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This study examines what expectations the Z-generation has of management and
leadership. The study is focused on employees, who are just engaging to working
life the first time and examines the topic from their point of view. The scientific aspect
of the study is, how to improve management and leadership, considering especially
different generations and the general change in management. One purpose of the
study is to bring out analyzed data for conversation about how to manage
employees of Z-generation.

The empirical research aim was to examine how Z-generation generally defines
what good management or leadership is and how they would improve it. Halfstructured theme interview was used as a method in this qualitative case study.

Based on the results of the study it is obvious that management and leadership are
very important for young Z-generation’s employee. According to results, the most
important features of a manager are: is available and reachable, treats employees
fairly and equally, helps solving problems at work together with the employee, keeps
up open conversation about work and values and listens opinions. Young
employees would improve management and leadership according to the typical
values of Z-generation, which emphasizes freedom, customizing, cooperation,
entertainment and speed.
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1. JOHDANTO

Yritysten

toimintaympäristö

on

jatkuvassa

muutoksessa.

Muutosvoimien

puristuksessa yrityksen kilpailukyvyn parantaminen vaatii yhä enemmän. Yritysten
liiketoimintaympäristön näkökulmasta suurimmat muutokset keskittyvät asiakkaiden
erilaistuviin tarpeisiin, kilpailun kansainvälistymiseen kaikilla toimialoilla sekä
digitalisaation vaikutuksiin, jotka näkyvät erityisesti kysynnän ja tarjonnan
uudenlaisena kohtaamisena. Toimintaympäristön muutos vaikuttaa merkittävästi
myös yritysten henkilöstötyöhön. Henkilöstötyön näkökulmasta tarkasteltuna
muutosilmiöt vaikuttavat tällä hetkellä eniten työvoiman saatavuuteen sekä
muuttuviin työelämän odotuksiin. Haasteet työvoiman saatavuudessa lisääntyvät ja
kilpailu hyvästä työvoimasta kiristyy. Työn vaatimukset, tulevan työvoiman
työkuntoisuus ja muuttuneet työelämän odotukset asettavat puolestaan haasteita
johtamiselle. Lisäksi digitalisaatio ja teknologian kehitys haastavat työmarkkinoita
erityisesti osaamistarpeiden ja työn tarjonnan osalta. (S-ryhmä 2019; Sitra 2017)

Hyvää

henkilöstöjohtamista

voidaan

pitää

yhtenä

yrityksen

tärkeimmistä

kilpailutekijöistä. Hyvä henkilöstöjohtaminen voidaan yksinkertaisimmillaan käsittää
tarkoittavan yrityksen liiketoiminnan ja ihmisten toiminnan yhdistämistä niin, että
lopputuloksena yrityksen tuloksentekokyky paranee. (Isopoussu 2017) Hyvän
henkilöstöjohtamisen merkitys korostuu yrityksissä toimintaympäristön muuttuessa
nopeasti. Hyvän henkilöstöjohtamisen merkitystä yritykselle voidaan tarkastella
sekä

vastuullisuuden

että

tuloksellisuuden

näkökulmasta.

Vastuullisuuden

näkökulmasta hyvällä henkilöstöjohtamisella vaikutetaan esimerkiksi nuoren
työntekijän työelämätaitojen kehittymiseen tai tuetaan ikääntyvän työntekijän
työssäjaksamista. Tuloksellisuuden näkökulmasta hyvällä henkilöstöjohtamisella
puolestaan

vaikutetaan

esimerkiksi

työnantajakuvaan,

osaavan

työvoiman

rekrytoimiseen, henkilöstön sitoutuneisuuteen sekä osaamisen kehittymiseen.
(Järnström 2018; Kauhanen 2010)

Hyvän

henkilöstöjohtamisen

mahdollistaa

yrityksen

laadukas

esimiestyö.

Toimintaympäristön muuttuessa työntekijöiden arvot, asenteet, osaaminen ja
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toimintakyky muuttuvat. Esimies kohtaa päivittäin työssään työntekijöidensä
erilaisuuden. Työntekijöiden erilaisuuteen vaikuttaa heidän ikänsä, osaaminen,
kokemus, terveydentila sekä arvot ja asenteet. (Ilmarinen 2008)

Työmarkkinoilla sukupolvenvaihdos on käynnistynyt ja vauhti kiihtyy. Työvoiman
ikääntyminen ja työvoimapula pakottavat yritykset etsimään keinoja, joilla vahvistaa
ja hyödyntää eri-ikäisten työntekijöiden voimavaroja. Aiemmat tutkimukset ovat
osoittaneet, että eri-ikäisten työntekijöiden yksilöllisten taitojen ja lähtökohtien
huomiointi parantaa yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä. Eri-ikäisiä työntekijöitä
arvostavan johtamiskulttuurin on lisäksi havaittu parantavan yritysten vetovoimaa
sekä helpottavan työvoiman saantia. (Ilmarinen 2018) Eri-ikäisten työntekijöiden
johtaminen korostuu lähiesimiestyössä.

Tässä tutkimuksessa käsitellään eri-ikäisten työntekijöiden johtamista. Tutkimus
keskittyy tarkastelemaan aihetta nuorten työntekijöiden johtamisen näkökulmasta.
Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimivat S-ryhmä ja Osuuskauppa Hämeenmaa.
S-ryhmä on suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto. S-ryhmä on
Suomen suurin yksityinen työnantaja. S-ryhmässä työskentelee yli 40 000
työntekijää. Näistä noin 10 000 on nuoria alle 25-vuotiaita työntekijöitä. Vakituisen
työsuhteen lisäksi S-ryhmä työllistää vuosittain tuhansia nuoria työntekijöitä
kesätyöntekijöinä ja kausiapulaisina. (S-ryhmä 2019)

Bassin (1990, 26) mukaan ensimmäisen esimiehen merkitys on erittäin suuri
nuorelle työntekijälle. Hänen mukaansa esimiehen persoona ja lähestymistapa
nuorta työntekijää kohtaan muokkaavat merkittävästi heidän suhtautumista työtä ja
organisaatiota kohtaan. Työelämään tulevien nuorten työntekijöiden odotusten
ymmärtäminen sekä esimiehen ymmärryksen vahvistaminen nuoren sukupolven
johtamisen erityispiirteistä tukee nuoren työelämään kiinnittymistä (Työelämä 2020,
2018).

Nuori Mieli Työssä on S-ryhmän hyvän työelämän kehittämisohjelma. Kolmivuotisen
ohjelman tavoitteena on koota yhteen eri alojen asiantuntijoita ja nuoria työntekijöitä.
Yhteistyöhanke tuottaa tietoa ja työkaluja nuorten työkykyisyyden ja työelämään
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kiinnittymisen tukemiseksi. Nuori mieli työssä -ohjelman avulla S-ryhmä haluaa
kehittää

työelämää

nuorten

näkökulmasta

tavoitteena

tarjota

myönteisiä

ensikokemuksia työelämästä ja tätä kautta varmistaa hyvän työvoiman saanti sekä
ehkäistä nuorten työelämästä syrjäytymistä. (Työelämä 2020, 2018)
”Nuoret tarvitsevat työnantajalta erilaista tukea ja johtamista kuin
ennen. Nuoria kuuntelemalla pystymme sopeuttamaan toimintaamme
muuttuneisiin odotuksiin ja tämän myötä vastaamaan paremmin
nuorten tarpeisiin” -Työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen, SOK.
”Panostamme

vahvasti

etenkin

nuorten

työllistämiseen

ja

perehdyttämiseen työelämään” -Taavi Heikkilä, SOK pääjohtaja

Tämä tutkimus on osa S-ryhmän Nuori mieli työssä -ohjelmaa. Tämän tutkimuksen
tutkimusilmiö on esimiestyö nuoren työntekijän työelämään kiinnittymisen tukena.
Tutkimuksen erityisenä mielenkiinnon kohteena on tarkastella esimiestyön
merkitystä nuorelle työntekijälle sekä nuoren työntekijän odotuksia esimiestyölle
työuran alussa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa toimeksiantajana toimiville
kohdeorganisaatioille S-ryhmälle ja Osuuskauppa Hämeenmaalle selvitys siitä, mitä
nuori työntekijä odottaa esimiestyöltä sekä miten hän kehittäisi esimiestyötä
kohdeorganisaatiossa.

Tutkimus

painottuu

tarkastelemaan

asiaa

erityisesti

työuransa alussa eli työelämään kiinnittymisen vaiheessa olevien työntekijöiden
näkökulmasta.

Tutkimustulosten avulla pyritään ymmärtämään paremmin Z-sukupolven nuorten
työntekijöiden odotuksia esimiestyötä kohtaan sekä vahvistamaan esimiesten
ymmärrystä ja osaamista Z-sukupolven nuorten työntekijöiden johtamiseen liittyen.
Tutkimustulosten avulla saadaan parempi käsitys siitä mitä nuori työntekijä odottaa
esimiestyöltä työuransa alussa. Tutkimus tuottaa myös lisätietoa kohdeyrityksenä
toimivan S-ryhmän ja Osuuskauppa Hämeenmaan omaa esimieskoulutusta ja
johtamisen kehittämistä varten. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa
Osuuskauppa Hämeenmaalle työurajohtamiseen liittyvien toimintamallien ja
toimenpiteiden kehittämisen tueksi. Tutkimuksen tieteellinen mielenkiinto kohdistuu
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erityisesti johtamisen kehittämiseen. Tutkimuksessa johtamista tarkastellaan
sukupolvijohtamisen sekä esimiestyön muutoksen näkökulmasta. Tutkimuksen
tavoitteena on lisäksi lisätä tutkittua tietoa Z-sukupolven johtamiseen liittyen.

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma

Tutkimuksen tutkimuskysymykset on asetettu seuraavasti.

Päätutkimuskysymys:

Mitä Z-sukupolven nuori työntekijä odottaa esimiestyöltä?

Alatutkimuskysymykset:

Millaista on hyvä esimiestyö Z-sukupolven nuoren työntekijän mielestä?

Miten Z-sukupolven nuori työntekijä kehittäisi esimiestyötä?

Tutkimuksen

aiheena

on

Z-sukupolven

nuorten

työntekijöiden

odotukset

esimiestyötä kohtaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä Z-sukupolven nuori
työntekijä odottaa esimiestyöltä. Tutkimus painottuu tarkastelemaan asiaa
erityisesti työuransa alussa eli työelämään kiinnittymisen vaiheessa olevien
työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen päätutkimuskysymykseen vastataan
kahden alakysymyksen avulla. Tutkimuksen ensimmäisen alakysymyksen avulla
pyritään saamaan selville, millaista on hyvä esimiestyö Z-sukupolven nuoren
työntekijän

mielestä.

Kysymykseen

pyritään

vastaamaan

tutkimuksen

empiriaosiossa, jossa Z-sukupolven nuoria työntekijöitä haastattelemalla etsitään
vastausta kysymykseen. Lisäksi kysymykseen etsitään vastausta teoriaosuudessa,
jossa tutustutaan tarkemmin Z-sukupolven nuoren työntekijän avainkokemuksiin,
arvoihin sekä odotuksiin työelämää ja johtamista kohtaan aiemman tutkimustiedon
pohjalta.

Tutkimuksen

kehittämistä.

toinen

alakysymys

Tutkimuskysymykseen

käsittelee

pyritään

esimiestyötä

vastaamaan

ja

sen

tutkimuksen
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empiriaosiossa, jossa Z-sukupolven nuoria työntekijöitä haastattelemalla annetaan
heille mahdollisuus kertoa kehitysehdotuksia esimiestyötä kohtaan. Kysymykseen
etsitään vastausta myös tutkimuksen teoriaosuudessa, jossa tutustutaan tarkemmin
esimiestyöhön ja sen kehitykseen yleisesti sekä tarkemmin ikäjohtamiseen
erityisesti nuoren työntekijän työelämään kiinnittymisen näkökulmasta. Lisäksi
teoriaosuudessa

käsitellään

johtamisodotusten

muodostumista

johtamistyön

kehittämisen näkökulmasta.

1.2 Tutkimuksen rajaukset

Tutkimuksen

aiheena

on

Z-sukupolven

nuorten

työntekijöiden

odotukset

esimiestyötä kohtaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä Z-sukupolven nuori
työntekijä odottaa esimiestyöltä.

Tutkimuksen aiheen ja tavoitteen mukaisesti tässä tutkimuksessa tutkimusaihetta
käsitellään työntekijän näkökulmasta.

Muut näkökulmat kuten esimerkiksi

esimiehen näkökulma rajataan tarkastelusta pois.

Ylikosken (2000, 44) mukaan työntekijän johtamisodotukset muodostuvat
ammatillisten odotusten, johtamistyöhön liittyvien odotusten sekä työyhteisöön
liittyvien odotusten kautta. Tässä tutkimuksessa keskitytään tutkimuksen aiheen ja
tutkimuksen tavoitteen mukaisesti käsittelemään ainoastaan johtamistyöhön liittyviä
odotuksia. Johtamisodotusten muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä tässä
tutkimuksessa huomioidaan ikä, sukupolvi ja työuran vaihe.

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on kehittää esimiestyötä sekä yleisesti että
tarkemmin tutkimuksen kohdeorganisaatiossa. Tässä tutkimuksessa johtamisella
viitataan kokonaisuuteen, joka käsittää sekä asioiden että ihmisten johtamisen.
Johtamista käsitellään tässä tutkimuksessa esimiestyön ja sen kehittämisen
näkökulmasta.
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Johtamista käsitellään tutkimuksessa myös ikäjohtamisen näkökulmasta. Halmeen
(2011, 25-26) mukaan ikäjohtamista voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta.
Yhteiskunnallisesta

näkökulmasta

tarkasteluna

ikäjohtamisessa

korostuvat

eläkekustannusten hallinta sekä muut kansantaloudelliset ongelmat. Työntekijän
näkökulmasta ikäjohtamisen tarkastelu nostaa keskeisinä tekijöinä esiin esimerkiksi
työntekijän työ- ja toimintakykyyn liittyvät asiat sekä työntekijän asenteen
ikääntymistä kohtaan. Organisaation näkökulmasta ikäjohtaminen keskittyy
puolestaan

tarkastelemaan

henkilöstöstrategian

luomista,

esimerkiksi

henkilöstöresurssien

kilpailukyvyn

ylläpitämistä

sekä

hallintaa,
eri-ikäisten

työntekijöiden johtamista. (Halme 2011, 25-26) Tässä tutkimuksessa ikäjohtamista
käsitellään

organisaation

näkökulmasta

keskittyen

nuorten

työntekijöiden

johtamisen ominaispiirteisiin.

Työntekijän työuraa voidaan kuvata esimerkiksi seuraavan luokittelun mukaisesti,
jossa työuran vaiheet ovat: työelämään kiinnittyminen, työn ja muun elämän
yhteensovittaminen,

työkyvyn

muutokset,

työuran

työyhteisössä

eläkkeelle

siirtyminen

(Työterveyslaitos

sekä

tienhaarat,

konkarina

2018).

Tässä

tutkimuksessa tutkimuksen aiheen ja tutkimuksen tavoitteen mukaisesti tarkastelu
rajataan koskemaan ainoastaan työuran vaiheista ensimmäistä eli työelämään
kiinnittymistä.

Sukupolvi käsitteenä ja työelämän sukupolvet esitellään tarkemmin tämän
tutkimuksen luvussa 3. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään Järvensivun ja Syrjän
(2014) suomalaisen työelämän sukupolvet-määritelmää. Tutkimuksen aiheen ja
tutkimuksen tavoitteen mukaisesti tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan
ainoastaan Z-sukupolvea ja muut sukupolvet rajataan tarkastelun ulkopuolelle.
Tutkimuksen teoriaosan Z-sukupolvea käsittelevässä luvussa Z-sukupolveen
ymmärretään kuuluvan kaikki vuoden 1991 jälkeen syntyneet henkilöt. Tutkimuksen
empiriaosassa puolestaan tutkitaan juuri työelämään siirtyneiden työntekijöiden
odotuksia esimiestyötä kohtaan. Tutkimusta varten haastatellut nuoret työntekijät
ovat syntyneet vuosien 1998-2000 välillä eli kuuluvat Järvensivun ja Syrjän (2014)
määritelmän mukaisesti Z-sukupolveen.
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1.3 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu

Tämä tutkimus toteutetaan laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä.
Laadullisen tutkimusmenetelmän käyttö mahdollistaa tutkimusaiheen tutkimisen
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi et al. 2009, 161). Laadullisen
tutkimusmenetelmän valintaan vaikutti tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite.
Tutkimuksen tavoitteena on saada perusteellista ja syvällistä tietoa tutkittavasta
aiheesta. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ymmärtää paremmin tutkimuksen
kohteena olevien nuorten työntekijöiden kokemuksia ja odotuksia tutkittavasta
aiheesta.

Tutkimus

toteutetaan

tapaustutkimuksena,

jossa

keskitytään

kohdeorganisaation nuorten työntekijöiden kokemuksiin tutkimusaiheesta.

Aineistonkeruumetodina käytetään puolistrukturoituja haastatteluja. Sen avulla
varmistetaan riittävän kattava tiedon saanti tutkimuksen tavoitteiden mukaisista
teemoista. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltaville esitetään ennalta
laaditut kysymyssarjat samassa järjestyksessä. Puolistrukturoitu haastattelu
soveltuu tutkimuksiin, joissa halutaan tutkia tarkasti rajattua aihetta syvällisesti
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 56-57).

Haastattelut

toteutetaan

yksilöhaastatteluina.

Haastattelut

tehdään

tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite huomioon ottaen tarkoituksenmukaisesti
valitulle kohdejoukolle.

Saaranen-Kauppisen et al. (2009, 49-50) mukaan

laadullisessa tutkimuksessa on perusteltua käyttää tutkijan kriteerien perusteella
valittua harkinnanvaraista otosta, jonka valintaan vaikuttaa tutkimuksen näkökulma.
Tämän tutkimuksen tutkimuskohteeksi on valittu S-ryhmä ja Osuuskauppa
Hämeenmaa. S-ryhmän ja Osuuskauppa Hämeenmaan työntekijöistä nuoria -alle
25 vuotiaita- on noin neljännes, joka tarkoittaa koko S-ryhmän osalta noin 10 000
työntekijää (S-ryhmä 2018). Nuorten työntekijöiden suuren määrän vuoksi S-ryhmä
kokee nuorten työelämätaitoihin ja työhyvinvointiin vaikuttamisen tärkeäksi
tehtäväkseen. Lisäksi S-ryhmä ja Osuuskauppa Hämeenmaa haluavat nostaa
nuorten työelämätaitoihin ja työkykyisyyteen vaikuttavia ilmiöitä keskusteluun myös
laajemmin.

(Työelämä

2020,

2018)

Tutkimus

toteutetaan

Osuuskauppa
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Hämeenmaan S-market -ketjun toimipaikoissa. S-market -ketjun henkilökunnasta
valitaan haastatteluun 10 henkilöä.

1.4 Keskeiset käsitteet

Tutkimuksen

aiheena

on

Z-sukupolven

nuorten

työntekijöiden

odotukset

esimiestyötä kohtaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä Z-sukupolven nuori
työntekijä odottaa esimiestyöltä.

Tutkimuksen teoreettinen malli pohjautuu Ylikosken (2000) jaotteluun, jossa
johtamisodotusten

katsotaan

muodostuvan

ammatillisista

odotuksista,

johtamistyöhön liittyvistä odotuksista sekä työyhteisöodotuksista.

Tutkimuksen

tavoitteen ja rajausten mukaisesti johtamisodotuksia tarkastellaan tässä työssä
ainoastaan

johtamistyöhön

johtamisodotusten

liittyvien

muodostumiseen

odotusten

näkökulmasta.

vaikuttavat

useat

Työntekijän

tekijät.

Näistä

merkittävimpinä voidaan pitää ikää, sukupolvea ja työuran vaihetta. (Ylikoski 2000,
Pirnes 2003, Kiviranta 2013). Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu
esimiestyöstä

ja

työntekijöiden

johtamisodotuksiin

vaikuttavista

tekijöistä.

Tutkimuksen rajausten mukaisesti johtamisodotuksiin vaikuttavista tekijöistä tässä
tutkimuksessa käsitellään ikää, sukupolvea ja työuran vaihetta. Tutkimuksen
teoreettinen viitekehys on esitetty kuvassa 1. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat:
esimiestyö, ikäjohtaminen, työelämään kiinnittyminen, Z-sukupolvi.

9

Kuva 1. Z-sukupolven nuoren työntekijän johtamisodotuksiin vaikuttavat tekijät

Esimiestyö:

Viitalan (2007, 271-272) määritelmän mukaan henkilö on esimies, jos hänellä on
vähintään yksi alainen, joka raportoi hänelle. Esimiehen tehtävänä on vastata
vastuualueellaan siitä, että hänen oma ja alaisten toiminta tukevat organisaation
päämääriä sekä hänelle osoitetut tavoitteet tulevat täytetyiksi (Viitala 2007, 271–
272).

Yleisesti esimiehet vastaavat pienemmän mittakaavan kokonaisuuksista kuin
johtaja -nimikkeellä toimivat henkilöt. Työtehtävien osalta esimiehen työ on
lähempänä toteuttavaa tasoa kuin johtajan. Aarnikoivun mukaan (2013, 10) johtajan
tehtävä on näyttää suuntaa ja jakaa tehtäviä johdettavilleen. Esimies puolestaan
pilkkoo saadut tehtävät pienempiin osiin ja osallistuu konkreettisesti niiden
toteuttamiseen (Aarnikoivu 2013, 10).

Toinen johtamisen keskustelussa esimiestyötä tarkoittava termi on lähijohtaminen.
Åhmanin (2012, 16) mukaan lähijohtamisessa korostuvat esimiehen ja alaisen
vuorovaikutustaidot ja kyvyt tehdä yhteistyötä.
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Tässä tutkimuksessa termit esimiestyö ja lähijohtaminen ymmärretään siten, että ne
tarkoittavat

ihmisten

johtamiseen

liittyvää

esimiehen

ja

alaisen

välistä

vuorovaikutusta johtamistilanteissa.

Ikäjohtaminen:

Ilmarisen (2006) mukaan ikäjohtaminen on työntekijän iän ja ikään liittyvien
tekijöiden

huomioon

ottamista

päivittäisessä

johtamisessa.

Esimiestyön

näkökulmasta ikäjohtamisen on määritelty olevan erilaisuuden johtamista ja eriikäisten työntekijöiden arvojen yhteensovittamista (Ilmarinen ym. 2003, 166).
Työterveyslaitoksen (2018) mukaan organisaation ikäjohtaminen on töiden
organisointia sekä johtamista, joka huomioi nuorten ja ikääntyvien työntekijöiden
erilaiset johtamistarpeet erityisesti elämänkulun ja työntekijän voimavarojen
näkökulmasta.

Ikäjohtaminen on perinteisesti liitetty ikääntyvien työntekijöiden työkyvystä
huolehtimiseen ja työssä jatkamiseen. Nykyisin ikäjohtamisen katsotaan kattavan
kaikki työuran vaiheet. Laajentunutta näkökulmaa kutsutaan myös termillä
työurajohtaminen. (Wallin 2008) Terminä työurajohtaminen voidaan rinnastaa
ikäjohtamiseen.

Ikäjohtaminen ei ole itsenäinen johtamisoppi. Moilanen (2005, 30) määrittää sen
olevan työvoiman rakenteista nouseva näkökulma henkilöstön johtamiseen.
Esimiestyön näkökulmasta se voidaan määrittää ihmisten johtamiseksi (Ilmarinen
2006, 56). Ikäjohtamisen käsite liittyy myös erilaisuuden ja monimuotoisuuden
johtamiseen. Halmeen (2011, 32) mukaan ikäjohtaminen on johtamistyötä, jonka
avulla pyritään ymmärtämään paremmin erilaisuutta (Halme 2011, 32-34).

Tässä tutkimuksessa ikäjohtamisen katsotaan työurajohtamisen määritelmän
mukaisesti

kattavan

kaikki

työuran

vaiheet.

Esimiestyön

näkökulmasta

ikäjohtaminen on työntekijän iän ja ikään liittyvien tekijöiden huomioon ottamista
päivittäisessä johtamisessa.
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Työelämään kiinnittyminen:

Työelämään

kiinnittyminen

on

yksi

työntekijän

Työterveyslaitoksen (2018) määritelmän mukaisesti

työuran

vaiheista.

työuran vaiheet ovat:

Työelämään kiinnittyminen, työn ja muun elämän yhteensovittaminen, työkyvyn
muutokset, työuran tienhaarat, konkarina työyhteisössä sekä eläkkeelle siirtyminen.

Työelämään kiinnittyminen on työuran vaiheista ensimmäinen. Työterveyslaitos
(2018)

määrittää

työelämään

kiinnittymisen

seuraavasti:

”Työelämään

kiinnittyminen on uuden työntekijän integroimista työympäristöönsä, ammatillisen
identiteetin rakentumista ja tarvittavien tietojen ja kokemuksen hankkimista, jota
odotetaan organisaation täysivaltaiselta ja osaavalta jäseneltä”.

Z-sukupolvi:

Sukupolvi käsitteenä on hyvin monitahoinen ja monimerkityksellinen. Yleisesti
ymmärretään, että sukupolvia muodostuu yhteiskunnan ja ympäristön muutosten
seurauksena.

Sukupolvelle

ikää

tärkeämpi

selittävä

tekijä

on

yhteinen

kokemusperusta. Koulupoulos & Keldsen (2014, 2-3) toteavat, että sukupolven
muodostamisen näkökulmasta syntymäaikaa tärkeämpää on löytää joukko ihmisiä,
joiden toimintamallit sekä käsitykset ovat muodostuneet samanlaisten tiedostettujen
ratkaisuiden pohjalta.

Sukupolvimääritelmiä

on

useita

erilaisia.

Tässä

tutkimuksessa

käytetään

Järvensivun ja Syrjän (2014, 56) määrittelemää suomalaisen työelämän
sukupolvijaottelua. Järvensivu ja Syrjä (2014, 56) määrittelevät suomalaisen
työelämän sukupolvet seuraavasti:
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Suuret ikäluokat s. ennen 1954
Öljykriisin sukupolvi 1955-1964
Hyvinvoinnin sukupolvi 1965-1972
Lamasukupolvi 1973-1979
Y-sukupolvi 1980-1990
Z-sukupolvi 1991-

Järvensivun ja Syrjän (2014) jaottelussa vuoden 1991 jälkeen syntyneet kuuluvat Zsukupolveen. He nimittävät Z-sukupolvea myös suuren globaalin taantuman
sukupolveksi.

1.5 Tutkimuksen rakenne

Tämän tutkimuksen ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimuksen tausta,
tutkimuksen aihe, tutkimuksen tavoite sekä tutkimusongelma. Lisäksi luvussa
esitellään tutkimuksen rajaukset, aiempi tutkimus tutkimusaiheeseen liittyen, sekä
tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu. Ensimmäisen
luvun lopuksi esitellään vielä tutkimuksen keskeiset käsitteet.

Tutkimuksen teoriaosan ensimmäisessä luvussa käsitellään johtamisen tutkimusta
esimiestyön näkökulmasta. Luvun aluksi käsitellään johtamista, johtajuutta ja
esimiestyötä

yleisesti.

Tämän

jälkeen

käsitellään

tarkemmin

eri-ikäisten

työntekijöiden johtamista. Osana eri-ikäisten työntekijöiden johtamisen tarkastelua
keskitytään tutkimaan tarkemmin työntekijän johtamisodotusten muodostumista,
ikäjohtamista sekä työurajohtamista nuoren työntekijän työelämään kiinnittymisen
näkökulmasta. Tutkimuksen teoriaosan toisessa luvussa tutustutaan tarkemmin Zsukupolven nuoreen työntekijään aiemman tutkimustiedon valossa. Luvun aluksi
määritellään sukupolvi käsitteenä ja liitetään Z-sukupolvi osaksi työelämän
sukupolvia. Tämän jälkeen käsitellään tarkemmin Z-sukupolven työntekijän
avainkokemuksia, arvoja ja työeläkäyttäytymistä. Luvun lopuksi käsitellään vielä Zsukupolven johtamiseen liittyviä ominaispiirteitä.
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Tutkimusmenetelmät -luvussa kuvataan tutkimuksen tutkimusprosessin kulku,
tutkimusmenetelmien valinta, aineiston hankinta- ja analysointimenetelmät sekä
tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Lisäksi luvussa esitellään osana S-ryhmän
Nuori Mieli Työssä -ohjelmaa toteutetun nuorten työelämäodotukset -selvityksen
keskeisimmät tulokset nuorten työelämäodotusten ja -valmiuksien sekä nuorten
esimiestyöhön liittyvien kokemusten osalta. Osana nuorten työelämäodotukset selvityksen tuloksia esitellään lyhyesti myös S-ryhmän johtamislupaukset, jotka
luovat perustan johtamiselle sekä sen kehittämiselle S-ryhmässä.

Tutkimustulokset -luvussa esitetään tutkimuksen tulokset tutkimuksen aiheen,
tutkimuksen tavoitteiden sekä tutkimusongelman mukaisesti jaoteltuna. Luvun
aluksi esitellään lyhyesti tutkimuksen kohdeorganisaatioina toimivat S-ryhmä ja
Osuuskauppa Hämeenmaa. Seuraavaksi esitellään tutkimuksen tulokset. Tulosten
esittäminen aloitetaan tarkastelemalla hyvän esimiestyön merkitystä Z-sukupolven
nuorelle työntekijälle. Tämän jälkeen esitellään esimiehen tärkeimmät ominaisuudet
Z-sukupolven nuoren työntekijän mielestä ja lopuksi Z-sukupolven nuoren
työntekijän kehitysehdotukset esimiestyön osalta tutkimuksen kohdeyrityksessä.

Johtopäätökset -luvussa esitetään vastaukset tutkimuksen alussa esiteltyihin
tutkimuskysymyksiin.
käytännössä
tutkimukselle.

sekä

Lisäksi

luvussa

tutkimukseen

esitellään

liittyvät

tulosten

rajoitukset

ja

hyödynnettävyys
ehdotukset

jatko
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2. ESIMIESTYÖ JA ERI-IKÄISET ALAISET

Tämän tutkimuksen teoriaosan ensimmäisessä luvussa käsitellään johtamisen
tutkimusta esimiestyön näkökulmasta. Luvun aluksi käsitellään johtamista,
johtajuutta ja esimiestyötä yleisesti. Tämän jälkeen käsitellään tarkemmin eriikäisten työntekijöiden johtamista. Osana eri-ikäisten työntekijöiden johtamisen
tarkastelua keskitytään tutkimaan tarkemmin työntekijän johtamisodotusten
muodostumista,

ikäjohtamista

sekä

työurajohtamista

nuoren

työntekijän

työelämään kiinnittymisen näkökulmasta. Luvun tavoitteena on muodostaa kuva
esimiehen roolista osana nuoren työntekijän työelämään kiinnittymistä.

2.1 Johtaminen ja lähiesimiestyö

Organisaatioiden johtamista on tutkittu paljon. Johtamista kuvaavat määritelmät
riippuvat tutkimusperinteestä ja tarkastelunäkökulmasta. Niemelän (2014) mukaan
Yulk (2010, 20-21) toteaa, että mitään yleisesti hyväksyttyä tai yksiselitteistä
johtamisen määritelmää ei kuitenkaan ole syntynyt. Johtamista toimintana voidaan
kuvata prosessina. Yukl (2010, 20-21) määrittelee johtamisen olevan prosessi,
jossa

esimies

aineellisia

ja

inhimillisiä

voimavaroja

yhdistelemällä

pyrkii

saavuttavaan etukäteen määritellyt tavoitteet. Johtajuutta voidaan kuvata myös
vaikuttamisprosessina. Vaikuttamisprosessilla tarkoitetaan toimintaa, jossa johtaja
omalla johtajuudellaan saa sekä organisaation että sen jäsenet toimimaan yhteisten
tavoitteiden saavuttamisen eteen (Hersey & Blanchard 1988, 83). Vanhemmissa
johtajuutta käsittelevissä

kirjoissa

ja

tutkimuksissa

johtajuutta

on pidetty

synnynnäisenä ominaisuutena. Pearce et al. (2014) puolestaan toteavat, että
johtajuus on tehtävä, jonka voi opetella ja jossa voi kehittyä.

Johtajan tehtävät on perinteisesti jaettu asioiden johtamiseen sekä ihmisten
johtamiseen (mm. Kotter 1996; Hersey & Blanchard 1988). Kotterin (1996, 22-23)
mukaan asioiden ja tehtävien johtamiseen kuuluvia esimiehen tehtäviä ovat
suunnittelu, organisointi, miehitys, budjetointi, ohjaus ja valvonta. Edellä mainittuihin
tehtäviin sisältyy Kotterin (1996, 22-23) mukaan työntekijöiden tavoitteiden
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asettaminen ja seuranta, palautteen antaminen työntekijöille sekä ongelmien
ratkaiseminen työpaikalla. Asiajohtamisen ajatellaan synnyttävän ennakoitavuutta
ja järjestystä organisaatioon (Kotter 1996, 22-23). ”Leadership” on terminä uudempi
ja sen määrittelyssä ei vallitse organisaatioteoriassa samanlaista yksimielisyyttä
kuin ”management” -termin osalta (Beairsto & Ruohotie 2003, 134). Ihmisten
johtamiseen liittyviä tehtäviä ovat Kotterin (1996, 22) mukaan suunnan näyttäminen,
ihmisten koordinointi, kannustaminen ja inspirointi. Ihmisten johtaminen edellyttää
esimieheltä jatkuvaa keskustelua alaisten kanssa, heidän motivointia ja jatkuvaa
luottamuksen rakentamista. Hyvän ihmisten johtamisen seurauksena työntekijän
ajatellaan sitoutuvan organisaatioon sekä lisäävän yhteistyötä esimiehen ja
työntekijän välillä. Ihmisten johtamiseen kuuluvien prosessien avulla perustetaan
organisaatioita tai sopeutetaan niiden toimintaa tilanteen vaatimalla tavalla.
Yleisesti tämä tapahtuu määrittelemällä organisaation visio, jota yhteistyössä
lähdetään tavoittelemaan. (Kotter 1996, 23; Beairsto 2003, 22)

Johtamistyössä on perinteisesti painotettu asiajohtamista. Työelämä on nykyisin
jatkuvassa muutoksessa. Sen seurauksena ihmisten johtamisen tärkeyttä
korostetaan johtamisessa enemmän kuin aiemmin. Kotterin (1996, 25) mukaan
erityisesti muutosten läpiviennissä korostuu ihmisten hyvä johtaminen. Ihmisten
johtamisen tärkeyden korostamisen taustalla on myös lisääntynyt tietoisuus
henkilöstövoimavarojen merkityksestä yrityksen liiketoiminnan tulokselle (Yukl &
Lepsinger 2005). Ihmisten johtaminen sekä asioiden ja tehtävien johtaminen ovat
molemmat tärkeitä johtajan tehtäviä. Ne myös täydentävät toinen toisiaan
johtamistyössä. Johtamisen tutkimuksen näkökulmasta ainoastaan painotukset ja
näkökulmat asioiden ja ihmisten johtamisen välillä vaihtelevat koulukunnittain. (Yukl
2010, 24) Esimieheltä vaaditaan tänä päivänä osaamista molemmista osa-alueista.
Johtajan tärkein tehtävä on saada organisaatio toimimaan mahdollisimman hyvin ja
saavuttamaan

sille

asetetut

tavoitteet.

Johtamisen

näkökulmasta

tässä

onnistuminen edellyttää onnistumista sekä asia- että henkilöjohtamisessa. (Yukl
2010, 25) Asia- ja ihmisjohtaminen ovat osin ristiriitaisia tehtäviä. Yuklin (2010, 25)
mukaan asiajohtamiseen liittyviä sanoja ovat vakaus, järjestys ja tehokkuus.
Ihmisten johtamiseen puolestaan liittyvät joustavuus, uuden luominen ja
mukautuminen. Kotter (1990) on omassa tutkimuksessaan havainnut, että johtajat
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pystyvät vain harvoin toteuttamaan molempia rooleja vaikuttavasti. Johtajan
ominaisuudet painottuvatkin yleensä enemmän joko asiajohtamiseen tai ihmisten
johtamiseen (Kotter 1990). Tässä tutkimuksessa johtamisella viitataan edellä
kuvatusti johtamisen kokonaisuuteen, joka käsittää sekä asioiden että ihmisten
johtamisen.

Johtamista ei voida myöskään erottaa asiayhteydestä. Kotterin (1990) mukaan
johtajan tarve korostaa työssään asia- tai ihmisjohtamista riippuu ennen kaikkea
tilannetekijöistä. Johtamisen vaatimukset muuttuvat toimintaympäristön muutoksen
mukana. Johtaminen nähdään yhä useammin vuorovaikutuksena esimiehen ja
alaisen välillä. Vuorovaikutuksessa esimieheltä vaadittavat ominaisuudet ja
toimintatyyli ovat tilannesidonnaisia (Manka 2012, 96). Esimiehen tulee joustavasti
sopeutua

erilaisiin

tilanteisiin

johtamistyössä,

hyödyntämällä

erilaisia

johtamistyylejä (Sydänmaanlakka 2003, 81).

Niemelän mukaan (2014) perinteiseen asia- ja ihmisjohtamisen kahtiajakoon on
esitetty myös niiden yhdistämiseen tähtääviä tehtäväkeskeisiä ja muutoskeskeisiä
sekä

ihmissuhdelähtöisiä

johtamisen

malleja.

Niemelän

(2014)

mukaan

transformatiivinen eli uudistava johtaminen on yksi eniten tutkituista moderneista
johtamisteorioista. Sen yksi keskeisimmistä piirteistä on työntekijän sisäisen
motivaation synnyttäminen esimiestyöllä, joka Bassin (1990) mukaan edellyttää
työntekijän yksilöllistä huomioimista.

Perinteinen johtamistutkimus on keskittynyt lähinnä johtajan ominaisuuksiin.
Nykyisin johtamisen yhä useammin ajatellaan olevan vastavuoroinen prosessi
johtajan ja alaisen sekä koko työyhteisön välillä. Mankan (2012, 112) mukaan
johtaminen syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa esimiehen ja alaisen välillä.
Vuorovaikutuksen seurauksena työntekijästä tulee osa johtajuutta ja työntekijän
voidaan katsoa omalla toiminnallaan vaikuttavan osaltaan johtamisen laatuun.
(Manka 2012, 112). Tästä syystä, osana johtamisen kehittämistä, kiinnitetään
nykyisin paljon huomiota myös työntekijöiden alaistaitoihin sekä työyhteisötaitoihin.
Vuorovaikutusta korostavat johtamisteoriat pohjautuvat usein LMX-teoriaan (leadermember exchange). Vuorovaikutusta painottavissa johtamisteorioissa korostetaan
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osapuolten keskinäistä luottamusta, kunnioitusta ja vastavuoroisuutta (Graen & UhlBien 1995).

Johtamisopit kautta historian ilmentävät omaa aikakauttaan ja yhteiskunnan sen
aikaisia arvoja sekä ihmiskäsityksiä. Yleisesti johtamisen painopiste on siirtynyt
organisaation tasolta yksilön paremmin huomioon ottavaan suuntaan (Reikko ym.
2010, 23-24). Moderneissa johtamisteorioissa on paljon yhtäläisyyksiä ja lähinnä
tarkastelunäkökulmat vaihtelevat. Mankan mukaan (2012) modernit johtamisteoriat
korostavat esimerkiksi tunneälyn merkitystä, tietojenkäsittelytaitoja, erilaisuuden
hyödyntämistä johtamistyössä sekä vuorovaikutusta esimiehen ja alaisen välillä.

Yukl (2010, 506-507) on kirjassan listannut kymmenen johtamisen toimintoa, jotka
parantavat organisaation toimintaa. Hänen mukaan johtajan tulee omalla
toiminnallaan auttaa alaisiaan työtehtävien merkityksen löytämisessä ja tulkinnassa
sekä pyrkiä omalla toiminnallaan saamaan työntekijät sitoutumaan yhteisiin
tavoitteisiin ja yrityksen strategiaan. Lisäksi johtajan tulee pyrkiä parantamaan
alaistensa tehtäviin sitoutumista ja myönteistä suhtautumista niitä kohtaan sekä
vahvistaa luottamusta ja yhteistyötä koko työyhteisössä. Johtajan tulee myös omalla
toiminnallaan

auttaa

luomaan

ja

vahvistamaan

työyhteisön

kollektiivista

identiteettiä, organisoida työtehtäviä, koordinoida toimintoja työyhteisössä sekä
rohkaista ja helpottaa yhteistä oppimista organisaatiossa. Lisäksi johtajan tehtävä
on hankkia tarvittavat voimavarat ja tuki tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehittää,
voimaannuttaa ja osallistaa ihmisiä organisaatiossa. Viimeisenä kohtana listallaan
Yukl

(2010,

506-507)

korostaa

johtajan

tehtävänä

edistää

sosiaalista

oikeudenmukaisuutta ja moraalia työyhteisössä. Manka (2012, 112) puolestaan
listaa omassa kirjassaan moderniin johtajuuteen liittyviä esimiehen ominaisuuksia.
Hän nostaa esimiehen tärkeimpinä ominaisuuksina esiin oikeudenmukaisuuden,
tunneälykkyyden,
luotettavuuden.
työntekijöiden

työntekijöiden
Hänen

osallistamisen,

mukaansa

hyvinvoinnista

moderniin

huolehtiminen

myönteisyyden johtaminen. (Manka 2012, 112)

esimerkkinä
johtajuuteen

sekä

älyllinen

olemisen
kuuluu

ja

myös

inspirointi

ja
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Henkilöstövoimavarojen johtamisen (Human Resource Management) tavoitteena
on työntekijän osallistaminen ja sitouttaminen yrityksen tavoitteisiin ja päämääriin
(Moilanen 2005, 10-12; Baptiste 2008). Yleisesti yrityksen henkilöstövoimavarojen
johtamisen periaatteet

vaikuttavat

Henkilöstövoimavarojen

siihen,

johtamisesta

miten organisaatiota

vastaa

johdetaan.

yrityksessä

tavallisesti

henkilöstöhallinto. Sen tehtävä on luoda yrityksen viralliset henkilöstöjohtamisen
käytännöt. Henkilöstövoimavarojen johtamisella huolehditaan, että yrityksellä on
käytössä esimerkiksi riittävästi osaavia ja hyvinvoivia työntekijöitä. Vastuu
inhimillisistä

voimavaroista

ja

niiden

kehittämisestä

on

yrityksen

henkilöstöhallinnolla. (Moilanen 2005, 12-13) Moilasen (2005, 13) mukaan
perinteisesti henkilöstöhallinnolle kuuluvia tehtäviä on kuitenkin nykyisin jaettu yhä
enemmän johtamisen kaikille tasoille eri puolille organisaatiota.

Lähiesimies

on

työnantajan

henkilöstöjohtamiskäytännöt

edustaja

muuttuvat

työntekijöiden
käytännöiksi

suuntaan.

Yrityksen

työntekijöiden

arjessa

lähiesimiesten kautta (Baptiste 2008). Lähiesimiehet vastaavat organisaatiossa
siitä, että sen toiminta on tuloksellista ja yrityksen strategiset linjaukset toteutuvat
arjessa (Reikko ym 2010). Reikon ym. (2010) mukaan lähiesimiehen tulee omassa
toiminnassaan huomioida organisaation linjaukset ja päätöksentekoa ohjaavat
säädökset. Lisäksi esimiehen tulee samanaikaisesti huolehtia henkilöstön
hyvinvoinnista. Esimiehet toimivat viestinvälittäjinä ja toimintaohjeiden tulkkina
organisaation ylimmän johdon ja yksittäisen työntekijän välillä. Lisäksi lähiesimies
toimii

muutostilanteissa

usein

ikävien

toimien

käytännön

toteuttajana.

Lähiesimiehen tärkeimmät ominaisuudet ovat oikeudenmukaisuus sekä suunnitteluja vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutustaitoina korostuvat erityisesti taito kuunnella,
keskustella, jakaa tietoa sekä motivoida. (Reikko ym. 2010, Baptiste 2008)

Tässä tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti lähiesimiestyön kehittämiseen.
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2.2 Eri-ikäisten työntekijöiden johtaminen

2.2.1 Alaisen johtamisodotukset työuran eri vaiheissa

Työntekijät kohdistavat johtamiseen ja esimiestyöhön erilaisia odotuksia työelämän
eri vaiheissa (Pirnes 2003). Ylikosken (2000) mukaan työntekijän johtamisodotukset
muodostuvat ammatillisten, johtamistyöhön liittyvien ja työyhteisöön liittyvien
odotusten kautta. Nuutinen ym. (2013) puolestaan nostavat esiin, että eri-ikäiset
työntekijät jäsentävät hyvää johtamista eri lähtökohdista.

Pirneksen (2003) mukaan ikä on yksi tilannetekijöistä, joka johtamisessa on aina
läsnä. Työntekijän ikä vaikuttaa hänen kehittyneisyysasteeseen eli niin kutsuttuun
työkypsyyteen.

Työkypsyys

koostuu

sekä

ammatillisesta

että

henkisestä

kypsyydestä. Ammatillisen kypsyyden voidaan katsoa olevan pätevyystekijä ja
henkisen kypsyyden halu- ja motivaatiotekijä. Pirneksen (2003, 122-127) mukaan
edellä mainitut valmiudet ovat työntekijöillä eri tasoisia ja ilmenevät erilaisilla tavoilla
työntekijän työuran eri vaiheissa. Kun ikä nähdään kypsymisprosessina, voidaan eri
ikäisten työntekijöiden johtamiseen soveltaa Pirneksen (2003, 122) mukaan
kehitysvaiheajattelua. Kehitysvaiheajattelu perustuu ajatukseen, että erilaiset yksilöt
erilaisissa

tilanteissa

vaativat

erilaista

johtamista

(Pirnes

2003,

126).

Johtamisodotuksiin liittyviä mallinnuksia ovat tehneet mm. Pirnes (2003) ja Ylikoski
(2000). Ylikosken (2010) malli vastaa johtamisodotuksiltaan Pirneksen (2003)
mallinnusta. Niemelän (2014) mukaan Pirneksen (2003) ja Ylikosken (2010)
johtamisodotusten mallinnukset ovat lähinnä teoreettisia tarkasteluja, jotka eivät ota
huomioon esimerkiksi työntekijän yksilöllistä elämänvaihetta. Pirneksen (2003)
mallinnus perustuu viiteen ikäkauteen ja niitä vastaaviin johtamisodotuksiin.
Ikäkaudet ja niitä vastaavat johtamisodotukset on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Johtamisodotukset eri ikäkausina (Pirnes 2003, 126)

Työntekijän johtamisodotukset uusiutuvat työuran edetessä (Kiviranta 2013, 13).
Kivirannan (2010, 13) mukaan työntekijän odotukset johtajuutta kohtaan syntyvät
kuitenkin suurelta osin ensimmäisen työpaikan johtamiskokemusten perusteella.
Vähäisen työkokemuksen vuoksi nuorten työntekijöiden johtamisodotukset ovat
myös yhteneväisemmät kuin kokeneilla työntekijöillä (Kiviranta 2013, 13).

Pesun mukaan (2017) Jian ja Dalisay (2017) toteavat, että keskeinen tekijä
työntekijän johtamiskokemusten kannalta on esimiehen ja työntekijän välille syntyvä
kommunikaation taso.

Kommunikaation taso puolestaan vaikuttaa keskeisesti

työyhteisössä tapahtuvaan toimintaan. Hyvä vuorovaikutussuhde, joka perustuu
avoimeen ja rehelliseen vuorovaikutukseen, luo Voorde et al. (2012) mukaan
johtajan ja työntekijän välille luottamuksen tunteen. Luottamuksen tunteen
rakentuminen johtajan ja työntekijän välille on todettu olevan yksi positiivisten
johtamiskokemusten ja -odotusten kulmakivistä (Voorde et al. 2012). Laadukkaan
vuorovaikutussuhteen on todettu vaikuttavan positiivisesti myös motivaatioon,
työstä suoriutumiseen sekä työhyvinvointiin (Jian, Dalisay 2017).
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Tässä tutkimuksessa johtamisodotusten muodostumista tarkastellaan ainoastaan
johtamistyöhön liittyvien odotusten kautta. Johtamisodotusten muodostumiseen
vaikuttavista tekijöistä tässä tutkimuksessa huomioidaan ikä, sukupolvi ja työuran
vaihe.

2.2.2 Ikäjohtaminen

Ikäjohtaminen on laaja kokonaisuus. Sitä on lähestytty eri tavalla eri tieteenaloilla ja
asiayhteyksissä. Moilasen (2005, 8) mukaan ikäjohtaminen on saanut alkunsa
työkykytutkimuksista. Sen teoreettinen perusta puolestaan muodostuu johtamisen
teorioista (Moilanen 2005, 8, 30). Ilmarisen (2006, 56) mukaan ikäjohtamisen
voidaan määritellä olevan eri-ikäisten johtamista. Se on yksinkertaistettuna iän ja
siihen liittyvien tekijöiden huomioimista päivittäisessä esimiestyössä. Ikäjohtaminen
on perinteisesti liitetty ikääntyvien työntekijöiden työkyvystä huolehtimiseen ja
työssä jaksamiseen. Ikäjohtamisen katsotaan saaneen alkunsa yhteiskunnallisesta
havahtumisesta työvoiman rakenteiden muuttumiseen. Merkittävimpänä tekijänä
tässä muutoksessa on väestön ikääntyminen. (Moilanen 2005, 8; Halme 2005, 8)
Ikäjohtamista on kritisoitu siitä, että se on kohdistunut liian yksipuolisesti ikääntyviin
ja ikääntyneisiin työntekijöihin. Johtamisen näkökulmasta on kuitenkin tärkeää
huomioida kaikki ikäryhmät tasapuolisesti. (Moilanen 2005, 7) Myöhemmin
ikäjohtaminen on laajentunut käsittämään myös muut työuran vaiheet, kuten
työuran alun ja keskivaiheen. Laajentunutta näkökulmaa kutsutaan myös termillä
työurajohtaminen. (Wallin 2008) Terminä työurajohtaminen voidaan rinnastaa
ikäjohtamiseen.

Ikäjohtaminen ei ole itsenäinen johtamisoppi. Moilanen (2005, 30) määrittelee sen
olevan työvoiman rakenteista nouseva näkökulma henkilöstön johtamiseen.
Esimiestyön näkökulmasta ikäjohtaminen on ihmisten johtamista. Ikäjohtaminen
rakentuu kokonaisvaltaiselle ihmiskäsitykselle. Tästä näkökulmasta sen voidaan
katsoa olevan läheisesti yhteydessä modernien johtamisoppien kuten esimerkiksi
transformatiivisen johtamisen kanssa. (Ilmarinen 2006, 56) Ikäjohtamisessa
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korostuvat

transformatiivisen

johtamisen

tavoin

esimiehen

hyvät

vuorovaikutustaidot. Ikäjohtamisen johtamiskäytännöt linkittyvät vahvasti myös
hyviin henkilöstöjohtamisen periaatteisiin. Ikäjohtaminen yhdistetäänkin usein
henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Henkilöstövoimavarojen johtamisessa tulisi
ottaa huomioon henkilöstöryhmien erot (Halme 2005, 13, Ilmarinen 2006).

Halmeen (2011, 25-26) mukaan ikäjohtamista voidaan tarkastella kolmesta eri
näkökulmasta.

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteluna ikäjohtamisessa

korostuvat eläkekustannusten hallinta sekä muut kansantaloudelliset ongelmat.
Työntekijän näkökulmasta ikäjohtamisen tarkastelu nostaa keskeisinä tekijöinä esiin
esimerkiksi työntekijän työ- ja toimintakykyyn liittyvät asiat sekä työntekijän
asenteen ikääntymistä kohtaan. Organisaation näkökulmasta ikäjohtaminen
keskittyy puolestaan tarkastelemaan esimerkiksi henkilöstöresurssien hallintaa,
henkilöstöstrategian

luomista,

kilpailukyvyn

ylläpitämistä

sekä

eri-ikäisten

työntekijöiden johtamista. (Halme 2011, 25-26)

Ikäjohtamisen

käsite

liittyy

kiinteästi

erilaisuuden

ja

monimuotoisuuden

johtamiseen. Halme (2011, 32-34) määrittelee ikäjohtamisen johtamistyöksi, jonka
avulla pyritään ymmärtämään erilaisuutta (Halme 2011, 32-34). Halme (2005)
korostaa, että ikäjohtaminen on erilaisuuden johtamista. Hänen mukaansa ikä on
vain yksi erilaisuuden ilmenemisen muoto. Erilaisuuden johtamisessa korostuvat
yleisesti suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen. Työntekijän arvostaminen
on myös yksi erilaisuuden sekä ikäjohtamisen keskeisistä kulmakivistä (Yukl 2010,
472, Halme 2005, 19).

Ikäjohtaminen tarkoittaa myös työntekijän osaamisen johtamista hänen eri
ikävaiheissaan. Yrityksen osaamisen johtamisen näkökulmasta ikäjohtaminen on
yksi tärkeimmistä työkaluista. Osaamisen johtamisen näkökulmasta ikäjohtaminen
tarkoittaa eri-ikäisten työntekijöiden erityistarpeiden ymmärtämistä sekä eri-ikäisten
työntekijöiden erilaisten osaamisten ymmärtämistä ja hyödyntämistä. (Kiviranta
2010, 24)
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Ikä itsessään ei ole tärkeä asia. Johtamisen kannalta tärkeämpää on osata
huomioida iän lisääntymiseen liittyvä yksilöllisyyden lisääntyminen. Ilmarisen (2006,
62) mukaan työntekijän työsuoritusta arvioitaessa tulisi kiinnittää iän sijaan
enemmän huomiota työntekijän työkokemukseen ja koulutukseen. Työntekijän
osaaminen ja arvot voivat myös vaihdella työelämäkulun eri vaiheissa. Hyvä johtaja
huomio työssään työyhteisön erilaiset yksiköt ja heidän erityispiirteensä. (Pirnes
2003, 122)

Laadukkaan ikäjohtamisen tarve korostuu lähiesimiehen työssä. Käytännön
lähiesimiestyössä ikäjohtamisessa on Ilmarisen (2003, 161) mukaan kyse
yksilöllisyyden tunnistamisesta ja osaamistarpeiden sekä kehittymistarpeiden
oikeanlaisesta kohdistamisesta työuran eri vaiheissa. Eri-ikäisten työntekijöiden
kokemusten huomiointi sekä toiveiden ja tarpeiden kuuntelu edellyttävät esimieheltä
läsnäoloa työyhteisön arjessa sekä heidän työnsä hyvää tuntemusta.

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan ikäjohtamista organisaation
näkökulmasta, keskittyen eri ikäisten työntekijöiden johtamiseen.

2.2.3 Työelämään kiinnittyminen työuran vaiheena

Työurajohtaminen voidaan terminä rinnastaa ikäjohtamiseen. Ikäjohtaminen on
viime vuosina laajentunut käsittämään myös muut työuran vaiheet kuin
ikääntyminen, kuten esimerkiksi työuran alun ja keskivaiheen. Laajentunutta
näkökulmaa kutsutaan termillä työurajohtaminen (Wallin 2008).

Työurajohtaminen pyrkii sovittamaan yhteen työntekijän omat tavoitteet ja työpaikan
työhön liittyvät tavoitteet siten, että se hyödyttää molempia (Toppinen-Tanner
2018).

Työurajohtamisen

lähtökohtana

on

työntekijän

työuran

hallinnan,

itseohjautuvuuden ja omaan työhön liittyvän sisäisen motivaation tukeminen
työuran eri vaiheissa. Työurajohtamista ohjaavat organisaation toimintaan liittyvät
strategiset tavoitteet, jotka asettavat työurajohtamiselle raamit. (Työterveyslaitos
2018) Työntekijöiden työuran hallinnan tukeminen työpaikoilla näyttää kannattavan
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erityisesti uran siirtymävaiheissa, kuten työuralle kiinnittyessä ja muissa
muutostilanteissa (Toppinen-Tanner 2018). Työurajohtamisella pyritään tukemaan
koko organisaation henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia ottamalla päivittäisissä
johtamiskäytännöissä huomioon työntekijöiden työuran vaiheisiin liittyvät yksilölliset
erityispiirteet, tarpeet ja motivaation lähteet sekä tukemalla työntekijöiden omaa
aktiivisuutta (Työterveyslaitos 2018).

Työuran vaiheita voidaan kuvata esimerkiksi alla olevan luokittelun mukaisesti
(Työterveyslaitos 2018), jossa työuran vaiheet ovat: Työelämään kiinnittyminen,
työn ja muun elämän yhteensovittaminen, työkyvyn muutokset, työuran tienhaarat,
konkarina työyhteisössä sekä eläkkeelle siirtyminen.

Kuva 2. Työuran vaiheita (Työterveyslaitos 2018)

Työelämään kiinnittyminen on työuran vaiheista ensimmäinen. Työelämään
kiinnittyminen on uuden työntekijän integroimista työympäristöönsä, ammatillisen
identiteetin rakentumista ja tarvittavien tietojen ja kokemuksen hankkimista, jota
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odotetaan organisaation täysivaltaiselta ja osaavalta jäseneltä. (Työterveyslaitos
2018)

Työuraansa aloittavat nuoret ovat usein elämäntilanteessa, johon liittyy monia
muutoksia sekä työelämässä että sen ulkopuolella. Nuorten työntekijöiden
kiinnittymistä työelämään tukevat esimerkiksi hyvä työyhteisö, mielekäs työ ja
mahdollisuudet uralla etenemiseen. Nuoren työuran alkua voi tukea työpaikalla
monin tavoin. Esimerkiksi hyvällä perehdyttämisellä sekä toimivalla esimies- alais suhteella

on

tutkitusti

positiivinen

vaikutus

onnistuneeseen

työelämään

kiinnittymiseen. Toimivat sosiaaliset suhteet työpaikalla ovat tärkeitä myös työn
oppimiselle ja työssä suoriutumiselle. (Työterveyslaitos 2018)

Tässä tutkimuksessa tarkastelu rajataan koskemaan työuran vaiheista ainoastaan
työelämään

kiinnittymistä

kiinnittymisen tukena.

ja

esimiestyötä

nuoren

työntekijän

työelämään
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3. Z-SUKUPOLVI

Tämän tutkimuksen teoriaosan toisessa luvussa tutustutaan tarkemmin Zsukupolven nuoreen työntekijään aiemman tutkimustiedon valossa. Luvun aluksi
määritellään sukupolvi käsitteenä ja liitetään Z-sukupolvi osaksi työelämän
sukupolvia. Tämän jälkeen käsitellään tarkemmin Z-sukupolven työntekijän
avainkokemuksia, arvoja ja työelämäkäyttäytymistä. Luvun lopuksi käsitellään vielä
Z-sukupolven johtamiseen liittyviä ominaispiirteitä. Luvun tavoitteena on muodostaa
kuva Z-sukupolven nuoren työntekijän työelämäodotuksiin sekä esimiestyötä
koskeviin odotuksiin vaikuttavista avainkokemuksista sekä arvoista. Lisäksi
tavoitteena on aiempaan tutkitustietoon pohjautuen tutustua Z-sukupolven nuoren
työntekijän odotuksiin työelämää ja esimiestyötä kohtaan.

3.1 Sukupolvi käsitteenä

Sukupolvitutkimus on saanut alkunsa 1900-luvun alussa (Järvensivu 2014a, 20).
Sukupolvi käsitteenä on hyvin monitahoinen ja monimerkityksellinen. Sillä on useita
erilaisia

määritelmiä

sukulaisuusjärjestelmän

suomen
osaksi

kielessä.
tai

Sosiologit

suuremmaksi

jakavat

sukupolvet

kokonaisuudeksi,

jolloin

sukupolven katsotaan käsittävän kaikki tietyn aikavälin sisällä syntyneet ihmiset.
(Purhonen 2007, 15-16) Sukupolvi-käsitettä voidaan nykyisin käyttää myös
esimerkiksi teknologiasta puhuttaessa viittamaan laitteiden tai tietoteknisten
ratkaisuiden eri versioihin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sukupolvi -käsitettä
siten, että sukupolvet jaotellaan tietyn aikavälin syntymäajan mukaan.

Tässä tutkimuksessa käytetty sukupolvi -käsite liittää suuren joukon saman ikäisiä
ihmisiä toisiinsa. Purhosen (2007, 15-16) mukaan lähes saman ikäisiä ihmisiä
yhdistää samat yhteiskunnalliset avainkokemukset. Avainkokemukset liitetään
yleensä nuoruuteen tai asioihin, jotka tekevät heistä erilaisia tai erityisiä verrattuna
aikaisempaan sukupolveen. Tätä kutsutaan niin sanotuksi käsitteen sosiologiseksi
eli yhteiskunnalliseksi merkitykseksi. Eurooppalainen sukupolvitutkimus perustuu
yhteiskunnalliseen sukupolvi -käsitteeseen. (Järvensivu 2014a, 19-29)
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Sukupolvia

muodostuu

yhteiskunnan

ja

toimintaympäristön

muutosten

seurauksena. Usein ikää tärkeämpi selittävä tekijä tietylle sukupolvelle on yhteinen
kokemusperusta. Koulupoulos & Keldsen (2014, 2-3) toteavat, että sukupolven
muodostamisen näkökulmasta syntymäaikaa tärkeämpää on löytää joukko ihmisiä,
joiden toimintamallit sekä käsitykset ovat muodostuneet samanlaisten tiedostettujen
ratkaisuiden pohjalta. Suurilla globaaleilla tapahtumilla, kuten esimerkiksi taloudella
lamalla tai sodalla, on vaikutusta ihmisten ajatteluun. Tämän seurauksena samaan
aikaan syntyneille ja nuoruutta eläneille ihmisille on kehittynyt samansuuntaiset
arvot ja odotukset. (Cennamo & Gardner 2008, 892) Tapscottin (2010, 26-29)
mukaan

esimerkiksi

suuret

ikäluokat

kokivat

sodan

jälkeisen

uudelleenrakentamisen ja talouden vahvistumisen. X-sukupolvi puolestaan on
taistellut työpaikoista sekä kokenut laman vaikutukset talouteen. Suomessa
vastaavia avainkokemuksia ovat olleet mm. kaupungistuminen, sotavuodet ja 1990luvun suuri lama (Järvensivu 2014a, 25).

Sukupolven merkittävimpien ja muokkaavimpien avainkokemusten ajatellaan
muodostuvan noin 17-vuoden iässä. Tämä käsitys pohjautuu kehityspsykologiaan
ja työelämäratkaisuiden tekemisen vaiheeseen. Kehityspsykologian mukaan nuori
laajentaa elinympäristöään koulu, koti ja harrastus -akseliltaan noin 16-18
vuotiaana. Elinympäristön laajentumisen seurauksena nuori alkaa ottaa osaa
yhteiskunnallisiin ja globaaleihin tapahtumiin, joilla on suuri merkitys nuoren
kokemusmaailmaan. (Järvensivu 2014a, 26-27)

3.2 Työelämän sukupolvet

Tutkimusten sukupolvimääritelmät perustuvat usein Amerikasta lähtöisin oleviin
määrityksiin.
Amerikkalaiset

Näitä

määrityksiä

sukupolvitutkijat

on

totuttu

lähtevät

käyttämään

liikkeelle

myös

Suomessa.

perhesukupolviajattelusta.

Heidän käyttämansa sukupolvijaottelu sisältää seuraavat sukupolvet: veteraanit,
suuret ikäluokat, X-sukupolvi, Y-sukupolvi sekä Z-sukupolvi. (Järvensivu 2014a, 28)
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Z-sukupolvi on sukupolvista nuorin ja tästä syystä sen määritelmät sekä
ajanjaksorajaukset ovat vähäisimmät. Z-sukupolven aikamääritelmät vaihtelevat
1990-luvun alkupuolelta 2000-luvulle asti. Don Tapscottin (2010, 30) määritelmän
mukaan

Z-sukupolveen

kuuluvat

kaikki

vuoden

1998

jälkeen

syntyneet.

Koulopoulos ja Keldsen (2014) puolestaan määrittävät Z-sukupolven sijoittuvan
syntymävuosien 1995-2005 välille. Amy Glass (2007, 102) toteaa Z-sukupolveen
kuuluvan puolestaan kaikki vuoden 1992 jälkeen syntyneet. Suomalaisesta
sukupolvitutkimuksesta löytyy myös Z-sukupolvelle useita määritelmiä. Pasi Pyöriä
ym. (2013, 197-209) määrittelevät Z-sukupolveen kuuluvan kaikki vuonna 1994 ja
sen jälkeen syntyneet. Tienari ja Piekkari (2011, 13-14) puolestaan määrittelevät Zsukupolveen kuuluvan kaikki vuoden 1990 jälkeen syntyneet. Taloustutkimuksen
tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen (Puttonen, 2012) puolestaan kelpuuttaisi Zsukupolveen vasta 2000-luvulla syntyneet nuoret.

Järvensivun ym. (2014) vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa on ensimmäistä
kertaa laadittu suomalainen sukupolvijaottelu. Järvensivun ja kumppaneiden (2014)
mukaan Amerikasta peräisin oleva sukupolvijaottelu ei sellaisenaan sovellu
suomalaiseen

yhteiskuntaan.

Heidän

mallinsa

on

kehitetty

suomalaisen

työelämätutkimuksen pohjalta ja sen teoreettinen tausta linkittyy talousteoriaan.
Mallin perusajatus on, että joka toinen sukupolvi on varttunut taantumassa ja joka
toinen sukupolvi nousukaudella. Heidän sukupolvijaotteluun liittyy myös käsitys, että
sukupolven ominaispiirteet muuttuvat ihmisten elämänvaiheen mukana (Järvensivu
2014a, 23). Suomalaisen työelämän sukupolvien aaltoteoria on esitelty kuvassa 3.
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Kuva 3. Suomalaisen työelämän sukupolvien aaltoteoria (Järvensivu, Nikkanen &
Syrjä, 2014)

Järvensivun (2014b, 37) mukaan työelämätutkimuksessa on tärkeää tarkastella,
millaisiin sukupolvimäärityksiin tutkimuksen sitoo. Jokaisella yhteiskunnalla on
omanlaisensa historia. Yhteiskunnan historia määrittää ne ajankohdat, joissa
avainkokemukset
vuosimääritykset

syntyvät.
selittyvät

sillä,

Toisistaan
että

poikkeavat

jokaisessa

sukupolvijaottelun

yhteiskunnassa

ihmisten

avainkokemukset ovat erilaisia ja ne ovat tapahtuneet eri aikoihin (Cennamo &
Gardner 2008, 892). Edellä mainituista syistä Suomessa on laadittu oma työelämän
sukupolvien jaottelu, joka pohjautuu Suomen historiaan ja eroaa tästä syystä
amerikkalaisesta sukupolvijaottelusta.

Järvensivu ja Syrjä (2014, 56) määrittelevät suomalaisen työelämän sukupolvet
seuraavasti:
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Suuret ikäluokat s. ennen 1954
Öljykriisin sukupolvi 1955-1964
Hyvinvoinnin sukupolvi 1965-1972
Lamasukupolvi 1973-1979
Y-sukupolvi 1980-1990
Z-sukupolvi 1991-

Järvensivun ja Syrjän (2014) jaottelussa vuoden 1991 jälkeen syntyneet kuuluvat Zsukupolveen. He nimittävät Z-sukupolvea myös suuren globaalin taantuman
sukupolveksi. Z-sukupolven avainkokemuksen muodostaa heidän mukaansa
globaali taantuma, joka alkoi vuonna 2008 (Järvensivu & Syrjä 2014, 56).

Sukupolvien määritelmät ovat hyvin hajanaisia ja erilaisia. Sukupolvikuvaukset
luovat myös hyvin stereotyyppisen kuvan, että kaikki saman ikäiset ihmiset
ajattelisivat ja käyttäytyisivät samalla tavalla. Puttosen (2012) mukaan on hyvä
muistaa, että eri sukupolvet ovat sidoksissa toisiinsa. Sukupolvikäsitteen rajoite on
myös se, että sukupolvet pitävät sisällään hyvin erilaisia ihmisiä. Sukupolvi pitää
sisällään ihmisiä eri yhteiskuntaluokista, eri sukupuolista sekä ylipäätään erilaisia
persoonia. (Järvensivu & Syrjä 2014, 41) On myös väitetty, että sukupolvien välisiä
eroja ei olisi lainkaan (Jorgensen 2003, 48). Suomalaisessa tutkimuksessa on
löydetty myös viitteitä, että Y-sukupolvi ei mullistanutkaan työelämää kuten oli
ennustettu. Tutkimuksen mukaan Y-sukupolvea edustavien nuorten työntekijöiden
työorientaatio ja työn arvostus eivät poikkea merkittävästi edellisistä sukupolvista.
(Pyöriä ym. 2013, 210) Z-sukupolven työntekijöiden tutkimuksen osalta Tienari ja
Piekkari (2011, 19) puolestaan tuovat esiin näkemyksen, että kaikki saman
sukupolven edustajat eivät omaa erityisiä omaa sukupolveaan kuvaavia piirteitä.

Voidaan

siis

todeta,

että

kaikki

ikäluokat

koostuvat

yksilöistä.

Sukupolvitutkimuksissa on kuitenkin löydetty paljon tietyn sukupolven edustajia
yhdistäviä ja kuvaavia piirteitä. Tästä syystä sukupolvitutkimuksen rajoitukset
huomioiden

on

kuitenkin

yhtenäisenä joukkona.

perusteltua

tarkastella

Z-sukupolvea

tarkemmin
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Tässä tutkimuksessa määrittelen Z-sukupolven Järvensivun ja Syrjän (2014)
jaottelun mukaisesti käsittämään kaikki vuoden 1991 jälkeen syntyneet henkilöt.

3.3 Z-sukupolven työntekijän avainkokemukset ja arvot
”Ymmärtämällä

Z-sukupolven

nuorta

työntekijää

opimme

ymmärtämään

tulevaisuutta ja samalla meillä on mahdollisuus käsittää miten yhteiskuntamme tulisi
muuttua”. (Tapscott 2010, 23). Z-sukupolven toimintatapoja ja käytöstä on opittava
ymmärtämään, mikäli yritykset aikovat pysyä mukana kilpailussa osaavasta
työvoimasta sekä markkinoilla tuotteiden ja palvelujen tarjoajina (Koulupoulos &
Keldsen 2014, 4-5).

Ådenin (2017) mukaan Z-sukupolvi on kasvanut globaalin talouskriisin maailmaan.
Heidän maailmassaan, aiempiin sukupolviin verrattuna, korostuvia piirteitä ovat
kohtuus, varovaisuus, ympäristötietoisuus ja tasa-arvo. Talouskriisi on vaikuttanut
Z-sukupolven maailmankuvaan sekä tapaan suhtautua esimerkiksi työelämään
(Jenkins 2017; Ådén 2017).

Mäen (2018) mukaan Y- ja Z-sukupolvia tutkinut Ryan Jenkins (2017) on todennut,
että Z-sukupolvella on paljon yhteisiä piirteitä edeltävän Y-sukupolven sukupolven
kanssa. Jenkinsin (2017) mukaan molemmat sukupolvet haluavat esimerkiksi
työelämältä merkityksellisyyttä ja teknologialäheisyyttä. Y- ja Z-sukupolven nuorilla
on myös kyky kyseenalaistaa vallitsevia normeja. Molemmat sukupolvet ovat myös
oppineet kyseenalaistamaan vallitsevia käytänteitä ja kehittyneet ajattelemaan
kriittisesti. Tämän on mahdollistanut internetin kehitys ja sen myötä pääsy käsiksi
valtavaan määrään tietoa (Jenkins 2017). Ådenin (2017) mukaan Y-sukupolvi on
kasvanut teknologian maailmaan. Z-sukupolvi sen sijaan on hänen mukaansa
ensimmäinen sukupolvi, joka on syntynyt suoraan teknologian keskelle. Tämän
erilaisuuden myötä heidän odotetaan nostavan teknologiakäsite kokonaan uudelle
tasolle. Z-sukupolvi eroaa aiemmista sukupolvista myös siinä, että heillä ei ole
käsitystä elämästä ilman sosiaalista mediaa. Z-sukupolvi on syntynyt maailmaan,
jossa ihmisillä on jatkuva tarve olla yhteydessä internetiin ja sen välityksellä asioihin
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ja ihmisiin ympäri maailmaa. (Åden 2017) Tienarin & Piekkarin (2011, 14) arvion
mukaan

Z-sukupolvi

tulee

viettämään

suuren

osan

elämästään

virtuaalimaailmassa. He myös toteavat, että teknologian avulla Z-sukupolvi tulee
ottamaan aikaisempia sukupolvia aktiivisemmin kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.
Teknologinen maailmankuva on yksi merkittävimmistä Z-sukupolvea yhdistävistä
tekijöistä.

Puttosen (2012) mukaan Z-sukupolvi on kasvanut ympäristössä, jossa jatkuva
taloudellinen kasvu ei ole ollut itsestään selvää. Tämän seurauksena Z-sukupolvelle
on tyypillistä myös ajattelutapa, joka korostaa elämän hidastamista ja esimerkiksi
luomuajattelua. Tästä syystä Z-sukupolven keskuudessa taloudellista ylivaltaa
saatetaan jopa paheksua. (Puttonen 2012) Kasvuympäristöstä johtuen Zsukupolvella todetaan olevan suhteellisen positiivinen käsitys elämästä ja he
suhtautuvat tulevaisuuteen toiveikkaasti. Toisaalta samaan aikaan Z-sukupolven
ajatellaan olevan myös edellisiä sukupolvia skeptisempiä. (Roivainen 2018)
Yleisesti Z-sukupolven todetaan asennoituvan elämään edellistä sukupolvea
realistisemmin. Heidän todetaan olevan myös yrittäjähenkisempiä. (Roivainen
2018; Åden 2017; Jenkins 2017) Z-sukupolven todetaan myös olevan edellisiä
sukupolvia konservatiivisempi. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, miten Z-sukupolven
nuoret kantavat huolta esimerkiksi tasa-arvosta, rasismista sekä ympäristöstä.
(Puttonen 2012, Roivainen 2018)

2000-luvun talous-, yhteiskunta- ja ympäristökriisien voidaan katsoa olevan
Suomessa

Z-sukupolveen

vaikuttaneita

avainkokemuksia.

Z-sukupolven

avainkokemuksen muodostaa Järvensivun ja Syrjän (2014, 56) mukaan globaali
taantuma, joka alkoi vuonna 2008. Z-sukupolvea on nimitetty suuren globaalin
taantuman

sukupolveksi.

poikkeuksellinen

edellisiin

Lisäksi

Z-sukupolven

sukupolviin

suhde

verrattuna.

teknologiaan

Näiden

on

Z-sukupolven

avainkokemusten voidaan katsoa vaikuttavan merkittävästi heidän arvoihinsa ja
asenteisiinsa sekä odotuksiin työelämältä sekä johtamiselta.
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Don Tapscott luettelee kirjassaan Syntynyt digiaikaan (2010) kahdeksan Zsukupolvelle tyypillistä arvoa. Arvot ovat selvinneet hänen teettämässään nuorille
suunnatussa laajassa tutkimuksessa. Arvot on esitelty kuvassa 4.

Kuva 4. Z-sukupolven kahdeksan normia (Tapscott 2010, 88)

Z-sukupolvelle vapaus on itsestään selvä asia. Vapaus tarkoittaa nuorelle
esimerkiksi vapautta valita mitä ostaa ja milloin ostaa sekä vapautta valita työpaikka
ja työaika. (Tapscott 2010, 89-91)

Räätälöinti tarkoittaa Z-sukupolven nuorille mahdollisuutta räätälöidä esimerkiksi
palvelut itselleen sopiviksi (Tapscott 2010, 92-93). Tienari ja Piekkari (2011, 15)
puolestaan kirjoittavat, että Z-sukupolvi haluaa vaikuttaa kaikessa mitä tekevät.
Vaikuttaminen voi heidän mukaansa tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta räätälöidä
puhelimen asetukset tai jokin muu asia itselle mieluisaksi.

Heidän mukaansa
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räätälöinnissä on ennen kaikkea kyse halusta ilmaista itseään. Tapscottiin (2010,
92-93) mukaan myös työtehtävien ja työpaikan odotetaan olevan räätälöitävissä
itsensä näköiseksi.

Tutkiminen ja uteliaisuus ovat Z-sukupolven ominaispiirteitä. Tapscottin (2010, 96)
mukaan tutkiminen voi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan esimerkiksi lähimmän
kahvilan aukiolon tarkastamista internetistä. Laajemmin sen voidaan käsittää
tarkoittavan

myös

esimerkiksi

erilaisten

tietojen

totuusperän

tutkimista.

Organisaatioiden näkökulmasta tutkiminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nuoret
ottavat selvää ja ovat entistä tietoisempi yrityksistä, joissa haluavat työskennellä.
(Tapscott 2010, 96)

Eettisyys on vahva arvo Z-sukupolvelle. Nuoret suosivat rehellisiä ja eettisiä
yrityksiä sekä palveluita. Tiedon hankinnan helppous on lisännyt ja helpottanut
nuorten eettisten valintojen tekemistä. (Tapscott 2010, 97-100)

Yhteistyö on näkyvä arvo Z-sukupolvelle. Tämä näkyy esimerkiksi nuorten tavassa
pelata usean käyttäjän videopelejä tai kommunikoida jatkuvasti eri medioihin
älypuhelimen välityksellä. Nuoret myös esimerkiksi kehittävät tuotteita yhdessä
yritysten kanssa erilaisia digitaalisia alustoja hyödyntäen. (Tapscott 2010, 104-106).

Viihteen merkitys on Z-sukupolven nuorille entistä suuremmassa roolissa. Zsukupolven nuoret odottavat viihteen kuuluvan myös työpaikoille. He haluavat
saada emotionaalista vastinetta ja esimerkiksi sosiaalisen median käyttöä työaikana
nuoret eivät näe mitenkään ongelmallisena. (Tapscott 2010, 107-108)

Nopeus on Z-sukupolvelle olennaista kaikessa mitä tapahtuu. Nuoret ovat tottuneet
saamaan vastauksen internetistä saman tien ja he odottavat sitä myös muilta
ihmisiltä sekä vapaa-ajallaan että töissä. Nuoret myös kommunikoivat mielellään
sähköisten apuvälineiden kautta, sillä he kokevat sen olevan nopeampaa kuin puhe.
Nopeudesta johtuen Z-sukupolven nuori saattaa tuntua työelämässä jopa
kärsimättömältä. (Tapscott 2010, 109-110)
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Z-sukupolvi on kasvatettu keksimisen kulttuuriin ja he ovat luonnostaan erittäin
innovatiivisia (Tapscott 2010, 110-111).

Z-sukupolven edustajiin liitetään paljon odotuksia, mutta myös ennakkoluuloja.
Heitä pidetään yleisesti älykkäinä, nopeina ja paremmin erilaisuutta sietävinä kuin
edelliset sukupolvet (Tapscott 2010, 18). White (2014) puolestaan mainitsee Zsukupolven nuorten olevan ympäristötietoisia, vastuullisia, kohtuullisia kuluttajia
sekä kansainvälisiä vaikuttajia. Z-sukupolven suhtautuminen teknologiaan on
luonnollista ja itsestään selvää. Siinä missä edeltävät sukupolvet ovat kasvaneet
kehittyvän teknologian keskellä, on Z-sukupolvi kasvanut suoraan teknologian
aikaan. (Saarikoski 2014) Z-sukupolvi tunnetaan myös nimellä online-sukupolvi. He
ovat sopeutuneet nopeuteen ja vapauteen sekä toiminnallaan haastavat ja
muuttavat kaikkia nykyajan instituutioita. (Tapscott 2010, 19) Tienari & Piekkari
(2011) kuvaavat ”zetoja” muutoksen moottoreina. Z-sukupolven suurimpana
haasteena

puolestaan

pidetään

heidän

huonoa

keskittymiskykyään

ja

malttamattomuuttaan (Finch 2015).

3.4 Z-sukupolven työntekijä työelämässä

Z-sukupolvi on kasvanut globaalin talouskriisin ympäröivänä. Tätä aikakautta on
leimannut osaltaan myös epävakaat työmarkkinat. Tämä ja edellisessä luvussa
kuvatut muut Z-sukupolven avainkokemukset ja arvot vaikuttavat vahvasti heidän
käyttäytymiseen työelämässä sekä odotuksiin työelämää ja esimiestyötä kohtaan.

Vanhemmat sukupolvet ovat arvottaneet koulutuksen menestyksen takeeksi. Ysukupolven

kohdalla

koulutuksen

ei

nähdä

enää

määrittelevän

yksin

menestysmahdollisuuksia työelämässä. Z-sukupolven osalta koulutuksen nähdään
olevan tärkeä osa elämää. Beall (2017) kuitenkin mainitsee Z-sukupolven
arvostavan myös yrittäjämäistä elämäntapaa, jossa koulutus on vain yksi
mahdollinen tapa menestyä. Z-sukupolven odotetaankin arvostavan aikaisempia
sukupolvia enemmän kokemuksellista elämäntapaa.
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Suurille ikäluokille on perinteisesti ollut tärkeintä turvattu työpaikka. X-sukupolvi
puolestaan on arvostanut työ- ja perhe-elämän tasapainoa. Y-sukupolvelle
työelämän joustavuus on tärkeä asia. Z-sukupolvi puolestaan tulee hakemaan
työelämästä merkityksellisyyttä ja toteuttamaan arvojaan. (Ricoh Europe 2015)
Yleisesti Z-sukupolvi uskoo, että he voivat vaikuttaa työelämään hyvin myönteisesti.
He kokevat tuovansa mukanaan työelämään uusia työtapoja, teknistä osaamista ja
uudenlaista ajattelua (Mills 2015). Samalla he odottavat työpaikan pystyvän
mahdollistamaan näiden odotusten toteutumisen. Z-sukupolvi odottaa työelämältä
erityisesti mukavaa työyhteisöä, mahdollisuutta yhdistää joustavasti työ- ja vapaaaika sekä teknologian hyvää hyödyntämistä. (Mills 2015; Åden 2017; Ricoh Europe
2015)

Z-sukupolven nuoret eivät ole yhtä sitoutuneita työpaikkaansa kuin aiemmat
sukupolvet. Nuoret valitsevat työskentelyalaansa pitkään ja vaihtavat sitä
tarvittaessa herkästi. (Järvensivu & Nikkanen 2014a, 196) He sitoutuvat ennemmin
ystäviin ja itseensä kuin työpaikkaan. Nuoret siirtyvät herkästi kiinnostavien
työtehtävien

perässä.

Z-sukupolven

nuorten

kohdalla

puhutaan

myös

downshiftauksesta tai työnteon kohtuullistamista. Tällä termillä kuvataan nuorten
sitoutumattomuutta työpaikkaan, halua vaihtaa jatkuvasti työtehtäviä tai jättäytyä
jopa kokonaan pois työelämästä. (Tienari & Piekkari 2011, 92-102) Nuoret myös
ottavat aiempaa useammin selvää työnantajista ja työtehtävistä etukäteen sekä
arvioivat ovatko kiinnostuneita työskentelemään kyseisessä organisaatiossa
(Tapscott 2010, 96). Nuoret lähtevät työelämästä herkästi pois tai vaihtavat
työpaikkaa myös silloin kun heidän odotuksensa törmäävät todellisuuteen
esimerkiksi vanhanaikaisten työskentelytapojen tai vanhakantaisen johtamisen
muodossa (Tapscott 2010, 169-170).

Raha on itsessään ollut arvo ja motivaation lähde aikaisemmille sukupolville. Zsukupolven suhde rahaan on erilainen. Z-sukupolven suhde rahaan on hyvin
samanlainen kuin edeltävällä Y-sukupolvella. Rahalla on merkitystä Z-sukupolvelle,
mutta se ei vaikuta samassa mittakaavassa sitoutumisen kokemukseen kuin
aiemmilla sukupolvilla (Tulgan 2009, 14). Z-sukupolvi myös kokee, että työstä
saatavan palkan tulisi määräytyä työn suoritusten mukaan (Tapscott 2010, 90).

37

Mäen (2018) Tulgan (2009, 13) toteaa, että Z-sukupolven motiivi on tehdä
työelämässä merkityksellisiä asioita ja pitää hauskaa.

Z-sukupolvelle on tyypillistä, että he haluavat vaikuttaa kaikessa mitä tekevät
(Tapscott 2015). He ovat kasvaneet maailmaan, jossa start-up -kultturi on
nosteessa ja yrittäjähenkisyyttä arvostetaan. Z-sukupolvi haaveilee itsenäisestä
työstä (Beall 2017). Z-sukupolvella on halu toteuttaa itseään ja tarpeitaan
(Välikangas 2014). Z-sukupolven nuoret työntekijät ovat tietoisia omasta
osaamisestaan sekä mahdollisuuksistaan työelämässä

aiempia sukupolvia

paremmin. He myös odottavat, että työnantajat ottavat heidän osaamisensa
paremmin huomioon. (Tapscott, 2010, 167; Pyöriä ym. 213, 209) Tienari ja Piekkari
(2011, 137) ovat todenneet, että nuoret tekevät vain sellaisia asioita jotka kokevat
mielekkääksi ja kiinnostavaksi.

Z-sukupolvi osaa luontaisesti hyödyntää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia
työelämässä. Ricoh Europen (2015) teettämän tutkimuksen mukaan yritykset,
joissa käytetään aktiivisesti työskentelyä helpottavaa ja tehostavaa teknologiaa,
kiinnostavat työnantajina Z-sukupolven nuoria huomattavasti edeltäviä sukupolvia
enemmän. Z-sukupolven nuori työntekijä kokee, että teknologian avulla hän pystyy
vaikuttamaan aikaan ja paikkaan, jossa työtä tehdään. Lisäksi se mahdollistaa heille
vaivattoman viestinnän ja tiedonhankinnan. Z-sukupolvi hyödyntää teknologiaa
työssään tehokkaasti (Tienari & Piekkari 2011, 18-19). Z-sukupolvi on kasvanut
älylaitteiden keskellä. Åden (2017) mukaan nämä asiat tulevat näkymään
voimakkaasti työelämän toimintakulttuurissa tulevaisuudessa.

Z-sukupolven nuoret työntekijät käyttävät teknologiaa nopeammin kuin aikaisemmat
sukupolvet. Tämä vaikuttaa osaltaan myös heidän käsitykseensä ajasta. Tällä taas
on merkittävä vaikutus viestintään Z-sukupolven nuorten työntekijöiden kanssa. Zsukupolven tapa kommunikoida eroaa merkittävästi aiemmista sukupolvista.
Nuorten viestintä on nopeaa. He odottavat jokaiseen viestiin myös nopeaa
vastausta sekä ystäviltä kuin myös esimieheltä töissä. (Tapscott 2010, 19; Tienari
& Piekkari 2011, 98) Amy Glassin (2007, 101) mukaan yhteydenpito digitaalisin
viestimin on heille niin tyypillistä, että Z-sukupolven nuoret saattavat jopa vierastaa
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kasvokkain tapaamista. Z-sukupolven viestintä tapahtuu pääosin pikaviestimällä ja
sosiaalisen median välityksellä (Åden 2017). Z-sukupolven nuorille on tyypillistä,
että he kykenevät tekemään montaa eri asiaa yhtä aikaa (Tapscott 2010, 123).
Nopeuden sivuvaikutuksena Z-sukupolven nuorista on tullut lyhytjännitteisempiä ja
arvaamattomampia edeltäviin sukupolviin verrattuna (Tienari & Piekkari 2011, 13).

Z-sukupolvelle avoin tiedonjako on itsestään selvä asia. He ovat omaksuneet
ajattelutavan, että informaatio on arvokasta vasta kun se jaetaan. Z-sukupolvi on
myös erittäin verkostoitunut. (Viljakainen 2011, 47-48) Tapscottin (2010, 99)
mukaan Z-sukupolven nuoret odottavat kaiken tiedon olevan avointa ja läpinäkyvää.
He odottavat myös organisaatioiden olevan rehellisiä ja avoimia (Tapscott 2010,
99).

Nuoret työntekijät odottavat työelämältä joustavuutta. Nuoret pitävät itsestään
selvyytenä, että työ- ja vapaa-aika ovat joustavasti yhdistettävissä. (Tapscott 2010,
177) He odottavat mahdollisuuksia etätyöskentelyyn sekä sosiaalisen median
käyttöön työaikana (Tapscott 2010, 110, 182). Z-sukupolven nuori työntekijä vaihtaa
herkästi työpaikkaa, jos työn ja vapaa-ajan yhdistäminen ei onnistu (Cennamo &
Gardner 2008, 903). Nuoret työskentelevät mieluusti yhteistyössä toisten kanssa.
Z-sukupolven nuoret haluavat myös tulla kohdelluksi tasavertaisesti kaikkien
kanssa. (Tapscott 2010, 105) Tämän odotetaan johtavan siihen, että Z-sukupolvi
kyseenalaistaa hierarkkiset organisaatiot. Z-sukupolven nuoret uskovat, että
maailma organisoituu itsestään ja asioita voidaan tehdä itseohjautuvasti (Tienari &
Piekkari 2011, 213). Huomion arvoista on, että yhteistyö voi toteutua myös sähköisiä
viestimiä hyödyntäen (Tapscott 2010, 105). Tapscottin (2010, 19) mukaan Zsukupolvi on innokas oppimaan uutta ja lisäämään tietoa uusista asioista. Nuoret
ovat työntekijöinä innovatiivisia. He ovat halukkaita kehittämään asioita ja luomaan
uutta (Tienari & Piekkari 2011, 62, 77).

Ricoh Europen (2015) tekemän tutkimuksen mukaan Z-sukupolven suuriin
odotuksiin työelämää kohtaan saattaa kätkeytyä suuri riski. Tutkimuksen mukaan
Z-sukupolvi saattaa kokea pettymyksen saapuessaan työelämään, jos heidän
suuret odotusarvot ja työelämän realiteetit eivät kohtaa. Z-sukupolven arvomaailma,
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itsetietoisuus ja tarve toteuttaa itseään tulevat asettamaan haasteen työelämälle
(Mills 2015). Työnantajilla tulee olemaan haasteita sekä tehtävää pystyäkseen
täyttämään Z-sukupolven asettamat odotukset työelämälle. Millsin (2015) mukaan
tämä haaste on kuitenkin selätettävissä, kunhan organisaatiot ja esimiehet ovat
ajoissa valmiina vastaamaan odotuksiin. Huomioimalla Z-sukupolven odotukset
työelämälle, Z-sukupolvesta voi tulla kaikkia aiempia sukupolvia myönteisempi
työelämän sukupolvi (Mills 2015).

Perinteisesti on totuttu, että työnantajat hakevat ensisijaisesti suorittajaa
työtehtävilleen. Tällöin työtekijä joutuu sopeutumaan työnantajan määrittelemiin
ehtoihin. Tulevaisuudessa on tarpeen räätälöidä työtehtäviä yhä enemmän
työntekijän kykyihin ja toiveisiin sopiviksi. Z-sukupolven astuessa entistä laajemmin
työelämään tämän muutoksen ennustetaan voimistuvan. Z-sukupolven saapuminen
työelämään edellyttää työelämältä ja johtamiselta muutosta sekä uudenlaista
lähestymistapaa. Välikangas (2014) ennustaa, että ne yritykset jotka sopeutuvat
muutokseen kaikkein nopeimmin ja parhaiten, tulevat menestymään hyvin
tulevaisuudessa.

3.5 Z-sukupolven työntekijän johtaminen

Johtajuutta on käsitelty kirjallisuudessa ja tutkimuksissa laajasti. Vanhemmissa
johtajuutta käsittelevissä

kirjoissa

ja

tutkimuksissa

johtajuutta

on pidetty

synnynnäisenä ominaisuutena. Nykyisin yleinen käsitys on, että johtajuus on
tehtävä, joka voidaan opetella ja jossa voi kehittyä. Tämän tutkimuksen
lähtökohtana on ajatus, että johtajuus on tehtävä, jota voidaan opetella ja jossa
voidaan kehittyä.

Johtaminen on historian saatossa perustunut hierarkioille, ohjeistamiselle,
koordinoinnille ja rakenteille. Y-sukupolven on puolestaan sanottu tarvitsevan
johtamista, joka perustuu esimiehen ja työntekijän väliselle kumppanuudelle,
selkeille työn tavoitteille ja kokonaisnäkemykselle työtä kohtaan. Lisäksi Ysukupolven johtamisessa on korostunut palautteen annon ja ihmisläheisen
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johtamisotteen merkitys. (Vesterinen 2011, 128) Seuraavaksi käsitellään Zsukupolven johtamiseen liittyviä ominaispiirteitä aikaisempien tutkimusten valossa.

Bass (1990, 26) on todennut, että nuorelle työntekijälle ensimmäisen esimiehen
merkitys on erittäin suuri. Hänen mukaansa esimiehen persoona ja tapa lähestyä
nuorta työntekijää vaikuttaa merkittävästi nuoren työntekijän suhtautumiseen työtä
ja organisaatiota kohtaan. Esimiehen tehtävä on tunnistaa mikä nuorta työntekijää
motivoi ja johtaa työntekijää hänen odottamallaan tavalla (Bass 1990, 26; Weyland
2011, 444). Menestyvä johtaja tunnistaa eri-ikäisten työntekijöiden erilaiset tarpeet
ja kykenee vastaamaan niihin (Pearce et al. 2014).

Yleisesti voidaan todeta, että nuoret sukupolvet vaativat organisaatioilta,
esimieheltä ja johtamiselta aiempia sukupolvia enemmän (Vesterinen 2011, 123125) Esimiehen tehtävä ja vastuu on tunnistaa mikä nuorta työntekijää motivoi ja
toteuttaa omaa johtamistaan sen mukaisesti (Weyland 2011, 444). Esimiehen
tavoitteena on tuoda työntekijöistä heidän vahvuutensa esiin. Z-sukupolven nuoren
työntekijän kohdalla arvostus esimiestä kohtaan syntyy hyvän esimiestyön
seurauksena. Z-sukupolven nuori työntekijä ei anna arvoa pelkälle statukselle tai
iälle itsessään. (Välikangas 2014) Myös Tienari ja Piekkari (2011, 18, 213) toteavat,
että nuori työntekijä ei arvosta ketään vain tittelin takia. He arvostavat esimiestä
vasta silloin, kun arvostukseen on aihetta. Hierarkioiden ennustetaan madaltuvan ja
esimiesten tulee toistuvasti omalla työllään ansaita asemansa työyhteisössä.

Teknologia tulee Z-sukupolven myötä vaikuttamaan voimakkaasti tulevaisuuden
työelämään. Teknologian kehitys tulee haastamaan myös johtamisen ja vaatii
tulevaisuudessa esimiehiltä entistä parempaa teknologian tuntemista ja sen
hyödyntämistä työssä. Teknologia tulee vaikuttamaan johtamisen näkökulmasta
erityisesti viestintäkulttuuriin. Z-sukupolvi kommunikoi eri tavalla kuin aiemmin
sukupolvet.

Z-sukupolvea

luonnehditaan usein

itsekeskeisiksi, ”normaaliin”

kommunikointiin kykenemättömiksi, sosiaalisen median suurkuluttajiksi. (Åden
2017) Kyse on ennen kaikkea heidän tavastaan mieluummin kommunikoida
nopeasti esimerkiksi pikaviestimin ja sosiaalisen median välityksellä kuin soittamalla
tai kasvokkain tapaamalla. Viestintävälineistä videoiden käytön ennustetaan
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lisääntyvän. Z-sukupolven työntekijä kokee, että esimerkiksi videopuhelut ja kokoukset helpottavasti merkittävästi heidän työtään. Yritysten ja esimiesten
tuleekin pitää huoli, että monipuoliset sähköiset välineet ovat osa yrityksen viestintäja toimintakulttuuria. (Åden 2017) Z-sukupolven tavoittaminen haastaa myös
esimiehet suhtautumaan teknologiaan uudella ja ennakkoluulottomalla tavalla.
Saavuttaakseen Z-sukupolven huomion esimiesten tulee hyödyntää työssään yhä
enemmän ja monipuolisemmin teknologiaa.

Z-sukupolvea

tulisi

kuunnella

aidosti

(Välikangas

2014).

Mielipiteiden

ja

kokemusten kysyminen työntekijältä ovat hyviä keinoja sitoutumisen ja merkityksen
luomiseen.

Z-sukupolven

nuoret

odottavat

esimiehen

viestinnän

olevan

vastavuoroista. Viestinnän tulisi rakentua empatialle ja hyödyille kuten esimerkiksi
välittömyys, turvallisuus, personointi ja viihteellisyys (Ricoh Europe 2015). Zsukupolven nuoret odottavat ennen kaikkea vuorovaikutteista johtamista, mikä
huomioi työntekijän henkilökohtaisesti ja kokonaisena ihmisenä, ei pelkästään
työntekijänä.

Z-sukupolvi haluaa välitöntä ja jatkuvaa palautetta työstään (Glass, 2007, 101;
Tapscot 2010, 185). Nuoret itse ovat rohkeita puhumaan asioista suoraan. He
antavat itse palautetta avoimesti ja odottavat sitä myös esimieheltään (Tienari &
Piekkari 2011, 26, 149). Tapscott

(2010, 184-185) viittaa

teoksessaan

tutkimukseen, jonka mukaan nuorista Y- ja Z-sukupolven edustajista 60 % haluaa
esimiehen huomioivan heidät päivittäin ja 35 % haluaa esimiehen ottavan heihin
yhteyttä useasti päivän aikana. Z-sukupolven nuori työntekijä arvostaa vapautta
työssään (Tapscot 2010, 19; Tienari & Piekkari 2011, 36). Nuoret vaativat
esimiestyöltä yksilöllisyyttä ja inhimillisyyttä. Yleisesti he odottavat hyvää johtamista
(Tienari & Piekkari 2011, 97, 277-278). Z-sukupolvi toivoo vapauden lisäksi
valvontaa työpaikoille. He odottavat, että työpaikalla toimitaan yhdessä sovittujen
yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Nuoret työntekijät odottavat, että esimies ottaa
johtajuuden ja käyttää saamaansa työnjohto-oikeutta, mutta mahdollistaa omaaloitteisen, vastuullisen ja aktiivisen toiminnan työyhteisössä. (Tapscott 2009, 177)
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Tapscott (2010) korostaa nuorten kokeilevaa ja leikkivää asennetta. Hänen
mukaansa se näkyy nuorten olemisessa ja käyttäytymisessä niin työelämässä,
koulussa kuin sosiaalisessa mediassakin. Tämä asenne liittyy vahvasti myös
elämysten etsimiseen. Nuoret odottavat myös työelämän olevan viihdyttävää,
leikkimielistä ja positiivisella tavalla kilpailuhenkistä. Tämä asia esimiehen on tärkeä
huomioida myös omassa johtamisessaan. Weylandin (2011, 444) mukaan nuorille
työntekijöille

pitää

antaa

mahdollisuus

kyseenalaistaa

vanhoja

totuttuja

toimintatapoja ja -malleja. Hänen mukaansa organisaatiot kehittyvät, kun nuorille
työntekijöille annetaan mahdollisuus ottaa käyttöön yrityksessä uusi toimintatapoja
ja hyödyntää teknologiaa uudella tavalla.

Yleisesti voidaan todeta, että Z-sukupolven odotukset johtamista kohtaan ovat hyvin
samansuuntaisia kuin aiemmalla Y-sukupolvella. Z-sukupolven avainkokemukset ja
arvot vaikuttavat kuitenkin heidän odotuksiin työelämää sekä esimiestyötä kohtaan.
Nämä odotukset ovat tärkeää huomioida esimiestyötä kehitettäessä. Z-sukupolvi
tulee muokkaamaan johtamista uudenlaiseen suuntaan (Tienari & Piekkari 2011,
22). Johtamisen näkökulmasta avainhaaste tulee olemaan kuinka Z-sukupolvi
johdetaan työelämään aiheuttamatta liikaa motivaatiota tappavia pettymyksiä (Mills
2015).
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimusmenetelmät -luvussa esitellään tutkimuksen kohdeorganisaatio, kuvataan
tutkimuksen tutkimusprosessin kulku, tutkimusmenetelmien valinta, aineiston
hankinta- ja analysointimenetelmät sekä tutkimuksen luotettavuuden arviointi.
Lisäksi luvussa esitellään osana S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelmaa toteutetun
nuorten

työelämäodotukset

työelämäodotusten

ja

-selvityksen

-valmiuksien

sekä

keskeisimmät
nuorten

tulokset

nuorten

esimiestyöhön

liittyvien

kokemusten osalta. Luvussa esitellään myös lyhyesti S-ryhmän johtamislupaukset,
jotka luovat perustan johtamiselle sekä sen kehittämiselle S-ryhmässä. Luvun
tavoitteena

on

muodostaa

lukijalle

kattava

kuva

tutkimusprosessista,

tutkimusmenetelmistä ja niiden valintaperusteista, kuvata tutkimusprosessin kulku
mahdollisimman tarkasti,

arvioida

tutkimuksen

luotettavuutta sekä

kuvata

tarkemmin tutkimuksen vaikuttavia muita tekijöitä.

4.1 Tutkimuksen kohdeorganisaatio

Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimi S-ryhmä ja Osuuskauppa Hämeenmaan.
S-ryhmä on suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto. S-ryhmä
tarjoaa marketkaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan, liikennemyymälä- ja
polttonestekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä rautakaupan palveluita. Sryhmällä on lisäksi autokaupan ja maatalouskaupan toimipaikkoja muutamien
osuuskauppojen alueelta. Lisäksi S-Pankki on osa S-ryhmää. S-ryhmällä on
Suomessa yli 1 600 toimipaikkaa. (S-ryhmä 2019) S-ryhmä muodostuu 20
itsenäisestä alueosuuskaupasta ja niiden omistamasta Suomen Osuuskauppojen
Keskuskunnasta

(SOK).

Näiden

lisäksi

S-ryhmään

kuuluu

kuusi

paikallisosuuskauppaa. Osuuskauppojen verkosto ulottuu koko maahan. Niiden
toiminnassa on vahva alueellinen painotus. S-ryhmän omistavat sen jäsenet eli
asiakasomistajat. (S-ryhmä 2019)

Osuuskauppa Hämeenmaa on yksi S-ryhmään kuuluvista alueosuuskaupoista.
Osuuskauppa Hämeenmaan toimii Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Se on
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vähittäiskaupan sekä majoitus- ja ravitsemiskaupan paikallinen monialayritys, joka
palvelee omistajiaan yli 100 toimipaikassa toimialueensa jokaisessa kunnassa.
Asiakasomistajien määrä vuoden 2018 lopussa oli 164 500. Yritys työllistää 2800
henkilöä, joista noin 1800 työskentelee marketkaupan palveluksessa. Hämeenmaa
on alueensa suurin työllistäjä. Yrityksen myynti v. 2018 oli 1137 miljoonaa euroa.
Hämeenmaa on myynniltään alueensa suurin yritys, joka käyttää tuloksensa
omistajien eli asiakkaidensa rahallisiin etuihin sekä palveluiden ja verkostonsa
kehittämiseen. (Osuuskauppa Hämeenmaa 2019) Yrityksen toiminta-ajatus on
tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen. Yrityksen visio on ylivoimaista hyötyä
ja helppoutta omasta kaupasta. Osuuskauppa Hämeenmaan arvot ovat: toimimme
tuloksellisesti, olemme asiakkaita varten, uudistumme kehittämällä ja oppimalla
sekä toimimme avoimesti ja vastuullisesti. (Osuuskauppa Hämeenmaa 2019)
Osuuskauppa Hämeenmaan market-toimiala koostuu Prisma-, S-market- ja Saleketjuista. Osuuskauppa Hämeenmaan S-market -ketjuun kuuluu 39 myymälää. Smarket -ketju työllistää 900 henkilöä. (Osuuskauppa Hämeenmaa 2019)

4.2 Tutkimusprosessin kulku

Tutkimuksen tekeminen vaatii erilaisten valintojen tekemistä. Tutkimuksen
huolellisella suunnittelulla varmistetaan tutkimuksen johdonmukainen eteneminen.
Tutkimuksen aluksi määritellään tutkimuksen tutkimusaihe. Aiheen valinnan jälkeen
tutkimusaihetta

tarkennetaan

määrittelemällä

tutkimuksen

tavoite

ja

tutkimusongelma. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 8)

Tämän tutkimuksen aihe määriteltiin keväällä 2018. Aiheen valintaan vaikutti sen
ajankohtaisuus sekä tutkijan oma mielenkiinto aihetta kohtaan. Aiheen valinnan
yhteydessä

keskusteltiin

tutkimuksen

tutkimuksen

kohdeorganisaation

kanssa

tavoitteista
sekä

ja

kysyttiin

tutkimusongelmasta
lupa

tutkimuksen

toteuttamiseen. Kesän 2018 aikana määriteltiin tutkimuksen tutkimusongelma ja
kirjoitettiin tutkimussuunnitelma. Laadullinen tutkimus vahvistui tutkimuksen
tutkimusmenetelmäksi tutkimusongelman määrittelyn yhteydessä. Syksyllä 2018
tutkimus eteni aiempaan teoriaan tutustumalla. Tässä yhteydessä myös
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tutkimuksen alkuperäistä aihetta rajattiin. Rajauksilla suljettiin tutkimuksen
ulkopuolelle esimiesten näkökulma aiheeseen ja päätettiin keskittyä ainoastaan
nuorten työntekijöiden johtamisodotusten tarkasteluun. Tutkimus eteni teoreettisen
taustan kirjoittamisella. Aineiston keruu suunniteltiin teoriataustan sekä Nuori Mieli
Työssä -hankkeessa toteutetun Nuorten työelämäodotukset -selvityksen pohjalta
hyödyntäen näitä haastattelurungon muotoilussa ja tutkimustulosten jäsentelyssä.
Nuorten työelämäodotukset -selvitys toteutettiin erillisenä hankkeena ulkopuolisen
tutkimusyrityksen toimesta talvella 2018 ja sen tutkimustulokset valmistuivat
syyskuussa 2018. Tutkimustulosten avulla viimeisteltiin haastattelurunko ja
tarkennettiin

vielä

tämän

tutkimuksen

tutkimusongelmaa.

Haastattelut

ja

aineistoanalyysi saatiin tehtyä suunnitellussa aikataulussa ja ne valmistuivat
helmikuussa

2019.

Aineistoanalyysin

jälkeen

tutkimus

eteni

tulosten

ja

johtopäätösten kirjoittamisella sekä tutkimusraportin viimeistelyllä. Tutkimusraportti
valmistui suunnitellussa aikataulussa huhtikuussa 2019.

4.3 Tutkimusstrategia ja -menetelmät

Tutkimus

toteutettiin

laadullisella

tutkimusmenetelmällä.

Laadullinen

eli

kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä mahdollista aiheen tutkimisen kokonaisvaltaisesti
(Hirsjärvi et al. 2009, 160-161) Laadullisen tutkimusmenetelmän valinta perustui
tutkimusongelmaan, jonka mukaan tutkimuksen tavoite on saada perusteellista ja
syvällistä tietoa tutkittavasta aiheesta. Tutkimuksen tavoitteena oli myös ymmärtää
paremmin tutkimuksen kohteena olevien nuorten työntekijöiden kokemuksia ja
odotuksia tutkimusaiheesta, joka mahdollistuu parhaiten käyttämällä laadullista
tutkimusmenetelmää

Tutkimuksen tutkimustapa valitaan sen perusteella, millaista tietoa tutkimuksella
halutaan saada. Tämä tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tapaustutkimus
soveltuu tutkimukseen, jonka tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja saada
siitä mahdollisimman syvällinen kuvaus (Metsämuuronen 2010, 194). Tässä
tutkimuksessa tutkittiin tutkimuksen kohdeorganisaatiossa työskentelevien nuorten
työntekijöiden kokemuksia tutkimusaiheesta.
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Tapaustutkimuksen tulee muodostaa tietty tarkoin määritelty kokonaisuus
(Saaranen-Kauppinen

&

Puusniekka,

2009,

43).

Tämän

tutkimuksen

tutkimuskokonaisuus muodostui tietystä tarkasti rajatusta tutkimuskohteesta ja
tutkimuskohteessa työskentelevien tarkasti rajattujen henkilöiden mielipiteistä sekä
näkemyksistä tutkimusongelmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten
odotuksia ja kokemuksia esimiestyötä kohtaan kohdeyrityksessä.

4.4 Aineiston hankinta ja analyysi

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin käyttämällä puolistrukturoituja haastatteluja.
Puolistrukturoitu haastattelu soveltuu tutkimukseen, jonka tavoitteena on saada
täsmällistä tietoa tarkasti rajatusta tutkimusaiheesta (Saaranen-Kauppinen &
Puusniekka 2009, 56). Haastattelussa kaikille haastateltaville esitettiin etukäteen
määritellyt kysymyssarjat. Kysymyssarjat esitettiin kaikille haastateltaville samassa
järjestyksessä.

Kysymysten

välissä

haastattelija

esitti

tarpeen

mukaan

lisäkysymyksiä haastateltavalle, jos tämä oli aiheen tarkentamisen kannalta
tarpeellista. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset oli laadittu aiemman
tutkimustiedon

sekä

Nuorten

työelämäodotukset

-selvityksen

pohjalta.

Haastatteluiden toteutuksesta vastasi toinen tutkija, joka oli yhtä perehtynyt
aiheeseen kuin tutkimusraportin kirjoittaja.

Haastattelut

toteutettiin

yksilöhaastatteluina

tarkoituksenmukaisesti

valitulle

kohdejoukolle. Laadullisessa tutkimuksessa tarpeellinen aineistomäärän määrän
arviointi perustuu tutkimuksen sisältöön ja arvioituun työmäärään (SaaranenKauppinen & Puusniekka 2009, 49) Laadullisessa tutkimuksessa haastatteluiden
määrä on tyypillisesti pieni.

Tutkimus toteutettiin Osuuskauppa Hämeenmaan S-market -ketjun toimipaikoissa.
S-market -ketjun henkilökunnasta valittiin haastatteluun 10 henkilöä. Henkilöt
valittiin

haastatteluun

seuraavin

kriteerein:

henkilön

ikä

18-20

vuotta,

haastatteluhetkellä työkokemus vähintään 4 kuukautta, mutta enintään 8 kuukautta
ja henkilö ensimmäistä kertaa työsuhteessa kohdeyritykseen. Haastateltavien
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valintakriteerit

linkittyvät

muodostumiseen

aikaisempaan

vaikuttavista

tutkimustietoon

taustatekijöistä.

Näistä

johtamisodotusten
taustatekijöistä

valintakriteereinä huomioitiin ikä ja työkokemus. Lisäksi yhdeksi valintaperusteeksi
tässä tutkimuksessa nostettiin S-market -ketjun toimipaikka, jossa nuori työntekijä
työskentelee. Haastateltavien valintakriteereihin vaikutti tutkimustavaksi valittu
tapaustutkimus, jossa on olennaista, että tutkimusjoukko muodostaa jonkin tietyn
kokonaisuuden (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 43). Tästä syystä
tutkimus päätettiin toteuttaa vain yhdessä Osuuskauppa Hämeenmaan toimialoista
eli market-toimialla ja sen sisällä yhdessä ketjussa eli S-market -ketjussa. Jotta
tutkimuksella saatiin mahdollisimman kattava kuva työntekijöiden kokemuksista ja
odotuksista esimiestyötä kohtaan kohdeyrityksessä, jokainen haastateltava
työskenteli ketjun eri toimipisteessä ja jokaisella haastateltavalla oli eri esimies,
jonka esimiestyötä hän osana tutkimusta arvioi.

Valinnat haastateltaviksi kutsuttavista tehtiin 18.9.2018, jolloin Osuuskauppa
Hämeenmaan S-market -ketjussa työskenteli 900 henkilöä. Näistä henkilöistä 131
oli iältään 18-20 vuotiaita. Työkokemus ja työsuhteen laatu huomioiden
haastatteluun kutsuttavien kriteerit täytti 51 henkilöä. Lisäksi haluttiin, että kaikki
haastateltavat työskentelevät eri esimiehen alaisuudessa, joka rajasi potentiaalisten
haastateltavien

määräksi

15

henkilöä.

Näille

henkilöille

lähetettiin

kutsu

haastatteluun. Tutkimusta varten haastateltiin näistä 10 henkilöä, jonka jälkeen
todettiin, ettei haastatteluiden jatkaminen tuo enää lisäarvoa tutkimukselle.
Tutkimuksessa haluttiin saada mahdollisimman kattava ymmärrys nuorten
odotuksista ja kokemuksista esimiestyötä kohtaan, jonka vuoksi haastateltavien
määrä oli kohtuullisen suuri.

Ennen

haastattelua

haastateltaville

lähetettiin

kaksi

sähköpostiviestiä.

Ensimmäisessä sähköpostissa kerrottiin tutkimuksesta yleisesti ja haastattelijan
roolista tutkijana. Tämän jälkeen tutkija soitti haastateltaville ja sopi heidän
kanssaan haastatteluajan ja -paikan. Muutama päivä ennen haastattelua
haastateltavalle

lähetettiin

tutkimuksen

haastattelukysymykset

etukäteen

tutustuttavaksi. Samalla heitä pyydettiin valmistautumaan haastatteluun pohtimalla
vastauksia kysymyksiin jo etukäteen. Koska tutkimuksen tekijän roolin lisäksi
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työskentelen lähiesimiesten esimiehenä organisaatiossa, jossa haastattelut
toteutettiin, en osallistunut varsinaisiin haastatteluihin. Haastattelut suoritti toinen
tutkija, joka keräsi samassa haastattelutilaisuudessa aineistoa myös omaa nuorten
työntekijöiden perehdytykseen liittyvää tutkimustaan varten. Aineisto kerättiin
yksilöhaastatteluissa haastateltavien omissa toimipaikoissa ja ne nauhoitettiin
litterointia varten. Haastattelut toteutettiin toimipaikan esimiehen työhuoneessa,
jolla varmistettiin riittävän rauhallinen haastatteluympäristö. Haastatteluajat sovittiin
vähintään viikkoa ennen haastatteluaikaa ja haastattelut pidettiin aina ennen
haastateltavan työvuoron alkua tai heti sen päätyttyä. Tämän avulla varmistettiin
jokaiselle

haastattelulle

riittävän

rauhallinen

hetki,

joka

mahdollisti

sekä

haastateltavan että haastattelijan keskittymisen haastatteluun. Kaikki haastattelut
toteutettiin niissä ajankohdissa, jotka oli ennalta sovittu. Haastattelut toteutettiin
22.10.2018-30.1.2019 välisenä aikana. Haastattelulle varattiin aikaa yksi tunti.
Haastatteluiden todellinen pituus vaihteli 25 minuutin ja 37 minuutin välillä.

Ennen varsinaista haastattelua suoritettiin lyhyt esittäytyminen haastattelijan ja
haastateltavan

kesken.

Haastattelun

alkuun

kerrattiin

ensimmäisessä

sähköpostiviestissä ollut alustus aiheeseen sekä kerrottiin tutkijan roolista ja
aineiston

hyödyntämisestä.

Haastattelun

alussa

haastateltavilta

kysyttiin

taustakysymyksinä ikä, työsuhteen kesto ja työsuhteen laatu. Sen jälkeen
haastattelussa keskusteltiin nuoren työntekijän odotuksista työtä kohtaan sekä
mitkä asiat ovat hänelle yleisesti tärkeitä työssä. Tämän jälkeen keskusteltiin, miten
nykyinen työ on vastannut hänen odotuksiaan. Haastattelun esimiestyöhön
liittyvässä osuudessa keskusteltiin esimiehen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä
siitä mitä nämä ominaisuudet nuorelle konkreettisesti merkitsevät. Lisäksi nuoren
kanssa keskusteltiin, miten yhteistyö esimiehen kanssa on sujunut sekä siitä, kuinka
hänen esimiehensä on onnistunut työssään hänelle tärkeimpien asioiden suhteen.
Lopuksi keskusteltiin kuinka haastateltava kehittäisi esimiestyötä kohdeyrityksessä.
Haastattelut toteutettiin niin, että haastattelutilanteissa siirryttiin joustavasti
tutkimusteemasta toiseen ja tarvittaessa haastateltaville esitettiin täydentäviä
kysymyksiä myös haastattelurungon ulkopuolelta.
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Tämän

tutkimuksen

laadullisen

aineiston

analyysimuotona

käytettiin

sisällönanalyysiä. Sen avulla aineisto järjestettiin tiiviiseen ja selkeään muotoon.
Analyysi

toteutettiin

noudattamalla

aineistolähtöisen

sisällönanalyysin

etenemismallia. Sisällönanalyysin tavoitteena on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä
tiivis kuvaus, joka liittää tulokset tutkittavan ilmiön laajempaan kontekstiin sekä
muihin tutkimustuloksiin samasta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105).
Tutkimusmateriaalin sisällönanalyysin vaiheet on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5. Tutkimuksen tutkimusaineiston analyysi (mukaillen Tuomi & Sarajärvi 2009,
109)

Haastatteluiden

jälkeen

nauhoitteet

litteroitiin.

Tässä

yhteydessä

haastatteluaineistosta poistettiin nimet ja muut yksilöintitiedot anonyymiyden
säilyttämiseksi analysointivaihetta

varten. Litterointi tehtiin

sanatarkasti ja

puhekieltä noudattaen. Tämän jälkeen haastattelut luettiin ja niistä muodostettiin
kokonaiskuva. Kokonaiskuvan muodostumisen jälkeen analysointi päätettiin tehdä
luokittelemalla

vastaukset

teemoittain.

Teemat

pohjautuivat

tutkimuksen
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haastattelurunkoon, mutta mukaan nostettiin myös muita haastatteluaineistosta
esiin nousseita mielenkiintoisia teemoja. Tämän jälkeen aineistosta karsittiin pois
epäolennainen sisältö. Tämän jälkeen olennaisesta sisällöstä poimittiin samaa
tarkoittavia ilmauksia ja järjesteltiin nämä omiin alaluokkiin. Lopuksi alaluokat
järjesteltiin vielä kertaalleen, jotta tutkimustulokset saatiin lopulta järjestyä
tutkimuksen kannalta tarkoituksen mukaisiksi kokonaisuuksiksi.

4.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen toteuttajan tiedot ja tausta ovat
merkityksellisiä arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta. Tutkijan tietoja ja taustaa
esitellessä tulee olla avoin. Tutkijan tulee antava riittävän kattavasti tietoja omasta
tiedekäsityksestä, maailman käsityksestä sekä tieteen hallintaan liittyvistä
kysymyksistä. (Virtanen 2006, 198) Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin
näkökulmasta tutkijan tulee myös kertoa omasta yhteydestään tutkimuksen
kohteena olevaan organisaatioon (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 24).

Tarkoitukseni on tutkijana kuvata avoimesti oma profiiliani tutkijana. Kuvauksen
avulla lukijalla on mahdollisuus saada oikea käsitys tutkimuksen tekemisen
lähtökohdista. Olen työskennellyt tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa
lähiesimiestehtävissä, sekä nykyisessä tehtävässä lähiesimiesten esimiehenä 15
vuoden ajan. Tutkimuskohteen mielenkiintoisuus liittyy ennen kaikkea omaan
mielenkiintooni kehittää lähiesimiesten osaamista sekä valmiuksia työskennellä
vaativassa lähiesimiehen työtehtävässä. Lisäksi kiinnostus aiheeseen perustuu
havaintoihini ja keskusteluihin lähiesimies -alaisteni kanssa nuorten työntekijöiden
erilaisuudesta aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Pohjakoulutukseltani olen
Tradenomi ja suoritan parhaillaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa työn ohessa.
Oman työkokemukseni sekä aikaisempien opintojeni vuoksi minulla oli tutkijana
jonkin verran ennakkokäsityksiä tutkittavasta aiheesta.

Tutkimus on suoritettu omalla työpaikallani. Tutkimusaiheen, tutkimuksen tavoitteen
ja tutkimusongelman olen määritellyt itsenäisesti. Haastateltavien valinnan
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yhteydessä jouduin pohtimaan omaa rooliani tutkijana tutkimuksen luotettavuuden
näkökulmasta. Haastateltaville tulee kertoa rehellisesti tutkimuksen käyttötarkoitus.
Lisäksi tulee varmistaa, että haastateltavien anonyymiys säilyy. (SaaranenKauppinen & Puusniekka 2009, 24). Työskentelen itse tutkimuskohteessa
toimipaikkojen lähiesimiesten esimiehenä. Koska haastatteluun osallistuneet nuoret
työntekijät työskentelivät myyjinä vastuualueeni toimipaikoissa ja arvioivat
haastatteluissa myös oman esimiehensä toimintaa katsoin parhaimmaksi
tutkimuksen luotettavuuden kannalta, että en osallistu itse tutkijana haastatteluihin
mahdollisimman luotettavien ja totuudenmukaisten vastausten varmistamiseksi.
Toisaalta poissaoloni haastattelutilanteista

heikentää

osaltaan tutkimuksen

luotettavuutta. Luotettavuuden parantamiseksi suoritimme ennen varsinaisia
haastatteluita kaksi koehaastattelua yhdessä varsinaiset tutkimushaastattelut
suorittaneen tutkijan kanssa. Näin varmistin, että haastattelun tutkimuskysymyksillä
saadaan vastaus tutkimusongelmaan. Koehaastatteluiden avulla varmistin myös,
että toinen tutkija osaa varsinaisissa tutkimushaastatteluissa esittää tarvittavat
lisäkysymykset tarkemman tiedon saamiseksi. Tutkimusaineistoa analysoidessa
olen pyrkinyt asettamaan itseni tutkijan rooliin ja analysoimaan aineistoa
ulkopuolisin silmin.

Haastatteluiden litterointi on tilattu ulkopuoliselta litterointiin erikoistuneelta
yritykseltä. Litteroinnit on tehty heidän toimestaan antamieni ohjeiden mukaisesti.
Litterointiaineistosta on pyynnöstäni poistettu etukäteen kaikki yksilöintitiedot
haastatelluista. Aineiston analysointi on tehty omalla ajallani. Tutkimusorganisaatio
ei ole vaikuttanut tutkimustulosten analyysiin tai raportointiin. Organisaatiossa ei
myöskään ole, tutkijoita lukuun ottamatta, tiedossa haastatteluihin osallistuneiden
henkilöllisyyttä.

Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty parantamaan antamalla tarkka selostus
tutkimuksen toteuttamisesta. Hirsjärvi et al. (2009, 232) mukaan tutkimuksessa
tulee kuvata tarkasti kaikki tutkimuksen vaiheet. Tutkimuksessa on kerrottava
aineiston keräämisen olosuhteet ja paikat, haastatteluihin käytetty aika, mahdolliset
häiriötekijät ja tutkijan oma itsearviointi haastattelutilanteesta. (Hirsjärvi et. al. 2009,

52

232) Olen kuvannut tutkimuksen toteuttamisen mahdollisimman tarkasti, jotta se
olisi tarvittaessa mahdollista toistaa.

Haastattelun luottamuksellisuuden varmistamiseksi aineistosta on poistettu tekijät,
jotka

voisivat

paljastaa

haastateltujen

työntekijöiden

henkilöllisyyden.

Tutkimustulokset luvussa on käytetty suoria lainauksia haastatteluista. Suorien
lainausten yhteydessä on ilmoitettu haastattelun numero. Tämän avulla kuvataan,
että analyysissä on hyödynnetty laajasti haastatteluaineistoa ja aineistosta on etsitty
yleisiä havaintoja ja teemoja yksittäisten henkilöiden mielipiteiden sijaan.

4.6 Nuorten työelämäodotukset -selvityksen tulokset

Nuori Mieli työssä on S-ryhmän hyvän työelämän kehittämisohjelma. Sen
kohderyhmä

on

S-ryhmässä

työskentelevät

alle

25-vuotiaat

nuoret.

Kehittämisohjelmassa on mukana eri alojen asiantuntijoita sekä yrityksessä
työskenteleviä nuoria työntekijöitä. Hankkeen kesto on kolme vuotta ja sen tarkoitus
on tuottaa tietoa ja työkaluja nuorten työkykyisyyden ja työelämään kiinnittymisen
tukemiseksi. (Työelämä 2020, 2018)

Hankkeen kummina S-ryhmässä toimii Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmä.
Osuuskauppa Hämeenmaan toimii myös tämän tutkimuksen kohdeyrityksenä.
Ohjelman yhteistyökumppanit ovat työeläkeyhtiö Elo, LähiTapiola, Opteam,
Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja
urheiluliitto SAKU ry, Suomen mielenterveysseura, Terveystalo, Työelämä 2020 hanke ja Työterveyslaitos. (Työelämä 2020, 2018)

Nuori mieli työssä -ohjelma koostuu useasta osahankkeesta. Osahankkeiden avulla
tuotetaan konkreettisia työkaluja nuorten työelämätaitojen kehittämiseksi ja
työhyvinvoinnin lisäämiseksi. S-ryhmässä työskentelee yli 40 000 työntekijää. Sryhmän työntekijöistä alle 25-vuotiaita on neljännes eli noin 10 000. Vakituisen
henkilöstön lisäksi S-ryhmä työllistää vuosittain tuhansia nuoria kesätyöntekijöinä ja
kausiapulaisina. S-ryhmä kokee nuorten työelämätaitoihin ja työhyvinvointiin
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vaikuttamisen tärkeäksi tehtäväkseen. Tämän lisäksi S-ryhmä haluaa nostaa
keskusteluun ilmiöitä, jotka vaikuttavat nuorten työelämätaitoihin ja työkykyisyyteen.
(Työelämä 2020, 2018)

S-ryhmän mukaan Nuori mieli työssä -ohjelman tavoitteena on tukea nuorten
työntekijöiden siirtymävaihetta opiskelusta työelämään ja työelämään kiinnittymistä.
Tämän lisäksi ohjelman tavoitteena kehittää nuorten työelämätaitoja ja valmiuksia
työelämässä. Ohjelma pyrkii myös lisäämään organisaation tietoisuutta ja
osaamista työelämään tulevien nuorten odotuksista, motivaatiosta ja valmiuksista
sekä kehittää nuorten itsensä johtamista oman työkykynsä huolehtimisessa ja
työkykyisyyttä tukevien elämäntapojen edistämisessä. Lisäksi ohjelman tavoitteena
on vahvistaa S-ryhmän työnantajakuvaa erityisesti hyvänä ensimmäisenä ja
vastuullisena työnantajana nuorille työntekijöille. (Työelämä 2020, 2018)

S-ryhmä toteutti keväällä 2018 tutkimuksen, jolla selvitettiin, mitä alle 25-vuotiaat
kaupan sekä matkailu- ja ravitsemisalan työntekijät odottavat työelämältä.
Tutkimuksessa kartoitettiin lisäksi nuorten työkykyä ja -hyvinvointia. Tutkimuksen
suunnittelussa

ja

toteutuksessa

kumppanina

olivat

työeläkeyhtiö

Elo

ja

Työterveyslaitos. Nuorten työelämäodotukset -selvitys oli osa S-ryhmän Nuori mieli
työssä -hanketta.

Kyselyn

tavoitteena

oli

selvittää

S-ryhmän

nuorten

työntekijöiden

työelämäodotuksia ja -valmiuksia, nuorten kokemuksia esimiestyöstä ja työyhteisön
toiminnasta sekä nuorten henkilökohtaisia voimavaroja ja hyvinvointia. Sähköinen
kysely oli avoinna 11.1.2018-31.3.2018 ja siihen osallistui 1457 S-ryhmässä
työskentelevää nuorta. Vastanneista 81 % oli naisia ja vastaajien keski-ikä 22
vuotta. Vastaajien työssäoloaika S-ryhmässä oli keskimäärin 2,6 vuotta.

Tässä tutkimuksessa tutkimustulosten käsittelyn rajataan koskemaan nuorten
työelämäodotuksia

sekä

nuorten

kokemuksia

esimiestyöstä.

Nuorten

työelämäodotukset -selvityksen tuloksia on hyödynnetty tämän tutkimuksen
tutkimusaiheen

valinnassa

sekä

tämän

tutkimuksen

tavoitteiden

ja
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tutkimusongelmien määrittelyssä. Lisäksi selvitystä on hyödynnetty tämän
tutkimuksen teemahaastattelurungon laadinnassa.

Tutkimuksen perusteella nuoret arvostavat työssä erityisesti hyvää ja kannustavaa
työyhteisöä, hyvää esimiestyötä sekä mahdollisuuksia työn ja muun elämän
yhteensovittamiseen. Tulokset ovat esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Nuorille tärkeitä asioita työssä (Nuorten työelämädotukset -selvitys
2018)

Kyselyn perusteella nuoret työntekijät kokivat hyvän esimiestyön toiseksi
tärkeimmäksi asiaksi työssä. Tutkimuksen vastanneista 86,2 % piti hyvää
esimiestyötä erittäin tärkeänä asiana työssä.
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Nuorten työelämäodotukset -selvityksessä nuorten työntekijöiden kokemuksia
esimiestyön

osalta

käsiteltiin

S-ryhmän

johtamislupausten

mukaisesti.

Tutkimuksessa nuorelle työntekijälle annettiin mahdollisuus arvioida kokemuksia
esimiestyötä kohtaan yrityksessä, mutta tutkimuksessa ei selvitetty tarkemmin mitkä
näistä esimiestyön osa-alueista ovat nuorelle työntekijälle merkityksellisimpiä tai
miten hän käsittää esimerkiksi lauseen ”esimies on läsnä ja tavoitettavissa”.

S-ryhmässä esimiestyötä ohjaavat S-ryhmän henkilöstötyön strategiset periaatteet.
S-ryhmässä tavoitteena on onnistua jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Tämä
varmistetaan seuraavilla toimenpiteillä: varmistamalla henkilöstön saatavuus ja
osaaminen,

luomalla

työpaikalle

vahva

yhteishenki

ja

edistämällä

työn

merkityksellisyyttä, esimiesten johtamalla alaisiaan S-ryhmän johtamislupausten
mukaisesti sekä tehostamalla ja modernisoimalla työtä digitaalisilla ratkaisuilla.

S-ryhmässä johtamislupaukset ovat osa toiminnan perustaa ja ne pohjautuvat
yrityksen toiminnan tarkoitukseen ja visioon sekä arvoihin. Johtamislupaukset
luovat arvopohjan, joka suuntaa ja yhtenäistää johtamista. Ne ovat periaatteita,
joihin jokainen esimies voi nojata arkipäivän työssään. Ne myös määrittävät kriteerit
johtamiskyvykkyydelle sekä toimivat perustana johtamisen kehittämiselle.

S-ryhmän johtamislupaukset ovat: Uskallan, arvostan ja toteutan.

Uskallan:
-

näytän suunnan ja asetan selkeät tavoitteet

-

uudistun ja uudistan rohkeasti

-

käyn avointa keskustelua sekä onnistumisten että epäonnistumisten hetkellä

-

uskallan avata suuni

-

sallin terveen järjen käytön, myös asiakastilanteissa

Arvostan:
-

kunnioitan toisia

-

huolehdin hyvinvoinnista ja jaksamisesta

-

olen rehellinen ja oikeudenmukainen
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-

luotan ihmisiin, otan ja annan vastuuta

-

rakennan yhteisöllisyyttä

-

mahdollistan ihmisten kasvun

Toteutan:
-

vaadin itseltäni ja muilta

-

olen läsnä ja energisoin arjessa

-

varmistan aikaansaamisen ja tuloksen

-

toimin ja viestin johdonmukaisesti ja selkeästi

-

hoidan sovitut asiat aktiivisesti maaliin

Tutkimustulokset S-ryhmän johtamislupausten mukaisesti tarkasteltuna on esitetty
taulukoissa 3, 4 ja 5.

Taulukko

3.

Nuoren

työntekijän

kokemukset

esimiestyöstä

1.

(nuorten

työelämäodotukset -selvitys 2018)

Arvostuksen osalta esimiestyön erityisiksi vahvuuksiksi nousi kyselyssä esiin
esimiesten

rehellisyys sekä arvostus nuorta

työntekijää

kohtaan.

Eniten

parannettavaa löytyi esimiehen kiinnostuksesta työntekijän terveyttä ja hyvinvointia
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kohtaan sekä kyvyssä auttaa nuorta tunnistamaan omat taitonsa ja vahvuutensa
työssä.

Taulukko

4.

Nuoren

työntekijän

kokemukset

esimiestyöstä

2.

(nuorten

työelämäodotukset -selvitys 2018)

Uskalluksen näkökulmasta tarkasteltuna esimiestyön vahvuuksina esiin nousi
esimiesten uskallus puuttua epäkohtiin sekä avoin keskustelu työhön liittyvistä
asioista. Eniten kehitettävää puolestaan löytyi palautteen antamisesta nuorelle
työntekijälle. Kyselyyn vastanneista vain 27 % kokee saavansa riittävästi palautetta
työstä suoriutumisesta.
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Taulukko

5.

Nuoren

työntekijän

kokemukset

esimiestyöstä

3.

(nuorten

työelämäodotukset -selvitys 2018)

Toteuttamisen näkökulmasta esimiestyön vahvuuksina nousi esiin muun muassa
esimiehen kyky auttaa ratkaisemaan ongelmia työssä sekä läsnäolo ja
tavoitettavuus. Kehittämiskohteena esiin nousee taito varmistaa työn onnistuminen.
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5. TULOKSET

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset tutkimuksen aiheen, tutkimuksen
tavoitteiden sekä tutkimusongelman mukaisesti jaoteltuna Tulosten esittäminen
aloitetaan tarkastelemalla hyvän esimiestyön merkitystä Z-sukupolven nuorelle
työntekijälle. Tämän jälkeen esitellään esimiehen tärkeimmät ominaisuudet Zsukupolven nuoren työntekijän mielestä ja lopuksi Z-sukupolven nuoren työntekijän
kehitysehdotukset esimiestyön osalta tutkimuksen kohdeyrityksessä. Tämän luvun
tavoitteena on muodostaa lukijalle selkeä ja jäsennelty kuva tutkimustuloksista.

5.1 Hyvän esimiestyön merkitys nuorelle työntekijälle

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä Z-sukupolven nuori työntekijä
odottaa esimiestyöltä. Tulosten käsitteleminen aloitetaan selvittämällä, miten tärkeä
asia hyvä esimiestyö on Z-sukupolven nuorelle työntekijälle tutkimuksen
kohdeorganisaatiossa.

Eri ikäiset työntekijät jäsentävät hyvää johtamista eri lähtökohdista ja johtamiseen
sekä esimiestyöhön kohdistuu erilaisia odotuksia työelämän eri vaiheissa (Nuutinen
ym. 2013; Pirnes 2003) Tästä syystä on tärkeää tarkastella, onko esimiestyöllä
ylipäätään mitään merkitystä nuorelle työntekijälle työelämässä.

Aiemmissa Z-sukupolvea käsittelevissä tutkimuksissa esimiestyön tärkeys Zsukupolven nuorelle työntekijälle ei nouse esiin. Aiempien tutkimusten valossa Zsukupolven

nuori

odottaa

työelämältä

erityisesti

mukavaa

työyhteisöä,

mahdollisuutta yhdistää joustavasti työ- ja vapaa-aika sekä teknologian hyvää
hyödyntämistä. (Mills 2015; Åden 2017; Ricoh Europe 2015) Toisaalta esimiestyötä
käsittelevä kirjallisuus korostaa hyvän esimiestyön merkitystä nuorelle työntekijälle.
Esimerkiksi Bass (1990, 26) mainitsee kirjassaan, että nuorelle työntekijälle
esimiehen merkitys on erittäin suuri.
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S-ryhmän teettämän Nuorten työelämäodotukset -selvityksen mukaan hyvä
esimiestyö on nuorille erittäin tärkeä asia työssä. Tutkimuksessa kysyttiin nuorilta
työntekijöiltä mitkä asiat ovat heille tärkeitä työssä. Tärkeimmäksi asiaksi nuoret
nostivat hyvän ja kannustavan työyhteisön. Hyvä esimiestyö oli heille toiseksi
tärkein asia työssä. Kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi tutkimuksessa mainittiin
mahdollisuus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.

Tämän tutkimuksen mukaan hyvä esimiestyö on nuorelle työntekijälle tärkeä asia
työssä. Haastatteluaineistoa analysoitaessa nuorten vastauksista voitiin luokitella
kullekin vastaajalle kolme tärkeintä työhön liittyvää asiaa. Aineiston luokittelu on
esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6. Nuorelle työntekijälle tärkeimmät asiat työssä

Haastatelluista nuorista yhdeksän nosti hyvän esimiestyön tärkeimmäksi tai toiseksi
tärkeimmäksi asiaksi työssä. Ainoastaan yksi haastatelluista ei maininnut
esimiestyötä vastauksissaan lainkaan.

Haastatteluaineiston perusteella hyvä esimiestyö ja kannustava työyhteisö ovat
nuorille tärkeimmät asiat työssä. Niiden jälkeen seuraavaksi tärkeimmäksi asiaksi
nuoret nimesivät mahdollisuuden oppia uusia asioita. Nämä nuorille työntekijöille
kolme tärkeintä asiaa työssä erottuivat haastatteluaineistosta selvästi. Yksittäisiä
mainintoja työssä erityisen tärkeinä asioina sai edellä mainittujen lisäksi työn
joustavuus, työn vaihtelevuus sekä mahdollisuus työn ja muun elämän
yhteensovittamiseen.
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Haastatteluissa esimiestyön merkitystä kuvattiin esimerkiksi seuraavasti:
” Se on kuitenkin se päätyyppi, joka päättää kaikesta. Sitten jos se on
huono niin eihän siitä mitään tuu” (H7)
”Esimies rakentaa pohjan sille koko työnteolle niin et homma toimii”
(H9)
”esimiestyö on kans aika tärkee, sillä lailla että toimii, tiedotussuhde ja
muutenkin sillä lailla että siinä ei oo mitään kitkaa” (H1)

Sen lisäksi, että hyvä esimiestyö nousi haastateltujen nuorten työntekijöiden
mielestä tärkeimmäksi asiaksi työssä, haastateltavat korostivat hyvän esimiestyön
merkitystä myös muiden nuorille työssä tärkeiden asioiden mahdollistajana.
Esimies mainittiin esimerkiksi useaan kertaan keskusteltaessa hyvästä ja
kannustavasta työyhteisöstä sekä mahdollisuudesta oppia uusia asioita töissä. Eli
sen lisäksi, että hyvä esimiestyö itsessään on tärkeä asia nuorelle työntekijälle niin
sen vaikutus myös muihin haastateltaville tärkeisiin asioihin työssä on heidän
mielestään suuri.

5.2 Esimiehen tärkeimmät ominaisuudet nuoren työntekijän silmin

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä Z-sukupolven nuori työntekijä
odottaa esimiestyöltä. Yhtenä keskeisimmistä asioista oli selvittää, millaista on hyvä
esimiestyö Z-sukupolven nuoren työntekijän mielestä. Edellisessä luvussa todettiin,
että tätä tutkimusta varten haastatellut Z-sukupolven nuoret työntekijät pitivät hyvä
esimiestyötä tärkeimpänä asiana työssä. Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia ja menetelmät valittiin sillä tavalla, että ne antavat mahdollisuuden ymmärtää ja saada
syvällinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen erityisenä kiinnostuksen
kohteena oli ymmärtää paremmin tutkimuksen kohteena olevien Z-sukupolven
nuorten työntekijöiden kokemuksia ja odotuksia esimiestyötä kohtaan. Seuraavaksi
käsitellään tarkemmin millaisia ominaisuuksia Z-sukupolven nuori työntekijä
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esimiehellä odottaa olevan ja mitä nämä ominaisuudet heidän mukaan arjen
konkreettisina tekoina tarkoittavat. Tämän tutkimuksen tavoitteen näkökulmasta on
erityisen tärkeä ymmärtää syvällisemmin mitä hyvä esimiestyö Z-sukupolven
nuorelle työntekijälle merkitsee.

Tutkimuksen teoriaosassa mainittiin, että johtamisen vaatimukset muuttuvat
toimintaympäristön muutosten mukana (Sydänmaanlakka 2003, 81). Johtamiseen
ja esimiestyöhön kohdistuu erilaisia odotuksia työelämän eri vaiheissa (Pirnes
2003). Pirneksen (2003) mukaan nuori, työelämässä vielä kokematon, työntekijä
odottaa johtamiselta ohjaavaa perehdyttämistä ja neuvontaa turvallisessa ja
hyväksyvässä ilmapiirissä, jossa kyseenalaistaminen on sallittua. Nuorten
johtamisodotusten katsotaan myös olevan yhtenäisempiä kuin työelämässä jo
kauemmin mukana olleiden työntekijöiden (Kiviranta 2010, 13). Aiemmin
teoriaosuudessa todettiin, että Z-sukupolven avainkokemukset ja arvot poikkeavat
edellisistä sukupolvista. Tämän ennustetaan vaikuttavan myös tapaan, jolla nuoret
suhtautuvat työelämään ja esimiestyöhön. (Jenkins 2017; Åden 2017)

Tätä tutkimusta ennen toteutetussa Nuorten työelämäodotukset -selvityksessä
nuorten kokemuksia esimiestyön osalta käsiteltiin S-ryhmän johtamislupausten
mukaisesti. Tutkimuksessa nuorelle työntekijälle annettiin mahdollisuus arvioida
kokemuksia esimiestyötä kohtaan yrityksessä, mutta tutkimuksessa ei selvitetty
tarkemmin mitkä näistä esimiestyön osa-alueista ovat nuorelle työntekijälle
merkityksellisimpiä tai miten hän käsittää esimerkiksi lauseen esimies on läsnä ja
tavoitettavissa.

Tämän tutkimuksen haastatteluaineistoa analysoitaessa nuorten vastauksista
voitiin

luokitella

kunkin

haastateltavan mielestä

esimiehen viisi tärkeintä

ominaisuutta. Haastatteluaineiston perusteella ominaisuuksia ei kuitenkaan ollut
mahdollista laittaa tärkeysjärjestykseen. Aineiston luokittelu esimiehen tärkeimpien
ominaisuuksien suhteen on esitetty taulukossa 7.
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ESIMIEHEN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10

1
on läsnä ja tavoitettavissa
on läsnä ja tavoitettavissa
antaa riittävästi palautetta työstä suoriutumisesta
on rehellinen
auttaa ratkaisemaan ongelmia työssä
arvostaa sinua ja kuuntelee mielipiteitä
arvostaa sinua ja kuuntelee mielipiteitä
on kiinnostunut terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi
on avoin uusille ideoille ja kehitysehdotuksille
arvostaa sinua ja kuuntelee mielipiteitä
2
On kiinnostunut terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi
toimii johdonmukaisesti
toimii johdonmukaisesti
antaa riittävästi palautetta työstä suoriutumisesta
on läsnä ja tavoitettavissa
kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti
käy avointa keskustelua työhön liittyvistä asioista
on läsnä ja tavoitettavissa
On kiinnostunut terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi
uskaltaa puuttua epäkohtiin tarvittaessa
3
Kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti
auttaa ratkaisemaan ongelmia työssä
on läsnä ja tavoitettavissa
toimii johdonmukaisesti
käy avointa keskustelua työhön liittyvistä asioista
käy avointa keskustelua työhön liittyvistä asioista
Kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti
arvostaa sinua ja kuuntelee mielipiteitäsi
auttaa ratkaisemaan ongelmia työssä
on avoin uusille ideoille ja kehitysehdotuksille
4
uskaltaa puuttua epäkohtiin tarvittaessa
arvostaa sinua ja kuuntelee mielipiteitä
Kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti
kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti
kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti
on läsnä ja tavoitettavissa
antaa tarvittaessa tukea ja apua
kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti
on läsnä ja tavoitettavissa
antaa riittävästi palautetta työstä suoriutumisestani
5
auttaa ratkaisemaan ongelmia työssä
viestiin minulle selkeästi työhöni liittyvät tavoitteet
auttaa ratkaisemaan ongelmia työssä
antaa tarvittaessa tukea ja apua
on avoin uusille ideoille ja ehdotuksille
antaa tarvittaessa tukea ja apua
auttaa ratkaisemaan ongelmia työssä
käy avointa keskustelua työhön liittyvistä asioista
käy avointa keskustelua työhön liittyvistä asioista
on läsnä ja tavoitettavissa

Taulukko 7. esimiehen tärkeimmät ominaisuudet

Taulukon 7. perusteella on laskettu kuinka monta kertaa mikäkin haastateltavan
mainitsema esimiehen ominaisuus eri haastatteluissa esiintyi. Tämän tulokset
perusteella on päädytty seuraavaksi esiteltäviin esimiehen viiteen tärkeimpään
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ominaisuuteen. Haastatteluiden perusteella nuorten työntekijöiden mielestä
esimiehen viisi tärkeintä ominaisuutta ovat:

on läsnä ja tavoitettavissa
kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti
auttaa ratkaisemaan ongelmia työssä
käy avointa keskustelua työhön liittyvistä asioista
arvostaa sinua ja kuuntelee mielipiteitä

Tämän tutkimuksen tavoitteen näkökulmasta on erityisen tärkeä ymmärtää
syvällisemmin mitä edellä mainitut esimiehen ominaisuudet Z-sukupolven nuorelle
työntekijälle merkitsevät. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin edellä mainittuja viittä
tärkeintä esimiehen ominaisuutta haastatteluaineiston pohjalta.

5.2.1 On läsnä ja tavoitettavissa

Tutkimusta varten haastatellut nuoret työntekijät pitivät tärkeänä, että esimies on
läsnä ja tavoitettavissa. Haastatteluiden perusteella läsnäolo tarkoittaa nuorelle
työntekijälle tutkimuksen kohdeyrityksessä ennen kaikkea sitä, että esimies tekee
yhdessä nuoren työntekijän kanssa samoja työtehtäviä. Tavoitettavissa -sana
puolestaan merkitsee nuorelle työntekijälle sitä, että esimiehen tavoittaa
myymälässä tai vähintään puhelimitse joka hetki ajasta ja paikasta riippumatta.

Haastatellut nuoret toivoivat, että esimies olisi läsnä myymälässä niin usein kuin
mahdollista. Haastatteluiden perusteella he arvostavat esimiehen osallistumista
myymälässä työskentelyyn yhdessä heidän kanssaan, esimerkiksi kuorman
purkamiseen ja hyllyttämiseen. Haastatteluissa he mainitsivat esimerkiksi
seuraavaa:
”Meidän esimies on paras. Se on koko ajan siin paistamas ja purkamas
meidän kanssa” (H5)
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Haastatteluiden perusteella nuori työntekijä arvostaa esimiestä, joka tekee
mahdollisimman paljon myyjän työntekuvan mukaista työtä yhdessä muiden
työntekijöiden kanssa.

Jos esimies ei ole paikalla myymälässä, hänen odotetaan olevan tavoitettavissa
puhelimitse ympäri vuorokauden.
”Sille saa soittaa milloin vaan, viikonloppuisinkin tai myöhään kun tulee
semmoinen tilanne että tarvii vaan ottaa yhteyttä” (H1)
”Mulla on just iltavuoroja niin en näe sitä hirveesti niin sit on tärkeetä et
saa jostain kiinni jos tulee jotain tärkeitä asioita” (H8)
”Esimerkiks just se että aina jos oon laittanut tekstiviestiä tai soittanut
niin melkein aina siihen on vastattu ja vielä, jos se nyt ei oo puhelimeen
samalla sekunnilla vastannut niin kuitenkin parinkymmenen minuutin
sisällä” (H10)

Haastatteluiden perusteella nuoren työntekijän käsitys on, että esimiehen tulee olla
aina läsnä myymälässä tai vähintäänkin tavoitettavissa puhelimitse heti. Sen lisäksi
esimiehen odotetaan osaavan vastata työntekijöiden kaikkiin kysymyksiin
välittömästi.

5.2.2 Kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti

Tutkimuksen haastatteluihin osallistuneet nuoret työntekijät pitävät tärkeänä, että
esimies kohtelee kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.
Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus liittyy nuorten työntekijöiden puheissa
erityisesti tasa-arvoiseen kohteluun suhteessa vanhempiin työntekijöihin.

Nuorille työntekijöille on tärkeää työntekijöiden tasapuolinen arvostus ikään tai
työkokemukseen katsomatta.
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”kohtelee oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, uusia ja vanhoja tai että
ei käytöksestä mitenkään huomaa että pitäis vähempiarvoisena vaikka
on vasta tullu” (H5)

Nuoret arvostavat myös tasa-arvoista työyhteisöä. Nuori työntekijä kokee, että
esimiehen tasapuolinen arvostus työntekijöitä kohtaan on edellytys hyvän ja
kannustavan työyhteisön toteutumiselle. Heidän mukaansa työyhteisön hyvinvointi
on suoraan verrannollinen työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun työyhteisössä.
”silleen et kenellekään ei tuu sellasta tunnetta että jotain toista nyt
suositaan ja jotain toista nyt kärjistetysti sanoen sorretaan vaan sithän
se työyhteisökin voi paljon paremmin kun tuntuu et kaikki on tasaarvoisessa asemassa” (H6)

Haastatteluiden perusteella nuoret kokivat, että esimies suosii usein kokeneempia
työntekijöitä.

Nuorten

työntekijöitä

suositaan

työntekijöiden

vastausten

perusteella

kokeneempia

esimerkiksi

työvuoroja

jaettaessa.

Tutkimuksen

kohdeyrityksessä nuori työntekijä kokee usein, että esimies antaa parhaat työvuorot
ensin kokeneemmille työntekijöille. Lisäksi tutkimusta varten haastatellut nuoret
kokivat, että parhaiden työvuorojen lisäksi kokeneemmat työntekijät saavat tehdä
työvuorojen sisällä myös mukavimmat työtehtävät. Erityisesti tämä asia harmitti niitä
nuoria, jotka kokivat oman osaamisensa jo riittävän vaativimpiinkin myyjän
työtehtäviin.
”et jokainen pääsee tekemään kaikkia töitä, kaikki on tyytyväisiä
työvuoroihin mitä saa ja pääsee vaikuttamaan niihin” (H7)

Nuori työntekijä haluaa myös, että esimiehen vaatimukset työn tekemistä ja
sääntöjen noudattamista kohtaan työyhteisössä ovat tasapuoliset kaikille.
Haastatteluiden

perusteella

esimiesten

vaatimukset

esimerkiksi

yrityksen

toimintaohjeiden noudattamisen suhteen olivat nuorille työntekijöillä tiukemmat kuin
jo pidempään talossa olleille.
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”tuntuu et ne pidempiaikaiset työntekijät saa jotain vähän enemmän
anteeks kun sit vaik uudet” (H9)

5.2.3 Auttaa ratkaisemaan ongelmia työssä

Haastatteluaineiston perusteella nuorelle työntekijälle on tärkeää, että esimies
auttaa häntä ratkaisemaan ongelmia työssä. Tutkimuksen kohdeyrityksessä nuori
työntekijä odottaa esimiehen olevan erityisesti helposti lähestyttävä, osaava ja
nopea.

Haastatteluissa nuoret työntekijät korostivat, että esimiehen tulee olla helposti
lähestyttävä. Tämä tarkoittaa heidän mukaansa ennen kaikkea sitä, että esimies on
valmis keskeyttämään muut työtehtävät ja keskittyvän heidän asiaansa juuri sillä
hetkellä, kun nuori työntekijä niin itse haluaa. Esimiehen tulee myös olla kiinnostunut
heidän asiastaan ja osoittavan, että aidosti haluaa heitä auttaa. Nuori työntekijä
haluaa kokea, että esimieheltä uskaltaa kysyä asiasta kuin asiasta.
”on tullut aika selväks et jos sitä apua ja tukea tarvii niin sitä sit saa et
kunhan vaan uskaltaa kysyä” (H6)

Nuoret työntekijät odottavat esimiehen hallitsevan kaikki kaupan työtehtävät
täydellisesti. He odottavat, että esimies osaa vastata kaikkiin heidän kysymyksiinsä
heti tai vähintäänkin ottavan asiasta selvää saman tien. Kohdeyrityksessä
esimiehen tulee esimiestöiden lisäksi hallita kaikki myyjän työtehtävät pienintäkin
yksityiskohtaa myöten. Esimiehen odotetaan siis olevan arjessa läsnä oleva,
osaava ja nopea ratkomaan nuoren työssä kohtaamia haasteita.
”jos on just ongelmia kassalla tai missä vaan niin sitten se osaa auttaa
tai jos ei osaa se soittaa jollekin joka osaa eikä mee paniikkiin” (H5)
”on mukana siinä ettei oo vaan semmonen että istuu jossakin
toimistossa koko päivän eikä näy ikinä” (H1)
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5.2.4 Käy avointa keskustelua työhön liittyvistä asioista

Tutkimusta

varten

haastatellut

nuoret

työntekijät

kokevat,

että

hyvä

vuorovaikutussuhde esimiehen kanssa on erittäin tärkeä asia. Heille tärkeitä asioita
ovat avoimuus, rehellisyys, osallistava ote kehittämiseen sekä valmius kohdata ja
keskustella nuoren työntekijän kanssa.

Nuoret odottavat esimiehen olevan avoin ja rehellinen. Avoimuus tarkoittaa heille
ennen kaikkea avointa vuorovaikutussuhdetta sekä avoimuutta tiedonjaossa. Avoin
vuorovaikutussuhde tarkoittaa nuorelle ennen kaikkea sitä, että esimiehen kanssa
voi keskustella avoimesti työhön liittyvistä asioista rehellisesti ja asioiden oikeilla
nimillä.
”kertoo oikeesti miten asiat on, ei vähättele tai paisuttele” (H5)
”sellainen esimies on hyvä et se pystyy oikeesti suoraan sanomaan et
mikä on mennyt hyvin ja missä voisi olla vähän kehitettävää” (H4)

Haastatteluiden perusteella nuori odottaa kaiken työhön liittyvän tiedon olevan
saatavilla aina ja kaikkialla. He odottavat, että esimies keskustelee heidän kanssaan
aktiivisesti työhön liittyvistä asioista. He myös odottavat kaiken omassa työssä
tarvittavan tiedon olevan saatavilla helposti ja nopeasti.
”eihän se toimi jos ei keskustella asioista” (H6)
”et tietää missä mennään niin se on tärkeä asia” (H7)

Haastatteluiden perusteella nuoret arvostavat esimiehen osallistavaa otetta
asioiden kehittämiseen. He odottavat esimiehen ottavan heidät mukaan
kehittämään toimintaa työpaikalla. Nuorelle työntekijälle tärkeää on ennen kaikkea
yhdessä

tekeminen.

Nuori

työntekijä

odottaa

esimiehen

keskustelemaan heidän kanssaan työhön liittyvistä asioista.

olevan

valmis
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”et mietitään yhdessä niitä miten voi parantaa ja et kaikilla olisi mukava
olla” (H8)

5.2.5 Arvostaa sinua ja kuuntelee mielipiteitä

Nuori työntekijä odottaa, että esimies arvostaa häntä ja kuuntelee hänen
mielipiteitään. Nuorelle työntekijälle tämä tarkoittaa ennen kaikkea arvostusta
hänen osaamistaan kohtaan sekä arvostavaa tapaa kuunnella hänen mielipiteitään
sekä kehitysehdotuksia.

Nuori työntekijä toivoo, että esimies arvostaisi enemmän häntä. Arvostus liittyy
nuorten

puheissa

arvostukseen

hänen

osaamista

kohtaan,

mutta

myös

arvostukseen sitä kohtaan, että nuori ylipäätään työskentelee yrityksen hyväksi.
Haastatellut nuoret kokivat usein, että esimies ei aidosti arvosta heidän
mielipiteitään tai kehitysehdotuksiaan. Hyvän esimiehen odotetaan kuitenkin olevan
aidosti

kiinnostunut

työntekijöistään

ja

heidän

mielipiteistä

sekä

kehitysehdotuksista.
”se arvostus on just aika tärkee asia siinä” (H7)
”jos tulee jotain ahaa elämyksiä ja haluaa kertoa niistä niin et ei ihan
suoranaisesti niitä sivuuta et jos tulee oikeesti jotain hyvii ideoita” (H10)

Nuori työntekijä odottaa saavansa huomiota ja kiitosta, että on saapunut työpaikalle
tekemään hänelle osoitettuja työtehtäviä. Nuorten vastausten perusteella työstä
saatava palkka ei riitä heille kiitokseksi tehdystä työstä, vaan sen lisäksi he
odottavat tulevansa huomatuksi ja huomioiduksi esimiehen taholta arvostuksen ja
kiitosten muodossa.
”se vaatii multakin aika paljon et mä aina tuun tänne niin sit se on
tärkeetä että sitä arvostetaan” (H8)
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5.3 Nuoren työntekijän kehitysehdotukset esimiestyölle kohdeyrityksessä

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä Z-sukupolven nuori työntekijä
odottaa esimiestyöltä. Tärkeässä osassa tätä tutkimusta oli antaa mahdollisuus
haastatelluille

nuorille

työntekijöille

kehittämiseen

kohdeyrityksessä

ja

mahdollisuus
tarjota

osallistua

heille

esimiestyön

mahdollisuus

antaa

kehitysehdotuksia esimiestyötä kohtaan. Tutkimuksen tavoitteena oli erityisesti
selvittää, miten nuori työntekijä toivoo esimiehen toimivan erilaisissa heille tärkeissä
ja merkityksissä asioissa sekä tilanteissa työssä.

Tapscottin (2015) mukaan Z-sukupolvelle on tyypillistä, että he haluavat vaikuttaa
kaikessa mitä tekevät. Nuoret myös tiedostavat omat mahdollisuutensa edellisiä
sukupolvia paremmin ja vaativat työnantajia ottamaan itseään enemmän huomioon.
(Tapscott 2010, 167: Pyöriä ym. 2013, 209) Z-sukupolven nuoria työntekijöitä
pidetään innovatiivisina ja he ovat halukkaita etsimään uusia työskentelytapoja
(Tienari & Piekkari 2011, 18). Tätä taustaa vasten on luonnollista ja perusteltua
antaa nuorten työntekijöiden päästä vaikuttamaan esimiestyön kehittämiseen
kohdeyrityksessä.

S-ryhmän

teettämän

esimiestyön

Nuorten

työelämäodotukset

kehittämiskohteiksi

työntekijöiden

taitojen

ja

nousivat

vahvuuksien

-selvityksen

esimieheltä

tunnistaminen

perusteella

saatava
sekä

palaute,

työntekijöiden

oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. Tutkimuksessa nuorilta saadut avoimet
palautteet esimiestyön osalta olivat pääosin positiivisia. Rakentava palaute
kohdentui lähinnä palautteen antoon, vastuunottoon sekä yleiseen esimiehen
kykyyn kommunikoida.

Seuraavaksi

käsitellään

tässä

tutkimuksessa

esiin

nousseita

esimiestyön

kehittämiskohteita. Kehitysehdotukset on jaoteltu edellisessä luvussa käsiteltyjen
esimiesten

tärkeimpien

tarkasteltaessa
kohdentuivat

painoarvo
hyvän

ominaisuuksien
haluttiin

esimiestyön

merkityksellisimpiin asioihin.

mukaisesti.

laittaa

niihin

osalta

nuorille

Tutkimustuloksia

kehitysehdotuksiin,
työntekijöille

jotka

kaikkein
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On läsnä ja tavoitettavissa:

Nuorten työntekijöiden toiveet kohdeyrityksessä kohdentuivat lähinnä esimiehen
työaikaan sekä esimiehen tavoitettavuuteen hänen työaikansa ulkopuolella.

Haastatteluiden perusteella nuoret toivoivat, että esimies työskentelisi suuremman
osan työajastaan yhdessä heidän kanssaan samoissa työtehtävissä myymälässä.
Perusteluina tälle toiveelle mainittiin, että yhdessä muiden työntekijöiden kanssa
työskentelemällä esimies voi paremmin ymmärtää heidän työssä kohtaamiaan
haasteita. He myös kokivat, että tällä tavalla esimies on paremmin läsnä ja
tavoitettavissa.

Nuoret

työntekijät

toivoivat

esimiehen

työskentelevän

enemmän

ilta-

ja

viikonloppuvuoroissa. Haastatteluiden perusteella he eivät täysin ymmärrä miksi
yrityksessä esimiehen työaika sijoittuu pääosin arkipäiviin klo 7-16 välille.
Perusteluina toiveelle mainittiin esimerkiksi esimiehen parempi ymmärrys siitä, mitä
iltavuoron aikana tai viikonloppuisin myymälässä tapahtuu sekä ymmärrys siitä,
mitä asioita näiden työvuorojen aikana ehtii tehdä. Haastatellut nuoret työntekijät
mainitsivat työskentelevänsä pääasiassa ilta- ja viikonloppuvuoroissa. Tästä syystä
he kokivat, että heidän ja esimiehen erilainen työaika rajoittaa heidän mahdollisuutta
kohdata ja keskustella esimiehen kanssa niin usein kuin he toivoisivat.

Nuori työntekijä haluaisi esimiehen olevan aina tavoitettavissa. Jos esimies ei ole
samassa vuorossa töissä, hänen tulee olla tavoitettavissa mieluiten puhelimitse.
”mä yritin yhestä työasiasta soitella sille pari päivää peräkkäin niin
kumpanakaan päivänä se ei vastannut eikä sit soittanut takas” (H4)
”vaikka olis paljonkin töitä niin sit se että silloin kun ei oo lomaa niin mun
mielestä pitäis olla tavoitettavissa ihmisten aikoihin” (H5)
”vaikka ei nyt nääkään hirveesti mutta aina puhelimitse sitten saa kiinni
tai viestillä tai jotain” (H8)
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Nuori työntekijä toivoo, että esimies vastaa hänen puheluihinsa ja viesteihinsä heti
päivästä tai kellonajasta riippumatta. Nuori työntekijä ei myöskään ole valmis
näkemään vaivaa esimiehen tavoittamiseksi. Haastatteluiden perusteella nuori
työntekijä haluaisi esimiehen soittavan hänelle takaisin, jos hän ei ole vastannut
ensimmäiseen puheluun. Nuori työntekijä toivoo vastausajan viesteihin ja
puheluihin olevan nykyistä nopeampi. Haastatteluiden perusteella nuorille jo 15
minuuttia on pitkä aika odottaa esimiehen vastausta heidän kysymykseensä.

Kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti

Haastatellut nuoret kokivat, että usein esimies suosii vanhempia ja kokeneempia
työtekijöitä työyhteisössä. Haastatteluiden perusteella nuoret toivoivat esimiehen
kiinnittävän

erityistä

huomiota

työntekijöiden

tasapuoliseen

kohteluun

työyhteisössä.

Tasapuolisen

kohtelun

osalta

eniten

toiveita

nuorilta

tuli

yrityksen

työvuorosuunnitteluun liittyen. He kokivat, että työvuoroja jaettaessa heidän
toiveensa kuunnellaan ja toteutetaan vasta viimeisenä. Haastateltujen nuorten
mukaan heillä ei myöskään ole tasapuolista mahdollisuutta työskennellä
haluamissaan työvuoroissa ja työtehtävissä, vaikka omasta mielestään heidän
osaamisensa riittäisikin monipuolisissa työvuoroissa työskentelyyn.

Nuoret työntekijät toivovat lisäksi, että esimies olisi työssään tasapuolinen ja
johdonmukainen. Nuoret toivovat esimiehen kiinnittävän erityistä huomiota siihen,
että työyhteisön toimintaohjeet ja pelisäännöt ovat samat kaikille työntekijöille.
Lisäksi he toivoivat esimiehen puuttuvan havaittuihin epäkohtiin tasapuolisesti. He
esimerkiksi kokivat että pidempiaikaiset työntekijät saavat helpommin virheensä
anteeksi kuin uudet työntekijät. Myös palautteen annon suhteen toivottiin
tasapuolisuutta ja johdonmukaisuutta.
”hyvä esimies on tasapuolinen ja johdonmukainen ja jos tarvii apua niin
sit se kyllä auttaa ja tukee” (H4)
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”et aina on sellai tasavertainen ja kohtelee kaikkia samalla tavalla ja just
sanonut asioista ja kehunut jos on tehnyt asiat oikein” (H10)

Nuoret

toivovat

myös,

että

esimies

luottaisi

heihin

enemmän.

Useissa

haastatteluissa nuori työntekijä nosti esiin, että esimiehen ja muun työyhteisön
käytös heitä kohtaan ei tue luottamuksen rakentumista. He kokivat, että heidän
työtään tarkkaillaan ja havaittuihin epäkohtiin puututaan herkemmin kuin
vanhempien ja kokeneempien työntekijöiden työsuorituksiin.
”välillä on ollut sellainen tarkkailuilmapiiri et katotaan kuka tekee ja
mitäkin ja kenen kanssa” (H1)

Auttaa ratkaisemaan ongelmia työssä

Nuoret työntekijät korostivat esimiehen osaamisen merkitystä. He toivoivat, että
esimiehet hallitsisivat myyjän työtehtävät nykyistä paremmin ja pystyisivät tätä
kautta auttamaan sekä ratkaisemaan paremmin ja nopeammin heidän työssään
kohtaamat haasteet. Tutkimuksen kohdeyrityksessä esimiesten tulisi haastateltujen
nuorten mukaan työskennellä enemmän kassalla, vastata tuotteiden tilaamisesta
sekä työskennellä myymälän puolella kuormien purussa ja tavaroiden hyllytyksessä
yhdessä heidän kanssaan.

Käy avointa keskustelua työhön liittyvistä asioista

Nuoret työntekijät odottavat esimieheltä hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. He
toivovat, että esimiehet kävisivät enemmän avointa keskustelua työstä. He toivovat
esimiehen ohjaavan heidän työtään enemmän ja paremmin. Heidän mukaansa
tämä tapahtuu esimerkiksi määrittämällä mikä on tärkeä ja mikä vähemmän tärkeä
työtehtävä työvuoron aikana. Toisaalta he odottavat samaan aikaan vapautta saada
tehdä työtehtävät omalla tavallaan, omassa tahdissa ja omassa järjestyksessä. He
siis toivovat esimieheltä suunnan näyttämistä, mutta vapautta tehdä asiat omalla
tavallaan tavoitteen saavuttamiseksi.
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”on ihan tärkeetä että niitä kerrotaan et mikä olis tärkeetä” (H1)

Nuoret toivovat esimieheltä enemmän palautetta työstään. He toivovat palautteen
olevan nopeaa, asiakeskeistä ja rakentavaa. Palautteen sijaan nuoret puhuvat
usein työn ohjaamisesta, joka tarkoittaa heille usein samaa asiaa kuin palaute.

Nuoret toivovat esimiehen olevan helposti lähestyttävä. He odottavat, että esimies
kävisi myös heidän kanssaan enemmän keskustelua työstä ja sen kehittämisestä.
”voi puhua ja kysyä vaik olis vähän jotain mitkä tuntuu vähän
tyhmemmiltä kysymyksiltä ja vastaanotto ei oo sellanen et olipas vähän
tyhmä kysymys” (H6)

Arvostaa sinua ja kuuntelee mielipiteitä

Haastatellut nuoret toivoivat, että esimies ottaisi heidän mielipiteensä paremmin
huomioon työtä kehitettäessä. Käytännössä he toivoivat, että esimies aidosti
pysähtyisi kuuntelemaan heidän mielipiteensä ja ideansa. He myös toivoivat, että
kehitysehdotukset otettaisiin aidosti huomioon asioista päätettäessä.
”se ehkä yllättänyt et sen voi hoitaa myös noin, hyvin ettei tuu sellaista
asetelmaa niin kuin jossain et pomot on jossain ylempänä ja työntekijät
sit jossain alempana” (H9)

Nuorelle työntekijälle esimiehen aito läsnäolo ja välittäminen merkitsee paljon. He
toivovat, että esimiehellä olisi enemmän aikaa keskustella ja kohdata heitä
työpäivän aikana.
”et näky et se oikeesti välitti siitä jaksamisesta” (H8)

Esimiehen toivottiin antavan myös enemmän kiitosta tehdystä työstä. Nuoret pitivät
tärkeänä, että esimies huomioi heidän työpanoksensa. Heidän mielestään esimies
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voisi kiittää heitä enemmän jo pelkästään siitä, että ovat tulleet tekemään
työvuoronsa.
”kiitos hei kun jaksat tehdä näitä vuoroja” (H8)
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä

luvussa

esitetään

tutkimuskysymyksiin.

Lisäksi

vastaukset
luvussa

tutkimuksen

esitellään

alussa

tulosten

esiteltyihin

hyödynnettävyys

käytännössä ja tutkimukseen liittyvät rajoitukset sekä ehdotukset jatkotutkimukselle.
Luvun tavoitteena on antaa lukijalle vastaus tutkimuksen alussa esitettyihin
tutkimuskysymyksiin, arvioida tutkimuksen hyödynnettävyyttä käytännössä, kertoa
tutkimustulosten hyödynnettävyyteen liittyvät rajoitukset sekä esittää ehdotuksia
jatkotutkimukselle.

6.1 Tutkimustulokset

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä Z-sukupolven nuori työntekijä odottaa
esimiestyöltä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena tässä tutkimuksessa olivat
työuransa alussa eli työelämään kiinnittymisen vaiheessa olevat nuoret työntekijät.
Tämän luvun tavoitteena on vastata työn alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin.

Päätutkimuskysymykseksi asetettiin: Mitä nuori työntekijä odottaa esimiestyöltä?
Päätutkimuskysymykseen haettiin vastausta kahden alakysymyksen avulla:
Millaista on hyvä esimiestyö nuoren työntekijän mielestä? Miten nuori työntekijä
kehittäisi esimiestyötä? Seuraavaksi esitetään vastaukset ensin kumpaankin
alakysymykseen ja alakysymysten jälkeen pääkysymykseen.

Tutkimuksen ensimmäinen alakysymys oli: Millaista on hyvä esimiestyö nuoren
työntekijän

mielestä?

Tähän

tutkimuskysymykseen

lähdettiin

hakemaan

vastausta selvittämällä ensin, miten tärkeä asia hyvä esimiestyö on Z-sukupolven
nuorelle työntekijälle tutkimuksen kohdeorganisaatiossa. Tämän jälkeen selvitettiin
millaisia ominaisuuksia Z-sukupolven nuori työntekijä odottaa esimiehellä olevan ja
mitä nämä ominaisuudet heille arjen konkreettisina tekoina tarkoittavat.

Kohdeorganisaatiossa

suoritettujen

nuorten

työntekijöiden

haastatteluiden

perusteella hyvä esimiestyö on heille tärkein asia työssä. Tämä tutkimustulos on
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hyvin samansuuntainen kuin aiemmin toteutetussa nuorten työelämäodotukset selvityksessä, jossa hyvä esimiestyö koettiin toiseksi tärkeimmäksi asiaksi työssä
heti hyvän ja kannustavan työyhteisön jälkeen. Tutkimuksen teoriaosassa käsitelty
aiempi tutkimustieto asiasta ei puolestaan nosta hyvää esimiestyötä esiin yhtä
merkityksellisenä asiana työssä.

Tutkimuksessa nousi esiin myös näkökulma, että nuoret työntekijät kokevat hyvän
esimiestyön vaikuttavan merkittävästi myös muihin heille työssä tärkeisiin asioihin.
Tutkimusta varten haastatellut nuoret korostivat hyvän esimiestyön merkitystä
erityisesti hyvän ja kannustavan työyhteisön sekä uusien asioiden oppimisen
mahdollistajana. Myös hyvän esimiestyön merkitys työstä saatavan palautteen
osalta mainittiin useamman haastateltavan toimesta.

Tutkimuksen mukaan hyvän esimiestyön merkitys on nuorelle työntekijälle erittäin
tärkeä asia työuran alussa eli työelämään kiinnittymisen vaiheessa. Aikaisempi
tutkimustieto Z-sukupolven nuorista työntekijöistä antaa heistä hyvin itsevarman ja
työnantajan

näkökulmasta

vaativan

kuvan.

Haastatteluiden

perusteella

ensimmäiseen työpaikkaansa saapunut Z-sukupolven nuori työntekijä on kuitenkin
pohjimmiltaan hyvin hauras, epävarma omasta osaamisestaan sekä työnantajan
odotuksista häntä kohtaan. Samaan tapaan kuin todennäköisesti kaikki nuoret myös
aiempien sukupolvien osalta ovat olleet. Tämä asia vaikuttaa osaltaan siihen, että
nuoret työntekijät korostavat hyvän esimiestyön merkitystä työssä tärkeimpänä
asiana. Tutkimuksen mukaan esimies näyttäytyy heille äiti- tai isähahmona, johon
halutaan luoda läheiset ja lämpimät välit. Toisaalta tästä syystä esimieheen
kohdistetaan myös suuret odotukset ja vaatimukset.

Kuten edellä todettiin, hyvä esimiestyö on nuorelle työntekijälle erittäin tärkeä asia
työssä. Tutkimuksen erityisenä kiinnostuksen kohteena oli ymmärtää paremmin Zsukupolven nuoren työntekijän kokemuksia ja odotuksia esimiestyötä kohtaan.

Nuorten

työelämäodotukset

mahdollisuus

arvioida

-selvityksessä

kokemuksia

nuorelle

esimiestyötä

työntekijälle

annettiin

kohtaan

S-ryhmän

johtamislupausten mukaisesti, mutta tutkimuksessa ei selvitetty tarkemmin mitkä
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näistä esimiestyön osa-alueista ovat nuorelle työntekijälle merkityksellisimpiä tai
mitä hän käsittää S-ryhmän johtamislupausten käytännössä tarkoittavan.

Tämän tutkimuksen haastatteluaineiston analyysin perusteella voitiin määritellä
nuoren työntekijän mielestä esimiehen viisi tärkeintä ominaisuutta. Tämän
tutkimuksen mukaan nämä ominaisuudet ovat: 1. on läsnä ja tavoitettavissa, 2.
kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, 3. auttaa ratkaisemaan
ongelmia työssä, 4. käy avointa keskustelua työhön liittyvistä asioista sekä 5.
arvostaa sinua ja kuuntelee mielipiteitä.

Tässä tutkimuksessa myös selvitettiin mitä edellä kuvatut esimiehen viisi tärkeintä
ominaisuutta tutkimuksessa haastatelluille nuorille työntekijöille tarkoittavat.
Tutkimuksessa

haastatelluille

nuorille

työntekijöille

esimies

on

läsnä

ja

tavoitettavissa tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että esimies työskentelee yhdessä
heidän kanssaan samoissa työtehtävissä ja on tavoitettavissa työpaikalla tai
vähintään puhelimitse aina kun työntekijä kokee tarvitsevansa apua tai tukea
työtehtävien suorittamiseen. Nuorten työntekijöiden vastauksissa korostuu myös
oletus tavoitettavuuteen liittyvästä nopeudesta. Nuori työtekijä odottaa esimiehen
olevan hänen tukenaan 24/7 ja vastaavan työntekijän kysymyksiin työpaikalla tai
puhelimitse heti tai vähintään muutamien minuuttien sisällä yhteydenottoyrityksestä.

Työntekijöiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu on tutkimuksen
mukaan nuorille erittäin tärkeä asia esimiestyössä. Haastatelluille nuorille tämä
tarkoittaa esimiehen oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua työntekijöitä
kohtaan ikään tai työkokemukseen katsomatta. Nuori työntekijän mielestä
esimiehen tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu kaikkia työntekijöitä kohtaan
on suoraan verrannollinen työyhteisön hyvinvointiin. Nuoren työntekijän mielestä
työntekijöiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu on edellytys ja
mahdollistaja myös hyvälle ja kannustavalle työyhteisölle, joka nousi nuorten
työntekijöiden haastatteluissa toiseksi tärkeimmäksi asiaksi työssä heti hyvän
esimiestyön jälkeen.
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Nuori työntekijä odottaa esimiehen osaavan auttaa ratkaisemaan ongelmia
työssä.

Haastatteluiden perusteella

työntekijälle

olemalla

lähestyttävältä

helposti

esimieheltä

esimies mahdollistaa

lähestyttävä,

nuori

uskaltaa

tämän

nuorelle

nopea.

Helposti

osaava

ja

pyytää

apua

ongelmaansa.

Haastatteluiden perusteella helposti lähestyttävä esimies on valmis keskittymään
nuoren työntekijän asiaan välittömästi ja on aidosti halukas auttamaan tätä
ratkaisemaan ongelman. Tutkimusta varten haastatellut nuoret painottivat myös
esimiehen osaamisen tärkeyttä suhteessa työntekijän työtehtävissä vaadittavaan
osaamiseen.

Tutkimuksen mukaan nuori työntekijä haluaa käydä avointa keskustelua työstä
oman esimiehensä kanssa. Nuorelle työntekijälle tämän mahdollistaa hyvä
vuorovaikutussuhde esimiehen kanssa sekä avoimuus työhön liittyvään tietoon
nähden. Hyvä vuorovaikutussuhde tarkoittaa haastatteluiden perusteella nuorelle
työntekijälle ennen kaikkea avointa ja rehellistä keskustelua työstä oman esimiehen
kanssa sekä osallistavaa otetta työn kehittämiseen dialogin avulla. Huomion
arvoista on, että haastatteluiden perusteella palautteen saanti työstä sisältyy osaksi
avointa keskustelua työstä. Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että nuori
työntekijä ei odota muodollisia palaute- tai kehityskeskusteluita vaan ensisijaisesti
avointa ja jatkuvaa keskustelua työstä, siinä onnistumisista sekä kehityskohteista.

Tutkimuksen perusteella nuori työntekijä odottaa, että esimies arvostaa häntä ja
kuuntelee mielipiteitä. Nuorelle työntekijälle arvostus tarkoittaa ennen kaikkea
arvostusta hänen osaamistaan kohtaan. Lisäksi nuori työntekijä odottaa, että
esimies osoittaa arvostusta yleisesti hänen työpanostaan kohtaan yrityksen
hyväksi. Haastatteluiden perusteella mielipiteiden kuuntelu liittyy erityisesti nuorten
työntekijöiden toiveeseen päästä osallistumaan enemmän työn kehittämiseen. He
pitävät tärkeänä, että esimies kuuntelee heidän mielipiteitään ja ottaa ne huomioon
päätöksenteossa.

Tärkeässä osassa tätä tutkimusta oli antaa mahdollisuus tutkimusta varten
haastatelluille

nuorille

työntekijöille

kehittämiseen

kohdeyrityksessä

ja

mahdollisuus
tarjota

heille

osallistua

esimiestyön

mahdollisuus

antaa
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kehitysehdotuksia

esimiestyötä

kohtaan.

Tutkimuksen

toinen

alakysymys

asetettiinkin muotoon: Miten nuori työntekijä kehittäisi esimiestyötä? Tähän
tutkimuskysymykseen lähdettiin hakemaan vastausta keräämällä tutkimuksen
haastattelujoukolta toiveita ja ideoita esimiestyön kehittämiseksi kohdeyrityksessä.

Esimiestyön kehittämisen osalta tutkimustulosten painoarvo laitettiin niihin
kehitysehdotuksiin,
työntekijöille

jotka

kaikkein

kohdentuivat

hyvän

merkityksellisimpiin

esimiestyön

asioihin.

osalta

Nuorten

nuorille

työntekijöiden

haastatteluiden perusteella esimiestyö tutkimuksen kohdeorganisaatiossa koettiin
erittäin hyväksi tai hyväksi kaikkien haastateltujen nuorten mielestä. Haastatellut
nuoret työntekijät eivät tunnistaneet merkittäviä muutostarpeita esimiestyöhön
liittyen tutkimuksen kohdeorganisaatiossa. Sen sijaan pienempiä kehityskohteita ja
huomioita esimiestyön kehittämiseksi nimettiin tutkimuksessa runsaasti.

Eniten toiveita nuorilta työntekijöiltä tuli esimiesten läsnäoloon ja tavoitettavuuteen
liittyen. Nuoret työntekijät toivoivat, että esimies työskentelisi suuremman osan
työajastaan yhdessä heidän kanssaan samoissa työtehtävissä. Lisäksi nuoret
toivoivat, että esimies tekisi tutkimuksen kohdeyrityksessä enemmän ilta- ja
viikonloppuvuoroja. Perusteluina näille toiveille nuoret työntekijät esittivät, että näin
esimies ymmärtäisi paremmin heidän työssään kohtaamiaan haasteita sekä pystyisi
olemaan paremmin läsnä ja tavoitettavissa. He toivoivat lisäksi, että esimies olisi
puhelimella heti tavoitettavissa päivästä tai kellonajasta riippumatta.

Haastatellut nuoret kokivat, että esimies suosii työyhteisössä usein vanhempia ja
kokeneempia työntekijöitä. Kehityskohteena nuoret työntekijät esittivät, että
esimiehen tulisi varmistaa työntekijöiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu
tutkimuksen

kohdeorganisaatiossa

palautteenannossa

liittyen

erityisesti

työtehtävien

työvuorosuunnittelussa

suorittamiseen

ja

sekä

toimintaohjeiden

noudattamiseen.

Haastatellut nuoret työntekijät korostivat esimiehen osaamisen merkitystä hyvälle
esimiestyölle. Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa nuoret työntekijät kehittäisivät
esimiesten osaamista erityisesti myyjän työtehtävien näkökulmasta niin, että
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esimies pystyisi paremmin ja nopeammin auttamaan heitä sekä ratkaisemaan
heidän työssään kohtaamat ongelmat.

Lisäksi nuoret toivovat esimiehiltä parempia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Nuoret toivovat esimiehen myös ohjaavan enemmän heidän työtään. Työn
ohjaaminen tarkoittaa nuorelle työntekijälle ennen kaikkea tavoitteiden asettamista
työvuorossa tehtäville töille sekä palautteen antoa suoritetusta työstä. Itse
työtehtävien tekemiseen he toivoivat enemmän vapautta työjärjestyksen ja
työskentelytapojen suhteen.

Nuorelle työntekijälle esimiehen aito läsnäolo ja välittäminen merkitsee paljon.
Nuoret työntekijät toivovat, että esimiehellä olisi enemmän aikaa kohdata ja
keskustella heidän kanssaan työpäivän aikana. Keskustelun toivottiin liittyvän myös
enemmän työhön ja sen kehittämiseen. Lisäksi nuoret työntekijät toivoivat
esimiesten kuuntelevan enemmän heidän ideoitaan ja mielipiteitään työn
kehittämiseksi.

Tutkimuksen päätutkimuskysymykseksi asetettiin Mitä nuori työntekijä odottaa
esimiestyöltä? Tutkimuskysymykseen haettiin vastausta edellä esitettyjen
alatutkimuskysymysten avulla. Tavoitteena oli selvittää mitä tutkimuksen kohteena
olevassa yrityksessä työskentelevät juuri työelämään astuneet nuoret työntekijät
odottavat esimiestyöltä ja miten he kehittäisivät esimiestyötä kohdeyrityksessä.

Z-sukupolven odotukset esimiestyötä kohtaan muodostuvat nuorten työntekijöiden
nimeämistä esimiehen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä näihin liittyvistä
johtamistyön käytänteistä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että hyvä
esimiestyö on Z-sukupolven nuorelle työntekijälle erittäin tärkeä asia työssä. Zsukupolven

nuori

työntekijä

asettaa

myös

esimieheen

suuria

odotuksia.

Tutkimuksen mukaan Z-sukupolven nuoren työntekijän ihanne-esimies työuran
alussa on nuoren rinnalla kulkeva ”tukipilari”, joka arvostaa nuoren osaamista ja
mielipiteitä. Nuoren ihanne-esimies omaa myös erinomaiset vuorovaikutustaidot,
jotka mahdollistavat nuoren työntekijän hyvän kiinnittymisen työelämään ja
työyhteisöön, osaamisen kehittymisen, palautteen saannin työstä sekä kehittävän
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otteen työntekoon. Nuoren työntekijän ihanne-esimies on myös oikeudenmukainen
ja hallitsee sekä omaan esimiestyöhön että työntekijän työtehtäviin liittyvät
työtehtävät erinomaisesti.

Esimiestyöltä nuoret työntekijät odottavat erityisesti esimiehen läsnäoloa työntekijän
arjessa ja tavoitettavuutta työajan ulkopuolella. Nuoren työntekijän ihanne-esimies
tekee työtä yhdessä työntekijöiden kanssa, käy avointa keskustelua työstä ja sen
kehittämisestä, näyttää suuntaa ja asettaa työlle tavoitteet sekä auttaa työntekijää
onnistumaan työssään ennen kaikkea antamalla rakentavaa palautetta työssä
suoriutumisesta.

Tässä tutkimuksessa nuorten esiin nostamat esimiesten tärkeimmät ominaisuudet
ovat hyvin samankaltaisia kuin tutkimuksen teoriaosassa aiempaan tutkimustietoon
pohjautuvat

Z-sukupolven

odotukset hyvältä

työelämältä

ja esimiestyöltä.

Tutkimuksen mukaan työelämään kiinnittymisen vaiheessa esimiehen tärkeimpinä
ominaisuuksina korostuvat kuitenkin työntekijän perusturvallisuuden tunnetta
tukevat esimiehen ominaisuudet ja esimiestyön käytänteet kuten esimerkiksi
esimies on läsnä ja tavoitettavissa sekä arvostaa ja kuuntelee työntekijän
mielipiteitä.

Esimiestyön kehittämisen näkökulmasta nuorten työntekijöiden vastauksissa
heijastuu heidän arvomaailmansa ja Z-sukupolven avainkokemukset. Nuorten
työntekijöiden vastausten perusteella Don Tapscottin (2010, 88) mainitsemat Zsukupolven kahdeksan normia (vapaus, räätälöinti, tutkiminen, eettisyys, yhteistyö,
viihde, nopeus, innovatiivisuus) antavat myös osaltaan vastauksen mihin suuntaan
Z-sukupolven nuoret toivovat esimiestyön kehittyvän.

Tutkimus nosti esiin myös muita mielenkiintoisia havaintoja tutkittavasta aiheesta.
Tutkimuksen mukaan teoriaosassa kuvatut Z-sukupolven avainkokemukset ja arvot
sekä niiden vaikutus kokemuksiin ja odotuksiin työelämässä eivät korostu nuoren
työntekijän kohdalla vielä työuran alussa eli työelämään kiinnittymisen vaiheessa.
Todennäköisesti nämä Z-sukupolven ominaispiirteet vahvistuvat työelämässä vasta
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hieman myöhemmin työkokemuksen karttumisen ja työhön liittyvän itsevarmuuden
lisääntymisen myötä.

Tutkimuksen mukaan nuorten työntekijöiden johtamistyöhön liittyviin odotuksiin
työelämän kiinnittymisen vaiheessa vaikuttavat työuran vaihe, ikä ja sukupolvi.
Tämä havainto tukee tutkimuksen teoriaosassa esiteltyjä johtamistyöhön liittyviä
odotuksia. Tutkimuksen alussa esiteltyyn tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen
viitaten huomion arvoista on, että tämän tutkimuksen mukaan työuran vaihe ja
työntekijän ikä vaikuttavat johtamistyön odotuksiin eniten. Sukupolven ja siihen
liittyvän sukupolvelle tyypillisen arvomaailman ja avainkokemusten merkitys
työelämän kiinnittymisen vaiheessa näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella olevan
johtamistyön odotuksiin vaikuttavista asioista vähäisin.

Tutkimus osoitti myös, että nuoren työntekijän ymmärrys esimiehen toimenkuvasta
oli rajallinen tutkimuksen kohteena olleessa organisaatiossa. Tutkimusta varten
haastateltujen nuorten käsitys erityisesti esimiehen työajasta sekä toimenkuvaan
sisältyvistä työtehtävistä oli hyvin erilainen kuin organisaatiossa määritelty
esimiehen toimenkuva ja työaika. Haastatellut nuoret eivät esimerkiksi tunnistaneet,
että esimiehen työ sisältää paljon niin sanottuja hallinnollisia työtehtäviä kuten
esimerkiksi raportointia tai työsuhdeasioiden hoitoon liittyviä tehtäviä, joiden vuoksi
esimies ei voi työskennellä jatkuvasti heidän kanssaan samoissa työtehtävissä.
Työajan osalta haastateltujen nuorten käsitys oli, että esimiesroolin myötä esimies
on niin sanotusti aina töissä ja tavoitettavissa.

Tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että nuorten työntekijöiden odotukset hyvältä
esimiestyöltä ja esimiestyön sekä johtamisen yleinen tutkimus ja kehitys kulkevat
samaan suuntaan. Esimerkiksi Mankan (2012) mukaan moderni johtajuus edellyttää
esimieheltä seuraavia ominaisuuksia: oikeudenmukaisuus ja osallistaminen,
esimerkkinä oleminen, luotettavuus, tunneälykkyys, työntekijöistä ja heidän
hyvinvoinnistaan huolehtiminen, älyllinen inspirointi ja myönteisyyden johtaminen.
Nämä kaikki ominaisuudet nousivat myös tässä tutkimuksessa esiin, kun tutkimusta
varten

haastatelluilta

ominaisuuksia.

nuorilta

työntekijöitä

kysyttiin

esimiehen

tärkeimpiä
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Tutkimustulokset vahvistivat työntekijöiden erilaisuuden ja monimuotoisuuden
huomioimisen tärkeyttä esimiestyössä. Tutkimustulokset osoittavat, että eri-ikäisten
työntekijöiden odotukset esimiestyötä kohtaan ovat erilaisia. Tämän lisäksi
tutkimustulokset osoittavat, että ikä on vain yksi erilaisuuden ilmenemisen muoto.
Iän lisäksi johtamisessa tulee huomioida työyhteisön erilaiset yksilöt ja heidän
arvonsa ja osaamisensa. Organisaation systemaattisella työurajohtamisella
voidaan auttaa sekä tukea esimiestä tunnistamaan ja kohtaamaan paremmin
työntekijät työuriensa eri vaiheissa.

Tässä tutkimuksessa haastatellut nuoret työntekijät olivat syntyneet vuosina 19982000. Tutkimuksen luvussa 3. käsiteltiin sukupolvea käsitteenä sekä työelämän
sukupolvia suomalaisen työelämätutkimuksen näkökulmasta. Tässä luvussa Zsukupolveen määriteltiin kuuluvaksi Järvensivun ja Syrjän (2014) työelämän
sukupolvet määritelmän mukaisesti kaikki vuoden 1991 jälkeen syntyneet.
Järvensivu ja Syrjä (2014) määrittelevät Z-sukupolven avainkokemukseksi suuren
taantuman vuosina 2008-2009. Sukupolvien merkittävimmät avainkokemukset
ajatellaan puolestaan muodostuvan ihmisen ollessa noin 16-18 vuotias (Järvensivu
2014a, 26-27; Järvensivu & Syrjä 2014, 52). Tämän tutkimuksen osalta huomion
arvoista on, että avainkokemusten muodostumisen näkökulmasta tutkimusta varten
haastatellut nuoret työntekijät ovat viettäneet nuoruutensa erilaisessa ympäristössä
kuin vuonna 1991 syntyneet. Tässä tutkimuksessa haasteltujen nuorten vastauksia
on verrattu Z-sukupolvea käsittelevään aikaisempaan tutkimustietoon. Edellä
mainituista syistä sekä tutkimustulosten perusteella on syytä pohtia onko
työelämään siirtymässä jo uusi sukupolvi, jonka arvot ja avainkokemukset
poikkeavat Järvensivun ja Syrjän (2014) määritelmän mukaisesta Z-sukupolvesta.

Tutkimuksen tieteellinen mielenkiinto kohdistui erityisesti johtamisen kehittämiseen.
Tutkimuksessa

johtamista

tarkasteltiin

erityisesti

sukupolvijohtamisen

sekä

esimiestyön muutoksen näkökulmasta. Tutkimus myös lisäsi tietoa yleisesti Zsukupolven arvoista ja asenteista työelämää kohtaan. Kaikkia näitä teemoja on
tutkittu melko laajasti jo aiemminkin ja monilta osin tämä tutkimus vahvisti aiempia
tuloksia näiden tutkimusalueiden osalta. Aikaisempaan tutkimustietoon nähden
tämä tutkimus tuotti uutta tutkittua tietoa kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin
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tässä tutkimuksessa nuorten odotuksia esimiestyötä kohtaan tutkittiin täsmällisesti
työuran alussa eli työelämään kiinnittymisen vaiheessa olevilta nuorilta. Nuorten
vastausten perusteella työuran vaiheella on iän ja sukupolven lisäksi merkittävä
vaikutus heidän odotuksiinsa esimiestyötä kohtaan. Aikaisempien tutkimusten
perusteella tämä tutkimus antoi viitteitä, että työelämään kiinnittymisen vaiheessa
nuoren työntekijän odotukset esimiestyön osalta poikkeavat jonkin verran
sukupolvelle tyypillisistä odotuksista esimiestyötä kohtaan. Toinen mielenkiintoinen
asia tässä tutkimuksessa oli, että kaikki tätä tutkimusta varten haastatellut nuoret
työntekijät

olivat

sukupolvitutkimuksen

syntyneet

2000-luvulla.

näkökulmasta

tämä

Suomalaisen

tutkimus

tuotti

tietoa

työelämän
nuorista

työntekijöistä, joiden avainkokemukset ja arvot ovat muodostuneet hyvin erilaisessa
yhteiskunnallisessa tilanteessa kuin viimeisimmän laajemmin tutkitun sukupolven eli
Z-sukupolven. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella on perusteltua pohtia, onko
työelämään jo saapunut uusi sukupolvi, jonka arvot ja asenteet poikkeavat
merkittävästi Z-sukupolvesta. Tämän tutkimuksen tietoja voidaan täten hyödyntää
erityisesti

työelämän

sukupolvitutkimuksessa

sekä

työurajohtamisen

tutkimuksessa.

6.2 Tulosten hyödynnettävyys käytännössä

Tutkimus on tehty tapaustutkimuksena yhdessä organisaatiossa. Tutkimuksessa
ilmenneet nuorten työntekijöiden mielipiteet esimiestyötä kohtaan eivät kuitenkaan
ole organisaatiosidonnaisia, vaan ne ovat hyödynnettävissä myös laajemmin
muissa

organisaatioissa.

Tutkimuksen

tulokset

antavat

esimiehille

ja

organisaatioille tietoa nuorten työntekijöiden odotuksista esimiestyötä kohtaan.
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti organisaatioiden johtamisen
kehittämisessä, erityisesti lähiesimiestyön kehittämisen osa-alueella.

Esimiestyön kehittämisen näkökulmasta tutkimustulokset antavat organisaatioille
tärkeää tietoa mihin esimiesten koulutuksissa ja osaamisen kehittämisessä tulee
kiinnittää huomiota tulevaisuudessa. Ensinnäkin jokaisen esimiehen tulee
ymmärtää, että esimiestyön tulee uudistua toimintaympäristön muutosten sekä
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työntekijöiden johtamisodotusten muutosten mukana. Esimiesten tulee jatkossa
ymmärtää myös nykyistä paremmin eri-ikäisten työntekijöiden johtamiseen liittyvät
erityispiirteet.

Työurien

tulevaisuudessa

pidentymisen

johdettavanaan

yhä

seurauksena
eri-ikäisempiä

lähiesimiehillä
työntekijöitä,

on
joiden

johtamisodotukset sekä työelämätaidot ovat ainutlaatuisia. Tämän tutkimuksen
tulokset

antavat

lähiesimiehille

tietoa

nuorten

työntekijöiden

odotuksista

esimiestyötä kohtaan. Z-sukupolvea edustavien nuorten osuus työelämässä kasvaa
merkittävästi lähivuosina ja esimiesten kouluttamisella tuleekin varmistaa heidän
ymmärrys ja taidot kohdata nuoret työntekijät työelämässä heidän odottamallaan
tavalla.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että juuri työelämään saapunut nuori
työntekijä on hyvin hauras ja epävarma. Esimiestyön kehittämisen näkökulmasta
erityisen tärkeäksi asiaksi nousee esiin lähiesimiesten taito kohdata nuori työntekijä,
joka saapuu ensimmäiseen oikeaan työpaikkaansa ja auttaa tätä kiinnittymään
osaksi työyhteisöä ja tätä kautta koko työelämää. Esimiehen on tärkeä tunnistaa
tähän työuran vaiheeseen liittyvät erityispiirteet. Tämä tutkimus auttaa lähiesimiehiä
ymmärtämään asian tärkeys sekä oman roolinsa merkitys nuorelle työntekijälle
työelämään kiinnittymisen vaiheessa. Tässä tutkimuksessa on nostettu esiin myös
muutamia käytännön toimenpiteitä, joilla esimies voi tukea nuorta työntekijää
työelämään kiinnittymisen vaiheessa.

Tämä tutkimus auttaa organisaatioita hahmottamaan paremmin nuoren työntekijän
hyvän ja onnistuneen työelämään kiinnittymisen merkityksen vastuullisuuden ja
tuloksellisuuden

näkökulmasta.

Tutkimus

myös

auttaa

organisaatioita

ymmärtämään hyvän lähiesimiestyön tärkeyden nuoren työntekijän työelämään
kiinnittymisen mahdollistajana. Vastuullisuuden näkökulmasta nuoren työntekijän
onnistuneella

työelämään

kiinnittymisellä

vaikutetaan

positiivisesti

nuoren

työntekijän työelämätaitoihin ja tätä kautta työhyvinvointiin sekä työkykyisyyteen
myös pidemmällä aikavälillä. Tuloksellisuuden näkökulmasta nuoren työntekijän
hyvä työelämään kiinnittyminen puolestaan parantaa työnantajakuvaa, auttaa
osaavan työvoiman rekrytoimisessa, vähentää työvoiman vaihtuvuutta sekä
mahdollistaa osaamisen kehittymisen organisaatiossa.
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Organisaatioiden

tulee

tukea

lähiesimiesten

osaamisen

kehittymistä.

Tutkimustulokset osoittavat, että nuorten työntekijöiden odotukset esimiestyön
osalta sekä yritysten toimintaympäristön yleinen kehitys tulevat siirtämään
lähiesimiestyön painopistettä yhä voimakkaammin ihmisten johtamisen suuntaan.
Organisaatioiden tulee huomioida tämä kehitys sekä nykyisten lähiesimiesten
osaamisen kehittämisen ja koulutusten sisällön suunnittelun näkökulmasta että
uusien lähiesimiesten

rekrytoinneissa.

Esimiesten

osaamisen kehittämisen

näkökulmasta uuden oppimisen lisäksi vähintään yhtä tärkeää on auttaa ja tukea
esimiehiä

vanhojen

tapojen

sekä

käytänteiden

poisoppimisessa.

Myös

organisaation kulttuurin tarvitsee tukea esimiestä uuden oppimisessa sekä
vanhentuneesta osaamisesta poisoppimisessa.

Organisaatioiden tulee myös kiinnittää huomiota esimiehen toimenkuvaan ja
ajankäyttöön. Työn painopisteen siirtyminen ihmisten johtamiseen ei voi toteutua,
jos sitä ei huomioida esimiesten toimenkuvissa ja ajankäytössä. Tässä
tutkimuksessa nuorten työntekijöiden esiin nostamat hyvän esimiestyön kulmakivet
eivät

voi

toteutua,

ellei

lähiesimiehille

anneta

riittävästi

aikaa

johtaa.

Organisaatioiden tulisikin kiinnittää huomiota esimiesten ajankäyttöön ja pyrkiä
vähentämään esimiesten toimenkuvasta sellaisia työtehtäviä, jotka voidaan
esimerkiksi automatisoida tai siirtää organisaatiossa helposti muiden työntekijöiden
hoidettaviksi.

Esimiehiä

tulee

myös

kouluttaa

omaksumaan

uudenlaisia

työskentelytapoja, jotka mahdollistavat samanaikaisesti sekä työntekijän aidon
kohtaamisen että tehokkaan työskentelyn muiden työlle asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella esimiesten työaikaa tulisi
kohdentaa nykyistä enemmän erityisesti nuorten työntekijöiden perehdyttämiseen,
motivoimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä ammattisten työtaitojen että
yleisten työelämätaitojen osalta.

6.3 Rajoitukset ja ehdotukset jatkotutkimukselle

Tutkimus suoritettiin yhdessä organisaatiossa, jossa lähiesimiehet työskentelevät
toisistaan erillään sijaitsevien toimipaikkojen marketpäälliköinä. Organisaatiossa
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valittu

johtamismalli

sekä

aiemmat

esimiesten

koulutukset

vaikuttavat

tutkimustulosten taustalla. Tutkimuksen informantteina käytettiin kohdeyrityksessä
työskenteleviä

nuoria

työntekijöitä.

Tutkimus

toteutettiin

kvalitatiivisena

tutkimuksena. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää syvällisemmin nuorten
työntekijöiden

odotuksia

esimiestyötä

kohtaan.

Edellä

mainituista

syistä

tutkimustulosten yleistettävyyteen liittyy jonkin verran rajoituksia. Merkittävimmät
yleistettävyyteen liittyvät rajoitukset johtuvat tutkimuksen kohtuullisen pienestä
haastatteluiden määrästä sekä siitä, että haastattelut toteutettiin yhdessä
organisaatiossa. Jotta tutkimustulosten yleistettävyydestä saataisiin tarkempaa
tietoa, tulisi tutkimus toistaa useammassa organisaatiossa ja eri toimialoilla.
Tutkimuksen toistamisella voitaisiin saada laajempaa kuvaa nuorten työntekijöiden
odotuksista esimiestyötä kohtaan.

Tutkimuksella haluttiin antaa nuorille työntekijöille mahdollisuus osallistua
esimiestyön kehittämiseen tutkimuksen kohdeyrityksessä sekä saada laajemmin
tietoa nuorten työntekijöiden odotuksista esimiestyötä kohtaan työuran alussa.
Tutkimuksen tekemisen aikana nousi esiin useita asioita, joita olisi mielenkiintoista
ja tarpeellista tutkia lisää. Yleisesti nuorten työntekijöiden odotuksia esimiestyötä
kohtaan olisi tarpeellista tutkia laajemmin eri organisaatioissa. Mielenkiintoista olisi
myös tutkia nuorten työelämävalmiuksia ja niiden vaikutusta suhteessa odotuksiin
työelämää sekä esimiestyötä kohtaan. Yleisesti työelämään kiinnittymistä työuran
vaiheena on tutkittu vielä melko vähän. Tätä aihetta olisi tarpeellisesti tutkia
laajemminkin
mielenkiintoisia

eri

näkökulmista.
tutkimusaiheita

Myös

sukupolvitutkimuksen

löytyy

useita.

Näistä

näkökulmasta

ajankohtaisin

ja

mielenkiintoisin liittyy suomalaisen työelämän sukupolvitutkimuksen jatkamiseen.
Tätä tutkimusta tehdessä nousi esiin kysymys kuuluvatko tutkimusta varten
haastatellut nuoret enää Järvensivun ja Syrjän (2014) suomalaisen työelämän
sukupolvijaottelun mukaisesti Z-sukupolveen vai onko työelämään siirtymässä jo
kokonaan uusi työelämän sukupolvi, jonka avainkokemukset ja arvot poikkeavat
aiemmasta Z-sukupolvesta.

Tämä tutkimus auttoi ymmärtämään paremmin nuorten työntekijöiden odotuksia
esimiestyötä kohtaan työuran alussa eli työelämään kiinnittymisen vaiheessa.
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Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää tutkimuksen kohdeorganisaatiossa osana
esimiesten kehittämistä ja kouluttamista. Tutkimus tuotti myös tietoa tutkimuksen
kohdeorganisaatiolle työurajohtamiseen liittyvien toimintamallien ja toimenpiteiden
kehittämisen

tueksi.

Tutkimustuloksista

on

varmasti

hyötyä

myös

muille

organisaatioille, jotka haluavat ymmärtää paremmin nuoria työntekijöitään ja heidän
odotuksiaan esimiestyötä kohtaan. Tutkimustulokset auttavat organisaatioita myös
laajemmin kehittämään esimiesten valmiuksia ja taitoja kohdata nuoria työntekijöitä
sekä tukea nuorten työntekijöiden työelämään kiinnittymistä nykyistä paremmin.
Tieteellisestä näkökulmasta tutkimus tuotti uutta tietoa johtamisen kehittämiseen
erityisesti sukupolvijohtamisen sekä esimiestyön muutoksen näkökulmasta.
Tutkimus tuotti myös uutta tietoa Z-sukupolven johtamista koskevaan keskusteluun.
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LIITE 1. Saate haastattelujoukolle
SAATE HAASTATTELUJOUKOLLE
Hyvä vastaanottaja!
Sinut on valittu mukaan tutkimuksemme haastattelujoukkoon. Haastattelu on osa kahta tutkimusta,
joista toinen tutkimus on kauppatieteen opinnäytetyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston
kauppakorkeakouluun ja toinen opinnäytetyö Lahden ammattikorkeakouluun. Haastattelu antaa
sinulle mahdollisuuden vaikuttaa uusien nuorten työntekijöiden perehdytysprosessin sekä
esimiestyön kehittämiseen omassa organisaatiossasi. Tavoitteena on löytää uusien työntekijöiden
perehdytysprosessin kehityskohteita sekä kehittää organisaation johtamistapoja ja –kulttuuria.
Tutkimus on luonteeltaan laadullinen haastattelututkimus, jonka tarkoituksena on selvittää
haastateltavien näkemyksiä ja mielipiteitä ns. teemakysymysten avulla. ”Oikeita” vastauksia
kysymyksiin ei ole, vaan jokainen näkemys on omalla tavallaan oikea. Siksi onkin toivottavaa, että
tuot haastattelussa esiin oman tietämyksesi ja mielipiteesi miettimättä miten kysymyksiin ”tulisi”
vastata.
Vastaukset käsitellään tutkimuksessa nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisina.
Jos mahdollista, kysymyksiin kannattaa tutustua ja tehdä muistiinpanoja jo etukäteen. Kysymykset
saat sähköpostilla muutamaa päivää ennen haastattelua. Olen vielä yhteydessä sinuun tarkemman
haastatteluajan ja –paikan sopimiseksi.
Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimukseen liittyen, voit ottaa yhteyttä tutkimuksen suorittajaan Sonja
Määttäseen vastaamalla tähän sähköpostiin tai soittamalla 041 5441412.
Terveisin,
Sonja Määttänen ja Ville Kivinen
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LIITE 2. Haastattelukysymykset

Minä vuonna olet syntynyt?
Kuinka kauan olet työskennellyt Osuuskauppa Hämeenmaalla?
Onko työsuhteesi
vakituinen
määräaikainen
Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle työssäsi? (1 -ei lainkaan tärkeä, 4 -erittäin tärkeä)
uusien asioiden oppiminen
1
2
3
4
työn vaihtelevuus
1
2
3
4
hyvä ja kannustava työyhteisö
1
2
3
4
hyvä esimiestyö
1
2
3
4
pysyvä työsuhde
1
2
3
4
mahdollisuus vaikuttaa työhöni
1
2
3
4
palautteen saaminen työstä
1
2
3
4
ihmisläheinen työ
1
2
3
4
työn joustavuus
1
2
3
4
mahdollisuus yötyöhön
1
2
3
4
mahdollisuus työn ja muun elämän
yhteensovittamiseen
1
2
3
4
mahdollisuus urakehitykseen
1
2
3
4
hyvä/riittävä palkka
1
2
3
4
jokin muu mikä?
Millaisia odotuksia sinulla oli työtäsi kohtaan aloittaessasi työn?
Vastaako työsi näitä odotuksia? Miksi tai miltä osin koet näin?
Kysyttiinkö sinulta työtäsi koskevista odotuksista työsuhteesi alussa?
Kuinka hyvin uskot/koet pystyväsi...? (1- erittäin huonosti, 5 -erittäin hyvin)
kysymään työpaikalla
neuvoa epäselvissä
tilanteissa

1

2

3

4

5

tuomaan esille työhösi
liittyviä ideoita ja
kehitysehdotuksia

1

2

3

4

5

nostamaan esille työhön
liittyviä ongelmia tai
epäkohtia

1

2

3

4

5

tunnistamaan omat
vahvuutesi ja taitosi työssä

1

2

3

4

5

ratkaisemaan ongelmia
työssäsi

1

2

3

4

5

pitämään kiinni sovituista
aikatauluista työssäsi
esim. työajat, tauot

1

2

3

4

5
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tekemään yhteistyötä
kaikkien työyhteisööni
kuuluvien ihmisten kanssa

1

2

3

4

5

toimimaan työpaikan
yhteisten käytäntöjen
mukaisesti

1

2

3

4

5

huomioimaan asiakkaan
ja hänen tarpeensa

1

2

3

4

5

huolehtimaan omasta
jaksamisesta työpaikalla
esim. tauotus, työergonomia 1

2

3

4

5

huolehtimaan omasta
jaksamisesta vapaa-ajalla
esim. uni, liikunta

2

3

4

5

1

PEREHDYTYS
Kerro lyhyesti miten sinut perehdytettiin työtehtäviisi työsuhteesi alussa? (kenen toimesta, miten?)
Miten perehdytys mielestäsi onnistui?
Miltä osin perehdytys oli erityisen onnistunutta?
Mitä olisit toivonut tehtävän toisin?
Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?
Olen saanut riittävästi perehdytystä ja opastusta työhöni
Olisitko toivonut joltakin osin enemmän perehdytystä tai opastusta työhösi?
Millainen oli oman esimiehesi rooli perehdytyksen aikana?
Miten Osuuskauppa Hämeenmaan voisi mielestäsi kehittää perehdyttämiskäytäntöjään?

ESIMIESTYÖ
Miten hyvin seuraavat ominaisuudet kuvaavat omaa esimiestäsi? (1 -täysin eri mieltä, 5 -täysin
samaa mieltä)
arvostaa sinua ja
kuuntelee mielipiteitäsi

1

2

3

4

5

auttaa tunnistamaan taitosi
ja vahvuutesi työssä

1

2

3

4

5

kohtelee työntekijöitä
oikeudenmukaisesti ja
tasapuolisesti

1

2

3

4

5

on rehellinen

1

2

3

4

5

on kiinnostunut terveydestäsi
ja hyvinvoinnistasi
1

2

3

4

5
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käy avointa keskustelua
työhön liittyvistä asioista

1

2

3

4

5

viestii minulle selkeästi
työhöni liittyvät tavoitteet

1

2

3

4

5

uskaltaa puuttua epäkohtiin
tarvittaessa
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

on läsnä ja tavoitettavissa

1

2

3

4

5

antaa tarvittaessa tukea ja
apua

1

2

3

4

5

varmistaa työsi onnistumisen 1

2

3

4

5

auttaa ratkaisemaan
ongelmia työssä

1

2

3

4

5

toimii johdonmukaisesti

1

2

3

4

5

on avoin uusille ideoille ja
ehdotuksille
antaa riittävästi palautetta
työstä suoriutumisestani

Nimeä ja laita tärkeysjärjestykseen yllä olevan listan avulla omasta mielestäsi esimiehen viisi
tärkeintä ominaisuutta
Miksi juuri nämä ominaisuudet ovat mielestäsi erityisen tärkeitä?
Kerro vielä omin sanoin, miten oma esimiehesi on mielestäsi onnistunut työssään sinulle
tärkeimpien ominaisuuksien osalta
Miltä osin hän on onnistunut erityisen hyvin?
Miltä osin hän voisi kehittää omaan esimiestyötään ja miten?
Yhteistyö oman esimiehesi kanssa
kuinka usein olet yhteydessä oman esimiehesi kanssa?
o kasvotusten
o puhelimitse
o sähköpostin/muun sähköisen viestintäkanavan kautta esim. WhatsApp
tiedätkö riittävän hyvin oman toimenkuvasi ja esimiehesi odotukset työtäsi kohtaan?
esim. mitä tehtäviä sinun pitää suorittaa työvuoron aikana, mitkä ovat näistä tehtävistä
tärkeimmät
Antaako esimiehesi sinulle riittävästi palautetta omasta työsuorituksestasi?
Onko esimies auttanut sinua tunnistamaan omia vahvuuksiasi ja onnistumisiasi työssä?
Onko esimies käynyt kanssasi kehityskeskustelun?
Millaisia toiveita/kehitysehdotuksia sinulla on yhteistyöstä oman esimiehesi suhteen?
Avoin palaute ja kehitystoiveet esimiestyön osalta Osuuskauppa Hämeenmaassa.

