasteluna vastausvaihtoehdot samaa meiltä ja eri mieltä olisi pitänyt muotoilla sel-

keämmin esimerkiksi muotoon jokseenkin samaa mieltä ja eri mieltä, jotta vaihtoehdot 

erottuisivat selkeämmin ääripäitä kuvaavista vaihtoehdoista. Oheisessa taulukossa (tau-

lukko 2) on eriteltynä vastaukset kyselyn kuudenteen kysymykseen, eli ensimmäiseen 

varsinaiseen tutkimuskysymykseen.  
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Taulukko 2. Vastaukset kysymykseen siitä, mitä asioita pidetään merkityksellisenä työelä-

mässä 

 

 

Kysymyksessä väitteet käsittelevät työn merkitystä Z-sukupolven elämään eri näkökan-

noilta. Nuorisobarometri 2019-raportissa Siltala (2020) viittaa Pyöriän, Saaren, Ojalan ja 

Sipposen vuoden 2013 tutkimukseen, jonka mukaan kaikissa ikäluokissa vuosien 1956 ja 

1993 välillä syntyneet pitävät ansiotyötä tärkeänä riippumatta kouluasteesta. Samaa kielii 

myös raportin tulos siitä, että yhdeksän kymmenestä Nuorisobarometrin 2019 vastaajasta 

piti työtä tärkeänä, vaikka edelle menevätkin esimerkiksi vapaa-aika, koti ja perhe. Työ on 

siis merkityksellistä, mutta pelkkää ansiota sieltä ei haeta – tämän tutkimuskysymyksen 

väitteen ”Työ on minulle ainoastaan toimeentulon lähde” kanssa eri mieltä oli lähes 85 

prosenttia vastaajista. Myös Siltalan (2020) mukaan jo vuonna 2013 neljä viidesosaa nuo-

rista piti työn sisältöä palkkaa merkityksellisempänä ja mitä korkeammalle kouluttaudu-
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taan, sitä korkeammalle työn sisällön arvostus nousee ja sama näkyy myös korkeasti kou-

lutettujen vanhempien lapsissa. Jopa 84 prosenttia Nuorisobarometriin vastanneista ei ot-

taisi mitä tahansa työtä vastaan vain riittävän palkan vuoksi, ja muut arvot korostuvat pal-

kan rinnalla – esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan tasapaino, mahdollisuus etätöihin ja muut 

edut nousevat esiin barometrissa.  

 

Deloitten vuoden 2018 tutkimuksessa havaittiin, että vaikka palkka toki oli zetoille tärkeää, 

heille on myös erittäin tärkeää, että yrityksen arvot ovat linjassa heidän arvojensa kanssa 

(Betts ym. 2018, 22). Tämä nousee myös esille tässä opinnäytetyötutkimuksessa, sillä 

väitteen ”minulle on tärkeää tehdä työtä, jonka koen merkitykselliseksi” kanssa samaa 

mieltä oli valtaosa vastanneista. Vastaajista ainoastaan kolme (7,69 prosenttia) oli sitä 

mieltä, että työn merkityksellisyys ei ole tärkeää. Siltalan (2020) mukaan jopa yhdeksän 

kymmenestä Nuorisobarometriin osallistuneesta edellytti, että työn on oltava omien arvo-

jen mukaista ja suurin osa pitää yrityksen arvoja merkityksellisenä työtä valitessaan (Sil-

tala 2020, 121). Mielenkiintoista on kuitenkin se, että vaikka tutkimusten mukaan Z-suku-

polvi pitää työtä merkityksellisenä, tähän kyselyyn vastanneista yli viidennes koki kuiten-

kin, että työ ei olisi merkittävä osa heidän elämäänsä. Kysymyksenasettelu on voinut epä-

onnistua, ja siksi tulos poikkeaa muiden tutkimusten tuloksesta, vaikka yli 64 prosenttia 

vastaajista pitikin työtä merkittävänä osana heidän elämäänsä. 

 

Vaikka useimmat kysymyksessä esitetyt väitteet saivat paljon myötäileviä vastauksia, toi-

nen merkittävän paljon täysin samaa mieltä -vastauksia saanut väite oli ”työ on minulle 

mahdollisuus kehittää osaamistani”. Samankaltaisia vastauksia on saatu myös muissa tut-

kimuksissa, joiden tulokset kertovat, että oman uran ja osaamisen kehittäminen on zetoille 

tärkeää ja siksi he hakeutuvat mieluiten sen mahdollistaviin yrityksiin. Toisaalta vaikka 

usein puhutaan, että Z-sukupolvi vaihtaa työtä herkästi parempien tarjousten ja mahdolli-

sen urakehityksen perässä (Betts ym. 2018, 12; DeStefano 2019, 4; Siltala 2020, 121), 

silti noin neljännes kyselyyn vastanneista kertoi, etteivät kokeile erilaisia töitä kovinkaan 

mielellään. Tulos voisi osittain selittyä sillä, että Järvensivun, Nikkasen ja Syrjän (2014) 

aaltoteorian mukaisesti zetat ovat syntyneet taloudellisesti epävarmoina aikoina, joka ai-

heuttaa sukupolvella tiettyä kovuutta ja turvallisuuden kaipuuta. Lisäksi melko fokusoitu-

nutta alaa opiskelevilla opiskelijoilla voi olla ajatus siitä, että haluavat koulutuksensa mu-

kaisen työn, eivätkä siksi halua kokeilla kovinkaan erityyppisiä töitä, mutta saattaisivat kui-

tenkin olla valmiita vaihtamaan työpaikkaa paremman tarjouksen tai mahdollisuuksien pe-

rässä. 

 

Mikäli tarkastellaan kaikkia samaa mieltä olevia vastauksia (”täysin samaa mieltä” ja ”sa-

maa mieltä”), eniten positiivisia vastauksia sai juuri ”minulle on tärkeää tehdä työtä, jonka 
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koen merkitykselliseksi”, mutta vastausvaihtoehdot ”työnteko saa minut tuntemaan itseni 

tärkeäksi” ja ”työnteko mahdollistaa itsenäisyyteni” saivat molemmat hiukan yli 82 prosent-

tia myötäileviä vastauksia. Useat tutkimukset kertovat, että Z-sukupolvi on hyvin itsenäi-

nen, ja heistä usein puhutaan yrittäjähenkisinä työntekijöinä, joten ei ole yllättävää, että 

myös tässä tutkimuksessa itsenäisyyden kaipuu korostuu. Z-sukupolven edustajat ovat 

nuoria, joten itsenäisyyden kasvattaminen on myös osa aikuistumisprosessia ja työn 

tuoma taloudellinen itsenäisyys merkittävä osa tätä. Tutkimusten mukaan heille on myös 

tärkeä tuntea olonsa arvostetuksi ja tärkeäksi, ja kuten millenniaalit, he kaipaavat paljon 

vahvistusta ja palautetta esihenkilöltään (Betts ym. 2018, 14; McLaren 2019; Miller 2018). 

Yksi syy siihen, että tämän tutkimuksen vastaajista yli 82 prosenttia kertoi työnteon teke-

vän heidän olonsa tärkeäksi, voisi olla se, että he hakeutuvat sellaisten töiden pariin, jotka 

he kokevat merkityksellisiksi.  

 

6.2 Teema 2: Tärkeät asiat  

Tässä osiossa tutkimusongelmaa käsitellään alaongelman 2 avulla, eli haetaan vastausta  

kysymyksen ”mitkä asiat ovat tärkeitä Z-sukupolven matkailualan opiskelijalle työelä-

mässä?” kautta. Kyselyssä kysymys on muodossa ”kuinka tärkeitä seuraava asiat ovat si-

nulle työelämässä?” ja se on jaettu kahteen osaan vastausvaihtoehtojen runsaasta mää-

rästä johtuen. Vastausvaihtoehdot on jaettu niin, että ensimmäisessä osiossa on enem-

män käytännönasioita ja toisessa osiossa vaihtoehdot taas enemmän ilmapiiriin, arvoihin 

ja eettisiin asioihin liittyviä. Ensimmäisessä osiossa vastausvaihtoehtoja oli 23 ja toisessa 

osiossa 15, ja niihin vastattiin viisiportaisella asteikolla: erittäin tärkeää, melko tärkeää, ei 

merkityksellistä eikä merkityksetöntä, eri kovinkaan tärkeää ja ei lainkaan tärkeää. Tulok-

set kyselykysymyksiin esitellään taulukoissa 3, 4 ja 5. Tässä kysymysosiossa, erityisesti 

osassa yksi (taulukko 3), hajontaa oli huomattavasti enemmän kuin edellisessä, työn mer-

kitykseen keskittyvässä osiossa.  

 



 

 

46 

Taulukko 3. Vastaukset kysymykseen siitä, mitä asioita Z-sukupolven matkailualan opis-

kelijat pitävät tärkeänä työssä, osa 1a 

 

 

Taulukko 4. Vastaukset kysymykseen siitä, mitä asioita Z-sukupolven matkailualan opis-

kelijat pitävät tärkeänä työssä, osa 1b 

 

 

Vaikka kysymyksessä onkin paljon hajontaa, tietyt väittämät korostuvat tärkeydellään vas-

taajille. Eniten ”erittäin tärkeää” vastauksia on saanut ”mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja 

vapaa-aika” 56 prosentin valittua tämän vaihtoehdon. Useiden tutkimusten mukaan Z-su-

kupolvelle työelämän tasapaino on tärkeää ja tutkimuksien mukaan useimmat zetat suosi-
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vatkin joustavuutta ja mahdollisuutta työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen, toisinaan jopa hy-

vää palkkaa enemmän, vaikka sekin on tärkeää (Betts ym. 2018, 12; Vasudeva & Barea 

2017, 5, 7). Koska tämä opinnäytetyötutkimus on tehty opiskelijoilla, ei ole yllättävää, että 

yli seitsemän kymmenestä vastaajasta toivoo saavansa alan työpaikan. Epävarmoja vas-

tauksia voisi selittää ainakin osaltaan matkailualan epävarma työllisyystilanne tutkimuksen 

suorittamisen aikaan. Huomioitavaa myös muut matkailualan erityispiirteet. Matkailualalla 

poikkeukselliset työajat ovat hyvin tyypillisiä etenkin suorittavalla tasolla, mikä voi osin se-

littää suhtautumista erilaisiin työaikoihin. Vaikka monet mahdollisesti olisivat halukkaita 

työskentelemään niin sanotusti tyypillisten työaikojen puitteissa, se ei usein etenkään uran 

ensivaiheissa ole mahdollista. Myös palkkaus on haaste monilla palvelualoilla, vaikka vas-

taajista liki kolmannes onkin kertonut hyvän palkan olevan erittäin tärkeää.  

 

Eniten ei-tärkeää vastauksia sai esimiesasema, kun 46 prosenttia vastaajista sanoi sen 

olevan merkityksetöntä. Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan alle puolet Z-sukupolven 

nuorista piti esimiesasemaa tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Syynä haluttomuuteen hakeu-

tua esimiesasemaan on Inseadin vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan sen stressaa-

vuus sekä sen vaikutus työn ja vapaa-ajan tasapainoon. (Bresman & Rao 2020, 1–2.) 

Huomioitavaa myös on, että monet vastaajista ovat hyvin nuoria ja vasta uransa alussa, 

mikä voi osaltaan selittää tulosta. Liki neljännes (38 prosenttia) vastaajista koki, että titteli-

kään ei ole heille merkityksellinen. Vaihtoehdossa mahdollisuus työskennellä samalla 

työnantajalla oli paljon hajontaa, mutta kuitenkin yli 30 prosenttia vastaajista koki, että se 

ei ollut tärkeää. Paljon ei-tärkeää vastauksia saivat myös työaikoja koskevat kysymykset. 

Mikäli vastauksia tarkastellaan molempien positiivisten vastausten kautta (”erittäin tär-

keää” ja ”melko tärkeää”), hieman yllättäenkin eniten myönteisiä vastauksia sai työhyvin-

vointiin panostaminen 87 prosentilla ja vasta toisena on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- 

ja vapaa-aika 82 prosentilla. 

 

Eroja esiintyi myös silloin, jos vastaajat jaettiin syntymävuoden perusteella kahteen ryh-

mään; vuosina 1997–2000 (64 prosenttia vastaajista) syntyneisiin sekä 2001–2004 (36 

prosenttia vastaajista) syntyneisiin. Esimerkiksi joustavuus nähtiin vanhemmat ryhmän 

kohdalla tärkeämpänä kuin nuoremman ryhmän kohdalla (83 % v. 64 % vastasi erittäin 

tärkeää tai melko tärkeää). Joustavuuden merkitys vanhemmalla ryhmällä voi selittyä ai-

nakin osittain sillä, että he ovat ehtineet kerryttää enemmän työkokemusta ja heistä 68 

prosenttia oli tälläkin hetkellä työelämässä opintojen ohella, kun taas nuoremmasta ryh-

mästä tällä hetkellä työsuhteessa oli 28 prosenttia ja lähes samankokoinen osa heistä ei 

ollut vielä kerryttänyt yhtään työkokemusta.  
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Huomattavaa on myös se, että kokoaikaisessa työsuhteessa oli ainoastaan vuosina 

1997–2000 syntyneitä. Palkkaan ja palkitsemiseen liittyvissä toiveissa oli myös havaitta-

vissa eroja ikäryhmien välillä. Vuosina 1997–2000 syntyneistä liki kolmannes (32 %) piti 

hyvää palkkaa erittäin tärkeänä, kun nuoremmassa ryhmässä vastaava luku oli vain 21 

prosenttia. Hyvästä työstä palkitsemisen erittäin tärkeänä koki 24 prosenttia vanhem-

masta ikäryhmästä ja 14 prosenttia nuoremmista vastaajista. Vanhempi ryhmä piti myös 

etätyömahdollisuutta (vanhemmista opiskelijoista 20 % ja nuoremmista 7 % vastasi erit-

täin tärkeää) ja mahdollisuutta osallistua päätöksen tekoon (vanhemmista opiskelijoista 28 

% ja nuoremmista 7 % vastasi erittäin tärkeää) nuorempaa ryhmää tärkeämpänä. 

 

Taulukko 5. Vastaukset kysymykseen siitä, mitä asioita Z-sukupolven matkailualan opis-

kelijat pitävät tärkeänä työssä, osa 2a 

 

 

Taulukko 6. Vastaukset kysymykseen siitä, mitä asioita Z-sukupolven matkailualan opis-

kelijat pitävät tärkeänä työssä, osa 2b 

 

 

Osassa 2 neljä eniten erittäin tärkeää-vastauksia saanutta vastausvaihtoehtoa ovat hyvä 

yhteishenki (38 %), yrityksen arvot vastaavat omiani (36 %), palautteen saaminen (36 %) 
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sekä avoin ilmapiiri (33 %). Kun tarkastellaan kaikkia positiivisia vastauksia, edellä mainit-

tujen lisäksi esille nousee myös vakaa työpaikka (85 % vastaajista) sekä mahdollisuus 

vaikuttaa omiin työtehtäviin (90 %). Tulokset ovat hyvin saman tyyppisiä verrattuna muihin 

Z-sukupolvea työelämässä tarkastelleisiin tutkimuksiin, sillä myös niissä korostuvat samat 

teemat. Z-sukupolvelle työskentely heidän arvojensa mukaisessa yrityksessä on tärkeää, 

ja yritykset voivat voittaa zetat puolelleen tuomalla näitä arvoja esille esimerkiksi sosiaali-

sessa mediassa. Vaikka zetat ovat itsenäisiä, he nauttivat tiimityöskentelystä ja haluavat 

olla osa tiimiä, joten on luonnollista, että hyvän yhteishengen ja avoimen ilmapiirin merki-

tys korostuu. Myös palautteen toivominen on noussut esille useissa tutkimuksissa. Va-

kaata työpaikkaa piti merkityksellisenä lähes yhdeksän kymmenestä, mikä ei ole lainkaan 

yllättävää. Z-sukupolvi on syntynyt ja kasvanut taloudellisen epävarmuuden aikana, ja tut-

kittava ryhmä opiskelee alaa, joka on ollut viime aikoina todellisessa myrskyn silmässä, 

joten vakauden ja turvallisuuden tarve korostuu (Järvensivu ym. 2014 37–59, 203–209). 

 

Myös tässä osiossa näkyi ero kahden ikäryhmän välillä, kun vastaajat jaettiin vuosina 

1997–2000 ja 2001–2004 syntyneiden ryhmiin. Nuoremmalle joukolle oli tärkeämpää työs-

kentely hyvämaineisessa yrityksessä kuin vanhemmalle ryhmälle, sillä nuoremmista 29 

prosenttia piti sitä erittäin tärkeänä ja vanhemmasta ryhmästä vain 16 prosenttia. Nuorem-

mista 21 prosenttia koki työn arvostettuuden erittäin tärkeäksi, kun vanhemmasta ryh-

mästä näin koki vain 8 prosenttia. Toisaalta vanhemmalle ryhmälle liikkuva työ (vanhem-

mista opiskelijoista 12 % ja nuoremmista 7 % vastasi erittäin tärkeää) ja matala hierarkia 

(vanhemmista opiskelijoista 28 % ja nuoremmista 14 % vastasi erittäin tärkeää) olivat tär-

keämpiä.  

 

6.3 Teema 3: Esimiestyö 

Hyvä esimiestyö todettiin vastaajille merkitykselliseksi jo tutkimuksen teemassa 2, kun 

vastaajista lähes 77 prosenttia määritteli hyvän esimiehen tärkeäksi asiaksi työelämässä. 

Hyvä esimies on jopa hyvää palkkaa tärkeämpi Z-sukupolvelle (Silta 2020), ja vastaavaa 

on havaittavissa myös tässä opinnäytetyötutkimuksessa. Kolmannen teeman on tarkoitus 

hakea vastausta alaongelmaan ”Mitkä ovat Z-sukupolven matkailualan opiskelijoiden odo-

tukset esimiestyön suhteen?”, ja kyselyssä vastausta tähän haettiin kysymyksellä ”Kuinka 

tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle esimiehessä?”. 

 

Väitteitä oli 19 kappaletta ja niihin vastattiin viisiportaisella asteikolla: erittäin tärkeää, 

melko tärkeää, ei merkityksellistä eikä merkityksetöntä, eri kovinkaan tärkeää ja ei lain-

kaan tärkeää. Oheisessa taulukossa (taulukko 7) esitellään tulokset tarkemmin.  
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Taulukko 7. Vastaukset kysymykseen siitä, mitä asioita Z-sukupolven matkailualan opis-

kelijat pitävät tärkeänä esimiehessä 

 

 

Kyselyssä erityistä huomiota herättää kohta ”työntekijöiden tasavertainen kohtelu”, sillä 

kaikki kyselyyn vastanneet kertovat, että asia on heille joko erittäin tärkeä tai melko tär-

keä. Tasapuolisuus on monimuotoinen käsite ja tasapuolisella kohtelulla voitaisiin tarkoit-

taa yhdenvertaisuutta esimerkiksi asemasta, iästä, taustasta, mielipiteistä, orientoitunei-

suudesta tai fyysisitä ja psyykkisistä ominaisuuksista riippumatta. Pew Research Centerin 

(2020) mukaan Z-sukupolvi on sukupolvista monimuotoisin ja Deloitten (2018) mukaan 

monimuotoisuus sen kaikissa muodoissa on Z-sukupolvelle erittäin tärkeää. Heille yrityk-

sen monimuotoisuus ja suhtautuminen asiaan vaikuttaa heidän päätökseensä yrityksessä 

työskentelyyn (Igielnik & Parker 2020; Betts ym. 2018,15; McLaren 2019). 

 

Z-sukupolvesta usein sanotaan, että palautteen saaminen on heille tärkeää. He ovat kil-

pailuhenkisiä ja haluavat kehittyä ihmisinä ja urallaan ja käyttävät palautetta siinä hyödyk-
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seen. Heille on tärkeää tuntea olonsa nähdyksi myös työpaikalla ja tietää, että heitä arvos-

tetaan. Kun he tuntevat olonsa nähdyksi, ja saavat mahdollisuuden kehittyä, he ovat myös 

sitoutuneempia yritykseen. (McLaren 2019; Robert Half 2015, 17–18, Jenkins 2019.) 

Tämä näkyy myös tässä kyselytutkimuksessa, sillä kyselyyn vastanneista 41 prosenttia 

piti palautteen antamista erittäin tärkeänä ominaisuutena esimiehellä ja 44 prosenttia 

melko tärkeänä. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta piti esimiehen kiinnostusta 

henkilöön ja hänen tekemään työhön erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Lisäksi esimiehen ha-

lutaan toimivan nimenoman tiimivetäjänä ja hänen odotetaan olevan ammattitaitoinen, an-

tavan selkeitä ohjeita ja tekevän tavoitteet selviksi. Hänen täytyy myös kyetä motivoimaan 

tiimiään.  

 

Merkittäviä eroja ei tässä tutkimuksessa löytynyt taustamuuttujia vertailemalla, mutta vuo-

sien 2001–2004 välillä syntyneet vastaajat kokivat työn tavoitteiden selväksi tekemistä tär-

keämpänä kuin 1997–2000 syntyneiden ryhmä (nuoremmista opiskelijoista 36 % ja van-

hemmista 24 % prosenttia vastasi erittäin tärkeää). Robert Half -konsultointiyrityksen tutki-

muksen (2015) mukaan Z-sukupolvelle toisiksi tärkein ominaisuus esimiehessä rehellisyy-

den jälkeen on mentorointitaidot, johon nämä ominaisuudet vahvasti liittyvät (Robert Half 

2015, 17). Tässä kyselytutkimuksessa vastaajille vähiten merkityksellinen ominaisuus esi-

miehessä oli kaverillisuus, mikä voisi selittyä juuri sillä, että he kaipaavat esimieheltä men-

torointia ja ohjausta. Tulosten perusteella voisi sanoa, että Z-sukupolven mielestä hyvä 

esimies on sellainen, joka tarjoaa zetalle niitä asioita, joita hän työelämässä kaipaa. 

 

6.4 Teema 4: Tulevaisuus 

Viimeisessä osiossa haetaan vastauksia alaongelmiin 4 ja 5, eli ”minkälaisten muuttujien  

Z-sukupolven edustajat uskovat vaikuttavat heidän tulevaan uraansa?” sekä  

”mitä odotuksia heillä on tulevaisuuden suhteen?”.  Kyselyssä näitä vastauksia haettiin ky-

symyksillä ”kuinka paljon uskot seuraavien asioiden vaikuttavan tulevaan työuraasi?” sekä 

”millaisia ajatuksia tuleva urasi sinussa herättää?”. Vastaukset ovat esitelty taulukoissa 

kahdeksan ja yhdeksän. Taulukossa 8 vastattavat kohdat ovat erilaisia työelämän tren-

dejä, joita usein tuodaan esiin, kun puhutaan tämän hetken ja tulevaisuuden työelämästä. 

Näihin kysymyksiin vastattiin vaihtoehdoilla: erittäin paljon, melko paljon, ei paljon eikä vä-

hän, melko vähän, erittäin vähän tai ei yhtään. Taulukossa 9 kysymykset on esitetty erilai-

sina tulevaan työelämään liittyvinä väitteinä. Vastaukset annettiin asteikolla täysin samaa 

mieltä, osittain samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, osittain eri mieltä ja täysin eri 

mieltä.  
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Taulukko 8. Vastaukset kysymykseen ”kuinka paljon uskot seuraavien asioiden vaikutta-

van tulevaan työuraasi?” 

 

 

Vastauksissa esiintyi jonkin verran hajontaa, mutta eniten myötäileviä vastauksia saivat 

koulutus (90 %), työkokemus (87 %) ja työharjoittelut (85 %). Kukaan vastaajista ei koke-

nut, että koulutuksella ei olisi mitään vaikutusta työuraan. Eniten hajontaa aiheutti geopo-

liittinen ilmapiiri, jonka vain 46 prosenttia vastaajista koki vaikuttavat heidän uraansa. Alle 

puolet vastaajista myös koki, että työnteon kulttuurin muutos vaikuttaisi heidän uraansa. 

Vain hiukan yli puolet (59 %) koki, että Suomen taloudellinen tilanne vaikuttaisi heidän 

uraansa, mutta 62 prosenttia vastasi pandemian vaikuttavan heidän uraansa.  

 

Tulos on mielenkiintoinen, mutta syy voi mahdollisesti löytyä koronaviruksen massiivisesta 

vaikutuksesta matkailualaan, joka on johtanut lukuisiin lomautuksiin ja irtisanomisiin. Tä-

män voi olla uransa alkupäässä olevissa opiskelijoilla vahvana mielessä, ja pelko siitä, 

että työllistyminen vaikeutuu tai muuttuu mahdottomaksi, mikäli tilanne jatkuu tai vastaavia 

pandemioita tulee jatkossakin. Mielipidekyselyt nojaavat kuitenkin vahvasti vastaajien 

henkilökohtaisiin kokemuksiin, joten tulos ei ole yllättävä alan opiskelijoilta, jotka ovat 

mahdollisesti kokeneet pandemian vaikutuksen itse tai lähipiirissään. 
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Taulukko 9. Vastaukset kysymykseen ”Millaisia ajatuksia tuleva urasi sinussa herättää?” 

 

 

Kyselyn viimeinen kysymys (taulukko 9) aiheutti kyselyn kysymyksistä eniten hajontaa. 

Eniten myönteisiä vastauksia saivat ”toivon saavani koulutustani vastaavan työn” (82 

prosenttia vastaajista vastasi täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä) sekä  

”koulutukseni tarjoaa minulle hyvät valmiudet työelämään (74 %). Hiukan alle kaksi 

kolmasosaa (64 %) vastaajista uskoi jatkavansa opintojaan vielä nykyistä pidemmälle. 

Yhtä monta vastaajaa kertoi suhtautuvansa innolla tulevaan työuraansa, vaikka samaan  

aikaan liki puolet vastaajista kertoikin kokevansa työelämän epävarmaksi (44 %). 

 

Vaikka Z-sukupolvesta puhutaan yrittäjähenkisenä sukupolvena, kysymykseen 

vastanneista vain hiukan yli puolet (noin 56 %) kertoi harkinneensa yrittäjyyttä, kymmenen 

vastaajan ilmoittaessa, että eivät ole harkinneet asiaa. Vastaajien kokema työelämän 

epävarmuus ei ole yllättävää, sillä vastaavia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa. 

Kuviossa 8 on esitelty Nuorisobarometriin 2016 vastanneiden 15–29-vuotiaiden 

tuntemuksia tulevaisuuden työelämästä, ja erityisesti naisten kohdalla huoli on kasvanut, 

vaikka nuoret suhtautuvatkin tulevaisuuteen yleisesti ottaen hyvin positiivisesti 

(Valtion nuorisoneuvosto 2017). 
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7 Johtopäätökset ja yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, minkälaiset Z-sukupolven 

matkailualan opiskelijoiden työelämäodotukset ovat. Tutkimusmenetelmäksi vastauksen 

hakemiseen valikoitui kyselytutkimus, jossa kartoitettaisiin matkailualan opiskelijoiden 

mielipiteitä ja arvoja koskien työelämää, esimiestyötä sekä tulevaisuutta. Verkkokyselyllä 

tavoitettiin 39 vuosien 1997 ja 2004 välillä syntynyttä matkailualaa opiskelevaa nuorta eri 

puolilta Suomea. Tutkimuksen tärkeimmät huomiot on esitelty tarkemmin oheisessa kuvi-

ossa (kuvio 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14. Tärkeimmät työhön, esimiestyöhön kohdistuvat odotukset tutkimuksen perus-

teella 

 

Tutkimuksesta nousi esille kolme selkeää teemaa: itsensä kehittäminen, yksilöllisyys sekä 

hyvä esimiestyö. Itsensä kehittämisellä viitataan osaamisen kasvattamisen lisäksi myös 

koulutuksen merkitykseen, palautteenjanoon ja mentoroinnin ja motivoinnin kaipuuseen. 

Työhön liittyvät odotukset 

 

- Työn merkityksellisyys  
- Mahdollisuus kehittää 

osaamista 
- Mahdollisuus sovittaa työ- 

ja vapaa-aika yhteen  
- Koulutusta vastaava työ 
- Yrityksen arvot vastaavat 

omia 
- Avoin ilmapiiri 
- Hyvä yhteishenki 
- Hyvä palkka 
- Hyvä esimies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimiestyöhön liittyvät odotukset 

 

- Palautteen antaminen 
- Tasapuolisuus 
- Selkeät ohjeet 
- Motivointi, mentorointi 
- Ammattitaitoisuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevaisuuteen liittyvät odotukset 

 

- Koulutus auttaa uralla eteenpäin  
- Tulevaan uraan suhtaudutaan innolla, vaikka työelämä 

tuntuu epävarmalta 
- Noin puolet vastanneista harkinnut yrittäjyyttä 
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Teknologiaan kasvanut Z-sukupolvi on tottunut siihen, että kaikki tieto on heidän ulottuvil-

laan ja he haluavat kehittyä ihmisenä ja ammattilaisena ja siksi hakeutuvat sinne, missä 

voivat taitojaan kehittää. Yksilöllisyys näkyy vastauksissa mielipiteiden, henkilökohtaisten 

ominaisuuksien ja arvojen tärkeydessä. Työn tulee olla zetalle merkityksellistä ja töihin ha-

keudutaan omien arvojen mukaiseen yritykseen. Työelämältä odotetaan joustoa ja työ- ja 

vapaa-ajan tasapino on tärkeää. Tämän kaiken mahdollistaa hyvä esimies, joka motivoi 

työyhteisössään, kohtelee alaisiaan tasapuolisesti, antaa selkeät ohjeet ja palautetta. Työ 

on zetoille paljon muutakin kuin vain toimeentulo ja he suhtautuvat tulevaisuuteen innolla. 

 

Kyselytutkimuksella saatiin tutkimusongelmaan vastaus, eivätkä tulokset yllätä. Tutkimuk-

sen tulokset ovat teorian mukaisia ja yhtäläisyyksiä muiden tutkimusten tuloksiin oli selke-

ästi havaittavissa. Sukupolven vaikutus vastauksiin on selkeä, kun niitä vertaa tutkimustie-

toon muista sukupolvista. Erityisesti työn merkityksellisyys ja työn kohtaaminen omien ar-

vojen kanssa ovat Z-sukupolvelle hyvin ominaisia piirteitä myös muiden tutkimusten mu-

kaan. Matkailualan opiskelijoiden vastaukset eivät eroa merkittävästi muiden tutkimusten 

tuloksista, vaikka matkailualalle poikkeuksellinen aika saattoikin heijastua kokemukseen 

tulevaisuuden epävarmuudesta ja pandemian vaikutuksesta työllistymiseen. 

 
7.1 Reliabiliteetti ja validiteetti 

Jotta tutkimuksen tuloksia voidaan pitää uskottavina, on tärkeää varmistaa tutkimuksen 

luotettavuus. Tutkimuksen luotettavuutta mitataan tyypillisesti validiteetilla sekä reliabili-

teetilla. Tarja Heikkilä määrittelee validin tutkimuksen sellaiseksi, joka mittaa sitä mitä on 

tarkoitus, ei sisällä systemaattisia virheitä ja antaa keskimäärin oikeita tuloksia. Validius 

voidaan varmistaa huolellisella suunnittelulla sekä yksiselitteisillä, koko tutkimusongelman 

kattavilla kysymyksillä. Lisäksi validiutta lisäävät korkea vastausprosentti, selkeästi määri-

telty perusjoukko sekä kattava otos. (Heikkilä 2014.) Tyypillisesti tutkimuksissa virhemar-

ginaali määritellään 95 prosentin tarkkuudella, tarkoittaen sitä, että tulos on 95 prosentin 

todennäköisyydellä virhemarginaalin rajojen sisäpuolella. Mitä suurempi otanta, sitä pie-

nempi virhemarginaali on. Pienemmässä otannassa virhemarginaali on suurempi, jopa yli 

10 prosentin. (Tilastokeskus Tilastokoulu.)  

 

Validius voidaan jakaa edelleen osiin, esimerkiksi sisältö- ja käsitevaliditeettiin. Sisältövali-

diteetti kuvaa sitä, kuinka hyvin tutkimuksen aineiston analysointimenetelmä vastaa tutki-

musaineistoa, eli kattaako tutkimuksen kysymykset riittävän tarkasti tutkittavan aiheen ja 

mittaako tutkimus juuri sitä mitä on tarkoituskin mitata. Jotta tutkimusprosessi on arvioita-

vissa, tutkijan täytyy kuvata aineistonsa, tekemänsä tulkinnat sekä tulkintatavat mahdolli-
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simman selkeästi. Käsitevaliditeetti kuvaa sitä, onko käytetyt käsitteet oikeita ja onko nii-

den merkitystä tulkittu oikein ja onko teoreettinen lähestymistapa valittu tutkimukseen oi-

kein.  (Hiltunen 2009, 5–6.) 

 

Reliabiliteetilla viitataan tarkkoihin (ei-sattumanvaraisiin) ja toistettavissa oleviin tuloksiin. 

Jotta reliabiliteetti on hyvä, otoksen tulee olla riittävän suuri ja sen on oltava edustava, ja 

tiedonkeruun ja tulosten käsittelyn tulee olla huolellista ja virheetöntä. Tutkimuksen luotet-

tavuuden kannalta olennaista ovat siis muun muassa selkeä tutkimusongelma ja perus-

joukko, suuri otos sekä korkea vastausprosentti. (Heikkilä 2014.) 

 

7.2 Prosessin arviointi ja kehitysehdotukset 

Kuten työelämäodotustutkimukset usein ovat, myös tämä tutkimus on kvantitatiivinen eli 

määrällinen tutkimus. Tutkimuksessa kysymykset ovat luonteeltaan melko tyypillisiä tä-

män tyyppiselle tutkimukselle. Kysymykset valittiin tarkkaan harkiten, niin että ne palveli-

vat tutkimuksen tarkoitusta mahdollisimman hyvin. Kysymykset luotiin niin, että niillä voi-

taisiin saada vastauksia huolellisesti laadittuihin tutkimusongelmaan sekä viiteen alaon-

gelmaan. Ennen tutkimusprojektin aloittamista laadittiin projektisuunnitelma, josta poiket-

tiin tutkimusta ja raporttia tehdessä, mutta se toimi hyvänä pohjana ja suunnannäyttäjänä 

tutkimuksen edetessä. Kyselylomaketta testattiin useilla eri ihmisillä ennen varsinaisen 

tutkimuksen aloittamista, jotta mahdolliset epäselvyydet ja monitulkintaisuudet tulisivat 

esille varhaisessa vaiheessa. Kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja päädyttiin selkeyttä-

mään testauksessa tehtyjen havaintojen perusteella, jotta väärinymmärrysten mahdolli-

suus vähentyisi. Vastausvaihtoehdot muotoiltiin neutraalisti ja niin, että kysymykset evät 

ole johdattelevia. Kyselyn ohjeistuksesta pyrittiin tekemään mahdollisimman yksinkertai-

nen, jotta kyselytulokset eivät vääristyisi heikon ohjeistuksen vuoksi. Kysely esitettiin kai-

kille vastaajille samanlaisena. 

 

Perusjoukoksi määriteltiin Z-sukupolvea edustavat, vuonna 1997 ja sen jälkeen syntyneet 

matkailualaa opiskelevat nuoret. Koko perusjoukon tavoittaminen tähän tutkimukseen ei 

ollut mahdollista, mutta otoksen koko oli silti kohtuullinen tilanteeseen nähden, joka taas 

osaltaan lisää tutkimuksen luotettavuutta. Kyselyitä on verkossa paljon, joten suurempaa 

vastausmäärää olisi mahdollisesti ollut haastavaa saavuttaa. Katoa kyselyssä pyrittiin hil-

litsemään sillä, että kaikkiin kysymyksiin oli vastattava, jotta vastaus hyväksyttäisiin. Kyse-

lyyn tuli 39 vastausta, mutta kyselysivusto oli avattu 47 kertaa, joka viittaa siihen, että noin 

83 prosenttia kyselyn avanneista päätyi vastaamaan kyselyyn, jota voidaan pitää melko 

hyvänä osuutena. Tyypillinen vastausprosentti kyselytutkimukseen on usein alle 50 pro-
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senttia, mutta mikäli vastausmäärä on kovin alhainen, muuttuu otos epäedustavaksi (Veh-

kalahti 2019, 44). Kysely toteutettiin anonyymina, minkä toivotaan lisänneen kyselyn vas-

tausten rehellisyyttä verrattuna nimellä varustettuun kyselyyn, vaikka tutkimus ei sinänsä 

ollut sisällöltään arkaluontoinen. Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, että alaongel-

mat tulevat käsitellyksi empiirisen osuuden lisäksi myös teoreettisessa osiossa (taulukko 

1). 

 

Saadut tulokset ovat pääosin samansuuntaisia kuin muissa Z-sukupolvea käsitelleissä tut-

kimuksissa, mikä viittaa hyvään reliabiliteettiin. Haasteena odotuksiin ja toiveisiin liitty-

vässä kyselyssä kuitenkin on se, että vastaukset perustuvat sukupolvellisten asioiden li-

säksi paljon myös esimerkiksi kulttuuriin, kasvatukseen, mielipiteisiin ja henkilökohtaisiin 

kokemuksiin, eikä siksi voida tehdä suoria johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen. Koska tut-

kimus ja siten kysely ovat kertaluontoisia, on mahdollista, että elämäntilanne ja voimak-

kaat kokemukset työelämässä voivat vaikuttaa tuloksiin kärjistyneitä vastauksina. Jälkikä-

teen muuttaisin myös kysymysten järjestystä, sillä nykyisessä muodossaan kysely alkaa 

demografisilla kysymyksillä ja siirtyy sitten varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. Tämä saattaa 

aiheuttaa niin sanottua kyselyuupumusta, engl. survey fatigue, joka Stanfordin yliopiston 

tutkijoiden vuonna 2007 tekemän tutkimuksen mukaan vaikuttaa negatiivisesti myös tulos-

ten oikeellisuuteen (Stiles 2016). Tutkimuksen luotettavuuden kannalta olisi siis parempi, 

jos helpot, demografiset kysymykset olisivat lopussa. Kyselyssä oli myös runsaasti vas-

tausvaihtoehtoja, jotta tutkimus olisi mahdollisimman neutraali ja kaikille mielipiteille an-

nettaisiin tilaa. Vaihtoehtojen runsas määrä on kuitenkin voinut vaikuttaa osaltaan myös 

vastaajaa uuvuttavasti, ja jälkikäteen tarkasteltuna vastausvaihtoehtoja olisi ollut hyvä 

muotoilla uudelleen ja tarkastella mahdollisia vaihtoehtojen yhdistämisiä. 

 

7.3 Jatkotutkimuskohteet 

Opinnäytetyön aihe on mielenkiintoinen ja ajankohtainen, joten mahdollisia jatkotutkimus-

kohteita on lukuisia. Mikäli kyselyä ei olisi toteutettu anonyyminä, olisi mielenkiintoista tut-

kia samaa tutkimusryhmää esimerkiksi 10 tai 15 vuoden kuluttua, jotta nähdään muuttu-

vatko vastaajien arvot ja odotukset iän ja kokemuksen myötä, tai vaihtoehtoisesti vastaa-

vantyyppinen tutkimus alfa-sukupolven edustajille heidän ollessaan sopivan ikäisiä. Tä-

män produktin kaltainen tutkimus laajemmalla otannalla olisi myös kiehtova, ja toisaalta 

tekisi tuloksista tilastollisesti pätevämpiä. Erilaisia tutkimuksia voisi myös kohdistaa niihin 

väitteisiin, jotka saivat erityisen paljon erittäin positiivisia tai negatiivisia vastauksia. Tämä 

tutkimus päädyttiin tekemään kvantitatiivisin menetelmin, mutta tutkimuksen voisi tehdä 

myös kvalitatiivisesti hyödyntäen avoimia kysymyksiä ja suorittamalla tutkimus haastatel-

len sopivia, kohderyhmään kuuluvia henkilöitä.  
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Vuoden 2020 suurin muutos on varmasti ollut kansainvälisesti kaikkea koskettanut koro-

napandemia. Sen vaikutukset työelämään pitkällä aikavälillä eivät ole vielä tiedossa, 

mutta ainakin melko lyhytaikaiset vaikutukset ovat kiistattomat. Tämä tutkimus on toteu-

tettu hiukan yli puoli vuotta pandemian alkamisen jälkeen, pian sen jälkeen, kun keskus-

telu esimerkiksi lentoyhtiöiden lomautuksista ja Lapin matkailun pelastamisesta kävi kuu-

mimmillaan. Tilanteen aiheuttama epävarmuus on voinut näkyä matkailualan opiskelijoi-

den vastauksissa, joten kontrollitutkimus kriisin jälkeen voisi kertoa siitä, minkälaiset asiat 

nähdään arvokkaina työssä poikkeusaikoina verrattuna niin sanottuihin normaalioloihin. 

Kontrollitutkimuksen tuloksia voisi sitten verrata tutkimustietoon, jonka mukaan epävakaa 

työelämä lisää epävarmuuden ja epätyytyväisyyden tunnetta nuorissa (Aaltonen & Berg 

2018, 6). 

 

7.4 Oman oppimisen arviointi 

Tutkimuksen aihe valikoitui tutkijan omasta kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Kyseessä ei 

ole ensimmäinen Z-sukupolveen tai matkailualaan kohdistuva tutkimus, mutta koin mie-

lenkiintoiseksi rajaukseksi tutkia Z-sukupolvea ja matkailualaa yhdessä, erityisesti muun 

muassa matkailualaan vahvasti iskeneen koronapandemian myllertäessä. Sukupolventut-

kijat ovat pääasiassa yhtä mieltä yhteiskunnallisen sukupolven määritelmän sisältävän 

ajatuksen siitä, että sukupolven edustajilla on yhteinen vahva nuoruuden kokemus. Z-su-

kupolven edustajat ovat juuri nyt herkässä nuoren aikuisuuden iässä, jolloin tämä avainko-

kemus tyypillisesti koetaan. Voisiko koronapandemia leimata tätä sukupolvea yhtä vah-

vasti kuin Järvensivun, Nikkasen ja Syrjän (2014) ehdottamat öljykriisin sukupolvi ja lama-

ajan sukupolvi leimaavat aikalaisiaan?   

 

Opinnäytetyöprosessi sujui joiltain osin alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta moni 

osa myös muuttui ennen varsinaisen tutkimusprosessin alkua. Tutkimuskysymys, perus-

joukko ja lähestymistapa tarkentuivat vielä suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tutkimus-

prosessin suunnittelun ja aloituksen kannalta olisi ollut parempi, että tutkimuskysymys olisi 

alusta alkaen ollut selkeä, mutta uskon että sen prosessointi vielä suunnitteluvaiheen jäl-

keen oli kuitenkin eduksi itse produktille. Tutkimuskysymyksen tarkennuttua myös tietope-

rustaa oli tarve kehittää ja laajentaa, mikä osaltaan vaikutti suunnitellun aikataulun muut-

tumiseen. Toinen haastavaksi kokemani tekijä aikataulun suhteen oli kokopäivätyön ja 

opinnäytetyöprosessin yhdistäminen, jonka vuoksi produktin arvioitu valmistumisaika siir-

tyi hiukan. Lisäksi kyselytutkimuksen vastausten tilastollinen analysointi oli suuritöisempi 

projekti kuin mitä alun perin olin odottanut – tämä oli hyvin silmiä avaavaa huomata. 
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Opinnäytetyöprosessi oli kaikkiaan todella opettavainen, sillä pääsin syventymään hyvin 

mielenkiintoiseen ja ajankohtaiseen aiheeseen, oppien samalla esimerkiksi pitkäjäntei-

syyttä ja suunnitelmallisuutta. Opin myös tekemään kyselyn tutkimusta varten sekä käyttä-

mään tulosten analysointiin tarvittavia ohjelmia, joita en ollut aiemmin käyttänyt. Omien 

toimintamallien kriittinen tarkastelu oli olennainen osa prosessia ja uskon, että siitä tulee 

olemaan hyötyä myös esimerkiksi jatko-opintoja suunnitellessa. Tulevaisuudessa tavoit-

teeni onkin jatkaa vielä maisterintutkintoon, joten taidot tulevat käyttöön myös käytän-

nössä. Jatko-opintojen osalta vastaaville projekteille tulee suunnitella jo alussa enemmän 

aikaa ja huomioida työn ja arjen yhdistäminen kirjoitusprosessiin.  

 

Oma suuntautumisalani on HR ja esimiestyö ja koen tämän työn palvelevan tarkoitustaan 

myös suuntautumisen mukaisena opinnäytetyönä. Pystyin soveltamaan työssä laajasti op-

pimaani niin liiketaloudesta kuin HR- ja esimiestyöstä. Yleisesti ottaen olen erittäin tyyty-

väinen opinnäytetyöhöni ja uskon onnistuneeni vastaamaan tutkimuskysymyksiini hyvin. 

Näen opinnäytetyön myös olleen mahdollisuus kehittää itseäni ammatillisesti sekä asian-

tuntijana muuttuvassa työelämässä ja myös luoneeni jotain hyödyllistä loppuproduktina. 

Opinnäytetyötä voidaan hyödyntää esimerkiksi perehdytyksessä tai muussa organisaation 

toiminnan kehittämisessä Z-sukupolven edustajien astellessa työelämään.  
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Liitteet 

Liite 1. Kyselylomake 

Sukupuoli 

• Mies 

• Nainen 

• Muu/en halua vastata 
 

Syntymävuosi 

• 1997 

• 1998 

• 1999 

• 2000 

• 2001 

• 2002 

• 2003 

• 2004 
 

Koulutus 

Valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa parhaiten tämänhetkisiä opintojasi 

• Toisen asteen ammatillinen tutkinto 

• Toisen asteen kaksoistutkinto 

• Ammattikorkeakoulututkinto 

• Alempi korkeakoulututkinto 

• Ylempi korkeakoulututkinto 

• Muu 
 

Työkokemuksen määrä 

Työkokemukseksi lasketaan palkkatyö, työharjoittelut sekä yrittäjyys 

• Ei työkokemusta 

• Alle 1 vuotta 

• 1–3 vuotta 

• 4–7 vuotta 

• Yli 7 vuotta 
 

Nykyinen työsuhde 

• En työskentele tällä hetkellä, enkä hae töitä 

• En työskentele tällä hetkellä, mutta haen töitä 

• Olen osa-aikaisessa työsuhteessa 

• Olen kokoaikaisessa työsuhteessa 

• Olen määräaikaisessa työsuhteessa 

• Minulla on useita samanaikaisia työsuhteita 

• Olen yrittäjä 
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Mitä työ sinulle merkitsee? 

Vastausvaihtoehdot: täysin samaa mieltä, samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, eri 

mieltä, täysin eri mieltä 

• Työ on minulle ainoastaan toimeentulon lähde 

• Työ on minulle tapa rahoittaa vapaa-aikaani 

• Työ on minulle mahdollisuus kehittää osaamistani 

• Työ mahdollistaa vaikuttamisen minulle tärkeisiin asioihin 

• Työ on minulla mahdollisuus toteuttaa itseäni 

• Työ parantaa sosiaalista asemaani  

• Työ on minulle tapa ylläpitää sosiaalisia suhteita 

• Työnteko on minulle mahdollisuus verkostoitua 

• Työnteko on merkittävä osa elämääni  

• Minulle on tärkeää tehdä työtä, jonka koen merkitykselliseksi  

• Kokeilen mielelläni erilaisia töitä 

• Työni on merkittävä osa identiteettiäni 

• Työnteko saa minut tuntemaan itseni tärkeäksi 

• Työnteko mahdollistaa unelmieni tavoittelun 

• Työnteko mahdollistaa itsenäisyyteni 

• Työ on mielestäni jokaisen velvollisuus 
 

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle työelämässä? 

Vastausvaihtoehdot: erittäin tärkeää, melko tärkeää, ei merkityksellistä eikä merkitykse-

töntä, ei kovinkaan tärkeää, ei lainkaan tärkeää 

• Koulutusta vastaava työ 

• Toimistotyöaika (esim. 8–16) 

• Vuorotyö 

• Mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja vapaa-aika 

• Työyhteisön monimuotoisuus 

• Joustavuus 

• Selkeät rutiinit 

• Vaihtelevat työtehtävät 

• Vastuulliset työtehtävät 

• Mielekkäät työtehtävät 

• Hyvä esimies 

• Esimiesasema 

• Titteli 

• Työsuhde-edut 

• Moderni työympäristö 

• Hyvä palkka 

• Palkitseminen hyvästä työstä 

• Etätyömahdollisuus 

• Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon 

• Työskentely samalla työnantajalla koko ura 

• Kattava perehdytys 

• Työhyvinvointiin panostaminen 

• Nuorekas työyhteisö 
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Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle työelämässä?  

Vastausvaihtoehdot: erittäin tärkeää, melko tärkeää, ei merkityksellistä eikä merkitykse-

töntä, ei kovinkaan tärkeää, ei lainkaan tärkeää 

• Hyvä yhteishenki 

• Työn itsenäisyys 

• Työskentely tiimissä 

• Työskentely hyvämaineisessa yrityksessä 

• Matala hierarkia 

• Vakaa työpaikka 

• Palautteen saaminen 

• Työn arvostettuus 

• Etenemismahdollisuudet 

• Yrityksen arvot vastaavat omiani 

• Mahdollisuus vaikuttaa omiin tehtäviini 

• Liikkuva työ/mahdollisuus matkustaa työtehtävissä 

• Verkostoitumismahdollisuudet  

• Mahdollisuus hyödyntää luovuutta  

• Avoin ilmapiiri 
 

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle esimiehessä? 

Vastausvaihtoehdot: erittäin tärkeää, melko tärkeää, ei merkityksellistä eikä merkitykse-

töntä, ei kovinkaan tärkeää, ei lainkaan tärkeää 

• Työntekijöiden tasavertainen kohtelu 

• Työntekijöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien huomioiminen 

• Konfliktinratkaisutaidot 

• Joustavuus 

• Ammattitaitoisuus 

• Kaverillisuus 

• Ymmärtäväisyys 

• Vastuun jakaminen 

• Luottamus työntekijöihin 

• Palautteen antaminen 

• Kiinnostunut minusta ja tekemästäni työstä 

• Mahdollisuus kyseenalaistaa tehtyjä päätöksiä 

• Tekee työtä koskevat tavoitteet selviksi  

• Työntekijöiden käytettävissä 

• Kuuntelee ehdotuksia 

• Antaa selkeitä ohjeita  

• Palkitsee hyvästä työstä 

• Motivoi muita 

• Antaa paljon vapauksia 
 

Kuinka paljon uskot seuraavien asioiden vaikuttavan tulevaan työuraasi? 

Vastausvaihtoehdot: erittäin paljon, melko paljon, ei paljon eikä vähän, melko vähän, erit-

täin vähän tai ei yhtään 

• Koulutus 

• Työkokemus 
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• Verkostot 

• Työharjoittelut 

• Suomen taloudellinen tilanne 

• Ilmastonmuutos 

• Geopoliittinen ilmapiiri 

• Sosiaalinen media 

• Kuluttajakäyttäytymisen muutos 

• Pandemiat 

• Väestön ikääntyminen 

• Omat arvot 

• Globalisaatio 

• Oma aktiivisuus 

• Digitalisaatio 

• Työnteon kulttuurin muutos  
 

Millaisia ajatuksia tuleva urasi sinussa herättää?  

Vastausvaihtoehdot: täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 

osittain eri mieltä, täysin eri mieltä 

• Toivon saavani koulutustani vastaavan työn 

• Koulutukseni tarjoaa minulle hyvät valmiudet työelämään 

• Uskon jatkavani opintoja pidemmälle 

• Pelkään jääväni työttömäksi valmistumiseni jälkeen 

• Työelämä tuntuu epävarmalta 

• Uskon eteneväni urallani nopeasti 

• Olen innoissani tulevasta työurastani 

• Hyvä palkka on tärkeämpää kuin mielekkäät työtehtävät 

• Olen harkinnut yrittäjyyttä 


