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Millenniaalit poikkeavat edeltävistä sukupolvista tarpeidensa ja toiveidensa vuoksi. He eivät 
myöskään pelkää vaihtaa työnantajaorganisaatioitaan, jos nämä heidän tarpeensa ei tule tyy-
dytetyiksi. Koska millenniaalien osuus työntekijöistä kasvaa vuosittain, on heidän tar-
peidensa ymmärtäminen tärkeää, jotta heistä on mahdollista saada organisaatioonsa sitoutu-
neita työntekijöitä. 

Tämän vuoksi tässä pro gradu tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millainen kokonaispal-
kitseminen tukee kaikkein parhaiten korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien or-
ganisaatioon sitoutumista. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin haastat-
telemalla tutkimuksen kohderyhmän edustajia. Haastattelusta saatu aineisto analysoitiin ja 
saatuja tuloksia verrattiin aikaisempiin tutkimustuloksiin. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien or-
ganisaatioon sitoutumisen lähtökohtana on se, että heille maksetaan asianmukaista perus-
palkkaa, joka mahdollistaa heille toivotun elintason. Tämän lisäksi tärkeimmiksi palkitse-
miskeinoiksi nousi työn mielekäs sisältö, tasapaino työ- ja yksityiselämän välillä sekä kehit-
tymismahdollisuudet. Sen sijaan aineellisilla palkitsemiskeinoilla (pois lukien peruspalkka) 
ei organisaatioon sitoutumiseen ollut juuri vaikutusta. Mitä oikeudenmukaisemmaksi korke-
asti koulutettu suomalainen millenniaali palkitsemiskäytänteet kokee, sitä helpompi hänen 
on työnantajaorganisaatioonsa sitoutua ja tämä olisikin hyvä muistaa organisaatioiden pal-
kitsemisstrategioita suunniteltaessa.  
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Millennials differ from previous generations in their needs and desires. They are not afraid 
to switch their employer organizations if their needs are not met. As millennials share of 
employees grows each year, it is important to understand their needs so they can become 
committed to their organizations. 

Therefore, this Master's Thesis sought to find out what kind of total rewarding would best 
support the organizational commitment of highly educated Finnish millennials. The research 
was carried out using qualitative research methods by interviewing representatives of the 
research target group. The material obtained from the interview was analyzed and the results 
obtained were compared with previous research results. 

The results of the study show that the starting point for the commitment of highly educated 
millennials to the organization is that they are paid an appropriate basic salary that allows 
them to achieve the desired standard of living. In addition to this, the most important means 
of rewarding were the meaningful content of work, the balance between work and private 
life, and opportunities for development. On the other hand, financial rewards (excluding the 
basic salary) had little effect on the organizational commitment. The fairer the highly edu-
cated Finnish millennials perceives rewarding practices, the easier it is for them to commit 
to their organization. This would be good to keep in mind when planning organizations' total 
rewarding strategies in the future.  



 
 

KIITOKSET 

 

 

Vielä muutama vuosi sitten luulin, että tulevaisuudessa minusta tulisi yhteiskuntatieteilijä, 

opettaja, hammaslääkäri tai biologi. No ei tullut (ainakaan vielä), mutta nyt vuonna 2021 

tiedän, että tämän gradun myötä minusta tulee ekonomi.  

Tämä ei olisi mahdollista, ellen olisi saanut tukea niin monelta eri taholta. Ensinnäkin haluan 

kiittää graduani ohjanneita Heidi Olanderia sekä Kirsimarja Blomqvistia. Heidi tsemppasi 

graduni alkuun ja tämän jälkeen Kirsimarja auttoi työni loppuun saattamisessa. Molemmat 

osoititte arvostustanne ajatuksiani kohtaan ja se merkitsi minulle paljon. Lisäksi olen kiitol-

linen kaikille niille henkilöille, jotka antoivat aikaansa tutkimuksen haastatteluja varten. Il-

man mahdollisuutta avoimeen ja rehelliseen keskusteluun tätä tutkimusta ei olisi ikinä saatu 

tehtyä. 

Edellä mainittujen lisäksi arvostan suuresti sitä, että uudet ja vanhat yliopistokaverit tsemp-

pasivat ja antoivat vertaistukea pitkien kirjastolla vietettyjen päivien lomassa. Tuntikausia 

kestäneet lounaat muistuttivat siis siitä, että elämässä on muutakin kuin koulu. Myös Juhoa 

kiitän siitä, että erityisesti kotona olen saanut olla ajattelematta koulua ja keskittyä kaikkeen 

muuhun elämään kanssasi. Iso kiitos kuuluu myös Ronjalle, joka on muistuttanut itseni huo-

lehtimisesta, sekä äitille ja isille, jotka ovat loputtomasti uskoneet taitoihini. 

Montaa tahoa on siis syytä kiittää, mutta kaikkein kiitollisin olen kuitenkin itselleni. Olen 

hoitanut opintoni toivomallani tavalla ja muistanut tehdä siinä sivussa myös kaikkea kivaa. 

Vaikka tulevaisuus jännittää ja hieman ahdistaakin, olen tämän yliopistossa kuljetun matkan 

aikana oppinut sen, että asioilla on tapana järjestyä. Siispä hyvillä mielin kohti tulevaa! 

 

Lappeenrannassa 1.11.2021 

Roosa Routti 
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1 JOHDANTO 

 

 
Millenniaalien osuus työvoimasta kasvaa vuosittain ja tämän vuoksi olisi tärkeää ymmärtää, 

millaisia tarpeita heillä on työntekijöinä (Genevieve, 2016). Tarjolla on jo nyt lukuisia op-

paita ja artikkeleita, jotka pyrkivät auttamaan johtajia ymmärtämään tätä työelämän uutta 

sukupolvea ja se viestii siitä, että aihe on todella ajankohtainen ja merkittävä erityisesti yri-

tysjohdon näkökulmasta. Esimerkiksi Karoliina Mellanen ja Atte Mellanen havaitsivat mil-

lenniaalien tuomat johtajuushaasteet, minkä vuoksi he kirjoittivat kirjan ”Hyvät, pahat ja 

millenniaalit”. Se on Kauppalehti Option mukaan yksi vuoden 2020 parhaista talouskirjoista 

(Aitio, 2020) ja kyseinen kirja nostaa esiin esimerkiksi sen, millainen johtamistyyli saa mil-

lenniaalien potentiaalin irti ja kuinka sitoutuneita he ovat esimerkiksi työhönsä (Mellanen & 

Mellanen, 2020).  

Tämä Pro Gradu -tutkimus on tehty vastaamaan johtajuushaasteeseen, joka koskee nimen-

omaan millenniaalien organisaatioon sitouttamista ja tätä aihetta lähestytään tässä tutkimuk-

sessa palkitsemisen näkökulmasta. Tarkempaa tutkimusta erityisesti suomalaisten korkeasti 

koulutettujen millenniaalien organisaatioon sitouttamisesta palkitsemisen keinoin ei ole 

tehty ja tämä onkin se tutkimusaukko, johon tällä tutkimuksella pyritään vastaamaan.  

Mielenkiinto aihetta kohtaan on herännyt lukuisten eri keskusteluiden myötä niin vanhem-

pien sukupolvien edustajien kuin millenniaalienkin keskuudessa. Palkitsemiseen liittyneet 

käsitykset ja ajatukset ovat olleet vaihtelevia ja tämän vuoksi tässä tutkimuksessa pyritään-

kin selvittämään, mitä millenniaalit todellisuudessa ajattelevat organisaatioon sitoutumisen 

ja palkitsemisen yhteydestä. Tutkimuksessa pyritään myös löytämään vastaus siihen, millai-

nen olisi ihanteellinen palkitsemistapa, jotta korkeasti koulutetut suomalaiset millenniaalit 

olisivat työnantajaorganisaatioihinsa sitoutuneita, eivätkä vaihtaisi työpaikkaansa. Kuten jo 

edellä tuli ilmi, aikaisempi tutkimus ei vastaa suoraan tämän tutkimuksen ongelmaan, vaan 

aihetta lähinnä sivutaan muita teemoja käsittelevissä tutkimuksissa ja johtajuusoppaissa.  

Tutkimuksen tarkoituksena on myös tuoda tutkittavasta aiheesta käytännön tietoa, jota orga-

nisaatiot voivat hyödyntää kehittäessään henkilöstökäytäntöjään entistä paremmiksi. 
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Downing (2006) painottaa tutkimuksessaan, että uusien sukupolvien tullessa työelämään pi-

tää johtajien pyrkiä tunnistamaan erot aikaisempiin sukupolviin ja tämän lisäksi heidän tulee 

myös omaksua nämä uudet ja erilaiset näkökulmat. Henkilöstökäytäntöjen muuttaminen 

millenniaalien tarpeita vastaaviksi on tärkeää, koska Dlaminin ja Mabasson (2018) mukaan 

yksi organisaatioiden haasteista on nykypäivänä säilyttää osaavaa työvoimaa. Ajankoh-

taiseksi aiheen tekee lisäksi se, että organisaatioon sitoutumisen haasteet kasvavat esimer-

kiksi globalisaation ja teknologian kehittymisen myötä (Nujjoo & Meyer, 2012). Näin ollen 

voidaan siis ajatella, että myös teknologian mahdollistaman etätyön lisääntyminen korona-

pandemian myötä vauhdittaa organisaatioon sitoutumishaasteita. Tämä siitä syystä, että enää 

edes esimerkiksi organisaation sijainti ei välttämättä pidättele työntekijöitä, kun tarjonta työ-

paikoista on maantieteelliset rajat ylittävää. Toki tämä riippuu paljon itse työtehtävästä, 

mutta etenkin tietotyö ei enää välttämättä vaadi fyysistä läsnäoloa tietyssä paikassa tiettyyn 

aikaan ja tällä voikin olla suuri merkitys juuri korkeasti koulutetuille. 

 

1.1 Tutkimuksen teoreettinen tausta 
Kuten jo edellä tuli ilmi, Dlamini ja Mabaso (2018) toteavat tutkimuksessaan, että nykypäi-

vänä yksi merkittävä haaste organisaatioille on löytää ja ennen kaikkea säilyttää osaavaa 

työvoimaa. Työnantajaorganisaatioiden tulee siis kilpailla osaavista tekijöistä (Pregnolato, 

Bussin & Schlechter, 2017), sillä vaikka he voivatkin olla organisaation kallein resurssi, 

voidaan työntekijöillä myös kasvattaa tuottavuutta ja luoda menestyksekästä liiketoimintaa 

(Ludlow, 2010). Nujjoon ja Meyerin (2012) mukaan syy osaavan työvoiman löytämis- ja 

säilyttämishaasteisiin on markkinoiden entistä kovempi kilpailu, teknologian kehittyminen 

sekä globalisaatio. 

Mikäli työntekijöiden vaihtuvuus on suuri, on sillä monia negatiivisia vaikutuksia organi-

saatioon. Näitä ovat esimerkiksi rekrytointikustannukset, tuottavuuden ja laadun heikkene-

minen sekä negatiiviset vaikutukset muihin työntekijöihin sekä asiakkaisiin (Krishnan, 

2009). Mowdayn (1998) mukaan työntekijän tulee olla työnantajaorganisaatioonsa sitoutu-

nut, jotta hän ei irtisanoudu ja vaihda työpaikkaansa. Tässä tutkimuksessa organisaatioon 

sitoutumista tarkastellaan Meyerin ja Allenin (1997) teoreettisen jaottelutavan mukaisesti 

haluun, velvollisuuteen ja tarpeeseen perustuvan sitoutumisen näkökulmasta. 
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Nujjoon ja Meyerin (2012) mukaan palkitseminen on yksi strategisesti tärkeimmistä kei-

noista työvoiman sitouttamiseksi. Palkitsemisella tarkoitetaan Kallebergin (1977) mukaan 

kaikkia niitä etuja, joita työntekijä työstään saa ja tässä tutkimuksessa palkitseminen jaetaan 

Ylikorkalan ja Sweinsin (2015) teoreettisen jaottelutavan mukaisesti aineellisiin ja aineetto-

miin palkitsemiskeinoihin. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että työntekijät, joita 

palkitaan henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti, pysyvät saman organisaation alaisuu-

dessa pidempään (Pregnolato et al., 2017). Tämän vuoksi Fombrun, Tichy ja Devanna 

(1984) toteavatkin, että tehokkaan ja sopivan palkitsemisjärjestelmän luominen ja ylläpitä-

minen on välttämätön toiminto menestyvän organisaation henkilöstöhallinnolle. Oikeiden 

palkitsemiskeinojen käyttö voi siten myös tarjota kilpailuetua organisaatiolle (Nujjoo & 

Meyer, 2012).  

Koska työntekijät muuttuvat vuosi vuodelta ja uudet sukupolvet valtaavat ison osan työvoi-

masta, tulee myös palkitsemisstrategioita muuttaa ajan kuluessa. Tämä johtuu siitä, että tie-

tyillä sukupolvilla, jotka ovat syntyneet tietyllä aikavälillä, on samanlaiset historialliset ja 

sosiaaliset elämänkokemukset, jotka myös muokkaavat heidän suhtautumistaan esimerkiksi 

organisaatioita kohtaan (Pregnolato et al., 2017). 

Tällä hetkellä millenniaalit on se suuri sukupolvi, joka on vuosi vuodelta laajemmin edus-

tettuna työelämässä. Heidän osuutensa työikäisistä kasvaa vuosittain ja jo tällä hetkellä suu-

rin osa työvoimasta on juuri millenniaaleja (Genevieve, 2016). Millenniaaleiksi mielletään 

yleisesti ottaen ennen vuosituhannen vaihdetta syntyneet henkilöt, esimerkiksi Genevieven 

(2016) näkemyksen mukaan vuosina 1982-2004 syntyneet. Tämä rajaus ei ole kuitenkaan 

yksiselitteinen, sillä joidenkin lähteiden mukaan millenniaalien joukko on hieman suppe-

ampi. Riippumatta tarkasta ikämäärittelystä, he eroavat edellisistä sukupolvista esimerkiksi 

tarpeidensa ja sukupolveen liittyvien kokemustensa vuoksi. Millenniaaleille tyypillisiä su-

kupolveen liittyviä kokemuksia ovat muun muassa tietyt sodat ja terrori-iskut sekä teknolo-

gian räjähdysmäinen kasvu ja erilaisten luonnonkatastrofien yleistyminen (Downing, 2006). 

Millenniaalien uskotaan olevan työntekijöinä edeltäviä sukupolvia itsenäisempiä ja tämän 

vuoksi heillä on todennäköisesti esimerkiksi useita eri työsuhteita ja työuria. He ovat val-

miita tekemään nopeita muutoksia, kuten vaihtamaan työpaikkoja, kun heidän tarpeitaan ei 

täytetä ja tämän lisäksi millenniaalit arvostavat erityisesti työn ja yksityiselämän tasapainoa. 

(D’Amato & Herzfeldt, 2008.) 
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Koska tämä ikäryhmä poikkeaa edeltäjistään, on heillä myös erilaiset tarpeet työelämässä, 

kuten jo edellä on tullut ilmi. Tämä on jo huomattu ja asiaa on myös tutkittu monista eri 

näkökulmista. Tähän mennessä millenniaalien työelämään tuomia muutoksia on pääsääntöi-

sesti tutkittu kuitenkin vain yleisenä johtajuuteen liittyvänä haasteena, mutta tässä tutkimuk-

sessa tarkoituksena on tutkia millenniaalien roolia työelämässä tarkemmin siitä näkökul-

masta, millaiset asiat palkitsevat ja sitouttavat heitä osaksi organisaatiota. Kuten aikaisem-

min tuli ilmi, on aihe organisaatioiden kannalta tärkeä esimerkiksi juuri siitä syystä, että 

millenniaaleille organisaatioon sitoutuminen ei ole itsestään selvää, vaan he saattavat vaihtaa 

työpaikkaansa melko vaivattomastikin.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset  
Tutkimuksen tavoitteena on siis tutkia niitä palkitsemisen keinoja, jotka millenniaalit koke-

vat kaikkein merkityksellisimmiksi organisaatioon sitoutumisen kannalta. Tämän tiedon sel-

vittäminen on tärkeää, sillä organisaatioiden on kyettävä pitämään osaavasta työvoimasta 

kiinni. Millenniaaleille tyypillinen työnantajaorganisaatioon sitoutumattomuus vie työnan-

tajien resursseja, joten työnantajaorganisaatiot voivat hyötyä tämän tutkimuksen tuloksista 

myös resurssien näkökulmasta. Tutkimuksessa löydettäviä tuloksia voidaan siis hyödyntää 

esimerkiksi palkitsemisjärjestelmiä kehitettäessä sekä muussa käytännön esimiestyössä, jol-

loin tutkimustulokset palvelevat organisaatioiden etua. Von Bonsdorff (2011) tuo tutkimuk-

sessaan esiin, että palkitsemisstrategioiden muuttaminen on vaikeaa, vaikka ne olisivatkin 

selvästi vanhentuneita. Tavoitteena siis on, että tämä tutkimus helpottaisi vastaavia muutos-

tilanteita tarjoamalla ajankohtaista tietoa palkitsemisen ja organisaatioon sitoutumisen väli-

sestä suhteesta. 

Koska tarkoituksena on tutkia korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien näkökul-

masta merkittäviä palkitsemiskeinoja, jotka vaikuttavat myönteisesti organisaatioon sitoutu-

miseen, on tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys seuraava: 

 

”Millainen kokonaispalkitseminen tukee korkeasti koulutettujen suomalaisten 

millenniaalien organisaatioon sitoutumista?” 
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Päätutkimuskysymyksen lisäksi vastataan myös kahteen alatutkimuskysymykseen. Näiden 

kysymysten tarkoituksena on tarkentaa edellä esitettyä päätutkimuskysymystä sekä luoda 

kokonaisvaltaisempi ymmärrys aiheesta. Alatutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. ”Kuinka korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien kokemat tär-

keimmät palkitsemiskeinot eroavat aikaisempien tutkimusten tuloksista?” 

2. ”Mitkä palkitsemiskeinot ovat organisaatioon sitoutumisen näkökulmasta 

merkityksettömiä korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien mie-

lestä?” 

 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen avulla pyritään ymmärtämään se, millaisia eroja juuri 

korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien mieltymyksissä on verrattuna aikaisem-

piin tutkimuksiin. Tämän avulla on mahdollista ymmärtää se, onko mieltymyksissä edes 

eroavaisuuksia erilaisten ihmisryhmien kesken. Toinen alatutkimuskysymys auttaa puoles-

taan ymmärtämään sen, mitkä palkkiot eivät edistä organisaatioon sitoutumista voimak-

kaasti. Tämän tiedon myötä organisaatiot voivat säästää resurssejaan kohdistamalla huomion 

ainoastaan kaikkein tärkeimmiksi koettuihin palkitsemiskeinoihin. 

 

1.3 Keskeiset käsitteet 
Tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ovat erityisesti organisaatioon sitoutuminen, pal-

kitseminen sekä korkeasti koulutetut ja millenniaalit. Seuraavaksi määritellään nämä käsit-

teet lyhyesti, mutta organisaatioon sitoutumiseen ja palkitsemiseen palataan vielä myöhem-

minkin tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa. 

Organisaatioon sitoutumisella tarkoitetaan yksilön ja organisaation yhdistävää psykolo-

gista tilaa, joka vaikuttaa yksilön päätökseen kuulua tai olla kuulumatta kyseiseen organi-

saatioon (Allen & Meyer, 1990). Se näkyy lisäksi esimerkiksi tietyn organisaation tunnista-

misena, sen toimintaan osallistumisena ja halukkuutena ponnistella kyseisen organisaation 

menestyksen puolesta (Aranya & Ferris, 1984). 
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Palkitsemista ovat kaikki ne edut, joita työntekijä saa työstään (Kalleberg, 1977). Palkitse-

misen välineet voivat Moision ja Salimäen (2005) jaottelun mukaan olla joko aineellisia tai 

aineettomia.  

Korkeasti koulutetuiksi määritellään Tilastokeskuksen mukaisesti kaikki henkilöt, jotka 

ovat suorittaneet alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijakou-

lutusasteen tutkinnon (Tilastokeskus, 2021a).  

Millenniaalit ovat Genevieven (2016) näkemyksen mukaan sukupolvi, jonka jäsenet ovat 

syntyneet vuosien 1982-2004 välillä. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu organisaatioon sitoutumisen ja palkitsemisen 

ympärille. Tätä ilmiötä tarkastellaan puolestaan korkeasti koulutettujen suomalaisten mil-

lenniaalien näkökulmasta. Luvussa 2. ”Kirjallisuuskatsaus” perehdytään tähän teoreettiseen 

viitekehykseen tarkemmin. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja aineistona käytetään haastatteluista 

saatavaa primääriaineistoa. Haastattelut ovat pääasiassa puolistrukturoituja ja informantit 

edustavat tutkimuksen kohteena olevaa ryhmää eli korkeasti koulutettuja suomalaisia mil-

lenniaaleja. Haastatteluita on yhteensä seitsemän kappaletta ja niiden kestot vaihtelevat 36 

ja 70 minuutin välillä. Haastatteluista saatu aineisto on litteroitu valikoidusti aineiston ana-

lyysiä varten. Aineistoa käsitellään sisällönanalyysin keinoin ja siitä pyritään löytämään tiet-

tyjä teemoja tutkittaviin aiheisiin liittyen. Kun aineisto on analysoitu, pyritään siitä tekemään 

synteesi, jonka avulla pyritään löytämään vastaukset tutkimuskysymyksiin. Yksityiskohtai-

semmat kuvaukset tutkimuksen vaiheista löytyy vielä myöhemmin luvusta 3. ”Tutkimuksen 

toteuttaminen”. Kyseisessä luvussa perustellaan myös se, miksi juuri nämä tutkimusmene-

telmät on valittu tähän tutkimukseen. 

 

1.5 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkittava teema on moniulotteinen, mutta tutkimukseen käytettävät resurssit ovat rajalliset. 

Tämän vuoksi aihe on rajattava niin, että se vastaa tarkoitustaan parhaalla mahdollisella ta-

valla. Seuraavaksi esitelläänkin tätä tutkimusta varten tehdyt rajaukset. 
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Ensinnäkin tässä tutkimuksessa huomio on nimenomaan palkitsemisen (rewarding) ja orga-

nisaatioon sitoutumisen (organisational commitment) välisessä suhteessa. Tämä siitä syystä, 

että Nujjon ja Meyerin (2012) mukaan juuri palkitseminen on yksi strategisesti tärkeimmistä 

keinoista sitouttamista tutkittaessa. Huomiota ei siis kiinnitetä juurikaan palkitsemisen mui-

hin vaikutuksiin, kuten motivaation tai työtehtävään sitoutumisen (work engagement) lisään-

tymiseen (Gomez-Mejia, Balkin & Cardy, 2010). Toisaalta organisaatioon sitoutumistakin 

tarkastellaan vain palkitsemisen näkökulmasta, eli muita sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä 

ei oteta huomioon.  

Vaikka palkitsemisen keinot ovat hyvin laajat, ei tässä tutkimuksessa rajata mitään näistä 

osa-alueista (aineettomat, aineelliset) pois. Tämä siitä syystä, että näin toimittaessa tutki-

mustuloksien avulla voidaan löytää tieto siitä, mitkä ovat millenniaalien näkökulmasta mer-

kityksellisiä ja mitkä merkityksettömiä palkkioita. Jos rajaus olisi suppeampi, olisi koko-

naiskuvaa vaikeampi hahmottaa. Kaikkien palkitsemiskeinojen tutkiminen mahdollistaa 

myös kokonaispalkitsemisstrategian tekemisen tuloksien pohjalta. 

Jotta tutkimus antaisi mahdollisimman selkeän kuvan tutkittavasta asiasta ja jotta sen hyö-

dyntäminen suomalaisten työntekijöiden sitouttamisessa olisi mahdollista, tutkimuksessa ra-

jataan pois korkeasti kouluttautuneet ulkomaalaiset millenniaalit. Tämä toteutuu käytän-

nössä pelkästään suomalaisia korkeasti koulutettuja millenniaaleja haastattelemalla. On 

hyvä huomioida, että tutkimustieto, jota tämän tutkimustyön pohjana käytetään, on kuitenkin 

pääasiassa kansainvälistä. Näin ollen kulttuurillisten tekijöiden vaikutus tutkimustuloksiin 

on hyvä huomioida tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin verratessa. Empiriaosion 

mahdolliset löydökset suhteessa aikaisempaan teoriaan voivat näin ollen johtua sukupolvien 

erojen lisäksi myös kulttuurillisista eroavaisuuksista. Rajaus korkeasti koulutettuihin suo-

malaisiin millenniaaleihin on tehty puolestaan siitä syystä, että juuri heidän kaltaisensa työ-

voiman merkitys esimerkiksi monille asiantuntijaorganisaatioille on erittäin tärkeää (Kaajas, 

Nordlund & Troberg, 2004). 

Muita huomioon otettavia seikkoja rajaukseen liittyen on esimerkiksi se, että tässä työssä 

pyritään kiinnittämään huomio nimenomaan sukupolvelle tyypillisiin ominaisuuksiin, ei 

niinkään esimerkiksi henkilökohtaisten elämäntilanteiden vaikutuksiin. Tämä voi luonnolli-

sesti osoittautua haasteeksi, sillä myös saman tyyppisillä elämäntilanteilla voi olla vaikutusta 

millenniaalien näkemyksiin tutkittavasta aiheesta. Näitä taustatekijöitä on pyritty 
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hallitsemaan tutkittavia informantteja valittaessa ja haastattelukysymyksiä muotoiltaessa, 

sillä näin myös taustatekijät tulee otettua huomioon. 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 
Tämä tutkimus rakentuu kuudesta pääluvusta, jotka ovat johdanto, kirjallisuuskatsaus, tut-

kimuksen toteuttaminen, tulokset, pohdinta sekä johtopäätökset. Tämä rakenne on havain-

nollistettu alla näkyvässä kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus alkaa johdannolla, jonka tarkoituksena on esitellä tutkimuksen taustat ja tavoitteet. 

Johdannossa määritellään myös tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet sekä perustellaan 

tehdyt rajaukset. Johdannon jälkeen työstä löytyy kirjallisuuskatsaus, jossa puolestaan tar-

kastellaan tutkimuksen kannalta tärkeimpiä teoreettisia näkökulmia organisaatioon sitoutu-

miseen, palkitsemiseen sekä näiden väliseen suhteeseen liittyen. Tämän jälkeen luvussa 3. 
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”Tutkimuksen toteuttaminen” raportoidaan tutkimuksen toteuttamisen eri vaiheet informant-

tien valinnasta aineiston analyysitapaan. Myös tutkimuksen reliabiliteettiin ja validiteettiin 

otetaan tässä vaiheessa kantaa. Seuraavasta luvusta 4. ”Tulokset” löytyy tutkimuksen tulok-

set, joissa nostetaan esiin aineistosta löytyneet keskeisimmät havainnot. Luvussa 5. ”Poh-

dinta” tarkastellaan tuloksia suhteessa aikaisempiin tutkimustuloksiin sekä mietitään syitä 

havaintojen taustalla. Viimeisessä luvussa 6. ”Johtopäätökset” esitetään tutkimuksen johto-

päätökset, suhteutetaan tutkimusta aikaisempiin tutkimuksiin sekä esitetään muun muassa 

jatkotutkimusaiheita. Aivan tutkimusraportin lopusta löytyy lisäksi luettelo käytetyistä läh-

teistä sekä liitteet.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on havainnollistaa sitä teoreettista viitekehystä, 

johon tutkimus liittyy. Teoriat ovat Puusan, Juutin ja Aaltion (2020) mukaan analyyttisiä 

välineitä, joilla pyritään mahdollistamaan tietyn ilmiön ymmärtäminen, selittäminen ja en-

nustaminen ja tämän vuoksi teoreettiset taustat on hyvä ymmärtää tutkittavaan teemaan liit-

tyen. Tämä kirjallisuuskatsaus toimii myös työn empiriaosion perustana, sillä tutkittavat tee-

mat perustuvat näihin teoriassa esiin nousseihin huomioihin.  

Kirjallisuuskatsaus perustuu pääasiassa tieteellisiin artikkeleihin, jotka käsittelevät samoja 

teemoja, joita tässä tutkimuksessakin tutkitaan. Käytettävät artikkelit on valittu työhön pää-

asiassa aiheen mukaan, sillä aineistoa etsittiin tiettyjä hakusanoja käyttämällä oikeiden ilmi-

öiden löytämiseksi. Aiheiden lisäksi huomiota on toki kiinnitetty myös tutkijoiden taustoi-

hin, julkaisuajankohtaan sekä lehden arvostettavuuteen, sillä ne vaikuttavat tutkimuksen luo-

tettavuuteen.  

Kuvassa 2. on esitetty tämän tutkimuksen kannalta oleellinen teoreettinen viitekehys. Sel-

keyden vuoksi viitekehyksestä on jätetty pois ne osa-alueet, jotka eivät ole tutkimuksen kan-

nalta keskiössä, kuten palkitsemisen vaikutus työskentelymotivaation kasvuun. Pääkäsit-

teinä tässä tutkimuksessa ovat palkitseminen ja organisaatioon sitoutuminen. Palkitseminen 

voidaan lisäksi jakaa aineettomaan ja aineelliseen palkitsemiseen ja organisaatioon sitoutu-

minen haluun, velvollisuuteen ja tarpeeseen perustuvaan sitoutumiseen.  
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Kuva 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Kuten jo edellä tuli ilmi, tämän teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on toimia myöhem-

min tässä työssä empiriaosion pohjana. Metsämuurosen (2006) mukaan teoria on sitä käyt-

tökelpoisempaa, mitä käytännöllisempää ja tutkimusta auttavampaa se on. Aikaisempi teoria 

antaa tässä tutkimuksessa suuntaviivat sille, kuinka teemaa empiriaosiossa tutkitaan ja näin 

ollen sen voidaan nähdä olevan edellytys tutkimuksen onnistumiselle. 

Seuraavaksi tässä luvussa paneudutaan tarkemmin näihin edellä esiteltyihin teoreettisen vii-

tekehyksen teemoihin ja käsitteisiin. Ensin luvussa 2.1. ”Organisaatioon sitoutuminen” kä-

sitellään organisaatioon sitoutumista ja tämän jälkeen luvussa 2.2. palkitsemista. Lopuksi 

vielä luvussa 2.3. tutustutaan paremmin siihen, millainen on palkitsemisen ja organisaatioon 

sitoutumisen suhde.  

 

2.1 Organisaatioon sitoutuminen 
Sitoutumisen käsitettä on tutkittu laajasti monilla eri tieteenaloilla, kuten psykologiassa, or-

ganisaatiokäyttäytymisessä, johtajuudessa, liiketaloudessa sekä julkisessa hallinnossa (Co-

hen, 2007). Koska tämä tutkimus tehdään tietojohtamisen ja johtajuuden pääaineen alla, on 

huomio pääasiassa organisaatiokäyttäytymisen, johtajuuden ja liiketalouden 
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kirjallisuudessa. Toki myös muita näkökulmia hyödynnetään, sillä osa niistä on relevantteja 

ja auttavat ilmiön kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä.  

Meyerin ja Herscovitchin (2001) mukaan työntekijät voivat olla sitoutuneita monin eri ta-

voin. He voivat olla itse työtehtävään sitoutuneita (work engagement) tai vaihtoehtoisesti 

työnantajaorganisaatioon sitoutuneita (organizational commitment). Organisaatioon sitoutu-

minen on tämän tutkimuksen keskiössä ja sen vuoksi siihen tutustutaan seuraavaksi. Ensin 

tutustutaan organisaatioon sitoutumisen vaikutuksiin ja tämän jälkeen siihen, kuinka sitou-

tuminen syntyy ja mistä syystä. Lopuksi vielä eritellään eri sitoutumisen muodot, joita ai-

kaisempi tutkimus on löytänyt. 

 

2.1.1  Organisaatioon sitoutumisen vaikutukset 

Tutkijat ovat hyvin yhdenmukaisia siitä, että organisaatioon sitoutuminen on positiivinen 

ilmiö ja näin ollen tavoiteltavaa. Tätä perustellaan esimerkiksi työntekijän organisaatioon 

sitoutumisen vaikutuksilla itse organisaatioon, mutta myös työntekijään. Omotayon, Pa-

vithran ja Adeniken (2014) mukaan organisaatioon sitoutumisen seurauksena esimerkiksi 

työsuhteiden pituudet kasvavat, työtyytyväisyys paranee ja suorituskyky nousee. Voidaan 

ajatella, että nämä vaikutukset säästävät sekä työntekijän, että työnantajan resursseja, kun 

esimerkiksi jatkuvaan työpaikan etsimiseen, uusien työntekijöiden rekrytoimiseen ja pereh-

dyttämiseen ei mene aikaa. Työtyytyväisyyden paraneminen voidaan nähdä myönteisenä 

yksilön hyvinvoinnin kannalta ja toisaalta suorituskyvyn kasvu voi parhaimmillaan vaikut-

taa yhteiskunnallisestikin hyvinvointiin ja kansakunnan tuottavuuteen.  

Näiden edellä lueteltujen myönteisten vaikutusten lisäksi Cohen (1991) on tunnistanut, että 

organisaatioon sitoutuneilla on myös vähemmän esimerkiksi poissaoloja ja myöhästymisiä. 

Tämä voi toki johtua monista eri syistä, kuten siitä, että työntekijä on niin sitoutunut työn-

antajaansa, ettei hän esimerkiksi uskalla sairastuessaan jäädä kotiin, mutta joka tapauksessa 

ilmiön voidaan ajatella olevan yleisimmin melko positiivinen. Organisaatioon sitoutuminen 

näkyy lisäksi esimerkiksi tietyn organisaation tunnistamisena, sen toimintaan osallistumi-

sena ja halukkuutena ponnistella kyseisen organisaation menestyksen puolesta (Aranya & 

Ferris, 1984). Sejjaakan ja Kaawaasen (2014) mukaan se merkitsee myös taipumusta ja halua 

pysyä osana organisaatiota. Näiden edellä mainittujen syiden vuoksi juuri tätä organisaa-

tioon sitoutumista voidaan pitää tavoiteltavana asiana. 
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2.1.2  Syyt organisaatioon sitoutumiseen 

Eri tutkijoilla on hieman erilaisia ajatuksia siitä, mitä organisaatioon sitoutuminen on ja mi-

hin se pohjautuu. Esimerkiksi Allen ja Meyer (1990) toteavat organisaatioon sitoutumisen 

olevan yksilön ja organisaation yhdistävä psykologinen tila, joka vaikuttaa yksilön päätök-

seen kuulua tai olla kuulumatta kyseiseen organisaatioon. Blau (1964) on asiasta samaa 

mieltä ja hänen mukaansa palkitsemisen ja organisaatioon sitoutumisen yhteys pohjautuu 

pääsääntöisesti sosiaalisen vaihdon teoriaan. Käytännössä tämä ilmiö kuvastaa keskinäisten 

etuuksien vaihtoa eli sitä, että saadessaan palkkion, työntekijä pyrkii tarjoamaan työnanta-

jalleen myös etuuden ja molemmat osapuolet pyrkivät näin myös maksimoimaan etuutensa 

(Blau, 1964). Myös Aryee, Budhwar ja Chen (2002) ovat asiasta samaa mieltä ja he toteavat-

kin, että tässä tapauksessa tämä työntekijän tarjoama etuus tarkoittaa juuri sitoutumista or-

ganisaatioon. 

Kotterin (1973) näkemyksen mukaan sitoutuminen voidaan puolestaan nähdä psykologisena 

sopimuksena, jossa osapuolet pyrkivät vastaamaan toistensa odotuksiin. Myös Lamba ja 

Choudhary (2013) pitävät organisaatioon sitoutumista yksilön psykologisena tilana, joka on 

uskollisuutta voimakkaampaa ja sisältää aktiivisen suhteen organisaatioon. Liou (2008) vah-

vistaa tätä aktiivisen suhteen käsitystä, sillä hänen mukaansa organisaatioon sitoutuminen 

on dynaaminen prosessi, minkä vuoksi sitä on edistettävä jatkuvasti. Näin ollen organisaa-

tioon sitoutuminen voi siis sekä vahvistua että heikentyä ja tämän vuoksi kaikkien organi-

saatioiden tulisi kiinnittää siihen aktiivisesti huomiota sitoutumisen tasosta riippumatta.  

Se, miksi organisaatioon sitoutumista selitetään monista eri näkökulmista voi perustua sii-

hen, ettei organisaatioon sitoutuminen ole yksiselitteinen ja muuttumaton ilmiö. Vaikka jo 

sitoutuminen voitiin jakaa moniin eri osa-alueisiin (työhön tai organisaatioon sitoutuminen), 

voidaan myös juuri organisaatioon sitoutuminen jakaa eri muotoihin. Nämä organisaatioon 

sitoutumisen muodot kuvaavat organisaatioon sitoutumisen moniulotteista rakennetta ja ne 

pohjautuvat kirjallisuudesta löytyviin havaintoihin (Allen & Meyer, 1990). Seuraavaksi tu-

tustutaan näihin eri muotoihin. 

 

2.1.3  Organisaatioon sitoutumisen muodot 

Meyer ja Allen (1997) esittelevät tutkimuksessaan tunnetun jaottelumallin, jossa organisaa-

tioon sitoutuminen jaetaan kolmeen eri muotoon sen mukaan, mistä syy sitoutumiseen syn-

tyy. Nämä syyt perustuvat joko haluun (affective commitment), velvollisuuteen (normative 
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commitment) tai tarpeeseen (continuance commitment). Tämä jaottelutapa on nähtävissä tii-

vistetysti alla olevasta taulukosta 1., jossa on tuotu esiin kunkin sitoutumismuodon tärkeim-

mät ominaisuudet. Näitä organisaatioon sitoutumisen eri muotoja hyödynnetään tässä tutki-

muksessa, jotta sitoutumisen syvällisempi luonne tulisi esiin. Juuri tämä tapa jaotella sitou-

tuminen eri muotoihin on valittu, koska Kleinin, Molloyn ja Cooperin (2009) mukaan tämä 

jaottelumalli on kirjallisuudessa eniten käytetty ja näin ollen yleisesti tunnettu ja hyväksytty. 

 

Taulukko 1. Sitoutumisen muodot 

 

 

Vaikka nämä sitoutumisen muodot eivät olekaan tämän tutkimuksen keskiössä, on niiden 

ymmärtäminen eduksi. Tämä siitä syystä, että eri sitoutumisen muodot ovat vaikuttavuudel-

taan erilaisia ja ne perustuvat myös eri asioihin. Kun organisaatioon sitoutumisen ymmärrys 

kasvaa, on siihen myös paremmat mahdollisuudet vaikuttaa. Sen vuoksi seuraavaksi avataan 

vielä hieman tarkemmin nämä kyseiset sitoutumisen muodot (haluun perustuva sitoutumi-

nen, velvollisuuteen perustuva sitoutuminen, tarpeeseen perustuva sitoutuminen). 

 

Haluun perustuva sitoutuminen 

Malhotra, Budhwar ja Prowse (2007) toteavat, että haluun perustuvalla sitoutumisella tar-

koitetaan työntekijän emotionaalista kiintymystä organisaatiota kohtaan sekä vahvaa uskol-

lisuutta. Myös Meyer ja Allen (1991) vahvistavat tätä käsitystä, sillä heidän mukaansa kyse 

on juuri emotionaalisesta sitoutumisesta, mikä näkyy sitoutumisena ja samaistumisena 
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organisaatioon. Oman halunsa vuoksi organisaatioon sitoutunut henkilö on sitoutunut orga-

nisaatioon, koska hän vain haluaa tehdä niin. Kyse ei siis ole ulkoisten tekijöiden painostuk-

sesta, vaan työntekijän omasta tahdosta ja tunteesta.  

Vaikka haluun perustuva sitoutuminen pohjautuukin työntekijän tunteeseen, on se usein seu-

rausta saaduista palkkioista (Malhotra et al., 2007). Burken (2002) mukaan, kun organisaa-

tiot osoittavat sitoutumistaan työntekijöitä kohtaan tarjoamalla palkkioita, jotka ovat oikeu-

denmukaisia ja ilahduttavia, vastaavat työntekijät tähän haluun perustuvalla sitoutumisella. 

Sen juuret ovat siis vaihdon käsitteessä (Meyer & Allen, 1991). Allen ja Meyer (1990) to-

teavat, että työntekijät voivat kokea oikeudenmukaisina ja ilahduttavina palkitsemisina hy-

vin monenlaiset palkkiot. Myöhemmin luvussa 2.3. tarkastellaan näitä eri palkitsemisten vai-

kutuksia tarkemmin. 

Koska haluun perustuva sitoutuminen liittyy emotionaaliseen kiintymykseen, on sen vaiku-

tus suuri. Buitendach ja De Witte (2005) esimerkiksi toteavat tutkimuksensa pohjalta, että 

sillä on muihin sitoutumisen luokkiin verrattuna vahvin vaikutus positiiviin tuloksiin, kuten 

työtyytyväisyyteen, motivaatioon ja ennen kaikkea työntekijän organisaatiossa säilymiseen. 

Näin ollen juuri haluun perustuvaa sitoutumista voidaan pitää erityisen tavoiteltavana. 

 

Velvollisuuteen perustuva sitoutuminen 

Kuten edellä tuli ilmi, on haluun perustuva sitoutuminen lähtöisin työntekijän omasta tah-

dosta ja tunteesta. Sen sijaan Yaon ja Wangin (2006) mukaan velvollisuuteen perustuva si-

toutuminen viittaa yksilön velvollisuuteen pysyä organisaatiossa tai toimia tietyllä tavalla 

yleisesti tiedossa olevien normien mukaisesti. Weinerin (1982) mukaan se kehittyy norma-

tiivisten paineiden sisäistämisen vuoksi ennen organisaatioon liittymistä tai sen jälkeen. 

Näin asian näkevät myös muut tutkijat, kuten Meyer ja Allen (1991). He tuovat esiin, että 

tällainen velvollisuus voi syntyä esimerkiksi silloin, kun työnantaja on palkinnut työntekijää 

ennakkoon (Meyer & Allen, 1991). Näin ollen työntekijä kokee ikään kuin olevan velkaa 

työnantajalle, jolloin hän on organisaatioonsa sitoutunut. 

Allen ja Meyer (1996) huomauttavat, että vaikka haluun ja velvollisuuteen perustuvat sitou-

tumiset ovat omat luokkansa tässä jaottelussa, on niillä kuitenkin myös yhteys toisiinsa. 

Tällä he tarkoittavat sitä, että käytännössä nämä luokat voivat olla vaikeasti erotettavissa 
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toisistaan todellisissa tilanteissa (Allen & Meyer, 1996). On hyvä huomata, että edes työn-

tekijä itse ei välttämättä pysty määrittelemään sitoutumisensa luokkaa, sillä syyt voivat olla 

moninaisia. Lisäksi Culpepper et al. (2004) huomauttavat, että velvollisuuteen perustuvaan 

sitoutumiseen on myös muuten kiinnitetty vähiten huomiota aikaisemmassa tutkimuksessa, 

jos sitä verrataan haluun perustuvaan ja seuraavaksi esiteltävään tarpeeseen perustuvaan si-

toutumiseen. 

 

Tarpeeseen perustuva sitoutuminen 

Edellä on nyt esitelty vahvasti tunteisiin liittyvä haluun ja velvollisuuteen perustuva sitoutu-

minen. Seuraavaksi määritellään tarpeisiin perustuvan sitoutumisen merkitys, joka perustuu 

Beckerin (1960) sivuvetoteoriaan (side-bet theory). Meyerin ja Allenin (1991) mukaan tar-

peen vuoksi sitoutuneet työntekijät valitsevat organisaation, koska heillä ei ole muuta vaih-

toehtoa. Miao, Newman, Sun, ja Xu (2013) tarkentavat, että tällainen sitoutuminen syntyy 

silloin, kun organisaatiosta poistuminen nähdään mahdottomana aiheutuvien kustannusten 

vuoksi.  

Syyt sitoutumiseen ovat tällöin usein taloudellisia, sillä työntekijä kokee taloudelliset mene-

tykset liian suuriksi, mikäli hän vaihtaisi työnantajaorganisaatiotaan (Miao et al., 2013). Esi-

merkkinä tällaisesta sitoutumisesta voidaan pitää tilannetta, jossa työntekijä saa nykyisessä 

työssään tiettyä palkkaa, jolla hän voi ylläpitää elintasoaan. Koska hän ei löydä sellaista 

uutta työpaikkaa, jossa palkkaus mahdollistaisi saman elintason pitämisen, pysyy hän työn-

antajaorganisaationsa palveluksessa ja on ikään kuin sitoutunut siihen. Voidaan ajatella, että 

sitoutumisen voimakkuus voisi muuttua nopeastikin, mikäli työntekijälle tarjoutuisi mahdol-

lisuus saada samat edut jostain toisesta paikasta. 

Sekä Dam (2005) että Meyer ja Allen (1991) ovat sitä mieltä, että tarpeeseen perustuva si-

toutuminen poikkeaa selkeästi edellä esitellyistä kahdesta muusta sitoutumistyypistä. Kuten 

huomattiin, tunteeseen ja velvollisuuteen perustuva sitoutuminen liittyivät selkeästi työnte-

kijän kokemuksiin ja tunteisiin, mutta tarpeeseen perustuva sitoutumien liittyy selkeisiin tar-

peisiin esimerkiksi taloudellisessa mielessä. Näin ollen tarpeisiin perustuvan sitoutumisen 

kestävyyttä voidaan kyseenalaistaa. 
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2.2 Palkitseminen 
Tämän kappaleen tarkoituksena on tutustua paremmin palkitsemiseen, jolla tarkoitetaan 

kaikkia niitä etuja, joita työntekijä saa työstään (Kalleberg, 1977). Palkitsemisen teemaa on 

tutkittu yleisesti kirjallisuudessa lukuisissa eri konteksteissa, mutta sen vaikutusta juuri kor-

keasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien organisaatioon sitoutumiseen ei ole tutkit-

tua tietoa. Aikaisemmat tutkimukset ovat koskeneet sekä eri maantieteellisiä alueita että eri 

liiketoimintaympäristöjä. Ludlow (2010) esimerkiksi tutki palkitsemista yliopistohenkilö-

kunnan keskuudessa ja Pregnolato et al. (2017) tutkivat palkitsemista Etelä- Afrikkalaisessa 

liiketoimintaympäristössä.  

Nämä ja monet muut tutkimukset osoittivat, etteivät palkitseminen ja sen vaikutukset ole 

aina paikasta ja ajasta riippumatta samanlaisia. Esimerkiksi työntekijän iällä, kulttuurilla ja 

maailmantalouden tilanteella voi olla vaikutusta palkitsemispreferensseihin (Doering, Rho-

des & Schuster, 1983). Koska korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien näkökul-

masta asiaa ei ole tutkittu, hyödynnetään tässä kirjallisuuskatsauksessa näitä muista näkö-

kulmista tehtyjä tutkimuksia. Tämä on perusteltua, sillä ne antavat hyvän yleiskäsityksen 

aiheesta joistain ristiriitaisuuksista huolimatta.  

Kuten jo organisaatioon sitoutumista käsittelevässä kappaleessa tuli ilmi, voidaan palkitse-

misen vaikutukset organisaatioon sitoutumiseen nähdä perustuvan moniin eri syihin. Käy-

tännössä tämä voi siis tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saadessaan palkkioita, työntekijä ha-

luaa osoittaa kiitollisuutensa olemalla työnantajan toiveiden mukainen työntekijä tai vaihto-

ehtoisesti palkkiot ovat taloudellisesta näkökulmasta korvaamattoman tärkeitä työntekijälle. 

Tarkemmin palkitsemisen ja organisaatioon sitoutumisen suhteeseen palataan myöhemmin 

tässä luvussa kohdassa 2.3. ”Palkitsemisen ja organisaatioon sitoutumisen yhteys”, mutta 

seuraavaksi tässä luvussa kerrotaan, mikä palkitsemisen tarkoitus organisaatioiden näkökul-

masta pääsääntöisesti on ja kuinka sitä voidaan käytännössä toteuttaa. 

 

2.2.1 Palkitsemisen tarkoitus  

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että työnantajan näkökulmasta syitä palkitsemiselle on mo-

nia. Kuten kuvasta 3. voidaan nähdä, luodaan palkkiojärjestelmä usein sen takia, että orga-

nisaatioon saataisiin houkuteltua korkealaatuista työvoimaa, jota palkitsemisen keinoin 

myös motivoidaan ja pyritään sitouttamaan (Gomez-Mejia et al., 2010). Toki palkitseminen 
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vaikuttaa esimerkiksi motivoinnin myötä myönteisesti myös työntekijöiden suoritustasoon, 

mikä voi olla yksi syy palkitsemiselle (Huselid, 1995). 

Korkealaatuisen työvoiman houkutteluun liittyen Hakonen et al. (2014) nostavat esiin, että 

palkitseminen vaikuttaa työnantajan houkuttelevuuteen ja sillä pyritään saamaan tietynlaisia 

työntekijöitä osaksi organisaatiota. Oikeanlaisten työntekijöiden saaminen organisaatioon 

on tärkeää, koska Ludlowin (2010) mukaan niillä voidaan rakentaa yrityksen kilpailuetua. 

On ymmärrettävää, että palkitseminen vaikuttaa osaltaan houkuttelevuuteen, sillä mikäli 

työnhakijan tulisi valita kahdesta muuten samanlaisesta työpaikasta itselleen toinen, on luon-

nollista, että hän mielellään valitsisi sellaisen paikan, jossa palkitseminen on kunnossa. 

Sen lisäksi, että palkitsemisella houkutellaan korkealaatuista työvoimaa, pyritään palkitse-

misen keinoin myös auttamaan työntekijöitä motivoitumaan, jotta he pystyisivät parhaisiin 

mahdollisiin työsuorituksiin (Hakonen et al., 2014). Richard, Richard ja Debra (2004) totea-

vat tutkimuksensa pohjalta, että motivaatio ohjaa, ylläpitää ja antaa energiaa tiettyyn toimin-

taan tai käyttäytymiseen, mikä tässä yhteydessä voidaan nähdä toivottavana työsuoritteena. 

Tämän tutkimuksen kannalta kaikkein merkittävin palkitsemisen vaikutus on kuitenkin or-

ganisaatioon sitoutumisen lisääminen. Kuten jo luvussa 2.1. ”Organisaatioon sitoutuminen” 

tuli ilmi, on tämän tarkoituksena säilyttää organisaation kannalta tärkeät työntekijät osana 

henkilöstöresursseja (Hakonen et al., 2014). Tämä siitä syystä, että kuten Meyer ja Allen 

(1991) määrittelevät tutkimuksessaan, haluaa sitoutunut työntekijä olla osana organisaatio-

taan.  

 

 
Kuva 3. Palkitsemisen tarkoitus 
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Yhteenvetona voidaan siis todeta, että syyt palkitsemiseen liittyvät usein työvoiman saami-

seen, motivoimiseen ja sitouttamiseen. Yhdessä nämä takaavat organisaatiolle korkean suo-

rituskyvyn ja työvoiman vakauden (Wang, 2004) eli kyse on hyvin merkittävistä toimenpi-

teistä. Von Bonsdorffin (2011) mukaan palkitsemisen tulisikin tukea muuta henkilöstötoi-

mintaa, kuten rekrytointia, suorituskyvyn arviointia ja työntekijöiden kehittämistä. 

 

2.2.2 Palkitsemisen keinot 

Aiempi tutkimus on osoittanut, että palkitsemisen keinoja on useita ja niitä voidaan jaotella 

hyvin monilla eri tavoilla. Eräs tunnettu jaottelumalli on Porterin ja Lawlerin (1968) tapa 

jakaa palkkiot sisäisiin ja ulkoisiin palkkioihin. Tässä sisäisinä palkkioina nähdään työn suo-

rittamisesta aiheutuva työntekijän tyytyväisyys ja ulkopuolisina palkkioina nähdään konk-

reettisemmat edut, kuten ylennykset ja palkka (Porter & Lawler, 1968). Mottazin (1985) tapa 

jaotella palkkiot perustuivat puolestaan tehtävään, sosiaalisuuteen ja organisaatioon. Hän 

näki, että tehtäväpalkkiot perustuivat tehtävän ominaisuuksiin kuten vastuuteen ja itsenäi-

syyteen ja sosiaaliset ja organisaatioon perustuvat palkkiot olivat ulkopuolisia, kuten ihmis-

suhteita, bonuksia ja luontaisetuja (Mottaz, 1985).  

Jaottelumalli, jota tässä tutkimuksessa käytetään palkkioluokkien hallitsemiseksi, on kuiten-

kin usein kirjallisuudessa vastaan tuleva tapa jakaa palkkiot aineellisiin ja aineettomiin pal-

kitsemiskeinoihin (Ylikorkala, Sweins, 2015; Moisio, Salimäki, 2005). Seuraavaksi tässä 

kappaleessa esitelläänkin aineellisen ja aineettoman palkitsemistavan kriteerit ja sisällöt. 

Syy tämän jaottelumallin valinnalle on se, että kyseinen tapa jakaa palkitsemiskeinot eri 

luokkiin on edellisiä malleja selkeämpi ja näin ollen sen hyödyntäminen käytännön johta-

mistyössä on luontevampaa. On hyvä huomioida, että kyseisten palkitsemistapojen ja orga-

nisaation sitoutumisen yhteyttä tarkastellaan myöhemmin tässä̈ tutkimuksessa vielä erik-

seen.  

 

Aineellinen palkitseminen 

Aineellisella palkitsemisella tarkoitetaan Ylikorkalan ja Swinsin (2015) mukaan palkkioita, 

jotka ovat joko rahaa tai rahan arvoisia muita etuja. Nämä maksettavat rahat tai rahan arvoi-

set edut ovat pääsääntöisesti työnantajan vastine työntekijän suorittamista palveluista 

(Pregnolato et al., 2017). Vaikka aineellisen palkitsemisen määritelmä on periaatteessa 
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hyvin yksinkertainen, käydään seuraavaksi läpi ne eri palkitsemisen keinot, jotka tähän pal-

kitsemisryhmään kuuluvat (kuva 4). 

 

 
 

Kuva 4. Aineellisen palkitsemisen keinot 

 

Kuten kuvasta käy ilmi, kuuluu aineelliseen palkitsemiseen työntekijälle maksettava perus-

palkka, joka voi olla esimerkiksi yhteydessä suoritettuihin työtunteihin (Vartiainen, Hako-

nen & Hulkko, 1998). Vartiainen et al. (1998) toteavat, että peruspalkan lisäksi aineellisia 

palkitsemiskeinoja ovat myös tulospalkka, erilaiset työsuhde-edut ja erikoispalkkiot sekä 

esimerkiksi aloitepalkkiot. Näiden tarkoituksena on Pregnolaton et al. (2017) mukaan täy-

dentää edellä mainittua peruspalkkaa. 

Lum, Kervin, Clark, Reid ja Sirola (1998) huomauttivat tutkimuksessaan, että on hyvä muis-

taa, että aineellisilla palkitsemiskeinoilla on myös muita kuin taloudellisia vaikutuksia. Sen 

lisäksi, että työntekijä saa rahassa mitattavan palkkion, viestii palkkio myös arvostuksesta 

työntekijää kohtaan. Esimerkiksi palkankorotus viestii usein siitä, että työntekijä on organi-

saatiolle tärkeä. (Lum et al., 1998.) Näin ollen jaottelu aineettomiin ja aineellisiin 
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palkitsemiskeinoihin ei ole aivan yksiselitteinen, sillä niistä seuraavat vaikutukset voivat 

kuitenkin olla moninaiset. Aineellinen palkitseminen voi siis viestiä myös aineettomasta pal-

kitsemisesta. 

 

Aineeton palkitseminen 

Aineeton palkitseminen tapahtuu muita kuin edellä esiteltyjä aineellisia keinoja käyttäen. 

Rynesin, Gerhartin ja Mineten (2004) mukaan yleinen palkitsemiskulttuuri on muuttumassa 

sellaiseksi, että palkitsemisen myönteisiä vaikutuksia pyritään saamaan yhä enemmän myös 

aineettomien palkitsemiskeinojen avulla aineellisten palkitsemistapojen sijaan. Syynä tähän 

on esimerkiksi se, että aineellisen palkitsemisen keinot ovat suhteellisen rajalliset ja toisaalta 

ne ovat myös kopioitavissa organisaatiosta toiseen (Von Bonsdorff, 2011). Moni työnantaja 

voi siis esimerkiksi antaa palkankorotuksia (aineellinen palkitseminen), mutta tiettyjen ke-

hittymismahdollisuuksien (aineeton palkitseminen) antaminen voikin olla haastavampaa. 

Seuraavaksi annetaan esimerkkejä näistä aineettomista palkitsemiskeinoista ja kuvassa 5. on 

esitetty kyseiset keinot. 

 

 
 

Kuva 5. Aineettoman palkitsemisen keinot 
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Kuten kuvasta käy ilmi, voi aineettomia palkitsemiskeinoja olla esimerkiksi mielekäs työn 

sisältö, kehittymismahdollisuuksien luominen, vaikuttamismahdollisuuksien antaminen ja 

palautteen jakaminen (Ylikorkala & Sweins, 2015). Pregnolaton et al. (2017) mukaan kehit-

tymismahdollisuuksien tulee tukea työntekijän urakehitystä ja tarjota mahdollisuuksia oppia 

uusia taitoja ja kerryttää osaamista. Bartlett (2001) huomauttaa, että tämä koskee millenni-

aalien ja nuorten työntekijöiden lisäksi yhtä paljon myös vanhempaa työvoimaa, vaikka 

Pregnolato et al. (2017) mukaan juuri nuoret sukupolvet arvostavatkin erityisesti uralla ete-

nemistä ja kehittymistä. 

Pregnolaton et al. (2017) mukaan palaute on erityisesti silloin palkitsevaa, kun siinä kiinni-

tetään huomiota työntekijän toimintaan ja ponnisteluihin organisaation, tiimin tai yksilön 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuten jo aikaisemmin tuli ilmi, voi esimerkiksi myös tulos-

palkkiot tulkita omalla tavallaan palautteeksi tietystä työsuoritteesta. Tässä työssä palaut-

teella tarkoitetaan kuitenkin lähinnä esimerkiksi sanallisesti annettavaa palautetta, vaikka 

jotkin aineelliset palkkiot saattavat samaa asiaa viestiäkin. 

Edellä mainittujen lisäksi myös työsuhteen pysyvyys ja työajan järjestelymahdollisuudet 

voidaan katsoa kuuluvan aineettomiksi palkintakeinoiksi (Vartiainen et al., 1998). Pregno-

lato et al. (2017) totesivat tutkimuksessaan, että esimerkiksi nämä työajan järjestelymahdol-

lisuudet liittyvät yhdessä esimerkiksi organisaatiokulttuurin kanssa vahvasti myös työ- ja 

yksityiselämän tasapainottamiseen. Tämä mahdollistaa työn lisäksi myös vapaa-ajalla me-

nestymisen, mikä voi liittyä niin perhe-elämään, harrastuksiin kuin muihinkin toimintoihin 

(Pregnolato et al., 2017). Gursoyn, Maierin ja Chin (2008) mukaan erityisesti nuoremmille 

sukupolville tämä on tärkeää. 

Von Bonsdorffin (2011) mukaan myös mahdollisuus käyttää taitojaan monipuolisesti ja 

työstä saatava tunnustus ovat palkitsemiskeinoja, mutta hän myös huomauttaa, että tällaisia 

asioita voidaan pitää joissain tapauksissa palkitsemisen sijaan itsestäänselvyyksinä. Tämä 

on hyvä huomio, sillä myös muut aineettomat palkitsemiskeinot saattavat joissain yhteyk-

sissä muuttua itsestäänselvyyden myötä merkityksettömäksi. 

 

2.3 Palkitsemisen ja organisaatioon sitoutumisen suhde 
Palkitsemisen ja organisaatioon sitoutumisen suhde on noussut esiin jo useaan otteeseen ai-

kaisemmissa kappalaissa 2.1 ”Organisaatioon sitoutuminen” sekä kappaleessa 2.2 
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”Palkitseminen”. Tämän kappaleen tarkoituksena on kuitenkin kuvata tätä suhdetta vielä 

hieman tarkemmalla tasolla ja nostaa esiin esimerkkejä, jotka tähän suhteeseen vaikuttavat. 

Alla näkyvässä kuvassa 6. on pyritty havainnollistamaan tätä palkitsemisen ja organisaa-

tioon sitoutumisen suhdetta yksinkertaisella tasolla. 

 

 

Kuva 6. Palkitsemisen ja organisaatioon sitoutumisen suhde 

 

Kuten kuvasta voidaan huomata, työnantajaorganisaation palkitessa työntekijää, heijastuu se 

työntekijän organisaatioon sitoutuminen. Zaitounin, Sawalhan ja Sharifin (2011) tekemät 

tutkimukset viittaavat siihen, että työntekijöille, joille tarjotaan etuja, kuten korotettua palk-

kaa, bonuksia ja ylennyksiä, kehittyy voimakas uskollisuus organisaatioon. Kuten jo aikai-

semmin on tullut ilmi, perusteita organisaatioon sitoutumiseen on kuitenkin monia. Syyt 

voivat olla joko tunneperäisiä tai ne voivat liittyä taloudellisiin syihin ja usein sitoutuminen 

voidaan nähdä ikään kuin vaihtosuhteena. Malhotran et al. (2007) näkemyksen mukaan pal-

kitseminen on työntekijälle merkki siitä, että organisaatio on valmis aloittamaan vaihtosuh-

teen työntekijän kanssa, mikä johtaa työntekijän ja työnantajan väliseen sitoutumiseen.  

Esimerkiksi Malhotra et al. (2007) tutkimuksen tulosten mukaan kaikki palkitsemiskeinot 

(aineelliset ja aineettomat) vaikuttavat kaikkiin kolmeen aikaisemmin esiteltyihin eri sitou-

tumisen muotoihin (haluun, velvollisuuteen ja tarpeeseen perustuva sitoutuminen) positiivi-

sesti. Dlamini ja Mabaso (2018) päätyivät myös tähän tulokseen tutkimuksessaan, sillä 



 
 

30 

positiivinen korrelaatio oli voimakasta lähes kaikkien kokonaispalkitsemiseen sisältyvien 

elementtien ja organisaation sitoutumisen välillä. Myös Nujjoo ja Meyer (2012) vahvistivat 

käsitystä siitä, että kaiken tyyppiset palkkiot ovat tärkeitä työvoiman sitouttamisessa. He 

kuitenkin huomauttivat, että tyytyväisyys tiettyyn palkkiotyyppiin vaikuttaa sitoutumisen 

voimakkuuteen eli sitoutumisen voimakkuus ei välttämättä ole palkitsemistavasta täysin 

riippumatonta (Nujjoo & Meyer, 2012). Käsitys oikeudenmukaisesta palkkiosta ja oikeu-

denmukaisuudesta johtaa myös korkeampaan tyytyväisyyteen ja pitkäaikaiseen sitoutumi-

seen Zaitounin et al. (2011) mukaan. Näin ollen muuten hyväksi havaittu palkkio voikin olla 

huono, mikäli sitä ei koeta oikeudenmukaisena. 

Vaikka lukuisat tutkijat kertoivatkin palkitsemisen vaikuttavan myönteisesti sitoutumiseen, 

nosti Sejjaaka ja Kaawaase (2014) myös vastakkaisen näkemyksen esiin. Heidän mukaansa 

palkitsemisen yhteys sitoutumiseen on vain heikko ja esimerkiksi työtyytyväisyys viestii si-

toutuneisuudesta voimakkaammin (Sejjaaka & Kaawaase, 2014). Voidaan kuitenkin aja-

tella, että palkitseminen vaikuttaa myös juuri työtyytyväisyyteen voimakkaasti, jolloin myös 

sitoutuminen kasvaa. Vaikutuksen voidaan siis nähdä olevan välillinen, vaikka Sejjaaka ja 

Kaawaase (2014) eivät sitä tunnistaneetkaan voimakkaasti. 

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että nämä edellä esitetyt tutkimustulokset olivat melko 

yhdenmukaisia siitä, että lähes kaikilla palkitsemiskeinoilla on myönteinen vaikutus sitou-

tumiseen. Tutkimuksissa nousi kuitenkin esiin se ilmiö, että palkitsemisen ja organisaatioon 

sitoutumisen yhteyden voimakkuus saattoi vaihdella riippuen esimerkiksi työntekijän iästä, 

palkitsemistyypistä tai muista vastaavista taustatekijöistä. Sen vuoksi seuraavaksi esitellään 

näitä havaintoja, joita aikaisemmissa tutkimuksissa tuli esiin. Koska nämä tulokset ovat pe-

räisin eri tutkimuksista, tulee tulosten vertailuun suhtautua kriittisesti. Tämä siitä syystä, että 

tutkimustuloksia vertailtaessa ei voida olla varmoja siitä, mitkä tekijät ovat milloinkin vai-

kuttaneet tutkimustuloksiin. 

 

2.3.1  Ulkoisten tekijöiden vaikutus palkitsemisen ja sitoutumisen suhteeseen 

Kuten aikaisemmin on tullut ilmi, on tätä sitoutumiseen ja palkitsemiseen liittyvää vaihto-

suhdetta tutkittu kirjallisuudessa monista eri näkökulmista. Huomiota on kiinnitetty niin 

vaihdon välineisiin, eli palkitsemiseen ja sitoutumiseen, kuin myös muihin tekijöihin, kuten 

täysin ulkoisiin taustatekijöihin. Nämä palkitsemisen ja organisaatioon sitoutumisen 
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suhteeseen vaikuttavat ulkoiset taustatekijät ovat nähtävillä kuvasta 7. On hyvä huomata, 

ettei tämä tutkimus kata kaikkia ulkoisia tekijöitä, joten myös muilla asioilla voi vaikutusta 

olla.  

 

 

Kuva 7. Palkitsemisen ja organisaatioon sitoutumiseen vaikuttavat ulkoiset tekijät 

 

Yleisesti ottaen näissä tutkimuksissa, joissa palkitsemisen ja organisaatioon sitoutumisen 

välistä suhdetta tutkitaan, on huomio yhdessä taustatekijässä kerrallaan, kuten tietyssä toi-

mialassa tai kulttuurissa. Cohen ja Gattiker (1994) tutkivat esimerkiksi eri rakenteellisten 

olosuhteiden vaikutusta palkkioiden ja organisaation sitoutumisen suhteeseen. Dlamini ja 

Mabaso (2018) tutkivat tätä suhdetta korkeakoulumaailmassa ja Kokubun (2005) tutki asiaa 

Itä-Aasian kehitysmaissa. Malhotra et al. (2007) tutkivat palkkioiden ja sitoutumisen välistä 

vaihtosuhdetta puolestaan Iso-Britanniassa pankkien puhelinkeskuksissa työskentelevien 

näkökulmasta. Näin ollen kokonaisvaltaisia vertailevia tutkimuksia, joissa olisi huomioitu 

useita tekijöitä, on valitettavan vähän. Koska tutkimuksia on kuitenkin useita, esitellään seu-

raavaksi näiden tutkimusten keskeisimmät löydökset tiivistetyssä muodossa. Tämä siitä 

syystä, että aikaisemmista tutkimustuloksista on mahdollista saada käsitys siitä, millaiset 

tekijät tähän palkitsemisen ja organisaatioon sitoutumisen suhteeseen ylipäätään vaikuttavat. 
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Jo tässä vaiheessa on hyvä huomioida, että monet tulokset ovat keskenään hieman ristiriitai-

sia. Tämä osoittaa sen, ettei asia ole yksiselitteinen, vaan monet taustatekijät voivat vaikuttaa 

saatuihin tuloksiin. Tutkiessaan työhön sitoutumista Hoole ja Hotz (2016) totesivatkin, että 

mikäli organisaatiot haluavat hyödyntää palkitsemista osana sitouttamisstrategioitaan, tulee 

heidän ymmärtää tämä monimutkainen suhde. Hoole ja Hotz (2016) myös huomauttavat, 

että palkitsemisjärjestelmien tulee palvella sekä työntekijöitä että työnantajaa ja standar-

doidut palkitsemisstrategiat eivät tässä tapauksessa vastaa tarpeita parhaalla mahdollisella 

tavalla, sillä jotkut palkitsemistavat toimivat toisia paremmin tilanteesta riippuen. Näin ollen 

onkin hyvä ymmärtää korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien ajatuksia, jotta 

heitä varten tehdyt palkitsemisjärjestelmät tuottavat halutun lopputuloksen, eli tämän tutki-

muksen näkökulmasta organisaatioon sitoutumisen. 

Seuraavaksi esitellään tutkimuksissa esiin nousseita havaintoja liittyen esimerkiksi sitoutu-

mistyypin, palkitsemistyypin, työntekijän iän, toimialan ja kulttuurin vaikutuksiin toisiinsa. 

Kuten jo edellä on tullut esiin, on tärkeää muistaa, että tutkimustulokset ovat peräisin erilai-

sista tutkimusasetelmista eli tulosten luotettavaan vertailuun tulee suhtautua kriittisesti. Ha-

vaintoihin tuleekin siis suhtautua ennemmin esimerkin tavoin kuin yleistettävinä totuuksina.  

 

Sitoutumis- ja palkitsemistyyppi 

Sitoutumis- ja palkitsemistyyppejä tutkittaessa huomattiin ensinnäkin se, että käsitykset eri 

tutkijoiden välillä poikkesivat välillä merkittävästikin toisistaan.  Bussinin, Nichollsin ja 

Nienaberin (2016) mukaan aineellinen palkitseminen on yleisimmin mainittu palkitse-

miselementti, jota käytetään organisaatioiden sitouttamisstrategioissa. Tämä on siinä mie-

lessä perusteltua, että Nujjoon ja Meyerin (2012) tutkimuksen mukaan aineellinen palkitse-

minen ennustaa työntekijöiden sitoutumista kaikella tavalla; sekä haluun, velvollisuuteen 

että tarpeeseen perustuvaa sitoutumista. Pregnolaton et al. (2017) tutkimus tuki tätä käsi-

tystä, sillä aineellinen palkitseminen nähtiin ensisijaisena sitoutuvuutta vahvistavana teki-

jänä ennen aineettomia palkitsemiskeinoja. Tätä käsitystä tuki myös Bussin ja Van Rooyn 

(2014) tutkimus, jossa puolestaan henkilökohtaiseen mukavuuteen vaikuttavat tekijät eivät 

pidätelleet työntekijöitä organisaatioissa. Meyerin ja Allenin (1991) mukaan näin on sekä 

yksityisissä että julkisen sektorin organisaatioissa, mutta toisaalta Miao et al. (2013) 



 
 

33 

havaitsivat, että esimerkiksi Kiinassa mieltymykset palkitsemista kohtaan kuitenkin vaihte-

livat julkisen ja yksityisen sektorin välillä. 

Vastoin edellä esitettyjä tutkimustuloksia, Kokubun (2005) huomauttaa tutkimuksessaan, 

että vaikka aineellinen palkitseminen vaikuttaa kaikkiin sitoutumistyyppeihin, aineettomiin 

palkitsemiskeinoihin rinnastettavat sisäiset palkkiot vaikuttavat organisaatioon sitoutumi-

seen aineellista palkitsemista voimakkaammin. Tätä hän perustelee länsimaisella yltäkylläi-

sellä kulttuurilla, jossa aineelliset tarpeet on tyydytetty aineettomia tarpeita paremmin (Ko-

kubun, 2005). Myös Gomez-Mejia et al. (2004) painottaa tutkimuksessaan nimenomaan ai-

neettomien palkitsemiskeinojen merkitystä. Hän toteaa, että aineelliset palkitsemiskeinot 

liittyvät lähinnä korkeiden tulosten ja tuottavuuden kasvuun, ei niinkään sitoutumiseen (Go-

mez-Mejia et al., 2004). Myös Nujjoon ja Meyerin (2012) tutkimus osoitti, että erityisesti 

aineettomat palkkiot ovat suuressa roolissa sitoutumisen kannalta. He perustelivat tätä sillä, 

että näin palkittuna työntekijöiden tarpeet tulevat kokonaisvaltaisemmin tyydytetyksi (Nu-

jjoo & Meyer, 2012).  

Malhotra et al. (2007) totesi lisäksi, että aineettomat palkkiot ennustavat haluun perustuvaa 

sitoutumista tehokkaammin kuin rahalliset palkkiot. Tämä on ymmärrettävää, sillä haluun 

perustuva sitoutuminen liittyy juuri työntekijän tunteisiin, jolloin aineettomien palkitsemis-

tapojen voidaan ajatella olevan tehokkaampia. Meyerin ja Allenin (1991) mukaan aineetto-

mien palkitsemiskeinojen lisäksi myös muut palkitsemistavat vaikuttavat myönteisesti sekä 

haluun että velvollisuuteen perustuvaan sitoutumiseen, kuten jo edellä tuli ilmi. He kuitenkin 

huomauttavat tutkimuksensa pohjalta, että sen sijaan tarpeeseen perustuvaan sitoutumiseen 

vaikuttaa pääasiassa vain aineelliset palkitsemiskeinot (Meyer & Allen, 1991). 

Kuten tutkimustuloksista voidaan huomata, on havainnot tietyiltä osin hyvinkin ristiriitaisia, 

vaikka yhtäläisyyksiäkin löytyy. Osa pitää aineellista palkitsemista kaikkein tärkeimpänä ja 

tehokkaimpana ja osa on asiasta aivan toista mieltä. Yhteinen näkemys tutkimuksissa on 

kuitenkin se, että aineellisen palkitsemisen vaikutus tarpeeseen perustuvaan sitoutumiseen 

on aineetonta palkitsemista selkeämpää ja aineettomat palkitsemiskeinot vaikuttavat mah-

dollisesti haluun ja velvollisuuteen perustuvaan sitoutumiseen aineellista enemmän. 
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Työtehtävä, toimiala ja koulutustausta 

Myös työtehtävä, toimiala ja koulutustausta voi vaikuttaa kokemuksiin palkitsemisesta. 

Eräiden tutkimusten mukaan tärkeimmät palkkiot, jotka sitouttivat lahjakkaita työntekijöitä 

tieteen, tekniikan, rahoituspalvelujen ja tietotekniikan aloilta, olivat taloudelliset palkkiot, 

tunnustaminen ja kehitysmahdollisuudet (Bussin & Toerien, 2015; Kinnear & Sutherland, 

2000).  

Kokubun (2005) huomasi tutkimuksessaan, että erityisesti korkeasti kouluttautuneet suosi-

vat organisaatioon sitoutumisen näkökulmasta sellaisia palkitsemiskeinoja, jotka palkitsevat 

sisäisesti eli ovat todennäköisesti aineettomia ja hänen mukaansa taloudelliset eli aineelliset 

palkkiot eivät olleet kovin suuressa roolissa. Syy tähän ei tullut selkeästi esiin, mutta voidaan 

esimerkiksi pitää mahdollisena, että korkeasti koulutetut ovat saavuttaneet jo sellaisen tulo-

tason, jolloin aineettomat palkitsemiskeinot motivoivat aineellista palkitsemista enemmän. 

 

Sukupolvi ja yhteiskunnan rakenne 

Urakehitysmahdollisuuksien tarjoaminen nähtiin D'Amaton ja Herzfeldtin (2008) tutkimuk-

sessa yhdeksi menestyksekkäimmistä palkitsemistavoista millenniaaleilla. Meyerin ja Smit-

hin (2000) mukaan tämä tapa toimii tosin myös muiden sukupolvien kanssa. Urakehitys-

mahdollisuuksien tarjoamiseen sisältyi niin haastavien tehtävien tarjoaminen kuin myös 

muut urakehitystä tukevat toimet, kuten esimerkiksi trainee-harjoitteluohjelmat (D'Amato & 

Herzfeldt, 2008). Pregnolaton et al. (2017) mukaan millenniaaleille tasapaino työ- ja yksi-

tyiselämän välillä on kuitenkin vielä merkityksellisempää kuin uralla eteneminen. Tämä piti 

heidän mukaansa paikkaansa varsinkin sellaisissa tilanteissa, jossa työtehtävät eivät liitty-

neet johtotehtäviin (Pregnolato et al., 2017). Mielenkiintoista on se, että Dlamini ja Mabaso 

(2018) havaitsivat kuitenkin, että työ- ja yksityiselämän tasapainolla voi olla myös negatii-

vinen yhteys sitoutumiseen. Tulokset siis eroavat varsin merkittävästi toisistaan eri tutki-

musten kesken, mitä voidaan selittää esimerkiksi tutkimuksen kohteena olleiden taustoilla. 

Vaikka tällaiset aineettomat palkitsemiskeinot korostuivat nuorten sukupolvien sitouttamista 

tutkittaessa, Inceoglun, Segersin ja Bartramin (2012) mukaan ulkoiset ja aineelliset moti-

vointi- ja palkitsemiskeinot menettävät yhä enemmän merkitystään työntekijän vanhetessa. 

Doering et al. (1983) myös huomauttavat, että iän myötä tarve monipuoliselle palkitsemi-

selle lisääntyy, jolloin aineellisen palkitsemisen keinot voivat loppua kesken. Toisaalta Von 
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Bonsdorffin (2011) sairaanhoitajiin keskittyvän tutkimuksen tulokset osoittivat, että van-

hemmat ja kokeneemmat sairaanhoitajat suosivat taloudellisia etuja useammin kuin nuorem-

mat sairaanhoitajat. Tämän nähtiin liittyvän esimerkiksi siihen, että taloudelliset edut viesti-

vät työntekijän arvostuksesta ja myös sillä saattoi olla vaikutusta, että viimeisimpien työ-

vuosien palkan suuruus oli yhteydessä tulevaisuudessa maksettavaan eläkkeeseen (Von 

Bonsdorff, 2011). Näkemyksiä on siis erilaisia; toisten tutkimusten mukaan aineelliset pal-

kitsemiskeinot korostuvat nuorten keskuudessa ja toisten mielestä vanhempien keskuudessa. 

Cohen ja Gattiker (1994) nostivat tutkimuksessaan esiin myös sen seikan, että palkkiot ja 

tyytyväisyys niihin voivat riippua eri rakenteellisista asioista. Esimerkkinä tästä voisi olla 

se, että mikäli esimerkiksi kunnallinen terveydenhuolto on toimivaa, ei terveyspalveluilla 

palkitseminen tuo työntekijälle niin paljoa lisäarvoa kuin se toisi esimerkiksi kehitysmaassa 

työskennellessä. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia korkeasti koulutettujen suomalaisten mil-

lenniaalien näkemyksiä, sillä aikaisemmat tutkimukset eivät anna yksiselitteistä vastausta 

juuri heidän mieltymyksiinsä. 

Alla näkyvässä taulukossa 2. on vielä koottu edellä esitettyjä tutkimustuloksia yhteen. Tau-

lukossa on nähtävillä tutkimusten tekijät sekä tutkimuksen konteksti ja lähestymistapa orga-

nisaatioon sitoutumiseen ja palkitsemiseen. Viimeiseen sarakkeeseen on vielä nostettu esiin 

tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoiset huomiot kyseisestä tutkimuksesta. Taulukon 

tarkoituksena on havainnollistaa sitä, kuinka monissa eri konteksteissa tätä tutkimuksen tee-

maa voidaan tutkia ja kuinka erilaisia huomioita nämä eri tutkimukset nostavat esiin.  
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Taulukko 2. Tutkimukset palkitsemiseen ja organisaatioon sitoutumiseen liittyen 

 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli taustoittaa tehtävän tutkimuksen aihetta ai-

kaisempien tutkimuksien ja teorioiden kautta. Seuraavaksi luvussa 3 esitellään ne keinot, 

joilla tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin näiden taustatietojen pohjalta.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

 

Tämän luvun tarkoituksena on kuvata ja perustella erityisesti sitä, kuinka tutkimuksen em-

piriaosio toteutettiin käytännössä. Ensin esitellään tutkimuksen menetelmäsuuntaus, tutki-

musmenetelmä, aineiston keruu sekä kuvataan tutkimuksen kohderyhmä. Tämän jälkeen esi-

tellään aineiston analyysitapa sekä arvioidaan sitä, kuinka luotettavana tutkimusta voidaan 

pitää.  

Vaikka tämän luvun huomio on juuri tutkimuksen empiriaosion toteutuksessa, havainnollis-

tetaan ensin kuvassa 8. koko tutkimusprosessia, jotta lukijalla syntyy ymmärrys empi-

riaosion merkityksestä työlle kokonaisuudessaan. Tutkimuksen tekeminen alkoi tutkimus-

ongelman, kysymysten ja käsitteiden määrittelyllä. Nämä raportoitiin tutkimuksen johdan-

nossa. Tämän jälkeen työlle laadittiin tutkimussuunnitelma, minkä myötä tutustuttiin tutki-

muksen teoreettiseen viitekehykseen. Kun se oli raportoitu tutkimuksen kirjallisuuskatsauk-

seen, laadittiin tutkimusstrategia. Tämä tutkimusstrategia sekä sen toteuttaminen on nyt näh-

tävillä tästä luvusta 3. ”Tutkimuksen toteuttaminen”. Tutkimusprosessin viimeisessä vai-

heessa analysoidaan tehdyn tutkimuksen tuloksia sekä raportoidaan tutkimuksen kannalta 

oleelliset tulokset sekä tutkimuksen johtopäätökset lukuihin 4. ”Tulokset”, 5. ”Pohdinta” ja 

6. ”Johtopäätökset”.  

 

 

Kuva 8. Tutkimusprosessi 
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Koska erityisesti laadullinen tutkimus voi sisältää helposti tutkijan omia tulkintoja, järkeilyä 

ja intuitioon perustuvaa pohdintaa (Metsämuuronen, 2006), pyritään seuraavaksi perustele-

maan tutkimuksessa tehdyt päätökset mahdollisimman tarkasti. Puusan et al. (2020) mukaan 

tutkijan käsitykset voivat ohjata jo aineiston hankintaa sekä varsinkin analyysiä. He kuiten-

kin huomauttavat myös, että näitä ennakkokäsityksiä on mahdoton poistaa tutkijalta, joten 

niiden poistamista tärkeämpää on ennakkokäsitysten tunnistaminen ja tiedostaminen (Puusa 

et al., 2020).  

Tähän liittyen voidaan huomata esimerkiksi se, että koska tutkija kuuluu itsekin koulutuk-

sensa, ikänsä ja kansalaisuutensa puolesta tutkittavaan kohderyhmään, voi hänen omat aja-

tuksensa johdattaa tutkimusta. Hän voi ikään kuin pyrkiä löytämään tukea omille ajatuksil-

leen. Toisaalta tutkija tiedostaa teorian ja aikaisemmin käytyjen keskustelujen pohjalta hyvin 

senkin, että käsitykset tutkittavaan aiheeseen liittyen voivat olla hyvinkin erilaisia saman-

kaltaistenkin ihmisten keskuudessa. Tämän vuoksi tutkija ei oleta tulosten olevan samanlai-

sia omien ajatustensa kanssa, vaan hän suhtautuu niihin uteliaasti ja ennakkoluulottomasti. 

Kun nämä ennakkokäsitykset on tunnistettu ja tutkimuksen eteneminen on tarkasti rapor-

toitu, on tutkimus paremmin toistettavissa ja muillakin tutkijoilla on mahdollista tehdä samat 

johtopäätökset (Metsämuuronen, 2006). Tätä tutkimuksen luotettavuutta voidaan tutkia sekä 

validiteetin, että reliabiliteetin näkökulmasta (Metsämuuronen, 2006) ja näitä ominaisuuksia 

tarkastellaan vielä tarkemmin tämän luvun lopussa. 

 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Kuten jo aikaisemmin on tullut ilmi, on tutkimuksen lähestymistapa tyypiltään laadullinen, 

eli kvalitatiivinen, tutkimus. Tämä siitä syystä, että työssä on tarkoitus saada syvä ymmärrys 

tutkittavasta aiheesta sekä siihen liittyvistä syistä ja seurauksista ja näin ollen esimerkiksi 

kvantitatiivinen tutkimustapa ei olisi vastannut tutkimuksen tarpeeseen. Puusa et al. (2020) 

toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa pyritään tyypillisesti ymmärtämään tutkimuksessa 

tarkasteltavaa ilmiötä tutkimuksen kohteena olevien näkökulmasta eli tässä tapauksessa pal-

kitsemisen ja organisaatioon sitoutumisen yhteyttä pyritään tarkastelemaan korkeasti koulu-

tettujen suomalaisten millenniaalien näkökulmasta. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä ti-

lastollisiin yleistyksiin, vaan pikemminkin pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä sy-

vemmin (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  
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Tutkimusmenetelmä kuvaa sitä konkreettista tapaa, jolla aineisto tutkimusta varten on ke-

rätty ja analysoitu (Puusa et al., 2020). Tämän vuoksi seuraavaksi esitellään, kuinka nämä 

toimet on tämän tutkimuksen yhteydessä tehty. 

 

3.1.1  Aineiston keruu 

Laadullisessa metodologiassa yleisesti käytettäviä tutkimusmetodeja ovat muun muassa ha-

vainnoiminen, tekstianalyysit sekä haastattelut (Metsämuuronen, 2006). Koska tämän tutki-

muksen kohteena olevat korkeasti koulutetut millenniaalit eivät tuo palkitsemismieltymyk-

siään arkisissa tilanteissa aktiivisesti esiin, päädyttiin tässä tutkimuksessa keräämään empii-

rinen aineisto haastatteluiden avulla. Toki esimerkiksi työpaikan vaihtelua seuraamalla voi-

taisiin tutkittavaa teemaa hieman havainnoida, mutta tällöin syvällisempi ymmärrys tutkit-

tavien ajatuksista olisi heikompaa. Näin ollen empiirisen aineiston kerääminen tapahtui in-

formantteja haastattelemalla myös siitä syystä, että se oli järkevää, kun tavoitteena oli ym-

märtää ihmisten ajattelua ja toimintaa (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tuomi ja Sarajärvi (2018) 

toteavat haastattelun olevan lisäksi perusmenetelmä, jota kannattaa käyttää, jos siihen on 

vain mahdollisuus. 

Haastatteluaineisto oli primäärinen, koska tarvetta vastaavaa aineistoa ei ollut muuten saa-

tavilla. Haastattelut toteutettiin osittain kasvotusten ja osittain sähköisesti Teams-palvelun 

avulla. Tämä riippui haastattelijan ja informantit maantieteellisestä sijainnista sekä korona-

pandemian aiheuttamista rajoitteista. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja, sillä aihe saattoi 

olla joillekin haastateltaville henkilökohtainen ja ryhmähaastattelutilanne olisi saattanut vai-

kuttaa annettaviin vastauksiin. Puusa et al. (2020) huomauttavatkin, että tutkijan on hyvä 

tiedostaa, että ihmisillä on tietyistä aihepiireistä keskusteltaessa taipumus antaa niin sanot-

tuja sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia ja näin olisi saattanut myös tämän aihepiirin koh-

dalla olla. Voi esimerkiksi olla, ettei joku olisi tuonut mielellään esiin rahan tärkeyttä osana 

organisaatioon sitoutumista, mikäli olisi kokenut sen yhteiskunnallisten arvojen vastaiseksi. 

Tämän vuoksi luottamuksellisen ilmapiirin luominen oli erityisen tärkeää, jotta haastatelta-

vat pystyivät vastaamaan mahdollisimman rehellisesti ja avoimesti, vaikka haastattelutilan-

teessa ei ollutkaan haastattelijan ja haastateltavan lisäksi muita osapuolia. 

Hirsjärven, Sajavaaran ja Remeksen (2009) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää 

valita informantit tarkoituksenmukisesti satunnaisotoksen sijaan. Tämän vuoksi 
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haastateltavat informantit valittiin niin, että he vastasivat profiililtaan mahdollisimman hyvin 

tutkimuksen tavoitetta eli olivat korkeasti koulutettuja suomalaisia millenniaaleja. Koska 

haastateltavat informantit valittiin tutkijan omista verkostoista saatavuuden varmistamiseksi, 

oli tutkijalla jo ennakkoon käsitys informanttien taustoista ja näin ollen hän pystyi arvioi-

maan henkilöiden sopivuuttaan haastateltaviksi jo ennen haastatteluiden sopimista. Tässä 

vaiheessa tutkija pyrki esimerkiksi valitsemaan informantteja niin, että heillä olisi keskenään 

erilaisia koulutustaustoja, he työskentelisivät erilaisissa tehtävissä erilaisilla toimialoilla ja 

heidän syntymävuotensa olisi keskenään erilaisia. Näin toimittiin, jotta tutkimuksesta saata-

vat tulokset eivät pohjautuisi mihinkään yksittäiseen taustatekijään, vaan informantteja vah-

vimmin yhdistävät tekijät olisivat koulutusaste (korkeasti koulutettu), kansalaisuus (suomi) 

ja ennen kaikkea sukupolvi (millenniaali). 

Puusan et al. (2020) mukaan haastattelun etuna on lisäksi se, että haastateltaviksi voidaan 

valita sellaisia henkilöitä, joilla tiedetään olevan kokemusta tutkittavasta ilmiöstä eli myös 

tähän kiinnitettiin huomiota informantteja valittaessa. Tuomi ja Sarajärvi (2018) painottavat 

tätä myös luotettavuuden näkökulmasta, sillä kun informantti ymmärtää esimerkiksi tutkit-

tavaan teemaan liittyvien peruskäsitteiden merkityksen, väärinymmärrysten riski pienenee. 

Tämän lisäksi Tuomi ja Sarajärvi (2018) pitivät suositeltuna, että informantit voisivat tutus-

tua kysymyksiin, teemoihin tai haastattelun aiheeseen etukäteen. Tämän vuoksi tämän tut-

kimuksen informanteille kerrottiin haastatteluita sovittaessa, mitä tuleva haastattelu tulee 

pääpiirteissään käsittelemään. Tarkempia kysymyksiä ei annettu nähtäväksi, sillä haastatte-

lun haluttiin etenevän luonnollisesti teemojen mukaan.  

Haastatteluita toteutettiin seitsemän kappaletta. Periaatteessa ihanteellinen haastatteluiden 

määrä olisi ollut 15 tai enemmän, sillä silloin aineisto olisi todennäköisimmin kyllääntynyt 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018), mutta rajallisten resurssien vuoksi haastattelumäärä tuli pitää 

kohtuullisena. Myös saturaatio olisi ollut näin todennäköisempi saavuttaa, eli silloin aineisto 

olisi ikään kuin alkanut toistaa itseään ja uuden tiedon löytyminen olisi loppunut (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018), mutta jo tällä määrällä informantteja uusien näkökulmien ilmeneminen 

haastatteluiden edetessä väheni selkeästi. Haastatteluiden pienempi määrä antoi myös mah-

dollisuuden syvempään tulkintaan, sillä tarkoituksena ei ollutkaan löytää yleistyksiä. Yhden 

haastattelun kesto vaihteli 36 ja 70 minuutin välillä. 

Haastattelukysymykset olivat luonteeltaan pääasiassa puolistrukturoituja, mutta myös mää-

rämuotoisia kysymyksiä hyödynnettiin fakta-tietojen kartoittamisessa, sillä Puusa et. al 
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(2020) pitivät tätä perusteltuna haastattelun strukturointiasteesta riippumatta. Puolistruktu-

roitu haastattelu valittiin siitä syystä, että se antoi mahdollisuuden ymmärtää haastateltavien 

syvällisempiä tulkintoja (Hirsjärvi & Hurme, 2015) ja sitä voitiin tässä tutkimuksessa pitää 

tavoiteltavana asiana. Tutkija sai siis kaikilta haastateltavilta näkemykset hänen tutkimuk-

sessaan keskeisiin ja hänen etukäteen määrittelemiinsä aiheisiin kunkin haastateltavan itse 

sanoittamina (Puusa et al., 2020). Puolistrukturoitu haastattelu on Tuomen ja Sarajärven 

(2018) mukaan myös sen vuoksi perusteltu, koska se toimii erityisen hyvin huonosti tiedos-

tettuja ja arkoja asioita tutkittaessa ja tutkimuksen teeman voidaan ajatella olevan tällainen. 

Puolistrukturoitujen haastattelukysymysten lisäksi haastatteluissa pyydettiin haastateltavia 

arvioimaan esimerkiksi myös sitoutumisen astetta numeerisesti, jotta se tuli muutoinkin kuin 

sanallisesti määriteltyä.   

Haastattelukysymyksiä, jotka löytyvät liitteestä 1, pidettiin haastattelun runkona, mutta ky-

symysten esitysjärjestys saattoi vaihdella. Joissain tapauksissa joitain kysymyksiä jätettiin 

kysymättä ja vastaavasti myös tarkentavia lisäkysymyksiä esitettiin tarpeen niin vaatiessa. 

Tämä siitä syystä, että haastattelutilanteesta pyrittiin tekemään mahdollisimman luonnolli-

nen, rento ja keskustelunomainen kuulustelun sijaan. Koska haastattelut olivat keskuste-

lunomaisia, avautuivat haastateltavat mielellään monista asioista hyvin avoimestikin, mikä 

oli tämän tutkimuksen kannalta eduksi. Mikäli kysymyksiä olisi ollut suuri määrä ja niitä 

olisi esitetty systemaattisesti, olisi vapaamuotoinen keskustelu teemojen ympärillä jäänyt 

todennäköisesti vähemmälle. 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin, jotta haastattelutilanteessa voitiin keskittyä itse haastatte-

luun muistiinpanojen tekemisen sijaan. Tämän jälkeen haastattelut litteroitiin valikoidusti eli 

niin, että vain tutkimuksen raportoinnin kannalta oleelliset osat kirjoitettiin ylös (Metsä-

muuronen, 2006). Oleellisia osia tässä yhteydessä oli tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

mukaiset asiat eli esimerkiksi palkitsemiseen ja organisaatioon sitoutumiseen liittyvät osuu-

det keskusteluista. Nauhoitettu haastatteluaineisto litteroitiin Word-tekstitiedostoon, sillä 

siinä aineiston jatkotyöstäminen oli mahdollista. Työstämiseen kuului esimerkiksi tekstin 

korostaminen tietyillä väreillä, lisäkommenttien kirjoittaminen sekä tekstin kopioiminen 

myös muihin tiedostomuotoihin. 
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3.1.2 Tutkimuksen kohderyhmän kuvaus  
Kuten aikaisemmin tuli ilmi, valittiin haastateltaviksi korkeasti koulutettuja suomalaisia mil-

lenniaaleja, koska he edustivat sitä ihmisryhmää, jonka ajatuksia tutkimuksessa pyrittiin sel-

vittämään. Informantit olivat syntyneet vuosien 1985 ja 1997 välillä eli he vastasivat ikänsä 

puolesta keskivertoisia millenniaaleja. Kuvassa 9. on esitetty tämä informanttien syntymä-

vuosien jakauma. Koska tarkoituksena oli tutkia nimenomaan korkeasti koulutettuja suoma-

laisia millenniaaleja, ei tässä tutkimuksessa voitu valita informanteiksi kaikkein nuorimpia 

millenniaaleja, sillä he eivät ikänsä vuoksi ole vielä korkeasti koulutettuja. 

 

 

Kuva 9. Informanttien syntymävuodet 

 

Haastateltujen korkeasti koulutettujen millenniaalien koulutustaustat olivat hyvin monipuo-

liset. Osa haastateltavista oli esimerkiksi tradenomeja ja kauppatieteiden maistereita, mutta 

osa oli puolestaan opiskellut kasvatustieteitä ja politiikkaa. Tämän vuoksi haastateltavien 

informanttien työtehtävätkin nykyisessä työsuhteessa olivat erilaisia; suurin osa haastatelta-

vista työskenteli asiantuntijatehtävissä, mutta osa myös esimerkiksi johto- tai esimiestehtä-

vissä. Toimialat, joilla informantit työskentelivät, liittyivät niin talouteen, teknologiaan kuin 

esimerkiksi kasvatusalaan ja työnantajaorganisaatiot toimivat sekä yksityisellä että julkisella 

sektorilla. Informanttien anonyymiuden varmistamiseksi näitä tietoja ei esitetä yksityiskoh-

taisemmin, sillä koska informantit on valittu tutkijan verkostoista, voi nämä taustatekijät 
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määritellä informanttia liikaa. Lisäksi näiden tietojen tarkempi esittäminen ei ole tämän tut-

kimuksen kannalta merkityksellistä. 

Haastateltavien korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien työsuhteet nykyisissä 

työnantajaorganisaatioissa olivat haastatteluhetkellä pituudeltaan yhdestä päivästä yli vii-

teen vuoteen. Kuvasta 10. on nähtävissä, että jakauma työsuhteen pituuksien kesken on 

melko tasainen, mutta monilla haastateltavilla työsuhde oli tästä huolimatta melko tuore. 

 

 

Kuva 10. Informanttien nykyisen työsuhteen pituus samalla työnantajalla 

 

Työsuhteen pituuden lisäksi informantteja pyydettiin kertomaan, kuinka monessa työnanta-

jaorganisaatiossa he olivat työskennelleet viimeisen viiden vuoden aikana. Tästä selvisi, että 

kaikki haastatellut korkeasti koulutetut informantit olivat työskennelleet vähintään kahdessa 

ja enintään viidessä organisaatiossa viimeisen viiden vuoden aikana.  

Kuten kuvaus kohderyhmästä kertoo, on haastateltavien joukko hyvin monipuolinen, vaikka 

haastateltavien lukumäärä on rajallinen. Tämä mahdollistaa sen, että eri taustatekijöiden vai-

kutus tutkimuksen tuloksiin voidaan huomioida ja näin sulkea pois tutkimuksen lopullisista 

tuloksista. Jos esimerkiksi tietyllä toimialalla toimivan informantin ajatukset poikkeavat ra-

dikaalisti muiden informanttien ajatuksista, voidaan pohtia, onko kyseisellä toimialalla 
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vaikutusta informantin ajatuksiin, kokemuksiin ja mieltymyksiin. Tämä ei tietenkään tar-

koita, että kaikki toisistaan poikkeavat ajatukset jätetään tässä tutkimuksessa huomiotta, 

mutta haastateltavien ollessa keskenään muuten hyvin erilaisia, voidaan yhdistävänä tekijänä 

pitää juuri koulutusta, kansalaisuutta sekä sukupolvea. 

 

3.1.3 Aineiston analyysi 

Puusa et al. (2020) määrittelevät aineiston analyysin niin, että sen tavoitteena on kuvailla, 

tulkita ja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä kerätyn aineiston pohjalta. Se, mitä tutkittavasta il-

miöstä aikaisemmin on kirjallisuuden kautta selvitetty, ohjaa analyysiä (Puusa et al., 2020). 

Näin on Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan erityisesti teoriasidonnaisessa analyysissä, 

jota tässä tutkimuksessa hyödynnetään. Siinä aikaisempi teoria ohjaa analyysiä, sillä aineis-

tosta pyritään löytämään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia aikaisempaan teoriaan liittyen (Es-

kola & Suoranta, 1998). Tämä on perusteltua erityisesti tässä tutkimuksessa, koska tarkoi-

tuksena on löytää eroja ja yhtäläisyyksiä korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien 

mieltymyksissä verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018) kuvaavat, että teoriasidonnaisessa analyysissä teorian tehtävänä on ikään kuin tuottaa 

uusia ajatuksia eli tarkoituksena ei ole vanhojen teorioiden todistelu. 

Tässä tutkimuksessa sovelletaan Alasuutarin (2011) esittelemää kolmivaiheista aineiston 

analyysitapaa, jonka vaiheet ovat aineistoon tutustuminen, havaintojen pelkistäminen sekä 

ongelman ratkaiseminen. Tämä analyysitapa on valittu, koska se vastaa tutkimuksen tavoit-

teita ja on hyvin sovellettavissa käytettävään aineistoon. Tutkimuksessa tehtävä analyysi pe-

rustuu aineiston sisältöön, ei niinkään esimerkiksi tapaan ilmaista tiettyjä asioita. Tämä siitä 

syystä, että tarkoituksena on saada syvä käsitys tutkittavien ajattelusta. Monet voivat ilmaista 

mieltymyksiään eri tavoin, joten tämän tutkimuksen kannalta oleellista ei ole kiinnittää huo-

miota asioiden esittämistapaan, vaan sisältöön. Tavoitteena analyysissä on systemaattisuus, 

avoimuus, tarkistettavuus ja perusteltavuus, jotta analyysi olisi mahdollista tehdä myös mui-

den tutkijoiden toimesta. Näin toimittaessa myös tutkimuksen reliabiliteetti ja luotettavuus 

on korkeampi. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä aineistoon tutustuminen alkoi käytännössä jo haastatteluti-

lanteissa ja litteroinnin yhteydessä, sillä jo silloin muotoutui käsitys aineiston sisällöstä ko-

konaisuudessaan. Tämä onkin Alasuutarin (2011) mukaan aineiston tutustumisen tarkoitus, 
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jotta kolmivaiheisen analyysitavan seuraavat vaiheet ovat mahdollisia. Puusan et al. (2020) 

mukaan aineiston analyysi alkaa aineiston lukemisella yhä uudestaan ja uudestaan, jotta ai-

neiston sisältöä voitaisiin myöhemmissä vaiheissa ryhmitellä teemoihin, luokkiin tai kate-

gorioihin ja näin tässäkin tutkimuksessa tehtiin.  

Kun aineistoon oli tutustuttu kokonaisuudessaan, siirryttiin Alasuutarin (2011) mallin mu-

kaisesti havaintojen pelkistämiseen. Laadullisissa menetelmissä on vain vähän standardoi-

tuja tapoja käsitellä aineistoa, mutta siihen silti pyrittiin luotettavuuden lisäämiseksi. Ha-

vaintojen pelkistämiseksi aineistoa tarkasteltiin ainoastaan tutkimuksen teemojen näkökul-

masta eli ikään kuin tietystä teoreettisesta näkökulmasta (Alasuutari, 2011), jotka tässä yh-

teydessä liittyivät organisaatioon sitoutumiseen sekä palkitsemiseen. Aineiston tarkastelu 

tietystä näkökulmasta onnistui hienosti, sillä aineisto oli jo valmiiksi valikoidusti litteroitua. 

Näin ollen täysin asiaan kuulumattomat osuudet oli jo tässä vaiheessa karsiutuneet pois. Pel-

kistämisen apuna hyödynnettiin litteroidun tekstin värikoodaamista Word-tiedostossa. Tut-

kimuksen näkökulmasta tärkeät ja mielenkiintoiset keskustelun osuudet korostettiin tietyillä 

väreillä. 

Pelkistämisessä tavoitteena oli lisäksi havaintomäärien vähentäminen (Alasuutari, 2011). 

Metsämuuronen (2006) kuvasi tätä analyysin vaihetta myös niin, että siinä aineisto pilkottiin 

pienempiin osiin ja Puusan et al. (2020) mukaan tämän jälkeen pienemmät osat tiivistettiin 

ja luokiteltiin tiettyihin teemoihin. Teemojen ja yhtäläisyyksien avulla pyrittiin siis luomaan 

ymmärrys haastateltavien yhteisistä näkemyksistä ja Metsämuurosen (2006) mukaan näitä 

havaintoja voidaan hyödyntää tutkimuksen johtopäätöksissä. Näin toimittaessa aineiston ha-

vainnot saatiin siis tiiviimpään muotoon. Käytännössä tämä aineiston analyysin osuus tapah-

tui niin, että aikaisemmin korostusvärillä merkityt mielenkiintoiset havainnot ryhmiteltiin 

teemansa mukaisesti Excel-tiedostoon. Näin samaan teemaan liittyvät huomiot olivat koot-

tuna omaan sarakkeeseensa. 

Kun aineisto oli pelkistetty, voitiin siirtyä analyysin viimeiseen vaiheeseen eli Alasuutarin 

(2011) mukaan ikään kuin ratkaisemaan ongelmaa ja tulkitsemaan tuloksia. Haastatteluissa 

esiin nousseita teemoja verrattiin siis tämän tutkimuksen teoriataustaan. Tässä vaiheessa tut-

kittiin myös sitä, poikkesivatko teoria ja empiria toisistaan haastateltavien sukupolven 

vuoksi. Puusan et al. (2020) mukaan tavoiteltavaa oli myös se, että tutkimuksen tuloksissa 

päästäisiin yleistettävälle tasolle yksittäisten tapausten sijaan, vaikka pyrkimys oli myös vä-

littää kuvaa yksittäisten tutkittavien ajatuksista, kokemuksista ja tunteista. Tulosten 
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tulkinnan ja ongelmien ratkaisun myötä tutkimukseen oli mahdollista löytää johtopäätöksiä. 

Johtopäätösten tarkoituksena oli luoda aineistosta kokonaiskuva ja esittää tutkimuskohde 

uudesta näkökulmasta (Puusa et al., 2020). Nämä tutkimuksen tulokset, siihen liittyvä poh-

dinta ja johtopäätökset ovat luettavissa pääluvuista 4 ,5 ja 6. 

 

3.2 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Kuten aikaisemmin tuli ilmi, voidaan tutkimuksen luotettavuutta arvioida validiteetin ja re-

liabiliteetin kautta. Validiteettia, eli sitä, tutkitaanko tutkimuksessa sitä mitä oli tarkoituskin, 

voidaan Metsämuurosen (2006) mukaan tarkastella useasta näkökulmasta. Ensinnäkin vali-

diteettia voidaan tarkastella ulkoisesta näkökulmasta eli siitä, onko tutkimus yleistettävissä. 

Tämän lisäksi validiteettia voidaan tarkastella sisäisestä näkökulmasta, jolloin huomio kiin-

nittyy esimerkiksi tutkimuksen käsitteiden oikeellisuuteen. Validiteettia voidaan pyrkiä pa-

rantamaan epäluotettavuutta lisääviä tekijöitä vähentämällä eli esimerkiksi valitsemalla hyvä 

tutkimusasetelma, oikeat käsitteet ja teoriat sekä informantit. (Metsämuuronen, 2006.)  

Valinnat, joita tässä tutkimuksessa on näihin edelle lueteltuihin taustatekijöihin liittyen 

tehty, on pyritty perustelemaan teoreettisin perustein, jotta validiteettia voidaan pitää hy-

vänä. Tutkimusta voidaan pitää tietyissä määrin yleistettävänä, sillä tutkimuksen informantit 

vastaavat tutkimuksen kohteena olevaa ihmisryhmää hyvin, mutta toki tutkittavien määrän 

ollessa pieni, ei tutkimustulokset välttämättä vastaa kaikkien korkeasti koulutettujen suoma-

laisten millenniaalien ajatuksia. Tutkimuksen käsitteet on määritelty työssä avoimesti, mikä 

vähentää riskiä väärinymmärryksille, mutta hieman haastetta aiheuttaa toki esimerkiksi tiet-

tyjen termien kääntäminen englannin kielestä suomeksi. Tämä haaste on pyritty ratkaise-

maan sillä, että englanninkielinen termi on jätetty näkyviin ja käännöksessä on pyritty ku-

vaamaan termin sisältöä muutoinkin kuin yhdellä termillä. Tutkijan perehtyneisyys tutkitta-

vaan teemaan auttaa myös näiden termien oikein käyttämisessä. 

Luotettavuutta tarkasteltaessa validiteetin lisäksi voidaan kiinnittää huomiota tutkimuksen 

reliabiliteettiin. Reliabiliteetti viittaa Metsämuurosen (2006) mukaan tutkimuksen toistetta-

vuuteen. Koska tämän tutkimuksen vaiheet on pyritty raportoimaan hyvin yksityiskohtaisesti 

ja läpinäkyvästi, on tutkimus toistettavissa tutkimuksen lukuisista vaiheista huolimatta. Toki 

esimerkiksi juuri samankaltaisten informanttien valinta voi olla haastavaa, mutta toisaalta se 

ei välttämättä ole tavoiteltavaakaan. Tämä siitä syystä, että informanttien valinnassa käytetyt 



 
 

47 

kriteerit on kerrottu tässä työssä ja näillä kriteereillä tehtävät valinnat antavat sellaisen va-

linnan vapauden, joka on tässä tutkimuksessa perusteltua. Ei siis ole oleellista, haastatel-

laanko juuri korkeasti koulutettua kaupallisen alan osaajaa vai terveydenhoitoalan osaajaa, 

tärkeämpää on muiden kriteerien täyttyminen. Näin ollen myös reliabiliteettia voidaan pitää 

korkeana.  
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4 TULOKSET 

 

 
Tämän luvun tarkoituksena on esitellä ne tutkimuksen kannalta relevantit tulokset, joita ai-

neiston analysointi nosti esiin. Selkeyden vuoksi tutkimuksen tulokset on jaoteltu aihepii-

rinsä mukaan niin, että ensin kuvataan sitä, kuinka millenniaalit kokivat organisaatioon si-

toutumisen ylipäätään, tämän jälkeen kuvataan heidän suhdettaan palkitsemiseen sekä näi-

den kahden asian välistä suhdetta. Tämä jaottelu tuloksissa on tehty myös siitä syystä, että 

se helpottaa tutkimustulosten vertailua aikaisempiin tutkimuksiin tutkimuksen myöhem-

mässä vaiheessa. 

 

4.1 Haastateltavien kokemukset organisaatioon sitoutumisesta 

Haastatteluiden perusteella korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien organisaa-

tioon sitoutuminen oli vaihtelevaa. Yhteistä oli kuitenkin se, että kaikki haastateltavat toi-

voivat voivansa olla sitoutuneita organisaatioon ja mikäli näin ei nykyisen työpaikan koh-

dalla ollut, olivat he itsekin tilanteeseen usein pettyneitä.  

Seuraavaksi kuvataan haastatteluaineiston pohjalta korkeasti koulutettujen suomalaisten 

millenniaalien sitoutumisen voimakkuuden kokemusta, syitä organisaatioon sitoutumiselle 

sekä muutoksia, joita sitoutumisessa on tapahtunut. Lopuksi kuvataan niitä syitä, miksi haas-

tateltavat olisivat valmiita vaihtamaan työnantajaorganisaatiotaan toiseen. 

 

4.1.1  Sitoutumisen voimakkuus 

Kun haastateltavilta suomalaisilta korkeasti koulutetuilta millenniaaleilta kysyttiin, kuinka 

sitoutuneita he ovat nykyiseen työnantajaorganisaatioonsa asteikolla 0-10 (0=ei sitoutunut, 

10=vahvasti sitoutunut), erosivat vastaukset toisistaan huomattavasti. Kaksi vastaajista ker-

toi sitoutumisensa olevan tasoa 0 tai 1 ja yksi vastaaja kertoi sitoutumisensa olevan tasoa 5. 

Loput neljä haastateltavaa sanoivat, että sitoutuminen on enemmän kuin 8 ja eräs heistä to-

tesi sitoutumisensa olevan täysi 10.  
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Kuvassa 11. on nähtävissä tämä organisaatioon sitoutumisen voimakkuuden hajonta. Ku-

vasta on nähtävissä, että sitoutuminen oli pääasiassa joko erittäin vahvaa tai heikkoa ja neut-

raaleja vastauksia ei ollut kuin yksittäisiä. 

 

 

Kuva 11. Organisaatioon sitoutumisen voimakkuus 

 

Haastateltavat perustelivat avoimesti syitä sitoutumisen voimakkuudelle ja tähän tutustutaan 

seuraavaksi tässä tutkimuksessa. Haastateltavat kuitenkin huomauttivat, että sitoutumisen 

voimakkuus ei ole ollut koko työsuhteen ajan samalla tasolla. Myös tähän ilmiöön tutustu-

taan hieman myöhemmin tässä luvussa. 

 

4.1.2  Syy sitoutumiseen 

Perustellessaan sitoutumisen voimakkuutta, kertoivat haastateltavat myös syitä sitoutumisen 

takana. Useampi haastateltava koki, että heidän on luontaisesti helppo sitoutua organisaa-

tioon. He perustelivat tätä sillä, että heillä on luontaisesti korkea työmoraali, jolloin he ko-

kevat velvollisuudekseen olla työnantajalle ja työyhteisölle lojaaleja. Myös työnantajan 

kanssa käydyt aikaisemmat keskustelut vaikuttivat siihen, että haastateltavat kokivat toimi-

vansa väärin, mikäli eivät olisi organisaatioon sitoutuneita vaan esimerkiksi vaihtaisivat 

työnantajaa. 
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”Olen sellaista ihmistyyppiä, että sitoudun helposti asioihin ja annan työlleni 

parastani ja suhtaudun siihen vakavasti. Valitettavasti vaikka koen epäkohtia 

(organisaatiossa ja työsuhteessa), niin koen olevani sitoutunut ja mulla on kor-

kea kynnys vaihtaa työnantajaa. Jos olen ajatellut, että haluisin lähteä muu-

alle, niin saatan alkaakin epäilemääkin sitä.” 

 

”Silloin kun mut rekryttiin, niin aika paljon keskusteltiin siitä sitoutumisesta.  

-- Niin sit ne omat sanat kaikuivat mulla päässä, kun sanoin silloin että olen 

3–5 vuotta (tässä organisaatiossa töissä) ja olen ollut vasta 2 vuotta, että 

voinko mä nyt lähteä vai en? Jätänkö mahtavat tiimikaverit pulaan?” 

 

Myös taloudellinen vakaus houkutteli pysymään tietyn työnantajan palveluksessa. Tämä ei 

kuitenkaan ollut syy kaikkien haastateltavien organisaatioon sitoutumiseen, sillä monet us-

koivat löytävänsä tarvittaessa yhtä hyvän työpaikan muualtakin. Syy siihen oli esimerkiksi 

se, että toimialalla, jossa työntekijä työskenteli, oli hyvin paljon pulaa osaavista työnteki-

jöistä. Taloudellinen motiivi saattoi joillekin haastateltaville olla myös näennäisesti syy si-

toutumiseen, vaikka tarvetta sille ei todellisuudessa olisikaan ollut. 

 

”Suhtaudun siihen niin, että se (organisaatioon sitoutuminen) on taloudelli-

sesti välttämätöntä, vaikka se ei olekaan.” 

 

Tämän lisäksi organisaatioon sitoutumista perusteltiin sillä, että työskentely kyseisessä or-

ganisaatiossa on niin mielekästä, ettei siihen voi olla sitoutumatta. Tämä ajatus pohjautui 

muun muassa siihen, että työtehtävä itsessään oli mielekäs, vastasi omaa osaamista sekä 

mielenkiinnon kohteita. Näin ollen työstä saatavat onnistumisen kokemukset toivat sellaista 

tyydytystä, mitä haluttiin jatkossakin kyseisessä organisaatiossa työskennellessä saada. Mi-

käli omat työtehtävät tai organisaation toimiala vastasi työntekijän omaa arvomaailmaa, koki 

työntekijä sitoutumista siitä syystä, että hän koki tekevänsä tärkeää ja merkityksellistä työtä. 
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Haastateltavat pitivät myös sitä tärkeänä, että työtehtävä ja organisaatio tukivat kehittymistä 

niin ammatillisesti omassa tehtävässä kuin myös organisaation sisällä ja tämän vuoksi orga-

nisaatioon oltiin sitoutuneita. Mikäli kehittymismahdollisuuksia ei ollut tiedossa, ei myös-

kään sitoutuminen ollut voimakasta. Nämä kaikki perusteet organisaatioon sitoutumiseen 

liittyivät siis työntekijän omien halujen tyydytykseen. 

Kuvassa 12. on havainnollistettu sitä, millä tekijöillä informantit perustelivat työnantajaor-

ganisaatioihinsa sitoutumista. Haastatteluista saadut vastaukset on jaoteltu aikaisempaa teo-

riaa hyödyntäen haluun, velvollisuuteen ja tarpeeseen perustuvaan sitoutumiseen. Mikäli 

haastateltava on perustellut sitoutumistaan useasta eri syystä, on nämä kaikki syyt huomioitu 

alla näkyvässä kuvassa.  

 

 

Kuva 12. Syyt organisaatioon sitoutumiselle  

 

Kuten kuvasta käy ilmi, yli puolet (58%) syistä sitoutumisen takana perustui työntekijän 

omaan haluun. Tämän jälkeen organisaatioon sitoutumista perusteltiin velvollisuudella 

(25%) ja osittain myös tarpeella (17%), mikä liittyi esimerkiksi taloudellisen tilanteen va-

kauteen. 
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4.1.3  Muutokset sitoutumisessa 

Lähes kaikki haastateltavat havaitsivat, että heidän organisaatioonsa sitoutuminen ei ole ol-

lut muuttumaton olotila, vaan siinä on työsuhteen edetessä tapahtunut muutoksia. Muutokset 

eivät kuitenkaan olleet kaikkien haastateltavien kohdalla saman suuntaisia ja eräs haastatel-

tava myös kertoi sitoutumisen olleen koko työsuhteen ajan neutraalilla tasolla johtuen työ-

suhteen määräaikaisesta luonteesta.  

He, jotka olivat tällä hetkellä nykyiseen työnantajaansa heikosti sitoutuneita, kertoivat sitou-

tumisen olleen erittäin korkeaa organisaatioon töihin tullessa. He olivat usein nähneet kysei-

sen organisaation erityisenä muihin samalla toimialalla toimiviin organisaatioihin verrattuna 

ja he näkivät itsellään kehittymismahdollisuuksia kyseisessä organisaatiossa. Tämä vahva 

sitoutumisen tunne oli kuitenkin laskenut erinäisten syiden vuoksi.  

Sitoutumisen lasku perustui haastateltavien mukaan usein siihen, että työnantaja oli markki-

noinut uudelle työntekijälle sellaista mielikuvaa, joka ei vastannutkaan todellisuutta. Kun 

odotukset eivät vastanneet todellisuutta, mureni luotto organisaatiota kohtaan ja näin ollen 

myös sitoutuminen laski. Ristiriitaisuudet odotusten ja todellisuuden välillä perustuivat 

muun muassa organisaatioiden arvomaailmoihin ja työntekijän kehittymismahdollisuuksiin.  

 

”Syynä (nykyiseen organisaatioon hakeutumisessa) oli se, että halusin erilai-

seen, mutta nyt sitoutuminen onkin heikkoa, koska todellisuus ei ole vastannut 

sitä mielikuvaa, joka alun perin oli.” 

 

”Silloin kun aloitin, niin työnantajamielikuva oli tosi raikas ja hyvä. Olin tosi 

toiveikas ja uskoin, että tulen löytämään hyvän työn ja viihtymään työssä, 

mutta nyt vuosien aikana eniten sitoutumiseen on vaikuttanut työpaiakalla 

esiintyvät päätökset, jotka ovat ristiriidassa mun omia arvoja vastaan.” 

 

”Kirkastui, että on liikaa sellaisia rasittavia asioita johtamiseen ja arvomaa-

ilman ristiriitaisuuteen liittyen. Sitten otin loparit.” 
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Ne haastateltavat, joiden organisaatioon sitoutuminen oli laskenut, nostivat yhdeksi syyksi 

myös ongelmat johtamisessa. Erityisesti johtamisen epäoikeudenmukaisuus vaikutti esimer-

kiksi siihen, kuinka tärkeiksi ja arvostetuiksi organisaation jäseniksi haastateltavat itsensä 

tunsivat. Mikäli he kokivat olevansa vähempiarvoisia muihin verrattuna, ei myöskään orga-

nisaatioon sitoutuminen ollut voimakasta. Epäoikeudenmukaisuuden lisäksi johtajuusongel-

mia aiheutti myös se, ettei johtajuutta organisaatiossa ollut. Tämän seurauksena esimerkiksi 

oman työtaakan hallinta saattoi aiheuttaa haasteita, mikä heijastui työhyvinvointiin.  

Myös vastakkaisia ilmiöitä oli kuitenkin huomattu, eli aina sitoutuminen ei heikentynyt ajan 

kuluessa. Pari vastaajaa kertoi, ettei heillä ollut ennakkoon odotuksia nykyisestä työnanta-

jastaan ja tämän vuoksi heidän odotuksensa oli ylitetty positiivisesti. Eräs haastateltava myös 

kuvasi sitoutumisensa vahvistuneen, sillä aika oli syventänyt suhdetta ja näin hän kuvitteli 

myös jatkossa tapahtuvan. 

Myös he, jotka kokivat työsuhteen vahvistuneen, tiedostivat sen, ettei sitoutuminen ole vält-

tämättä ikuisesti vahvaa. Tämä johtui heidän mukaansa siitä, että jo yksittäiset epäkohdat 

voivat rikkoa organisaatioon sitoutumisen. Näitä epäkohtia voivat haastateltavien mukaan 

olla erityisesti ristiriitaisuudet arvoissa ja toimintatavoissa sekä huono johtaminen ja arvos-

tuksen puute. Myös työnantajan tarpeista johtuva työsopimuksen määräaikaisuus ja se, ettei 

työntekijä näe kehittymismahdollisuuksia tietyssä organisaatiossa, saattoi heikentää sitoutu-

mista organisaatioon. 

Joillekin muutoksia sitoutumiseen oli aiheuttanut myös korona-pandemia ja siitä seuranneet 

ilmiöt. Haastateltavat kokivat, että mikäli sitoutumisessa oli ollut ongelmia, korostuivat ne 

koronan aiheuttaman etätyöskentelyn myötä. Nämä työntekijät kokivat jääneensä yksin ja 

heidän mukaansa esimies ei puuttunut ongelmiin, vaikka niistä olisi avoimesti pyrkinyt pu-

humaan.  

 

”Korona-aika on mun mielestä heikentänyt sitoutumista entisestään. Vähän on 

jätetty työntekijät yksin. -- Tulee vähän sellainen olo, että kiinnostaako se, että 

mitä teen tai mitä en tee.” 
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”Työnantaja ei pysy perässä (korona-aikana). Ei pelkästään mun kohdalla, 

vaan ihan ylipäätänsä. Ei tullut niitä tekoja, joita ois odottanut. Vaikka sanoi 

ääneen, että nyt on liikaa lautasella ja jaksaminen huonolla tolalla, niin ei 

mitään proaktiivista otetta siihen, että mitä voitais tehdä ja istutaas nyt alas ja 

katsotaan tätä tilannetta.” 

 

”Koko ajan (korona-aikana) oli sellainen olo, että meidän fyysisestä ter-

veydestämme välitetään. Että tärkeintä, ettei kenelläkään ole koronaa, ettei 

tule saikkupäiviä. Mutta se henkinen puoli oli tosi heikkoa. -- Ei sitä henkistä 

puolta kuitata sillä, että on joku yksi palkallinen vapaapäivä tai yhteinen nots-

kiretki.” 

 

On kuitenkin hyvä huomata, että suurin osa haastateltavista ei kokenut koronaa kovin suu-

rena rasitteena organisaatioon sitoutumiselle. Mikäli sitoutuminen oli ollut vahvaa ennen 

pandemiaa, ei korona sitä merkittävästi laskenut. Poikkeuksena tähän oli kuitenkin esimer-

kiksi tapaus, jossa organisaatioon sitoutuneen haastateltavan työmäärä kasvoi suhteessa ai-

kaisempaan ja jätti näin vähemmän aikaa haastateltavan näkökulmasta tärkeiden tehtävien 

tekoon, mikä heikensi hieman sitoutumista. Myös koronan aiheuttamat yksityiselämän on-

gelmat saattoivat heijastua työhön joillain haastateltavilla, mutta tämä ei usein ollut heidän 

mukaansa merkittävää. 

 

4.1.4  Mikä saisi vaihtamaan työpaikkaa? 

Kysyttäessä sitä, mikä saisi haastateltavat korkeasti koulutetut suomalaiset millenniaalit 

vaihtamaan työnantajaorganisaatiota, riippui vastaukset nykyisestä sitoutumisen tasosta. 

Heikosti sitoutuneet olivat valmiita vaihtamaan työnantajaorganisaatiota, mikäli uusi orga-

nisaatio ja työtehtävä vastaisi edes jollain tasolla omiin tarpeisiin. He myös kokivat, että 

organisaation vaihtaminen on ikään kuin jaloilla äänestämistä. Osa nosti esiin myös sen, että 

oman arvostuksen puute nykyisessä organisaatiossa lisäsi näyttämisen halua siitä, että omaa 

osaamista voidaan arvostaa muualla paremmin.  
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”Tulee näyttämisen halu (kun oma työnantaja ei arvosta ja luota työntekijän 

taitoihin). No hitto, ehkä joku muu uskoo siihen, että mä voin osata näitä asi-

oita!” 

 

”Pitää olla itsekäs (työnantajaorganisaatiosta lähtiessä), kun kyseessä oma 

ura ja oma elämä. Ollaan pallolla vain kerran. Vaikka tiimikaverit on ihania, 

niin voihan nekin lähteä jossain vaiheessa.” 

 

Syy, miksi organisaatiota oltaisiin valmiita vaihtamaan, vaikka nykyinen sitoutuminen on jo 

korkealla tasolla, oli muun muassa se, että jonkun toisen organisaation arvot voisivat vastata 

vielä enemmän omia arvoja. Useampi vastaaja nosti esiin esimerkiksi sen, että toivoisi or-

ganisaationsa edistävän luonnon ja yhteiskunnan hyvinvointia sekä vahvistavan sosiaalista 

hyvinvointia.  

 

”Oli unelma ja ykkösenä mielessä, että joku asia millä voi muuttaa maailmaa. 

Että jos tulisi joskus sellainen mahdollisuus näihin liittyen, jossa palkitsemis-

puolet ja edut ois jotenkin verrattavissa nykyisiin, niin voisin harkita (työnan-

tajaorganisaation vaihtamista).” 

 

Toki myös mielekkäämpi työn sisältö, maantieteellinen sijainti sekä kiireettömyys työyhtei-

sössä houkutti vastaajia. Osa kuitenkin suhtautui skeptisesti työnantajaorganisaation vaihta-

miseen, sillä ikinä ei voi olla varma, että asiat olisivat muualla paremmin. Näin oli erityisesti 

silloin, jos sitoutuminen nykyiseen organisaatioon oli kohtuullisella tasolla. Toisaalta he 

myös näkivät mahdollisuuden sille, että aina joku asia voi olla jossain toisessa paikassa pa-

remmin ja näin ollen vaihto ei voi olla kokonaan pois suljettu asia.  

 

”En voi kuvitella mitään syytä, että lähtisin pois. Ellei tietty tulisi jotain aivan 

sellaista, mistä ei voisi kieltäytyä.” 
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4.2 Haastateltavien palkitseminen nykyisissä työnantajaorganisaatioissa 
Kysyttäessä haastateltavilta sitä, kuinka heitä työstään palkitaan, nostivat he lähes poikkeuk-

setta esiin ensimmäisenä peruspalkan (7 mainintaa). Myös muut ensimmäisenä mieleen tul-

leet palkitsemistavat olivat aineellisia, kuten työsuhde-edut (4) ja erikoispalkkiot (4). Työ-

suhde-etuina haastateltavat saivat erilaisia lounas-, kulttuuri-, puhelin- ja terveyspalveluja. 

Harvinaisemmat työsuhde-edut olivat puolestaan mahdollisuus työsuhdepolkupyörään ja va-

paa-ajan majoituksiin. Erikoispalkkiot olivat puolestaan esimerkiksi lentolippuja tai yksit-

täisiä rahapalkintoja, jotka olivat tulleet haastateltaville yllätyksinä.  

Tulospalkkio oli käytössä osassa työtehtäviä (3). Ne, joissa tulospalkkausta ei ollut käytössä, 

oli tyypiltään sellaisia, johon tulospalkkaus ei haastateltavien mukaan sopinut johtuen työn 

sisällöstä ja tyypistä. Toisaalta myöskään ne tehtävät, joissa tulospalkkaus oli mukana, ei 

aina vastannut tulospalkkauksen tarpeita. Monille haastateltaville oli epäselvää, miten hei-

dän tulospalkkauksensa määräytyy, kuinka helppoa sen saaminen on ja millainen tämä tu-

lospalkka ylipäätään on. Myös tulospalkan suuruus ja asiat, jotka tähän vaikuttivat, olivat 

haastateltavien mukaan epäloogisia. 

 

”Joo, on meillä tulospalkkio, johon ei voi itse vaikuttaa. (määräytyy sellaisten 

asioiden mukaan, johon ei voi itse vaikuttaa)” 

 

”Meillä on legendaarinen tulospalkkiojärjestelmä, missä on tavoitteet, mutta 

niissä ei ole kerrottu, että mitä saa, jos niihin pääsee tai jos ei pääse. Miksi 

ponnistelisin, jos en tiedä mitä siitä tapahtuu?” 

 

 Kukaan haastateltava ei kertonut saavansa taloudellisia aloitepalkkioita, mutta tämän haas-

tateltavat kokivat perustelluksi. Eräs haastateltava esimerkiksi perusteli tätä sillä, että usein 

tehdyt aloitteet palkitsevat työntekijää sen kautta, että aloitteita tehtyään hän saa positiivista 

palautetta tai hän saa vaikutettua aloitteidensa kautta esimerkiksi työskentelyolosuhteisiin 

myönteisesti. Näin ollen taloudellista palkitsemista ei nähdä tarpeellisena. 

Aineettomat palkitsemisen keinot tulivat haastatteluissa useimmiten esiin vasta siinä vai-

heessa, kun haastateltaville esiteltiin kuva kokonaispalkitsemisen osa-alueista. 
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Haastateltavat perustelivat näiden aineettomien palkitsemiskeinojen huomiotta jättämistä 

esimerkiksi sillä, että työnantajat kertovat aineellisista palkkioista enemmän ja aineettomat 

palkitsemisen keinot nähdään välillä itsestään selvinä. Moni kuitenkin tunnisti esimerkiksi 

sen, että työn sisältö (4) toimi palkkiona. Tätä he perustelivat muun muassa sillä, että työn 

sisältö mahdollisti onnistumiset työssä ja se vastasi omaa osaamista, jolloin työ koettiin mie-

lekkääksi.  

Toinen merkittävä aineeton palkitsemiskeino, jolla haastateltavia palkittiin työssään, oli työ- 

ja yksityiselämän tasapaino (4) ja tähän monilla linkittyvät työajan järjestelyt (4). Useampi 

haastateltava nosti kuitenkin esiin sen, ettei esimerkiksi joustava työaika tarkoita aina etua 

työntekijälle. Moni koki, että työaika joustaa enemmän työnantajan tarpeiden mukaan kuin 

työntekijän tarpeiden mukaan. Tämän vuoksi työajan järjestelyjä ei nähty yksiselitteisen po-

sitiivisena asiana, sillä pahimmillaan se saattoi vaikuttaa työ- ja yksityiselämän tasapainoon 

heikentävästi. 

Useampi haastateltava mainitsi työsuhteen pysyvyyden (3) yhtenä palkitsemisen keinona. 

Eräs haastateltava kuitenkin huomautti, että vaikka työsuhde on teoriassa pysyvä ja työsuhde 

on toistaiseksi voimassa oleva, voidaan hänet irtisanoa, mikäli hän puuttuu organisaation 

epäkohtiin ja tuo ajatuksiaan esiin. He, jotka eivät maininneet työsuhteen pysyvyyttä yhtenä 

palkitsemiskeinona, työskentelivät määräaikaisessa työsuhteessa. 

Vain osa haastateltavista koki saavansa palkitsemista palautteen (2), vaikuttamismahdolli-

suuksien (2) ja kehittymismahdollisuuksien (2) muodossa. Osittain tätä perusteltiin sillä, että 

nämä palkitsemiskeinot koettiin itsestään selviksi ja näin ollen niitä ei voitu mieltää palkin-

noiksi. Toisaalta eräs haastateltava kertoi, ettei hänen ole mahdollista saada esimieheltään 

työstään palautetta, vaikka hän on sitä toistuvasti pyytänyt. Vaikuttamismahdollisuuksien 

puute ei haastateltavien mielestä ollut kovin merkityksellistä ainakaan siinä tapauksessa, jos 

omaan työhön vaikuttaminen oli edes jollain tasolla mahdollista. 

Alla näkyvässä kuvassa 13. on esitettynä yhteenveto nykyisistä palkitsemistavoista, joilla 

korkeasti koulutettuja suomalaisia millenniaaleja organisaatioissaan palkitaan. Kuvan su-

luissa näkyvät numerot viittaavat siihen, kuinka monta kertaa mikäkin palkitsemistapa on 

haastateltavien kesken mainittu. Palkitsemistapaa kuvastavan ympyrän väri on puolestaan 

sitä tummempi, mitä useamman kerran kyseinen palkitsemistapa on mainittu. 
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Kuva 13. Palkitsemistavat nykyisessä työsuhteessa 

 

Kuten kuvasta voi huomata, on peruspalkka useimmin toistunut palkitsemistapa. Tämän li-

säksi myös työsuhde-edut, erikoispalkkiot, työn sisältö, työ- ja yksityiselämän tasapaino 

sekä työajan järjestelyt on tunnistettu usein palkitsemiskeinoiksi. Sen sijaan kehittymismah-

dollisuuksia, vaikuttamismahdollisuuksia, palautetta ja erityisesti aloitepalkkioita ei sään-

nöllisesti käytetty työntekijöiden palkitsemiseksi. 

 

4.2.1  Tyytyväisyys nykyiseen kokonaispalkitsemiseen 

Kysyttäessä sitä, onko palkitsemistavat tällä hetkellä hyvät ja oikeudenmukaiset, jakaantui-

vat vastaukset kahtia. Haastateltavista kolme piti työnantajansa palkitsemistapoja hyvinä ja 

oikeudenmukaisina. Tätä he perustelivat esimerkiksi sillä, että palkitseminen on hyvin lä-

pinäkyvää ja kaikki tietävät esimerkiksi toistensa peruspalkat. Tämä perustui puolestaan sii-

hen, että peruspalkka määräytyi hyvin selkeiden kriteerien mukaan. Erään vastaajan työnan-

tajaorganisaatiossa oli ollut epäselvyyksiä palkitsemisen oikeudenmukaisuudessa, minkä 

vuoksi käytäntöön oli otettu säännölliset tarkastukset näihin liittyen. Tämä loi uskoa siihen, 

ettei esimerkiksi sukupuoli vaikuta enää tänä päivänä palkitsemisen laatuun ja määrään. 

Haastateltavista loput neljä näki kuitenkin selkeästi epäkohtia organisaatiossaan työntekijöi-

den palkitsemisessa. Tämä perustui kokemukseen siitä, että tiettyjä henkilöitä suositaan pal-

kitsemisessa muita enemmän. Esimerkiksi lasten vanhemmille sallittiin joustavammat 
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mahdollisuudet työajan järjestelyihin kuin lapsettomille työntekijöille. Myös heillä, jotka 

olivat ystäviä esihenkilöidensä kanssa vapaa-ajalla, oli muita paremmat palkkiot esimerkiksi 

kehittymismahdollisuuksien näkökulmasta, vaikka he eivät olisi suoriutuneet sovituista työ-

tehtävistä muita paremmin.  

 

”Loppua kohden edellisessä työpaikassa alkoi tuntua, ettei palkitseminen ole 

oikeudenmukaista. -- Oon muutaman kerran nostanut (palkitsemisen oikeu-

denmukaisuuden) pöydälle ja siitä ei silloin haluttu puhua. Viesti siitä, että 

tässä on jotain mätää. Yhtenä asiana tämä alkoi painamaan siinä aikaisem-

massa (työpaikassa). Kaipasi läpinäkyvyyttä ja tarkastelua.” 

 

4.3 Palkitsemisen vaikutus haastateltavien organisaatioon sitoutumiseen 
Aikaisemmin esiin tuotu tyytyväisyys organisaation palkitsemistapoihin ja organisaatioon 

sitoutumisen voimakkuus viestii jo hieman siitä, millainen vaikutus palkitsemisella haasta-

teltavien organisaatioon sitoutumiseen oli. Koska sitoutumiseen voi kuitenkin vaikuttaa 

myös muut kuin palkitsemiseen liittyvät asiat (esimerkiksi aikaisemmin esiin tullut johtami-

nen), ei näiden yhteyttä toisiinsa voida pitää itsestään selvänä. Toisaalta myös tyytyväisyys 

palkitsemiseen voi heijastua muuhunkin kuin organisaatioon sitoutumiseen, minkä vuoksi 

haastateltavia pyydettiin haastattelussa pohtimaan vielä erikseen palkitsemisen ja organisaa-

tioon sitoutumisen välistä suhdetta. Tähän liittyen heitä pyydettiin muun muassa kertomaan 

noin viisi organisaatioon eniten sitouttavaa palkitsemiskeinoa ja vastaavasti myös vähiten 

sitoutumista lisäävät keinot. Seuraavaksi esitellään tulokset ja havainnot, jotka näiden kes-

kusteluiden pohjalta nousi esiin. 

 

4.3.1  Organisaatioon sitoutumista lisäävät palkitsemiskeinot 

Kun haastateltavia pyydettiin kertomaan organisaatioon sitoutumista eniten lisääviä palkit-

semiskeinoja, mainitsivat kaikki hyvin varhaisessa vaiheessa yhdenmukaisesti, että perus-

palkka (7) on heille tärkeä. Tämä ei heidän mukaansa kuitenkaan tarkoittanut sitä, että pe-

ruspalkan tulisi olla äärimmäisen suuri sitouttaakseen osaksi organisaatiota, vaan sen tuli 

olla sellainen, jolla tuli toimeen. Ajatukset peruspalkkaan liittyen olivat siis hyvin yhdenmu-

kaisia. 
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”Mie itse koen, että peruspalkka on tärkein sen puolesta, että ihminen saa sen 

verran taloutta, että hän voi järjestää päivittäisen elämän ilman huolta, jolloin 

voi keskittyä työn ytimeen.” 

 

”Raha merkkaa aina jotain, että sen verran on aina tienattava, että omassa 

elämässä pärjää.” 

 

”Kunhan sillä palkalla pystyy elämään ja siitä pystyy säästämään. En mie va-

paaehtoistyötä menis tekemään vuosikausiks.” 

 

”Jos se (peruspalkka) ei ole kunnossa, niin lopuillakaan ei ole hirveästi mer-

kitystä.” 

 

Kun peruspalkka on kunnossa, voidaan haastateltavien mukaan katsoa kokonaisuutta tar-

kemmin. Tässä vaiheessa työn sisältö (7) saa suuren painoarvon, sillä kaikki haastateltavat 

pitivät myös sitä merkittävänä tekijänä. Heille oli siis tärkeää, että työn sisältö vastaa omia 

mielenkiinnon kohteita ja omaa osaamista. Jos näin ei ole, ei myöskään organisaatioon si-

toutuminen voi olla voimakasta. 

 

”Mie tiiän miten hirveetä on mennä töihin, jos siitä työpaikasta ei tykkää yh-

tään ja menee vaan sen takia, että siitä maksetaan. Se polttaa tosi nopeesti 

loppuun.” 

 

Tämän jälkeen merkittävänä palkitsemiskeinoina haastateltavien puheissa toistui työ- ja yk-

sityiselämän tasapaino (6). Tätä perusteltiin esimerkiksi sillä, että omasta hyvinvoinnista on 

vaikea huolehtia, mikäli nämä eivät ole tasapainossa. Hyvinvoinnin laiminlyönti nähtiin ris-

kinä niin mielenterveydelle kuin fyysisellekin hyvinvoinnille ja tällä nähtiin olevan yhteys 

myös työssä menestymiseen.  
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”Nyt sit tajuaa, et en mä opi ja menesty, jos oon väsynyt.” 

 

Haastateltavat nostivat esiin eri keinoja, joilla he ovat työ- ja yksityiselämän tasapainosta 

aikaisemmin itse huolehtineet. Näitä olivat esimerkiksi erillisen työpuhelimen hankkiminen, 

jotta työhön liittyvät viestit ja puhelut eivät seuraa vapaa-ajalle. Myös valinnat työtehtävien 

rankkuuteen liittyen olivat mahdollistaneet haastateltaville työ- ja yksityiselämän tasapinot-

tamisen, jolloin organisaatioon oli ollut helpompi sitoutua. Henkisesti raskaat työt liittyivät 

eräiden haastateltavien mukaan erityisesti sellaisiin töihin, jossa joutuu toimimaan omien 

arvojen vastaisesti ja kokee esimerkiksi riittämättömyyttä. 

 

”Työ ja yksityiselämän tasapaino on kyllä tärkeä. Haluun pystyä pitämään ne 

erillään. Jos työ on arvojen mukaista, on se helpompi jättää työpaikalle tai jos 

työ on muuten henkisesti raskasta, niin sitten niitä pohtii koko ajan kotonakin.” 

 

Haastateltaville myös kehittymismahdollisuudet (6) olivat organisaatioon sitoutumisen kan-

nalta merkittäviä. Tämä ei koskenut ainoastaan organisaation hierarkiassa ylöspäin etene-

mistä, vaan myös työtehtävien vaihtoa organisaation sisällä. Kaksi haastateltavaa mainitsi-

kin siitä, että työtehtävien muututtua esimiestehtäviksi, tyytyväisyys työn sisältöön laski, eli 

kehittymisen täytyi tukea juuri omia mielenkiinnon kohteita. Kehittymismahdollisuudet oli-

vat myös syy siihen, miksi lähes kaikki haastateltavat olivat nykyisiin työnantajaorganisaa-

tioihinsa alun perin päätyneet. Useampi haastateltava totesi kuitenkin olevansa valmis vaih-

tamaan myös nykyistä työnantajaa, sillä he eivät nähneet nykyisessä organisaatiossa enää 

kehittymismahdollisuuksia.  

 

”Aikaisemmassa työpaikassa koki olevansa huipulla osaamisen suhteen, niin 

se sit vauhditti päätöstä lähteä.” 
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”Jos tekee jotain samaa, niin käy aika puuduttavaksi. Sen takia olen halunnut 

kouluttautua, että ei tarvii olla sellasessa työssä, joka ei haasta yhtään ja jossa 

ei pääse kehittymään yhtään.” 

 

”En halua jämähtää ja haluisin kuitenkin pystyä etenemään uralla. Ja haluun 

kehittää omaa osaamista.” 

 

Muita useamman kerran haastatteluissa toistuneita tekijöitä olivat myös vaikuttamismahdol-

lisuudet (3), työsuhteen pysyvyys (2) sekä työajan järjestelyt (2). Vaikuttamismahdollisuuk-

silla tarkoitettiin tässä yhteydessä usein mahdollisuutta vaikuttaa omaan työskentelyyn ja 

asioihin, jonka parissa työskenteli. Organisaatioon tai esimerkiksi yhteiskuntaan vaikutta-

mista ei kuitenkaan koettu tärkeäksi. Työsuhteen pysyvyyden tärkeyttä perusteltiin sillä, että 

oman elämän suunnittelu on helpompaa, mikäli tietää pystyvänsä työskentelemään tietyssä 

organisaatiossa tulevaisuudessa. Haastateltavat kuitenkin tiedostivat, ettei nykypäivänä 

kymmenien vuosien työurat ole enää mahdollisia tai ainakaan kovin yleisiä. Lähes kaikki 

haastateltavat olivat tottuneet nykyisessä työssään työajan järjestelyihin, joten harva osasi 

kuvitella tilannetta, missä tämä ei olisi mahdollista. Toisaalta moni myös koki, etteivät työ-

ajan järjestelyt ole ensisijainen organisaatioon sitouttava tekijä, vaan siitä voidaan tarvitta-

essa joustaa, mikäli työ ja organisaatio on muuten hyvä. 

Yksittäiset haastateltavat kokivat myös tulospalkan (1), työsuhde-edut (1) sekä palautteen 

(1) organisaatioon sitouttavana tekijänä. Esimerkiksi palaute koettiin erityisesti silloin tär-

keäksi, mikäli sitä ei nykyisessä organisaatiossa saanut.  

 

”En saa palautetta esimieheltä, vaikka pyydän. Menee siis miinukselle koko 

palkitseminen tällä hetkellä tän takia. Se (palaute) on todella tärkeää. Se vai-

kuttaa siihen, koenko olevani hyvä organisaation jäsen ja arvostetaanko mun 

omaa työpanosta.” 
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Eräs haastateltava huomautti, että vaikka työsuhde-edut itsessään ei ole hänen mielestään 

merkittävä organisaatioon sitouttava tekijä, voi niiden puuttuminen kuitenkin heikentää si-

toutumista. Esimerkkinä hän kertoi tapauksesta, jossa työntekijöille ei tarjottu mahdolli-

suutta auton pysäköintiin maksutta, minkä vuoksi työntekijöiden tuli tunnin välein keskeyt-

tää työnsä ja mennä siirtämään parkkikiekkoihinsa lisää aikaa. Vaikka asia ei sinällään ollut 

työntekijälle merkityksellistä, koki hän tämän viestivän työnantajan arvostuksen puutteesta 

työntekijöitä kohtaan. Eli vaikka tämä etu ei olisi ollut taloudellisesti merkittävä kummalle-

kaan osapuolelle, oli sen merkitys henkisesti suurempi. 

 

”Meille ei nykyisessä työpaikassa hommata parkkilupaa, joten meidän pitää 

tunnin välein olla juoksemassa ulkona. Tollaset pienet asiat kertoo siitä, ettei 

se arvosta työntekijää.” 

 

Kuvassa 14. on havainnollistettu sitä, mitkä palkitsemiskeinot koettiin kaikkein merkityk-

sellisimmiksi organisaatioon sitoutumisen kannalta. Haastatteluun osallistuneet korkeasti 

koulutetut suomalaiset millenniaalit luettelivat viisi tärkeintä palkitsemistapaa ja kuvassa 

näkyvät suluissa olevat numerot kuvaavat sitä, kuinka moni millenniaali mainitsi kunkin 

palkitsemistavan. Mitä tummempi palkitsemistapa on, sitä enemmän se on saanut mainintoja 

tässä yhteydessä. 
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Kuva 14. Organisaatioon sitoutumiseen myönteisimmin vaikuttavat palkitsemiskeinot 

 

Kuten tästä yhteenvetokuvasta voidaan nähdä, on peruspalkka ja työn sisältö korkeasti kou-

lutetuille suomalaisille millenniaaleille aina tärkeä palkitsemiskeino organisaatioon sitoutu-

misen näkökulmasta. Tämän lisäksi myös työ- ja yksityiselämän tasapino sekä kehittymis-

mahdollisuudet toistuivat lähes kaikkien haastateltavien vastauksissa. Sen sijaan aloitepalk-

kioilla ja erikoispalkkioilla ei kenenkään mukaan ollut merkittävää vaikutusta organisaa-

tioon sitoutumiseen. 

 

4.3.2  Organisaatioon sitoutumiseen vähiten vaikuttavat palkitsemiskeinot 

Kun haastateltavia pyydettiin luettelemaan organisaatioon sitoutumisen kannalta merkityk-

settömiä palkitsemiskeinoja, totesivat he usein, että kyseessä on vaikea tehtävä. Lähes kaikki 

palkitsemiskeinot olivat siis heille jossain määrin tärkeitä ja he tiedostivat tämän olevan 

haaste työnantajaorganisaatioilleen.  

 

 ”Mä oon aika vaativa työntekijänä.” 
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Eniten mainintoja sai kuitenkin tulospalkkaus (5) eli sen vaikutus sitoutumiseen koettiin 

kaikkein useimmin vähäiseksi. Tämä tosin jakoi mielipiteitä, sillä olihan eräs haastateltava 

pitänyt sitä myös yhtenä tärkeimmistä organisaatioon sitouttavista tekijöistä. He, jotka piti-

vät tulospalkkausta merkityksettömänä, kokivat sen usein jopa stressiä lisäävänä palkitsemi-

sen keinona. 

 

”Miuta henkilökohtaisesti ahdistaa toi (tulospalkkaus) ja se asettaa sellaisen 

kilpailutilanteen työpaikan sisällä, mikä sitten taas on semmoinen mikä miut 

ahdistaa. -- Mieluummin teen tiimissä yhteistyötä kuin kilpailen muita vas-

taan.” 

 

Myös muut aineellisen palkitsemisen keinot olivat organisaatioon sitoutumisen näkökul-

masta heikossa asemassa, mikäli peruspalkkaa ei otettu huomioon. Aloitepalkkiot (4) ja eri-

koispalkkiot (4) koettiin ennemmin hyviksi hetkellisiksi motivointi- tai piristyskeinoiksi, 

mutta organisaatioon sitoutumiseen niillä ei nähty olevan vaikutusta. Pari haastateltavaa 

koki myös työsuhde-edut (2) merkityksettömiksi. Aineellisten palkitsemiskeinojen merki-

tyksettömyyttä perusteltiin sillä, että ne jäävät aineettomien palkitsemiskeinojen varjoon, 

sillä aineettomat tekijät ovat tärkeämpiä. Eräs haastateltava myös huomautti, ettei aineelli-

silla eduilla voi erottautua muista organisaatioista hänen toimialallaan, sillä myös kaikki 

muut organisaatiot tarjoavat niitä. 

 

”Meidän alalla kilpailu on niin kovaa, että kaikki edut (aineelliset) on ihan 

itsestään selviä. Niillä ei voi erottautua, koska jokainen tarjoaa niitä.” 

 

Työsuhteen pysyvyyden tärkeyteen suhtauduttiin ristiriitaisesti, sillä noin puolet (4) haasta-

teltavista mainitsi sen merkityksettömänä palkitsemiskeinona, vaikka pari oli maininnut sen 

itselleen tärkeäksikin organisaatioon sitoutumisen kannalta. Pysyvyyden merkityksettö-

myyttä perusteltiin sillä, että luottoa omalle osaamiselle ja ammattitaidolle löytyy.  
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”Tekevälle löytyy aina töitä ja on se turvaverkko, johon tipahtaa. -- Jotenkin 

sitä aina vaan luotti et löytyy mielenkiintoinen juttu.” 

 

”Olen ollut useasti vapaaehtoisesti siinä tilanteessa, etten tiedä mitä tuleman 

pitää, joten työsuhteen pysyvyys ei ole äärimmäisen tärkeä. On niin tottunut 

sellaiseen.” 

 

Yksittäisiä mainintoja saivat myös työajan järjestelyt (2) sekä vaikuttamismahdollisuudet 

(1). Kuten jo aikaisemmin tuli ilmi, näitä perusteltiin esimerkiksi sillä, että mikäli työn si-

sältö on itselle erityisen tärkeää ja muu palkitseminen on kunnossa, voidaan työajoissa jous-

taa. Myös vaikuttamismahdollisuudet tuli esiin siitä syystä, että kyseinen haastateltava on 

mieluummin sivusta seuraavana osapuolena kuin kantamassa vastuuta. 

Alla näkyvässä kuvassa 15. on havainnollistettu sitä, mitkä palkitsemistavat koettiin merki-

tyksettömimmiksi organisaatioon sitoutumisen kannalta. Suluissa olevat luvut kuvaavat sitä, 

kuinka moni haastateltava mainitsi kyseisen palkitsemistavan olevan merkityksetön. Tässä 

kuvassa tummat ympyrät eivät ole saaneet mainintoja, eli ne koetaan tärkeiksi, ja vaaleat 

ovat saaneet mainintoja, eli niillä ei koeta olevan vaikutusta organisaatioon sitoutumiseen. 

 

 

Kuva 15. Vähiten organisaatioon sitouttamista vahvistavat palkitsemiskeinot 
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Kuten kuvasta voidaan nähdä, vastaa se melko hyvin aikaisemmin esitettyä kuvaa 14., jossa 

oli havainnollistettu tärkeimpiä palkitsemistapoja. Selvää on se, että kukaan ei kokenut pe-

ruspalkkaa eikä työn sisältöä merkityksettömiksi, vaan kaikille niillä oli vaikutusta organi-

saatioon sitoutumiseen. Peruspalkkaa lukuun ottamatta muut aineettomat palkitsemiskeinot 

olivat puolestaan merkityksettömiä monille. Mielenkiintoinen havainto näitä kahta kuvaa 

(14 ja 15) verratessa on kuitenkin se, että vain yksi haastateltava mainitsi palautteen organi-

saatioon sitouttavana palkitsemiskeinona, mutta toisaalta kukaan ei halunnut mainita sitä vä-

hiten organisaatioon sitouttavana tekijänä. Tästä voisi päätellä, että kyseistä palkkiota voi-

daan pitää jossain määrin itsestäänselvyytenä tai vaihtoehtoisesti hyvin neutraalina asiana. 

Muita huomioita näihin kuviin liittyen on esimerkiksi se, että kaksi haastateltavaa koki työ-

suhteen pysyvyyden tärkeäksi ja vastaavasti neljä haastateltavaa ei koe sen sitouttavan osaksi 

organisaatiota. Näin ollen mieltymykset työsuhteen pysyvyyteen liittyen vaikuttavat olevan 

henkilökohtaisia, eikä kaikille saman sukupolven edustajille samanlaisia. 

 

4.3.3  Muutokset liittyen palkitsemismieltymyksiin 

Kun haastateltavat olivat kertoneet palkitsemismieltymyksistään, pyydettiin heitä kuvaile-

maan sitä, millaisia muutoksia mieltymyksissä on tapahtunut ja voisivatko nämä mieltymyk-

set muuttua tulevaisuudessa. Monen haastateltavan mielestä suurin osa palkitsemismielty-

myksistä oli melko pysyviä, ja he kuvittelivat jatkossakin arvostavansa samoja palkitsemis-

keinoja kuin nyt. Toisaalta moni myös huomautti, että aikaisemmin esimerkiksi lyhyissä ke-

sätyösuhteissa mieltymykset olivat poikenneet nykyisistä. 

Aikaisemmin esimerkiksi aineelliset palkitsemiskeinot olivat suuremmassa roolissa, sillä 

työtä tehtiin usein vain rahan takia esimerkiksi opiskelujen ohella. Tällöin muut palkkiotyy-

pit eivät olleet merkityksellisiä, sillä työsuhdetta ei pidetty pysyvänä vaan lähinnä hetken 

tulonhankintakeinona. Sisältöä ja merkitystä haettiin tällöin esimerkiksi opiskeluista. Eräs 

haastateltava huomautti, että aineellisten palkitsemiskeinojen merkitys voisi korostua, mi-

käli taloudellinen tilanne muuttuisi heikommaksi. 

 

”Silloin kun aloitti, niin palkan merkitys suuri. -- Nyt kun palkkataso noussut, 

niin kaiken sen muun merkitys korostunut.” 
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”Ehkä jos olisi huono taloudellinen tilanne, niin palkka voisi olla tosi kriitti-

nenkin tekijä. Nyt kun on vakaa taloudellinen tilanne niin muut osa-alueet vie-

vät huomion.” 

 

Aineellisen palkitsemisen lisäksi muutoksia nähtiin myös siinä, kuinka esimerkiksi työsuh-

teen pysyvyyttä arvostettiin. Moni haastateltava totesi, että esimerkiksi opiskelujen ohessa 

tehdyn työn ei tarvinnut olla pysyvää, mutta valmistuttua pysyvät työsuhteet viestivät siitä, 

että omaan osaamiseen luotettiin. Kuten aikaisemmin tuli jo ilmi, oli haastateltavilla monia 

näkemyksiä työsuhteen pysyvyydestä tällä hetkellä, mutta eräs asiaan tällä hetkellä välinpi-

tämättömästi suhtautunut huomautti, että eläkeiän lähestyessä voi pysyvyyden merkitys taas 

nousta. Tätä hän perusteli sillä, ettei hän ole varma, kuinka vanhoja työntekijöitä yritykset 

uskaltavat tulevaisuudessa palkata, kun valittavissa on innokkaita koulutettuja työntekijöitä. 

 

”Ehkä työsuhteen pysyvyys on ollut aikaisemmin tärkeämpi, kun on miettinyt, 

että osaanko mä tätä ja pääsenkö mä mihinkään muualle töihin. Oonko mä nyt 

hyvä vai enkö ja se on ollut sellaista oman paikan etsimistä. Olin niin kiitolli-

nen siitä, että oli työpaikka. -- Nykyään se ei enää mietitytä.” 

 

Muut muutokset palkitsemismieltymyksissä oli pääasiassa yksittäisten haastateltavien esiin 

nostamia. Pari totesi esimerkiksi sen, että työ- ja yksityiselämän tasapainon merkitys on kas-

vanut vuosien kuluessa ja näin he uskoivat tulevaisuudessakin tapahtuva. Eräs haastateltava 

myös mainitsi, että tulevaisuudessa yksi skenaario voi olla se, että työn sisältö muuttuukin 

merkityksettömämmäksi ja itselle mieluisia asioita haetaan juuri vapaa-ajalta. 
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5 POHDINTA 
 

 

Tämän luvun tarkoituksena on pohtia syitä edellä esitetyille tutkimustuloksille. Lisäksi lu-

vussa pyritään ymmärtämään, kuinka nämä tutkimuksen tulokset suhteutuvat aikaisempiin 

tutkimustuloksiin eli mitä yhtäläisyyksiä ja eroja tuloksissa ilmeni. Aluksi pohditaan orga-

nisaatioon sitoutumiseen liittyviä tuloksia ja tämän jälkeen pohditaan myös palkitsemista. 

 

5.1 Pohdintaa organisaatioon sitoutumisesta 
Kuten edellä esitetyissä tuloksissa tuli ilmi, vaihteli kokemus organisaatioon sitoutumisesta 

voimakkaastikin. Osa tunsi sitoutumisen olevan vahvaa ja osa puolestaan hyvin heikkoa. 

Poikkeus oli siis ennemminkin se, mikäli organisaatioon sitoutuminen oli neutraalilla tasolla. 

Heikosti organisaatioon sitoutuneet eivät olleet tilanteeseensa tyytyväisiä ja tästä voisi pää-

tellä, että korkeasti koulutetut suomalaiset millenniaalit pyrkivät aktiivisesti sellaiseen työ-

suhteeseen, jossa he voivat kokea vahvaa organisaatioon sitoutumista. Tämän vahvistaa esi-

merkiksi se, että monet haastateltavista kertoivat vaihtaneensa työpaikkaa melko äskettäin 

kasvattaakseen organisaatioon sitoutumisen tunnetta. Tämä havainto on linjassa D’Amaton 

ja Herzfeldtin (2008) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan millenniaalit ovat valmiita teke-

mään nopeitakin muutoksia, mikäli heidän tarpeitaan ei täytetä. Millenniaaleja on usein syy-

tetty sitoutumiskyvyttömyydestä ja ”job hoppingista” eli työpaikkojen aktiivisesta vaihte-

lusta (Mellanen & Mellanen, 2020), mutta tämän tutkimuksen tulosten perusteella syy näyt-

täisi olevan se, että millenniaalit nimenomaan pyrkivät vahvaan sitoutumiseen. Tämän 

vuoksi he esimerkiksi vaihtavat työpaikkaansa, mikäli eivät pysty tätä sitoutumista tunte-

maan riittävän vahvasti nykyisessä työnantajaorganisaatiossaan. 

Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että mikäli sitoutuminen perustuu työntekijän tunteisiin 

ja on haluun perustuvaa, on sillä voimakkain vaikutus organisaatioon sitoutumiseen (Buiten-

dach & De Witte, 2005). Tämän tutkimuksen tulokset ovat havainnon kanssa samassa lin-

jassa, sillä he, jotka olivat organisaatioonsa voimakkaasti sitoutuneita, perustelivat tätä 

omalla halulla. Sen sijaan he, joilla sitoutuminen oli heikolla tasolla, perustelivat organisaa-

tioon sitoutumista usein esimerkiksi velvollisuuden tunteella tai sillä, että he kaipaavat ta-

loudellista turvaa. Kuten Allen ja Meyer (1996) tutkimuksessaan totesivat, ovat eri 
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sitoutumisen tyypit todellisuudessa vaikeasti erotettavissa toisistaan. Se ilmeni myös tutki-

mustuloksissa, sillä jotkut haastateltavat eivät pystyneet tarkasti perustelemaan sitä syytä, 

miksi he lopulta olivat organisaatioonsa sitoutuneita. Näin oli varsinkin sellaisissa tilan-

teissa, joissa sitoutuminen oli kokonaisuudessaan heikolla tasolla. Tämä on hyvin ymmär-

rettävää, sillä mikäli organisaatioon sitoutumista ei juuri ollut, ei se voinut juuri mihinkään 

perustuakaan. 

Kuten Liou (2008) tutkimuksessaan huomautti, on sitoutuminen dynaaminen prosessi. Tätä 

vahvisti tutkimuksessa esiin tulleet huomiot siitä, että lähes kaikki haastateltavat tunnistivat 

organisaatioon sitoutumisen muuttuneen työsuhteensa aikana. Syy tähän oli poikkeuksetta 

se, että omat odotukset olivat joko ylittyneet työnantajaorganisaation toimesta tai vaihtoeh-

toisesti odotukset eivät olleet täyttyneet. Tämä havainto on linjassa Kotterin (1973) näke-

myksen kanssa, sillä hän näki organisaatioon sitoutumisen psykologisena sopimuksena, 

jossa osapuolet pyrkivät vastaamaan toistensa odotuksiin. Mikäli esimerkiksi odotuksiin or-

ganisaation arvomaailmasta ei vastattu käytännön teoilla, laski tämän tutkimuksen infor-

manttien luotto kyseistä organisaatiota kohtaan ja näin ollen myös organisaatioon sitoutumi-

nen heikkeni. 

Kuten tutkimustulokset osoittivat, oli myös korona-pandemialla ollut vaikutusta tähän dy-

naamiseen sitoutumiseen joissain tapauksissa. Nämä tapaukset liittyivät esimerkiksi siihen, 

että jo aikaisemmin esillä olleet ongelmat olivat kasvaneet etätyön myötä entisestään tai 

vaihtoehtoisesti työmäärän kasvu oli muuttunut työntekijää liiallisesti kuormittavaksi. Täl-

löin organisaatioon sitoutuminen oli laskenut, sillä työntekijä oli kokenut omien etujensa 

heikentyneen suhteessa työnantajaorganisaatioonsa. Tällaisessa poikkeuksellisessa tilan-

teessa toimiminen voisi parhaimmillaan tiivistää työntekijän ja työnantajaorganisaation vä-

listä suhdetta, mutta valitettavasti näin ei tulosten mukaan tapahtunut vaan useimmiten suhde 

nimenomaan etääntyi ja koetut ongelmat kasvoivat entisestään. Tästä voisi päätellä, että 

poikkeukselliset kriisitilanteet ovat organisaatioon sitoutumisen kannalta hyvin kriittisiä. 

 

5.2 Pohdintaa palkitsemisesta 

Bussinin, Nichollsin ja Nienaberin (2016) tutkimuksen mukaan aineellinen palkitseminen 

on yleisimmin mainittu palkitsemiselementti, jota käytetään organisaatioiden sitoutta-

misstrategioissa. Tämän vuoksi ei ollut yllättävää, että myös tutkimusta varten haastatellut 

korkeasti koulutetut suomalaiset millenniaalit nostivat juuri aineelliset keinot ensimmäisenä 
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esiin palkitsemiskäytännöistä kysyttäessä. Tätä voidaan perustella sillä, että haastateltavien 

mukaan usein juuri aineelliset palkitsemiskeinot tuodaan esiin esimerkiksi rekrytoinnin yh-

teydessä, niistä keskustellaan aktiivisimmin ja niitä vertaillaan esimerkiksi julkisesti enem-

män kuin aineettomia palkitsemiskeinoja.  

Kuten Rynes, Gerhart ja Minete (2004) tutkimuksessaan totesivat, yleinen palkitsemiskult-

tuuri on kuitenkin muuttumassa sellaiseksi, että palkitsemisen myönteisiä vaikutuksia pyri-

tään saamaan yhä enemmän myös aineettomien palkitsemiskeinojen avulla aineellisten pal-

kitsemistapojen sijaan. Tätä tuki erään haastateltavan kertomus siitä, ettei aineellisilla pal-

kitsemiskeinoilla ollut hänen alallaan enää merkitystä, sillä kaikki organisaatiot pystyivät 

tarjoamaan aivan samat aineelliset palkitsemiskeinot. Näin ollen erottautuminen muiden or-

ganisaatioiden palkitsemisesta tapahtui aineettomia keinoja hyödyntäen.  

Koska joissain organisaatioissa huomio oli nimenomaan aineellisissa palkitsemiskeinoissa, 

koki osa haastateltavista vakavia puutteita aineettomilla palkitsemiskeinoilla palkitsemi-

sessa, kuten palautteen annossa. Tämä viesti siitä, ettei aineettomia palkitsemiskeinoja siis 

edelleenkään huomioida kaikissa organisaatioissa, vaikka niiden merkitys onkin kasvamaan 

päin. Tämän voidaan ajatella liittyvän siihen, ettei palkitsemisstrategioita toteuttavat henki-

löt ole tietoisia siitä, mitkä palkitsemiskeinot koetaan nykypäivänä tärkeiksi työntekijöiden 

keskuudessa, sillä kuten aikaisemmin on tullut ilmi, on näissä mieltymyksissä tapahtunut 

muutoksia esimerkiksi eri sukupolvista johtuen. Toisaalta aineellisten palkitsemiskeinojen 

toteuttaminenkin on ainakin joissain määrin aineettomia palkitsemistapoja helpompaa, sillä 

aineelliset palkitsemiskeinot ovat usein rahalla hankittavissa ja monistettavissa esimerkiksi 

koko organisaatioon. Sen sijaan aineettomat palkitsemiskeinot voivat vaatia esimiehiltä pa-

neutumista esimerkiksi siihen, millaisia henkilökohtaisia toiveita ja tavoitteita työntekijällä 

työelämässään on. Tämä vaatii aikaresursseja, sillä tällainen työntekijän henkilökohtaisiin 

tarpeisiin perustuva palkitseminen ei ole yhtä hyvin monistettavissa työntekijältä toiselle 

kuin esimerkiksi työsuhde-edut ja tulospalkkiojärjestelmät. 

Tyytyväisyys palkitsemiseen liittyi lähes poikkeuksetta palkitsemistapojen lisäksi siihen, 

kuinka oikeudenmukaiseksi työntekijät palkitsemisen kokivat. Tämä tuki Zaitounin et al. 

(2011) huomiota siitä, että kokemus oikeudenmukaisesta palkitsemisesta johtaa tyytyväi-

syyteen ja sitoutumisen voimistumiseen. Mikäli palkitseminen koettiin epäreiluksi, laski si-

toutumisen taso ja ääritapauksissa se ajoi haastateltavat vaihtamaan työnantajaorganisaa-

tiota. Toki tyytyväisyyteen vaikutti myös muut tekijät kuin kokemus 



 
 

72 

oikeudenmukaisuudesta ja seuraavaksi pohditaankin sitä, miksi tietyillä palkkioilla oli 

myönteisempi vaikutus organisaatioon sitoutumiseen kuin toisilla.  

 

5.3 Pohdintaa palkitsemisen vaikutuksesta organisaatioon sitoutumiseen 
Aikaisempi tutkimustieto oli viestinyt siitä, että palkitsemismieltymykset ovat melko henki-

lökohtaisia, sillä niin monet eri taustatekijät vaikuttavat niihin (Doering et al., 1983). Näin 

ollen oli jopa hieman yllättävää, kuinka yhdenmukaisia näkemyksiä haastateltavilla oli siitä, 

mitkä palkkiot vaikuttavat organisaatioon sitoutumiseen ja mitkä eivät. Toki ei voida täysin 

todistaa sitä, mistä mikäkin mieltymys johtui, mutta esimerkiksi eri elämäntilanteilla, iällä 

ja työnantajaorganisaation toimialla oli yllättävän pieni vaikutus haastateltavien näkemyk-

siin, vaikka taustatekijöissä olikin poikkeamia informanttien kesken. Näin ollen voidaan pi-

tää mahdollisena, että korkeasti koulutetuilla suomalaisilla millenniaaleilla on myös yhte-

neväisiä näkemyksiä palkitsemisen vaikutuksesta työnantajaorganisaatioon sitoutumiseen. 

Pregnolaton et al. (2017) tutkimuksessa aineellinen palkitseminen nähtiin ensisijaisena si-

toutumista vahvistavana tekijänä ennen aineettomia palkitsemiskeinoja ja tätä tutkimuksen 

tulokset eivät täysin tue. Kuten tulokset osoittivat, lähes ainoa aineellinen palkitsemistapa, 

joka nousi keskusteluissa esiin, oli peruspalkka. Eräs tutkimuksessa esiin noussut tapaus 

vahvisti kuitenkin Lumin et al. (1998) huomiota siitä, että aineellisilla palkkioilla saattoi to-

sin olla myös konkreettista taloudellista etua suurempi vaikutus työntekijän tyytyväisyyteen. 

Näin oli esimerkiksi tapauksessa, jossa työnantaja ei tarjonnut työntekijälle parkkilupaa työ-

päivän ajaksi, jolloin työntekijä koki itsensä arvottomaksi. Tämän vuoksi palkitsemisstrate-

gioita suunniteltaessa tulisi ottaa kokonaisuudessaan huomioon se, mitä palkitseminen tai 

palkitsematta jättäminen viestii työntekijälle. Parhaimmillaan työntekijä kokee olevansa ar-

vokas organisaation jäsen, mutta pahimmillaan hän tuntee itsensä arvottomaksi, jolloin hä-

nellä ei ole syytä osoittaa sitoutuneisuuttaan organisaatiolle. Eli vaikka korkeasti koulutetut 

suomalaiset millenniaalit eivät kertoneet aineellisten palkkioiden olevan kovin merkittäviä, 

voi niiden puuttuminen joissain tapauksissa osoittautuakin negatiiviseksi viestiksi. 

Peruspalkan lisäksi muut tärkeimmät palkitsemiskeinot korkeasti koulutetuille millenni-

aaleille olivat työn sisältö, työ- ja yksityiselämän tasapino sekä kehittymismahdollisuudet. 

Von Bonsdorff (2011) epäili tutkimuksessaan, kuinka vahvasti esimerkiksi työn sisältöä pi-

detään palkitsemiskeinona, koska monet voivat ajatella sen olevan itsestäänselvyys. Näin ei 



 
 

73 

kuitenkaan tämän tutkimuksen tulosten mukaan ollut, sillä kaikki haastateltavat nostivat sen 

esiin yhtenä tärkeimmistä palkitsemiskeinoista. Monet toivoivat, että pääsisivät työnsä sisäl-

löllä vaikuttamaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin ja tämän voidaan nähdä linkittyvän 

millenniaaleille tyypillisiin sukupolvikokemuksiin, kuten erilaisten luonnonkatastrofien 

yleistymiseen. Se, että haastateltavat pitivät kehittymismahdollisuuksia tärkeänä, vahvisti 

Pregnolaton et al. (2017) käsitystä siitä, että kehittyminen on tälle sukupolvelle tärkeää. Ai-

kaisemman tutkimuksen mukaan tasapaino työ- ja yksityiselämän välillä on kuitenkin kehit-

tymismahdollisuuksiakin tärkeämpää (Pregnolaton et al. 2017) ja tämän tutkimuksen tulos-

ten mukaan nämä olivatkin korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien mielestä lä-

hes yhtä tärkeitä palkitsemiskeinoja. Eräs vastaaja totesi tähän liittyen, että häntä ei välttä-

mättä haittaisi kehittymismahdollisuuksien vähäisyys, jos hän keskittyisi vapaa-aikaansa 

töitä enemmän ja hakisi onnistumisia elämässään sitä kautta. Vaikka monet siis arvostivatkin 

sekä kehittymismahdollisuuksia että työ- ja yksityiselämän tasapainoa, nähtiin ne osittain 

toisia kumoavina palkkioina. Tämä liittyi siihen, että kehittyminen työelämässä nähtiin ikään 

kuin uhrauksena omasta yksityiselämästä ja päinvastoin, vaikka ihanteellisessa tilanteessa 

näin ei olisikaan. 

Vaikka nykyiset mieltymykset palkitsemiseen liittyen olivatkin melko selkeät, huomautti 

moni haastateltava, että organisaatioon sitoutumista vahvistavat mieltymykset olivat muut-

tuneet esimerkiksi opiskeluajoista, jolloin työtä tehtiin lähinnä rahan takia. Kun työstä tuli 

päätoimista, olivat myös palkitsemismieltymykset muuttuneet. Tämä havainto tukee Doerin-

gin et al. (1983) ja Inceoglun, Segersin ja Bartramin (2012) havaintoa siitä, että aineelliset 

palkitsemistavat menettävät merkitystään työntekijän vanhetessa ja iän myötä tarve moni-

puoliselle palkitsemiselle lisääntyy, kun myös elämäntilanne muuttuu. Kuten Kokubun 

(2005) tutkimuksessaan totesi, voidaan tämän nähdä liittyvän yltäkylläisyyteen. Työntekijät 

pyrkivät siis aluksi täyttämään perustarpeitaan, kuten taloudellista toimeentuloa opiskeluai-

kana, mutta kun se oli turvattu, korostui muiden asioiden tärkeys. Tämä tukee Nujjoon ja 

Meyerin (2012) ajatusta siitä, että tarpeiden kokonaisvaltainen palkitseminen on tavoitelta-

vaa. 

Toisaalta tämä havainto aineellisten palkkioiden merkityksen vähenemisestä ei tue Von 

Bonsdorffin (2011) vastakkaista näkemystä, jonka mukaan aineelliset palkitsemiskeinot tu-

levat iän myötä yhä tärkeämmiksi. Näiden tutkimustulosten välistä ristiriitaa voidaan pyrkiä 

selittämään sillä, että Von Bonsdorff (2011) tutki tutkimuksessaan ainoastaan 
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sairaanhoitajien palkkiomieltymyksiä ja heillä taloudellinen palkitseminen saattoi olla eri-

laisessa roolissa kuin korkeasti koulutetuilla suomalaisilla millenniaaleilla heidän organisaa-

tioissaan. Haastateltavat arvioivat, että nyt tärkeiksi tulleet palkitsemistavat tulisivat kuiten-

kin jatkossakin olemaan tärkeitä eli niissä ei uskottu tapahtuvan enää tulevaisuudessa suuria 

muutoksia esimerkiksi niin, että aineelliset palkkiot tulisivatkin merkityksellisimmiksi.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Tämän viimeisen pääluvun tarkoituksena on kuvata sitä, kuinka tehty tutkimus vastasi alussa 

määriteltyihin tavoitteisiin, mitä uutta opittiin ja millainen merkitys tällä kaikella on esimer-

kiksi organisaatioiden toimintaan. Tämän lisäksi tarkastellaan myös tutkimuksen luotetta-

vuutta sekä rajoitteita. Aivan lopuksi esitetään myös jatkotutkimusaiheita teemaan liittyen. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia korkeasti koulutettujen suomalaisten millenniaalien nä-

kökulmasta merkittäviä palkitsemiskeinoja, jotka vaikuttavat myönteisesti organisaatioon 

sitoutumiseen. Tätä varten tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan päätutkimuskysymykseen, 

joka oli ”Millainen kokonaispalkitseminen tukee korkeasti koulutettujen suomalaisten mil-

lenniaalien organisaatioon sitoutumista?”. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, 

että kokonaispalkitsemisen tulee olla kokonaisuudessaan korkeasti koulutettuja suomalaisia 

millenniaaleja miellyttävä sekä oikeudenmukainen, jotta sillä on organisaatioon sitouttava 

vaikutus. Tutkimustulosten perusteella tämä tarkoittaa sitä, että peruspalkan tulee olla tehtä-

vän vaativuutta vastaavalla tasolla ja sellainen, joka mahdollistaa hyvän elintason. Kun pe-

ruspalkka on kunnossa, haluavat korkeasti koulutetut suomalaiset millenniaalit ensisijaisesti 

sellaisen työn sisällön, joka vastaa heidän osaamistaan, kiinnostuksen kohteitaan ja josta he 

saavat onnistumisen elämyksiä. Tämän lisäksi tärkeää on myös se, että työ- ja yksityiselämä 

pysyvät tasapainossa. Tämä tarkoittaa sitä, että korkeasti koulutetut suomalaiset millenni-

aalit haluavat mahdollisuuden omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen töiden ohella. Tätä 

he pitävät esimerkiksi siitä syytä tärkeänä, että huonovointisena he eivät näe itsellään kehit-

tymismahdollisuuksia, joita he toivovat saavansa myös palkkioksi tekemästään työstä. 

Tutkimuksen ensimmäinen alakysymys oli ”Kuinka korkeasti koulutettujen suomalaisten 

millenniaalien kokemat tärkeimmät palkitsemiskeinot eroavat aikaisemman teorian näkö-

kulmista?”. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että vaikka aikaisemmissa tutkimuksissa palkit-

semiseen ja organisaatioon sitoutumiseen liittyen taustatekijät poikkesivat tämän tutkimuk-

sen taustatekijöistä, tukivat monet aikaisemmat havainnot myös tämän tutkimuksen tuloksia. 

Yhdenmukaista oli esimerkiksi se, että aineellisilla palkitsemiskeinoilla on vain hyvin rajal-

linen vaikutus organisaatioon sitoutumiseen, sillä palkitsemisen toivotaan olevan kokonais-

valtaista ja monipuolisesti tarpeita tyydyttävää. Ristiriitaisuudet aikaisempien tutkimuksien 

kanssa liittyivät lähinnä siihen, että esimerkiksi Von Bonsdorffin (2011) tutkimuksen 
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mukaan taloudellisten etujen merkitys kasvaisi työntekijän ikääntyessä. Tämän tutkimuksen 

mukaan ilmiö on lähes päinvastainen eli kun taloudelliset perustarpeet on tyydytetty, siirtyy 

huomio muihin kuin aineellisiin palkitsemisen osa-alueisiin. 

Toisessa alatutkimuskysymyksessä haluttiin tietää ”Mitkä palkitsemiskeinot ovat organisaa-

tioon sitoutumisen näkökulmasta merkityksettömiä korkeasti koulutettujen suomalaisten mil-

lenniaalien mielestä?”. Vastaus tähän kysymykseen on melko selkeä, sillä lähes kaikki haas-

tateltavat kokivat, että kaikki aineelliset palkitsemiskeinot peruspalkkaa lukuun ottamatta 

olivat kaikkein merkityksettömimpiä organisaatioon sitoutumisen näkökulmasta. Näin ollen 

näihin palkkioihin ei tule käyttää resursseja, mikäli tavoitteena on työntekijöiden sitouttami-

nen. Tulosten mukaan näillä palkkioilla voi kuitenkin olla vaikutusta työntekijän motivoin-

tiin ja hetkelliseen hyvänolon tunteeseen, mutta pitkäaikaista organisaatioon sitouttamista 

niillä on vaikea kasvattaa. 

Nämä edellä esitetyt tutkimustulokset vastaavat nyt siihen palkitsemiseen ja organisaatioon 

sitouttamiseen liittyvään ongelmaan, jota millenniaalien esimiehet mahdollisesti organisaa-

tioissaan miettivät. Kuten Downing (2006) tutkimuksessaan totesi, tulee johtajien oppia tun-

temaan työelämän uudet sukupolvet ja tämän vuoksi tämän tutkimuksen tuloksilla onkin 

suuri merkitys johtajille, sillä näiden tulosten perusteella he voivat ymmärtää hieman parem-

min korkeasti koulutettuja suomalaisia millenniaaleja. Ymmärrys ilman tekoja ei kuitenkaan 

riitä, vaan palkitsemisstrategiat on myös muutettava sellaisiksi, että kokonaispalkitseminen 

tukee organisaatioon sitoutumista. Näin korkeasti koulutetut suomalaiset millenniaalit ha-

luavat tehdä töitä työnantajansa hyväksi, eivätkä he vaihda työnantajaa jatkuvasti.  

Yhteenvetona voitaisiin siis sanoa, että johtajien on syytä huolehtia siitä, että jokaisen kor-

keasti koulutetun suomalaisen millenniaalin peruspalkka on sellainen, johon työntekijät ovat 

tyytyväisiä ja joka vastaa heidän osaamistasoaan ja työn vastuullisuutta. Tämän palkan tulee 

olla myös oikeudenmukainen, joten esimerkiksi avoimien kriteerien esittäminen voi lisätä 

työntekijän tyytyväisyyttä palkkaansa, kun hän tietää olevansa tasavertaisessa asemassa 

muiden kanssa. Kun peruspalkka on riittävällä tasolla, tulee keskittyä ensisijaisesti aineetto-

miin keinoihin, sillä ne sitouttavat muita aineellisia palkitsemistapoja enemmän. Tässä vai-

heessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että korkeasti koulutettu suomalainen millenni-

aali pääsee tekemään sisällöltään sellaista työtä, josta hän nauttii, hänelle tulee mahdollistaa 

uusien haasteiden hankkiminen kehitysmahdollisuuksien muodossa ja hänelle tulee antaa 
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mahdollisuus huolehtia yksityiselämästään. Alla näkyvässä kuvassa 16. on esitetty yhteen-

veto tämän tutkimuksen tuloksista. 

 

 

Kuva 16. Yhteenveto tutkimuksen löydöksistä 

 

Kuten tutkimuksen tulokset osoittivat, voi sitoutumisessa tapahtua muutoksia työsuhteen ai-

kana. Mikäli työnantajaorganisaatio onnistuu ylittämään työntekijän odotukset, on sitoutu-

misen mahdollista kasvaa työsuhteen aikana. Jos työntekijän odotukset työnantajaorganisaa-

tiosta ei kuitenkaan täyty, laskee korkeasti koulutetun suomalaisen millenniaalin organisaa-

tioon sitoutuminen, mikä edesauttaa esimerkiksi organisaatiosta poistumista. Näin ollen oli-

sikin erittäin tärkeää esimerkiksi työnantajamielikuvaa suunniteltaessa, että työnhakijoille 

myytävä mielikuva vastaisi todellisuutta. Jos näin ei ole, kokee työntekijä pettymyksen. 

Tämä ei luonnollisesti ole eduksi työntekijälle eikä työnantajalle eli kuten Von Bonsdorff 



 
 

78 

(2011) tutkimuksessaan totesi, tulee palkitsemisen tukea myös muuta henkilöstötoimintaa, 

kuten rekrytointia, suorituskyvyn arviointia ja työntekijöiden kehittämistä. Tämän vuoksi 

seuraavaksi esitetään vinkit korkeasti koulutettuja suomalaisia millenniaaleja työllistäville 

organisaatioille. 

 

Vinkit korkeasti koulutettuja suomalaisia millenniaaleja työllistäville organisaatioille: 

• Varmista, että sanat ja todelliset teot kohtaavat esimerkiksi työnantajamielikuvasta 

viestittäessä. Näin pettymykset eivät laske organisaatioon sitoutumista työsuhteen 

kuluessa.  

• Palkitse avoimien kriteerien mukaan, jotta työntekijät kokevat palkkiomallit oikeu-

denmukaisina. Kokemus oikeudenmukaisuudesta lisää tyytyväisyyttä palkkioihin. 

• Peruspalkkaan, työn sisältöön, työ- ja yksityiselämän tasapainoon sekä kehittymis-

mahdollisuuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota suomalaista korkeasti koulutet-

tua millenniaalia organisaatioon sitouttaessa. On kuitenkin muistettava, että työnte-

kijät ja näin ollen myös mieltymykset palkitsemiseen liittyen ovat yksilöllisiä. 

 

Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää yhteiskunnallisestikin merkittävinä, sillä mikäli organi-

saatiot toimivat tutkimuksen perusteella annettujen vinkkien mukaisesti, on korkeasti kou-

lutettujen suomalaisten millenniaalien organisaatioihin sitoutuminen vahvempaa. Mikäli or-

ganisaatioon sitoutuminen on vahvaa, kasvaa sekä työntekijöiden että työnantajien tyytyväi-

syys ja näin resurssit säästyvät esimerkiksi jatkuvista rekrytoinneista innovointiin ja uuden 

oppimiseen. Toki tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että mikäli työntekijän kokemus or-

ganisaatioon sitoutumisesta on jatkuvasti äärimmäisen korkeaa, on hänellä mahdollisesti 

myös korkeat odotukset työnantajaorganisaatiotaan kohtaan. Näin ollen työnantajaorgani-

saation tulee ponnistella yhä enemmän vastatakseen työntekijän odotuksiin eli joissain ta-

pauksissa myös keskinkertainen sitoutuminen voikin olla organisaatiossa käytössä olevien 

resurssien kannalta tavoiteltavampaa. 

Vaikka tutkimuksen johdannossa epäiltiinkin koronan aiheuttamia ongelmia organisaatioon 

sitoutumiseen, osoitti tutkimuksen tulokset, ettei asia ole aivan yksiselitteinen. Toki etätyöllä 

itsellään saattaa joillekin työntekijöille ja joillekin toimialoille olla voimakkaitakin 
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vaikutuksia, mutta tämän tutkimuksen tulokset eivät sitä korostaneet. Sen sijaan korona-pan-

demian nähtiin voimistaneen sellaisia ongelmia, joita organisaatiossa oli jo entuudestaan ol-

lut. Harva haastateltava nosti esiin sitä, että työpaikan vaihto olisi aktiivisemmin mielessä, 

kun tarjonta etätyönä tehtävistä töistä on kasvanut. Tutkimuksen havaintojen mukaan ongel-

mat nykyisessä työnantajaorganisaatiossa ajavat työntekijät sieltä ulos, ei niinkään houkut-

televammat muut organisaatiot. 

 

5.1 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää kohtuullisena, vaikka myös kehitettävää 

tietysti löytyy. Tutkimuksen luotettavuutta tukee muun muassa se, että tutkimuksen infor-

mantit olivat valmiita keskustelemaan tietyiltä osin henkilökohtaisestakin aiheesta hyvin 

avoimesti, mikä helpotti heidän ajatustensa syvällistä ymmärtämistä. Informanttien koke-

mukset olivat myös hyvin monipuolisia ja jokaisella oli hieman erilainen suhde työnantaja-

organisaatioonsa, mikä teki aineistosta mielenkiintoisen. Haastattelut toteutettiin hyvin va-

paamuotoisesti ja rennosti, mikä mahdollisti esimerkiksi tarkentavien kysymysten esittämi-

sen sekä haastateltavan että haastattelijan toimesta. Näin varmistuttiin siitä, että molemmin-

puolinen ymmärrys oli hyvällä tasolla. Vaikka ymmärrys oli hyvällä tasolla, saattoi tutki-

muksen luotettavuutta rajoittaa tutkijan kokemattomuus. Tämä saattoi vaikuttaa esimerkiksi 

tutkimusasetelmien ja haastattelukysymysten muodostamiseen, mutta toisaalta tutkija koki 

saavansa vastaukset niihin kysymyksiin, joita hän tutkimuksessa alun perinkin pyrki selvit-

tämään. 

Luotettavuutta laskee hieman se, että tutkimukseen valittujen informanttien määrä on rajal-

linen ja heidät on valittu tutkijan verkostoista. Tämä tarkoittaa sitä, että heillä on jo ennak-

koon jotain yhteistä, minkä takia he ovat päätyneet tutkijan verkostoihin ja näin ollen tulleet 

valituiksi. Esimeriksi yhdenmukaiset arvomaailmat voivat vaikuttaa siihen, että he ovat ol-

leet tutkijan verkostoissa, vaikka taustat ovatkin informanttien kesken muuten erilaisia. 

Nämä arvot voivat puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka he mistäkin asiasta ajattelivat. Toi-

saalta tutkimuksen tarkoituskaan ei ollut saada mahdollisimman yleistettävää tietoa, vaan 

pikemminkin syvä ymmärrys oli se, mihin tällä tutkimuksella pyrittiin. Tähän tavoitteeseen 

nähden tutkimuksessa onnistuttiin hyvin. Mikäli tutkimustuloksista olisi haluttu mahdolli-

simman yleistettävät, olisi tutkimustavaksi voitu valita myös kvantitatiivinen tutkimus. Näin 

informanttien määrää olisi ollut mahdollisuus kasvattaa ja näin tulokset olisivat olleet 
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peräisin suuremmalta määrältä korkeasti koulutettuja informantteja. Näin toimittaessa ai-

heen syvempi ymmärrys olisi kuitenkin voinut jäädä puutteellisemmaksi.  

 

5.2  Jatkotutkimusaiheet 
Vaikka tehty tutkimus antoikin vastauksen moneen kysymykseen, voisi käsiteltävää teemaa 

tutkia vielä monista eri näkökulmista tulevaisuudessa. Mielenkiintoista olisi esimerkiksi sen 

selvittäminen, kuinka matalasti kouluttautuneet suomalaiset millenniaalit suhtautuvat palkit-

semiseen ja organisaatioon sitoutumiseen verrattuna tässä tutkimuksessa huomiona olleisiin 

korkeasti koulutettuihin. Ovatko matalasti kouluttautuneet sitoutuneita työnantajaorganisaa-

tioihinsa ainoastaan taloudellisista syistä vai pyrkivätkö he nimenomaan tyydyttämään muita 

tarpeitaan, sillä Tilastokeskuksen (2021b) raportin mukaan esimerkiksi matalasti kouluttau-

tuneiden 20-34 -vuotiaiden kokonaisansioiden mediaani kokoaikaisilla palkansaajilla oli 

keskimäärin 2641€ kuukaudessa kun vastaava summa oli korkeasti kouluttautuneiden koh-

dalla 3209€ vuonna 2019. Olisi mielenkiintoista esimerkiksi nähdä, kaipaavatko korkeasti 

kouluttautuneet työn sisällöltä enemmän kuin matalasti kouluttautuneet vai päinvastoin. 

Mikäli resurssit mahdollistaisivat pitkittäistutkimuksen, olisi mielenkiintoista myös tutkia, 

pysyvätkö palkitsemismieltymykset samoina tulevaisuudessakin elämäntilanteiden muuttu-

essa ja ikääntyessä, kuten korkeasti kouluttautunee suomalaiset millenniaalit itse useimmiten 

tämän tutkimuksen yhteydessä arvelivat. Tätä olisi mielenkiintoista tutkia, sillä he kuitenkin 

tunnistivat, että mieltymyksissä oli aikaisemmin tapahtunut muutoksia elämäntilanteen 

muututtua. Tulevaisuudessa korkeasti kouluttautuneet suomalaiset millenniaalit eivät näin 

arvelleet tapahtuvan, vaikka Tilastokeskuksen (2021b) mukaan esimerkiksi heidän tulojensa 

määrä kasvaa, mikä vaikuttaa suhteellisesti heidän kokonaispalkitsemiseensa. 

Kolmas mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi vielä se, onko koronapandemialla ollut 

suurempia vaikutuksia sitoutumiseen esimerkiksi terveydenhoitoalalla korkeasti koulutettu-

jen suomalaisten millenniaalien keskuudessa kuin mitä tämän tutkimuksen tulokset osoitti-

vat. Nyt kävi ilmi, että vaikutukset olivat melko rajallisia, mutta tämä saattoi johtua niistä 

toimialoista, joilla informantit työskentelivät. Jollain toisilla toimialoilla, kuten terveyden-

hoitoalla, tilanne voi olla erilainen. Toisaalta työn kuormittavuus on voinut ajaa työntekijät 

kyseenalaistamaan sitä, mitä he haluavat työkseen tehdä ja missä organisaatiossa, mutta 
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toisaalta työn merkityksellisyyden korostuminen tällaisena poikkeusaikana on voinut vah-

vistaa sitä, että halutaan tehdä kaikkensa organisaation tavoitteiden eteen. 
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Liite 1: Haastattelukysymykset  

 

1. TAUSTAT 

Minä vuonna olet syntynyt? 

Millainen koulutustaustasi on? 

Kuinka monessa organisaatiossa olet työskennellyt viimeisen viiden (5) vuoden aikana? 

Millaisia töitä teet / olet viimeisimpänä tehnyt ja millaisessa organisaatiossa?  

Kuinka kauan olet ollut / olit tämän työnantajan palveluksessa ja miksi hakeuduit kyseiseen 
organisaatioon ja tehtävään? 

 

2. ORGANISAATIOON SITOUTUMINEN 

Koetko olevasi sitoutunut työnantajaorganisaatioosi? (asteikolla 0-10) Miksi? 

Millaista sitoutumisesi on ja mihin se perustuu? 

Onko sitoutumisesi muuttunut ja miksi? Onko korona-pandemialla ollut vaikutusta? 

Mikä saisi sinut vaihtamaan työnantajaa? 

 

3. PALKITSEMINEN 

Kuinka sinua palkitaan nykyisessä työssäsi ja koetko sen hyväksi ja oikeudenmukaiseksi 
tavaksi? 

Mitkä viisi palkitsemistapaa ovat sinulle kaikkein tärkeimmät organisaatioon sitoutumisen 
kannalta ja miksi?  

• Oletko aikaisemmin ajatellut toisin tai voisitko kuvitella ajattelevasi tulevaisuudessa 
toisin? Onko korona-pandemialla ollut vaikutusta? 

Mitkä viisi palkitsemistapaa ovat mielestäsi kaikkein merkityksettömimmät organisaatioon 
sitoutumisen kannalta ja miksi? 

• Oletko aikaisemmin ajatellut toisin tai voisitko kuvitella ajattelevasi tulevaisuudessa 
toisin? Onko korona-pandemialla ollut vaikutusta? 

Herääkö muita ajatuksia näihin teemoihin liittyen?  


