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Selvitän tapaustutkimuksessani, mitä vuosina 1980–1995 syntyneet milleniaaleihin eli Y-

sukupolveen kuuluvat vakuutusyhtiön palveluneuvojat odottavat työltään ja erityisesti työn 

autonomialta. Kartoitan puolistrukturoidulla haastattelulla myös näiden kuuden 

vakuutusyhtiön asiakaspalvelun parissa työskentelevän naisen kokemia työn paineita, kuten 

kiireistä työtahtia ja työn tehostamiseen liittyviä muutoksia, sillä ne on tunnistettu 

vakuutusalalla jaksamisongelmiksi ja saattavat näin vaikuttaa myös kokemukseen odotusten 

toteutumisesta. 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysini mukaan tutkimuksen kohteena olevan vakuutusyhtiön 

milleniaali-palveluneuvojat odottavat työltään mielekkyyttä, vaihtelevuutta, 

kehittymismahdollisuuksia, uralla etenemistä, hyvää palkkaa, toimivaa työn ja vapaa-ajan 

yhteensovittamista, hyvää esimiestä, työn merkityksellisyyttä sekä autonomiaa. 

Haastateltavien työodotukset ovat keskenään samanlaisia ja lähes kaikilla ne toteutuvat 

nykyisessä työssä palkkaa ja autonomiaa lukuun ottamatta. Palveluneuvojat haluaisivat 

vaikuttaa työaikoihin, työntekopaikkaan, työtehtäviin, toimintatapoihin sekä työn 

kehittämiseen ja palkkaan, mutta heidän autonomiansa rajoittuu palautteenantoon. 

Haastateltavat kokevat autonomian tarpeeseen ja kehittymishalukkuuteen liittyvien 

odotustensa olevan yksilöllisiä, mutta he uskovat eroja olevan enemmän työpaikkansa 

milleniaalien ja vanhemman sukupolven välillä kuin milleniaaleilla keskenään. 

Palveluneuvojat kokevat paineita työn ennakoimattomuudesta ja poissaoloista johtuvista 

jonotilanteista, työnteon keskeytyksistä, työtehtävien lisääntymisestä, järjestelmien 

muutoksista sekä tulosten seurannasta ja kasvavista tulostavoitteista. Useat työn paineiden 

aiheuttajat liittyvät kuitenkin vahvasti palveluneuvojien työodotuksiin, ja he pääasiassa 

pitävät nopeasta työtahdista ja työssään tapahtuvista muutoksista. Haastateltavat vaikuttavat 

olevan tyytyväisiä työhönsä työn paineista ja vähäisestä autonomiasta huolimatta. 

 

Avainsanat: vakuutusyhtiö, Y-sukupolvi, milleniaalit, työodotukset, autonomia, työn 

paineet, työtyytyväisyys 
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1 JOHDANTO 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrin vuoden 2019 raportti nosti esiin huolen siitä, 

että jokin työelämässä uuvuttaa vuosina 1980–1995 syntyneitä milleniaaleja eli Y-

sukupolvea (Lyly-Yrjänäinen 2019, 1). Huolestuttava muutos näkyy myös kahden 

viimeisimmän Tilastokeskuksen toteuttaman Työolotutkimuksen välillä (Sutela, Pärnänen 

& Keyriläinen 2019). Työolotutkimuksen mukaan suomalaisten palkansaajien keskuudessa 

etenkin nuorten naisten ja varhaiskeski-ikäisten naisten mielenterveyden häiriöt ja 

psyykkinen oireilu ovat lisääntyneet merkittävästi tutkimusten välisten viiden vuoden aikana 

ja jaksamisongelmat viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana (Sutela 2020b). 

Muutoksen seuraukset ovat yhteiskunnallisesti merkittävät, sillä vuonna 2019 

mielenterveyden häiriöt nousivat Suomessa tuki- ja liikuntaelinsairauksien ohi yleisimmäksi 

työkyvyttömyyden aiheuttajaksi sekä sairauspäivärahan saamisen perusteeksi 

(Eläketurvakeskus 2020).  

Milleniaalien psyykkinen oireilu ei selity pelkästään työn paineilla, mutta työelämä 

vaikuttaa näihin tuloksiin (Sutela 2020b). Työn paineiden selvittämisen lisäksi onkin tärkeää 

tutkia, mitä milleniaalit haluavat työltään. Työodotusten tiedetään olevan yksilöllisiä 

(Alasoini 2012, 104, Deloitte 2020), tietyin osin sukupolvelle tyypillisiä (Kultalahti & 

Viitala 2015, 101; Deloitte 2018; Mellanen & Mellanen 2020) ja työpaikkaan liittyviä 

(Alasoini 2012, 104). Työntekijöiden työlleen asettamien odotusten selvittäminen on 

tärkeää, sillä oman työpanoksen ja siitä saatavien palkkioiden kohtaaminen vaikuttaa 

merkittävästi työtyytyväisyyteen ja työtyytymättömyyteen sekä laajemmin yksilön 

hyvinvointiin (Pöyhönen 1987, 127; Herzberg ym. 1993; Alasoini 2012, 104).  

Tässä tutkimuksessa selvitän milleniaali-sukupolveen kuuluvien vakuutusyhtiössä 

työskentelevien palveluneuvojien työodotuksia ja työn paineita heidän omasta 

näkökulmastaan. Aineistonani on vakuutusalan kohdeorganisaation kuusi vuosina 1980–

1995 syntynyttä palveluneuvojaa, joille suorittamani puolistrukturoidut haastattelut 

analysoin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tapaustutkimukseni kohderyhmä on 

ainutlaatuinen, sillä tiettävästi milleniaaleja ja vakuutusyhtiön työntekijöitä ei ole aiemmin 

tutkittu yhdessä. Lisäksi suurin osa milleniaalitutkimuksista perustuu opiskelijoiden 

tutkimiseen työelämässä olevien milleniaalien sijaan (Kultalahti & Viitala 2015, 102), joten 

milleniaalien tutkiminen kokopäiväisinä palkansaajina on perusteltua. En käytä 
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tutkimuksessani yksittäistä teoriataustaa, vaan taustoitan tuloksiani milleniaalien ja 

finanssialan työntekijöiden työodotuksiin liittyvällä aiemmalla tutkimustiedolla sekä 

teoreettisilla pohdinnoilla työn autonomian tärkeydestä.  

Työntekijöillä on esitetty olevan tietylle sukupolvelle tyypillisiä piirteitä työodotuksissaan 

erilaisten kokemusten, kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön arvojen (Tuohinen 2010, 34; 

Alasoini 2012) sekä teknologian kehittymisen takia (Parry & Urwin 2011, 81; Järvensivu 

2014, 19–20). Myös vuosina 1980–1995 syntyneiden milleniaalien työssä käyttäytymisen 

ymmärtämistä on lähestytty sukupolvikokemuksen tarkastelun ja heidän kasvuympäristönsä 

kautta. Heillä on todettu olevan erilaisia työodotuksia kuin vanhemmalla sukupolvella, mutta 

osa tutkimuksista uskoo kyseessä olevan tietyt ikävuodet tai useampaa sukupolvea koskeva 

yleinen yhteiskunnallinen muutos sukupolvien välisten erojen sijaan (Pyöriä 2013; Pyöriä & 

Ojala 2016, 37; Deloitte 2020, 46). Milleniaaleihin työntekijöinä yhdistetyt ominaisuudet 

ovat myös kiisteltyjä. Tämä johtuu osittain milleniaalien määritelmänä käytetyistä eri 

syntymävuosista sekä opiskelijoihin painottuneesta tutkimuksesta. Yhteistä tutkimuksille on 

kuitenkin käsitys siitä, että työmarkkinoiden suurinta sukupolvea 2020-luvulla edustavat 

milleniaalit ovat eläneet aina teknologisesti nopeasti muuttuvassa maailmassa (Alasoini 

2010; Vesterinen 2011, 119; Kultalahti 2015, 10; Kultalahti & Viitala 2015, 105). 

Vuodesta 2010 lähtien vuosittain julkaistu Deloitte Human Capital Trends on maailman 

laajimpia henkilöstöjohtamiseen ja työn tulevaisuuteen liittyviä tutkimuksia. Työhyvinvointi 

ja osaamisen kehittäminen ovat niissä toistuvia aiheita, mutta viime vuosina tutkimuksissa 

on keskitytty erityisesti milleniaaleihin. Vuoden 2020 tutkimuksen mukaan milleniaalit eivät 

ole tyytyväisiä työssään, vaan puolet tutkimukseen osallistuneista 9 000 milleniaalista 

lopettaisi nykyisen työnsä kahden vuoden sisällä, jos heillä olisi siihen mahdollisuus 

(Deloitte 2020, 47). Milleniaalit on mielletty ennen 2010-lukua virheellisesti organisaatioon 

sitoutumattomaksi sukupolveksi (Pyöriä 2013; Pyöriä & Ojala 2016, 37; Deloitte 2020, 46), 

mutta tutkimustulosta ei voi selittää enää tällä argumentilla. Tätä Deloiten tutkimuksen 

historian korkeinta lukua selittäviksi syiksi on esitetty milleniaaleille riittämättömiä 

oppimis-, kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia sekä liian pientä palkkaa (Deloitte 2018; 

Deloitte 2020).  

Tarkastelen tutkimuksessani milleniaaleja vakuutusyhtiö kontekstissa, koska finanssiala on 

Suomessa merkittävä työllistäjä (Finanssialalle 2020) ja työn digitalisaation edelläkävijä 

(Parkatti & Tammelin 2020), vaikka se koetaan myös vanhojen toimintamallien ja tiukan 



3 
 

sääntelyn takia hitaasti uudistuvaksi alaksi (Rajander-Juusti 2015, 23). Todellisuudessa 

rahoitus- ja vakuutusalalla käytetään robotiikkaa eniten teollisuusalan sekä maa- ja 

metsätalouden alojen jälkeen (Sutela ym. 2019, 100), ja erityisesti asiakaspalvelijoiden työtä 

on siirretty asiakkaille itselleen (Sutela ym. 2019, 160). Finanssialan työntekijöiltä vaaditaan 

jatkuvaa toimintatapojen muuttamista teknologian kehittyessä sekä alan kilpailun ja 

lisääntyneen usealta eri taholta tulevien sääntelyjen ja viranomaismääräysten takia 

(Finanssiala 2019, 4; Finanssialalle 2020). Vakuutusalan valinta on perusteltua myös siksi, 

että aiemmat finanssialaa koskevat tutkimukset painottuvat pankkisektorille myös 

kansainvälisesti eli vakuutusalan työntekijöitä on tutkittu hyvin vähän (Parkatti & Tammelin 

2020). Finanssiala on naispainotteinen (Finanssiala 2019, 4) ja aineistoni rajautui naisiin 

tutkimuksen kohteena olevan vakuutusyhtiön palveluneuvojien sukupuolittuneisuuden 

takia. 

Työodotukset ja työssä jaksaminen ovat yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä (Haikkola & 

Myllyniemi 2020, 11), joita tulee tutkia sekä milleniaalien että vakuutusyhtiöiden 

työntekijöiden osalta lisää. Tarkoituksenani on ymmärtää milleniaaleja sukupolvena 

paremmin selvittämällä, mitä he odottavat työltään työskennellessään vakuutusyhtiössä. En 

keskity sukupolvitutkimuksen teemaan itsessään, vaikka haluan tietää, kokevatko tutkittavat 

olevansa työodotustensa ja niistä erityisesti autonomian tarpeensa suhteen samanlaisia 

muiden milleniaali-kollegoidensa kanssa sekä miten he vertaavat odotuksiaan heidän 

vanhempien kollegoidensa työodotuksiin. Tarkastelen työodotuksista tarkemmin 

autonomiaa, koska vakuutusyhtiön työntekijöiden itsenäiset päätökset työnteon tapoihin ja 

työtehtäviin ovat rajalliset ja alan sääntely on lisääntynyt entisestään (Finanssiala 2019, 4). 

Milleniaalien taas uskotaan odottavan työltään autonomiaa (Ahonen, Hussi & Pirinen 2010, 

24; Ahonen 2012, 109; Alasoini 2012, 109; Kultalahti 2015, 150; Haikkola & Myllyniemi 

2020, 20). Vakuutusalan työntekijöiden odotuksista erityisesti autonomian painottaminen on 

mielenkiintoista myös siksi, että aikapaineet ja kiristyvä työtahti on tunnistettu finanssialalla 

jaksamisongelmiksi 2010-luvulla (Finanssiala 2019, 7).  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mitä milleniaali-sukupolveen kuuluvat vakuutusyhtiön palveluneuvojat odottavat 

työltään ja erityisestit työn autonomialta? 

 

2. Mitkä tekijät milleniaali-palveluneuvojat kokevat työnsä paineiden aiheuttajiksi? 
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Tutkimuksen ulkopuolelle rajautuu useita mielenkiintoisia ja työhyvinvoinnin kannalta 

keskeisiä teemoja. Työodotusten lisäksi työhön liittyvät asenteet ja sitoutuminen sekä työssä 

jaksaminen ovat yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä (Haikkola & Myllyniemi 2020, 11). 

Milleniaalien organisaatiositoutumista ja toiveita johtamisesta on kuitenkin tutkittu useassa 

tutkimuksessa, joten en keskity erityisesti niihin omassa tutkimuksessani (Alasoini 2012; 

Kultalahti 2015; Pyöriä & Ojala 2016; Deloitte 2020; Mellanen & Mellanen 2020). 

Haastattelujen ulkopuolelle jäivät myös työodotuksiin yhteydessä olevaan työmotivaatioon 

liittyvät suorat kysymykset. Sivuan tutkimuksessani työssä jaksamista kysymällä 

haastateltavilta heidän kollegoidensa jaksamisen ongelmista yhdellä kysymyksellä, mutta 

keskityn muuten työn paineisiin. En huomioi erityisesti korona-ajan vaikutusta 

työntekijöiden odotuksiin ja työn paineisiin, sillä poikkeusaika ei ole merkittävästi 

vaikuttanut vakuutusyhtiöiden toimintaan ja talouteen (Finanssivalvonta 2020). 

Taustoitan tutkimustani ensin työodotusten muodostumisella ja niiden toteutumisen 

tärkeydellä. Tämän jälkeen siirryn milleniaalien työodotuksiin liittyvien aiempien 

tutkimustulosten läpikäyntiin sekä finanssialan toimintaympäristöön. Vakuutusyhtiön 

palvelutyön paineiden luvussa esittelen yleisesti palvelutyön muutoksia ja paineita sekä työn 

paineiden ja autonomian yhteyttä. Koska pelkästään vakuutusalaan liittyviä tutkimuksia on 

saatavilla niukasti, kirjoitan finanssialan työntekijöiden suhtautumisesta työn muutoksiin ja 

kerron Suomen vakuutusalasta ainoastaan yleistä tietoa. Taustoituksen jälkeen esittelen 

metodologiset valintani eli aineiston ja sen keruun sekä analyysitapani. Tulososiossa 

esittelen milleniaali-palveluneuvojien työodotukset ja niiden toteutumisen, työodotuksista 

tarkemmin autonomiaan liittyvien odotusten toteutumisen sekä miten haastateltavat 

kuvailevat odotuksiaan sukupolven kautta. Työodotusten jälkeen käsittelen erillisessä 

luvussa milleniaali-palveluneuvojien kokemia työn paineita eli kiireistä työtahtia ja työn 

tehostamiseen liittyviä muutoksia. Lopuksi vastaan tutkimuskysymyksiini ja pohdin 

haastattelujen perusteella ilmennyttä käsitystä haastateltavien työtyytyväisyydestä heidän 

odotustensa toteutumisen ja työn paineisiin suhtautumisensa perusteella. 
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2 TYÖODOTUKSET 
 

Työntekijän työodotuksiin vaikuttavat yksilölliset toiveet työltä sekä työtehtävien sisältö ja 

niissä tapahtuvat muutokset (Alasoini 2012, 104). Työodotusten muodostumiseen 

vaikuttavat yksilön aiempien kokemusten lisäksi häntä motivoivat tekijät (Herzberg ym. 

1993) sekä mahdollisesti sukupolvi. Tässä osiossa tarkastelen työodotusten muodostumista 

yksilön näkökulmasta sekä sukupolvikokemuksena. Selvitän toisessa alaluvussa aiempien 

tutkimusten ja teoriatiedon avulla erilaisten työodotusten toteutumisen vaikutusta 

työtyytyväisyyteen. 

 

2.1 Työodotusten muodostuminen 
 

Yksilölliset erot vaikuttavat arvioon psykologisesta sopimuksesta (Ryan & Deci 2000), 

minkä takia työntekijöiden asenteita työtä kohtaan on lähestytty viime vuosina tämän 

käsitteen kautta (Alasoini 2012; Saari 2014; Järvensivu 2014). Psykologinen sopimus on 

työntekijän ja työnantajan välinen sanaton sopimus, jonka perusteella työntekijä odottaa 

tiettyjä asioita työltään (Alasoini 2012, 104). Psykologinen sopimus perustuu työntekijän 

yksilöllisiin aiempiin kokemuksiin hänen velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan eli siitä, mitä 

hänen tulisi saada työnantajalta vastineeksi työpanoksestaan. Psykologisen sopimuksen on 

ajateltu rakentuvan vakaasta työsuhteesta ja siitä, että työnantajan taloudellinen 

menestyminen palkitsee myös työntekijää. (Alasoini 2012, 104–106.)  Työntekijälle kyetään 

kuitenkin yhä harvemmin tarjoamaan koko työuran mittaista työsuhdetta. Tästä syystä 

perinteisen psykologisen sopimuksen tilalle tarvitaan päivitetty työn sisältöä ja työntekijän 

kehittymismahdollisuuksia painottava sopimus, joka huomioi paremmin myös 

työntekijöiden yksilöllisyyden. (Pyöriä 2012, 19.) 

Työnantajan työllistävyyslupaus kuvaa uutta psykologista sopimusta vanhan 

työllisyyslupauksen sijaan (Alasoini 2012, 115). Sopimus on aiempaa yksilöllisempi ja 

tunnustaa työelämän epävarmuuden. Työntekijä odottaa työnantajan tarjoavan hänelle 

kiinnostavan työn ja mahdollisuuksia kehittää itseään, koska jatkuvasti omia taitoja 

kehittävä työ on työntekijälle paras turva työmarkkinoilla. Organisaation myös oletetaan 

mahdollistavan tuotteiden, palveluiden ja työyhteisön kehittämiseen osallistumisen, jolloin 

työnantajan menestyminen on entistä enemmän jokaisen työntekijän ansiota. (Julkunen 

2008, 66, Alasoini 2012, 115, 117.) Työnantaja ei kuitenkaan odota enää työntekijältä 
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perinteistä lojaaliutta, vaan hyödyllisyyden jatkuvaa osoittamista (Järvensivu 2010). 

Psykologinen sopimus perustuu silti yhä työpanoksen ja palkkioiden tasapainoon, olivat 

palkkiot sitten vaihdannallisia, kuten palkka ja lisät, tai relationaalisia palkkioita, kuten 

luottamus ja arvostus (Alasoini 2012; 100, 106). Työntekijä saattaa osoittaa 

tyytymättömyytensä sopimuksen toteutumattomuuteen, eli panoksensa ja saamansa 

palkkion kohtaamattomuuteen, panostamalla työhön vähemmän tai antamalla sille 

vähemmän merkitystä (Alasoini 2012, 117). 

Palkkiot voivat kasvattaa työntekijän sisäistä tai ulkoista motivaatiota. Sisäisesti 

motivoituneen työntekijän uskotaan olevan innostunut työstä itsessään, jolloin tyytyväisyys 

työn sisältöön ilmenee parempana hyvinvointina. Ulkoisesti motivoitunutta työntekijää 

motivoivat pääasiassa vaihdannalliset palkkiot, kuten raha. Vaihdannalliset palkkiot 

voivatkin heikentää sisäistä motivaatiota, koska työ saattaa tuntua jonkun muun ohjaamalta 

ja vain tulosta tavoittelevalta toiminnalta. (Ryan & Deci 2000.) Siinä missä toista motivoi 

työ itsessään, asiakkaan auttaminen, itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen sekä vastuun 

saaminen, toinen saattaa motivoitua palkasta, työn ulkopuolisista asioista ja työnlaatuun 

liittyvistä huomautuksista välttymisestä (Herzberg ym. 1993; 46–48, 50). On myös esitetty, 

että työntekijöihin vaikuttavat sekä sisäiset että ulkoiset motivaatiotekijät, ja nämä tekijät 

vaikuttaisivat jokaisen työmotivaatioon samalla tavalla iästä tai sosioekonomisesta asemasta 

huolimatta (Herzberg ym. 1993; 98, 114).  

Työodotuksia voi yksilöllisyyden lisäksi lähestyä sukupolven kautta. Työodotukset voivat 

muodostua tietylle sukupolvelle tyypillisiksi ominaisuuksiksi (Kultalahti & Viitala 2015; 

Deloitte 2018; Mellanen & Mellanen 2020). Sukupolvitutkimus perustuu ajatukselle 

tiettyinä vuosilukuina syntyneiden henkilöiden yhteisistä historiallisista, taloudellisista ja 

poliittisista kokemuksista sekä kulttuurista (Mannheim 1952, 290; Parry & Urwin 2011, 81, 

92). Käsite on ikäluokkaa laajempi, sillä yhteisellä kollektiivisella kokemuksella viitataan 

samanlaisiin taikka keskenään erilaisiin ryhmiin sekä teknologian kehittymiseen (Parry & 

Urwin 2011, 92–93; Järvensivu 2014, 19–20). Sukupolviajattelussa voidaan painottaa 

elämänkokemusten lisäksi samoihin aikoihin syntyneiden käsitteitä ja ajatuksia (Mannheim 

1952, 290) tai arvoja ja käyttäytymistä (Smola & Sutton 2002). Sukupolvelle voi muodostua 

yhteinen identiteetti, joka edustaa tietyn ikäisten maailmankuvaa (Mannheim 1952, 298), ja 

samalla mahdollisesti työodotusten muodostumista. 
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Työodotusten muodostumiseen vaikuttavat siis yksilöä motivoivat tekijät sekä hänen 

tulkintansa psykologisen sopimuksen toteutumisesta. Myös kulttuuriset ja sukupolveen 

liittyvät tekijät vaikuttavat odotusten muodostumiseen. Työntekijöiden odotuksia tulee 

muuttuneen työelämän myötä tarkastella päivitetyllä psykologisen sopimuksen teorialla. 

Työntekijöiden työlleen asettamat odotukset ovat nykyään laajempia ja yksilöllisempiä kuin 

vanhan psykologisen sopimuksen käsite sisältää. (Pyöriä 2012, 19.) Vanhan psykologisen 

sopimuksen ajatus työpanoksen ja palkkioiden kohtaamisesta pätee edelleen (Alasoini 2012, 

100), mutta eri motivaatiotekijöille voidaan antaa eri tavalla painoarvoa (Piha & Poussa 

2012; Kultalahti 2015; Sutela 2020a). Vanhemmissa teorioissa motivaatiotekijöiden 

ajateltiin vaikuttavan työtyytyväisyyteen kaikilla samalla tavalla (Herzberg 1993; 98, 114). 

 

2.2 Työodotusten toteutumisen vaikutukset työtyytyväisyyteen 
 

Tutkin vakuutusyhtiön palveluneuvojien työodotuksia, autonomiaa ja työn paineita, mutta 

tiedostan teemojen liittyvän laajempaan keskusteluun työtyytyväisyydestä. Työodotukset, 

autonomia ja työn paineet vaikuttavat kaikki työtyytyväisyyteen. Työtyytyväisyyden 

määrittely on koettu hankalaksi työhyvinvointiin liittyvien lähikäsitteiden takia, mutta 

tunnetuin määritelmä on Herzbergin kahden faktorin työtyytyväisyysteoria. Esittelen teorian 

pääpiirteet työtyytyväisyyden käsitteen takia, sillä haluan korostaa työodotusten tärkeyttä. 

Autonomia vaikuttaa useiden työodotusten toteutumiseen, minkä takia 

vaikutusmahdollisuudet korostuvat tässä osiossa. 

Työtyytyväisyydellä (job satisfaction) tarkoitetaan positiivista yksilöllistä kokemusta 

omasta työstä. Herzberg kokee työtyytyväisyyden ja työtyytymättömyyden eri asioiksi, 

joihin vaikuttavat sisäiset (motivation) ja ulkoiset (hygiene) tekijät. Hänen kahden faktorin 

työtyytyväisyysteoriansa mukaan sisäiset tekijät, kuten osa työodotuksista ja 

vaikutusmahdollisuudet, selittävät työtyytyväisyyttä. Nämä sisäiset tekijät eli 

motivaatiotekijät saavat toteutuessaan aikaan työtyytyväisyyden, mutta eivät vähentyessään 

työtyytymättömyyttä. Tyytyväisyys liittyy siis työn sisältöön, joka palkitsee ja kehittää.  

(Herzberg ym. 1993, 113–116.) Herzbergin teorian mukaisesti esimerkiksi autonomian 

lisääntyminen kasvattaisi työtyytyväisyyttä, mutta sen väheneminen ei saa aikaan 

työtyytymättömyyttä, vaan vähemmän tyytyväisyyttä. 
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Herzbergin mukaan työtyytymättömyys vähenee ulkoisia (hygiene) epäkohtia korjatessa. 

Ulkoisten tekijöiden ollessa huonolla tolalla, työtyytymättömyys kasvaa. Työtyytyväisyys 

ei kuitenkaan lisäänny ulkoisten tekijöiden kautta, vaan ulkoisten tekijöiden ollessa 

mallillaan, ne johtavat parhaimmillaan neutraaliin tilaan. Työtyytymättömyyteen vaikuttavia 

ulkoisia tekijöitä ovat työympäristö, palkka, työn suunnittelu ja työnjohto sekä sosiaaliset 

suhteet. (Herzberg ym. 1993, 113–116.) Tästä syystä työhönsä tyytymättömät eivät koe 

tilanteen johtuvan itse työstä, vaan huonoista järjestelyistä tai ikävästä ilmapiiristä (Herzberg 

ym. 1993, 113). Kiireinen työtahti voidaan siis ajatella tyytymättömyyteen vaikuttavaksi 

ulkoiseksi tekijäksi, jonka väheneminen ei kuitenkaan lisäisi työtyytyväisyyttä. Kiireen 

kokeminen saattaa kuitenkin lisätä tyytymättömyyttä työtä kohtaan. 

Tyytyväisyys työn sisältöön ja kehittymismahdollisuuksiin on todettu työtyytyväisyyden 

kannalta merkittävimmiksi tekijöiksi työolotutkimuksissa (Sutela ym. 2019, 321). 

Tyytymättömyys työtehtävien sisältöön ja kehitysmahdollisuuksiin 2,5-kertaisti niiden 

osuuden, jotka halusivat vaihtaa työpaikkaa verrattuna niihin, jotka olivat näihin asioihin 

erittäin tyytyväisiä (Sutela ym. 2019, 325). Vuoden 2020 työolotutkimuksen mukaan puolet 

milleniaali-sukupolveen kuuluvista palkansaajista oli kehittänyt taitojaan viimeisen vuoden 

aikana niin, että voisivat myöhemmin vaihtaa työtehtäviä (Keyriläinen 2021, 66). 

Iäkkäämmät palkansaajat taas opiskelevat työssä harvemmin ja osallistuvat vähemmän 

koulutuksiin kuin nuoremmat palkansaajat (Keyriläinen 2021, 67). Sukupolvi- tai ikäerojen 

lisäksi taitojen kehittämisessä on havaittu eroja koulutuksen perusteella. Etenkin 

korkeakoulutetut korostavat jatkuvaa kehittymistä. (Haikkola & Myllyniemi 2020, 49.) 

Työolot vaikuttavat työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen sekä organisaatioon 

sitoutumisen tasoon (Immonen & Sutela 2020). Immonen ja Sutela (2020) ovat todenneet 

vaikutus- ja kehittymismahdollisuuksien, työn intensiivisyyden ja sosiaalisen ympäristön 

vaikuttavan työtyytyväisyyteen ja organisaatioon sitoutumiseen enemmän kuin 

työympäristön fyysiset tekijät tai työaikajoustot. Työoloihin vaikuttavat myös työpaikan 

hyvä ilmapiiri ja mahdollisuus vaikuttaa työkaverien valintaan, sillä ne lisäävät työssä 

viihtymistä ja työtyytyväisyyttä (Sutela ym. 2019, 45). Työntekijöiden työtyytyväisyyden, 

motivaation ja sitoutumisen kannalta esimiehellä on suuri rooli (Otala 2003, 47). Hyvä ja 

osaava esimies on kaikkien palkansaajien odotus (Sutela 2020a). Hyvän esimiehen 

määritelmä on vuosien varrella muuttunut, mutta hyvällä johdolla viitataan 2020-luvulla 

valmentavaan johtamiseen (Piispa 2018, 87–88) ja vaikutusmahdollisuuksien antamiseen 
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(Otala 2003, 47). Suomalaisten palkansaajien kokemus siitä, että esimiehet kannustavat 

työntekijöitä kokeilemaan uusia asioita, onkin selvästi kasvanut (Keyriläinen 2021; 43, 50). 

Autonomian voidaan katsoa lukeutuvan työodotuksiin. Tarkoitan työntekijän autonomialla 

vapautta tehdä itsenäisiä päätöksiä tai mahdollisuutta vaikuttaa työn suunnitteluun, 

päätöksentekoon, aikatauluihin ja työprosesseihin (Karasek 1979, 289–290; Blom ym. 2001, 

140; Green 2006, 98) kuten työtahtiin, työtehtäviin, työnjakoon ja työskentelypaikkaan 

(Lyly-Yrjänäinen 2019; 67). Autonomia tarkoittaa aikataulujen ja tehtävien päättämisen 

(Hackman & Oldham 1976, 258–259; Karasek 1979, 289–290) lisäksi asioiden hoitamisen 

ja suoritustavan kontrollia (Karasek 1979, 289–290). Autonomia vaikuttaa työntekijän 

motivaatioon, hyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja organisaatiositoutumiseen (Hackman & 

Oldham 1976; Karasek 1979; Green 2006, 96—97; Lyly-Yrjänäinen 2019, 67; Sutela ym. 

2019, 325) sekä muiden työhön liittyvien odotusten muodostumiseen. Työtyytyväisyyden 

on todettu kasvavan autonomian lisääntymisen myötä ja vähenevän autonomian 

heikentyessä. Työn paineiden kuormittavuus ja työhön kyllästymisen todennäköisyys 

vähenevät vaikutusmahdollisuuksien kasvamisen myötä, kun taas etenkin vähäinen 

autonomia yhdistettynä lisääntyneisiin paineisiin lisää työtyytymättömyyttä. (Green 2006, 

12, 96–97; Lyly-Yrjänäinen 2019, 67.) Kuitenkin myös liiallinen autonomia on yhteydessä 

työtyytyväisyyden laskemiseen työn kuormittavuuden ja kiireen kautta (Blom & Hautaniemi 

2009, 12). 

Työtyytyväisyyteen on todettu vaikuttavan autonomian osalta eniten mahdollisuus vaikuttaa 

oman työnsä tekemiseen. Tällaisia ovat työmenetelmiin, työmäärään sekä 

suorittamisjärjestykseen ja -nopeuteen vaikuttaminen. (Sutela ym. 2019; 81, 83.) Työstä 

myös suoriudutaan paremmin, kun omia työtehtäviä ja -aikatauluja saa suunnitella. (Green 

2006, 96—97; Lyly-Yrjänäinen 2019, 67). Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön 

tasapainottaa työn vaativuutta (Sutela ym. 2019, 113), ja työn rasituksen kuormittavuus sekä 

työhön kyllästymisen todennäköisyys vähenevät vaikutusmahdollisuuksien kasvamisen 

myötä (Lyly-Yrjänäinen 2019, 67).  

Vaikutusmahdollisuudet vaikuttavat siis myös työn vaihtelevuuteen. Työn vaihtelevuus taas 

vaikuttaa työtyytyväisyyteen. Julkunen (2008, 89) huomasi, että teollisuustyöntekijöillä 

työnkierto vähentää työn yksitoikkoisuutta ja yksipuolista kuormitusta. Mahdollisuus 

säädellä omaa työtahtia tai tehdä pidempiä työvaiheita vähentää toiston ja rutiinin 

aiheuttamaa kuormitusta. Kun työ oli vähemmän turhauttavaa eli sisälsi vaihtelua, 
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merkityksellisiä tehtäviä sekä oli yksilöllistä ja siitä sai palautteen, työmotivaatio kasvoi ja 

työ koettiin mielekkääksi. (Julkunen 2008, 89.)  

Vaikutusmahdollisuudet lisäävät viihtymisen kautta työhön sitoutumista. Esimerkiksi 

etätyötä tehdessä työn autonomia on suurimmillaan (Blom ym. 2001), ja tämän vapauden on 

todettu näkyvän myös organisaatiositoutumisessa (Morrell ym. 2018, 4–5).  

Vaikutusmahdollisuuksiinsa tyytymättömät työntekijät ovat Työolotutkimuksen mukaan 

vaihtamassa työpaikkaansa kaksi kertaa todennäköisemmin kuin tilanteeseensa erittäin 

tyytyväiset. (Sutela ym. 2019; 81, 83, 325.) Autonomiaa pidetäänkin psykologisena 

perustarpeena, jonka täyttyminen on edellytys toimintakyvylle (Karkkola 2020, 7). 

Kehittävässä työssä ja menestyvissä yrityksissä työntekijöillä on vaikutusmahdollisuuksia, 

jolloin he myös todennäköisemmin viihtyvät työssään ja ovat tehokkaita (Julkunen 2008, 

91; Blom & Hautaniemi 2009, 206; Sutela ym. 2019 81, 83). Autonomia vahvistaa 

ammatillista identiteettiä (Julkunen 2008, 166–167) ja tulosten koetaan riippuvan omasta 

toiminnasta, kun työnteossa saa käyttää omaa harkintaa ja vapautta (Hackman & Oldham, 

1976, 258).  

Iän tiedetään olevan yhteydessä työtyytyväisyyteen. Pöyhösen (1987, 132—133) mukaan 

työtyytymättömyys vähenee iän myötä, koska työhön on sopeuduttu eikä epämiellyttäviä 

tunteita enää mietitä. Työolotutkimuksen mukaan iällä ei ole kuitenkaan todettu olevan 

vaikutusta työtehtävien sisältöä kohtaan osoitetun tyytyväisyyden kanssa (Sutela ym. 2019, 

318). Tutkimuksia eri sukupolvien välisestä työtyytyväisyydestä on myös tehty (Kowske 

ym. 2010; Deloitte 2020). Kowsken ym. (2010) tutkimuksessa tyytyväisyys työn sisältöön 

ja palkkaan ei vaihtele sukupolvittain, mutta milleniaaleilla on positiivisempi asenne 

työelämää kohtaan kuin vanhemmilla sukupolvilla, minkä takia he ovat myös 

tyytyväisempiä työhönsä. Myöhemmin toteutetun Deloiten (2020, 47) 

milleniaalitutkimuksen mukaan taas milleniaalit eivät ole tyytyväisiä työhönsä. Esittelen 

seuraavaksi, mitä milleniaalien on aiempien tutkimustulosten mukaan todettu odottavan 

työltään. 
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3 MILLENIAALIEN TYÖODOTUKSET 
 

Suurin osa milleniaalitutkimuksista perustuu opiskelijoiden tutkimiseen työelämässä olevien 

milleniaalien sijaan (Kultalahti & Viitala 2015). Viimeisen kymmenen vuoden aikana 

milleniaalien työodotuksia ja arvoja on kuitenkin lähestytty myös työelämässä olevien 

milleniaalien organisaatioon sitoutumisen ja heidän johtamisensa kautta (Alasoini 2012; 

Kultalahti 2015; Pyöriä & Ojala 2016; Deloitte 2020; Mellanen & Mellanen 2020).    

Tutkimuksista on löydetty milleniaaleille yhteisiä ominaisuuksia, mutta tulokset ovat 

ristiriitaisia erityisesti sen suhteen, ovatko he työntekijöinä erilaisia kuin heitä vanhemmat 

sukupolvet ovat olleet saman ikäisinä ja ovatko yhteiskunnalliset muutokset vaikuttaneet 

kaikkiin sukupolviin samalla tavalla (Parry & Urwin 2011, 93). Tässä osiossa kerron 

tarkemmin, miten määrittelen tutkimuksessani milleniaalit ja miten heidät on aiemmissa 

tutkimuksissa määritelty. Esittelen tämän jälkeen aiempien tutkimustulosten kautta, 

minkälaisia työodotuksia milleniaaleilla on todettu olevan, miten heidän on ajateltu 

arvottavan työtä ja vapaa-aikaa sekä miten tutkimuksista on noussut myös yksilöllisyyttä 

painottavia tuloksia sukupolvikokemuksen ohella. 

 

3.1 Milleniaalin määritelmä 
 

Milleniaaleilla ei ole virallista määritelmää ja nimitykseen mukaan luettavista tarkoista 

syntymävuosista on monta tulkintaa (Kultalahti 2015, 9). Tieteellisistä tutkimuksista löytyy 

kuitenkin myös yhtenäisiä linjauksia ja määritelmiä vain muutaman vuoden eroavaisuudella. 

Henkilöstöjohtamista ja työn tulevaisuutta 119 maassa käsittelevissä Deloiten tutkimuksissa 

milleniaaleiksi luokitellaan vuosina 1983–1994 syntyneet (Deloitte 2020). Suomessa taas on 

viime vuosina kutsuttu Yhdysvaltojen ja Euroopan yleisimmän käytänteen tavoin vuonna 

1979 tai 1980 ja vuoden 1995 välillä syntyneitä Y-sukupolven edustajia (Kultalahti 2015; 

Pyöriä 2013; Pyöriä, Ojala, Saari & Järvinen 2017), joten käsitän tutkimuksessani 

milleniaalit tämän määritelmän mukaisesti vuosina 1980–1995 syntyneiksi. 

Ero vuosiluvuissa on hyvä huomioida milleniaalitutkimuksia tarkastellessa. Milleniaalien 

mieltäminen digitalisaation ajan sukupolveksi on aiheuttanut sen, että milleniaaleiksi 

saatetaan määritellä myös Y-sukupolvea nuoremmat henkilöt. Joissakin tutkimuksissa 

milleniaalit ovat sekä Y-sukupolven että vuoden 1995 jälkeen syntyneiden Z-sukupolven 
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edustajia. Esimerkiksi Pyöriä ym. (2017) rajasivat milleniaaleja koskevan tutkimuksensa 

laajemmin kaikkiin 2010-luvun aikana työelämässä oleviin uusiin tulokkaisiin eli 15–29-

vuotiaisiin. Tutkimuksessa mielletään siis 2002 vuonna syntyneet myös milleniaaleiksi. 

Oletan tämän johtuvan siitä, että tutkimuksen työntekijöiden sukupolvijaottelussa 

nuorimpaan luokkaan olisi kuulunut vain muutama työssä käyvä nuori, joten ei ollut järkevää 

luoda diginatiiveista kahta eri ryhmää. Myös Smola & Sutton (2002) käyttivät melkein 

kaksikymmentä vuotta sitten milleniaaleista määritelmää 1982–2004 syntyneet eli Y- ja Z-

sukupolven edustajat. Z-sukupolvea kuitenkin pidetään pääasiassa eri sukupolvena kuin Y-

sukupolven milleniaaleja. Suppeammille ja laajemmille määritelmille yhteistä on kuitenkin 

se, että kaikkien määritelmien mukaiset milleniaalit ovat kasvaneet digitalisaation ja 

tietoyhteiskunnan kehityksen keskellä ja kouluttautuneet aiempia sukupolvia korkeammin 

(Pyöriä 2013). 

Milleniaalien määritelmää enemmän eriäviä näkemyksiä on siitä, eroavatko milleniaalit 

arvoiltaan ja odotuksiltaan aiemmista sukupolvista. Sukupolvia on aina vertailtu toisiinsa ja 

niiden väliltä on yritetty löytää eroavaisuuksia. Nuoremmassa sukupolvessa pelätään olevan 

joitain uusia negatiivisia ominaisuuksia, joita vanhemmilla sukupolvilla ei ole ollut 

(Tuppurainen 2010). Näin ajattelivat 1946–1964 vuosina syntyneet suuret ikäluokat ns. baby 

boomerit jo 1965 vuoden jälkeen syntyneestä X-sukupolvesta eli Y-sukupolven edeltäjistä 

(Kultalahti 2015). Etenkin työntekijöinä milleniaalien saatetaan olettaa olevan erilaisia kuin 

aiempien sukupolvien edustajat ovat saman ikäisinä olleet. Iän ja ajankohdan vaikutukset 

huomioivia eri sukupolvien nuoria vertailevia tutkimuksia on saatavilla niukasti, vaikka 

nuorten työasenteista esitetään voimakkaitakin väitteitä (Kowske ym. 2010; Parry & Urwin 

2011, 82; Pyöriä & Ojala 2016, 32). 

 

3.2 Aiempia tutkimuksia milleniaalien työodotuksista 
 

Vuoden 2019 nuorisobarometrissä milleniaalien työodotusten todettiin olevan osin erilaisia 

kuin aiempien sukupolvien. Työhön suhtautumiseen, kuten työmoraalia ja -orientaatiota, 

koskevaan nuorisobarometrin puhelinhaastatteluun osallistui 1 907 15–29-vuotiasta nuorta, 

joista päätoimisia työntekijöitä oli 38 prosenttia ja 12 prosenttia sivutoimisia. Puolet 

osallistujista oli opiskelijoita. Tulosten mukaan milleniaalit haluavat merkityksellisen työn, 

joka on mielekästä, edustaa omia arvoja sekä mahdollistaa autonomian ja itsensä 
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toteuttamisen. (Haikkola & Myllyniemi 2020; 5, 17, 11–12, 20.) Nuorisobarometri sisältää 

pääasiassa nuoria, jotka jäävät käyttämäni milleniaali-määritelmän ulkopuolelle. Nuorten 

työasenteita tutkinut Titta Tuohinen uskoi kuitenkin myös jo vuonna 2010, että nuorten 

työntekijöiden arvot eivät painottuneet enää kulttuuriin ja sosiaaliseen ympäristöön samalla 

tavalla kuin vanhemmilla työntekijöillä, vaan milleniaalit arvostavat työn mielekkyyttä, 

mukavia työkavereita ja itsensä toteuttamista (Tuohinen 2010, 34). 

Piha ja Poussa (2012) selvittivät, mitä Y-sukupolveen kuuluvat Aalto-yliopiston opiskelijat 

haluavat työltään ja mikä heitä motivoi. Opiskelijoista ne, jotka tekivät töitä, työskentelivät 

yhdeksän eri yrityksen tehtävissä (Piha & Poussa 2012, 10). Tutkimuksen mukaan 

milleniaalien työn tulee olla kiinnostavaa ja mukavaa, riittävän haastavaa ja kehittävää sekä 

merkityksellistä. Mielekkyyden todetaan olevan työn merkittävin motivaatiotekijä. Työn 

kiinnostavuus on milleniaaleille jopa työaikoja tärkeämpää ja organisaatioon kaikista 

sitouttavin tekijä. Työtehtävien odotetaan myös olevan selkeästi määriteltyjä, joka päivä 

riittävän haastavia tyydytyksen kokemusten saamiseksi, ja tulosten pitäisi olla 

konkreettisesti havaittavissa. (Piha & Poussa 2012; 22, 43–44, 72, 74, 91.) Elämänvaihe ja 

työkokemus vaikuttavat kuitenkin työodotuksiin, joten on tärkeää tutkia näitä edellä 

mainittuja kohderyhmiä varttuneempiakin milleniaaleja. 

Työn mielekkyyttä ja työssä viihtymistä on pidetty myös yli 25-vuotiaita milleniaaleja 

koskevissa tutkimuksissa heidän tärkeimpinä työodotuksinaan (Ilmarinen, Lähteenmäki & 

Huuhtanen 2003, 31; Kultalahti 2015; Deloitte 2018). Susanna Kultalahti (2015) on 

väitöskirjassaan tutkinut työikäisten vuosina 1979–1995 syntyneiden milleniaalien 

näkemyksiä mielekkäästä työstä. Hänen tulostensa mukaan Facebookin kautta tavoitetut 252 

milleniaalia motivoituvat työssään sisäisistä tekijöistä ulkoisten sijaan. Milleniaalit 

arvostavat hyvää työilmapiiriä, jossa jokaista tuetaan yksilönä. Työn mielekkääksi 

kokemiseen vaikuttivat myös oikeudenmukainen ja palautteen antoa painottava johtaminen, 

työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet. Ulkoisiin 

motivaatiotekijöihin luokiteltava palkka mainittiin vain muutaman kerran. (Kultalahti 2015; 

149–150, 237.) Viihtyisä ja kannustava ilmapiiri on milleniaaleille tärkeässä asemassa työn 

mielekkyyden kannalta (Piha & Poussa 2012, 74–75; Kultalahti 2015, 237), koska 

milleniaalit sitoutuvat esisijaisesti työkavereihinsa eivätkä organisaatioon (Piha & Poussa 

2012, 82–83). Myös Alasoini (2012, 108), joka sivusi Y-sukupolven luonteenpiirteitä 

tutkiessaan suomalaisen työelämän muutostrendejä, totesi Y-sukupolvelle olevan erityisen 

tärkeää mukava ja kiinnostava työ. 
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Milleniaalien kokemaan työn mielekkyyteen vaikuttavat uuden oppiminen ja muutokset 

(Kultalahti 2015, 237). Kehittymisenhalun on todettu olevan ominainen piirre milleniaaleille 

(Piha & Poussa 2012, 83; Pyöriä, Saari, Ojala & Siponen 2013; Kultalahti & Viitala 2015, 

108), ja heidän koetaan haluavan todistaa pätevyyttään jatkuvalla oppimisella ja 

kehittymisellä (Kultalahti 2015, 150). Sutelan (2020a) mukaan myös työolotutkimukseen 

osallistuneet 25–34-vuotiaat arvostavat erityisesti työssä kehittymistä. Atte ja Karoliina 

Mellanen (2020) haastattelivat 1 317 vuosina 1980–2000 syntynyttä milleniaalia työhön ja 

johtamiseen liittyvistä odotuksista. Heidän mukaansa jatkuvien uusien haasteiden ja 

osaamisen syventämisen toiveen takia milleniaalien ajatellaan vaativan vaihtelua 

työtehtäviinsä vähintään muutaman vuoden välein. Mellaset toteavat milleniaalien olevan 

kunnianhimoisia ja odottavan siksi paljon työuraltaan. (Mellanen & Mellanen 2020.)  

Milleniaalien uskotaan haastavan henkilöstöjohtamisen uusien johtajaan kohdistettujen 

odotustensa takia (Ahonen ym. 2010; Alasoini 2012). Milleniaalien uskotaan kulttuurista 

riippumatta arvostavan työnantajassaan palautteen antoa, vuorovaikutuksellisuutta, reilua 

kohtelua ja molemminpuolista joustavuutta (Alasoini 2012, 28, 98–99; Cogin 2012; Pyöriä 

ym. 2013). Milleniaalit toivovat johtajien myös kuuntelevan heidän ideoitaan ja kohtelevan 

kaikkia tasa-arvoisesti. Esimies nähdäänkin perinteisen pomon sijaan ennen kaikkea 

tärkeänä palautetta antavana valmentajana, joka auttaa nykyisissä työtehtävissä sekä 

yksilöllisen työuran luomisessa. (Ahonen, Hussi & Pirinen 2010, 24; Kultalahti 2015, 150, 

237.) Vaikka milleniaalit eivät näe esimiestä auktoriteettina, vaan lähes tasavertaisena 

työkaverina (Piha & Poussa 2012, 132; Mellanen & Mellanen 2020), johtajan tulee kuitenkin 

kantaa vastuuta ja olla alan osaaja (Piha & Poussa 2012, 132).  

Milleniaalien uskotaan odottavan työltään autonomiaa (Ahonen, Hussi & Pirinen 2010, 24; 

Alasoini 2012, 109; Kultalahti 2015, 150; Haikkola & Myllyniemi 2020, 20) ja he ovat 

tottuneet siihen, että he saavat vaikuttaa (Ahonen ym. 2010, 24). Milleniaalien on todettu 

haluavan vaikuttaa työaikoihinsa ja -paikkaansa, minkä takia he odottavat työnantajaltaan 

joustavuutta (Kultalahti 2015, 150). Milleniaalit haluavat vaikuttaa myös työkulttuuriin ja 

toimintatapoihin (Ahonen, Hussi & Pirinen 2010, 24). Heidän on huomattu haluavan 

osallistua työpaikan innovointeihin (Alasoini 2012). 

Työn merkitykselliseksi kokeminen vaatii innostavia päämääriä ja vaikutusmahdollisuuksia 

(Alasoini 2012, 109). Kun työssä on autonomiaa ja työn tarkoitus koetaan tärkeäksi, työstä 

tulee merkityksellistä ja motivoivaa (Piha & Poussa 2012, 72). Merkityksellinen työ tuottaa 
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onnistumisen kokemuksia, konkreettisia tuloksia itselle ja yritykselle sekä kehittää jotain 

uutta. Merkityksellinen työ, joka myös vastuun saamisen kautta lisääntyy, on tutkimusten 

mukaan milleniaaleille palkkaa tärkeämpää. (Piha & Poussa 2012; 33, 70–71, 73.) Rahan 

tienaaminen ja velvollisuus tehdä työtä ovat milleniaaleille toissijaisia suhteessa työn 

mielekkyyteen (Haikkola & Myllyniemi 2020, 5). Twenge (2010) on tosin esittänyt 

milleniaalien arvostavan ulkoisia motivaatiotekijöitä, kuten suurempaa palkkaa, enemmän 

kuin boomerit, mutta vähemmän kuin edeltäjänsä X-sukupolvi. Työhön kohdistetut 

odotukset ja sille annetut merkitykset ovat kuitenkin muuttuneet eivätkä nuoret arvosta työtä 

enää velvollisuuden tunnon, vaan itsensä toteuttamisen, onnistumisen kokemusten ja 

mielenkiinnonkohteiden takia (Tuohinen 2010, 40–41; Pyöriä & Ojala 2016, 37). Alasoinin 

(2012, 108) mukaan milleniaalit pohtivat työn merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä entistä 

enemmän.  

 

3.3 Työn ja vapaa-ajan merkitys milleniaaleille 
 

Parempaan asemaan eteneminen on 25–34-vuotiaille tärkeämpää kuin palkansaajille 

keskimäärin (Sutela 2020a) ja urakehitys motivoi milleniaaleja (Kultalahti 2015, 237). 

Milleniaalit eivät välttämättä suunnittele urakehitystä pelkästään uralla etenemisen kautta, 

vaan työn sisällön merkityksen takia (Piha & Poussa 2012, 90). Milleniaalien kohdalla on 

kiinnitetty eri tavalla huomiota uralla etenemiseen, sillä etenemismahdollisuuksien 

tavoittelu saattaa näkyä organisaatioon sitoutumattomuutena (Piispa 2018, 96). Eri alojen ja 

saman yrityksen eri tehtävien kokeilu kiinnostaa milleniaaleja ja jos työnantaja ei tarjoa 

tähän mahdollisuutta, työntekijä joutuu vaihtamaan työnantajaa uusien tehtävien perässä 

(Piha & Poussa 2012, 74). Alan ja työpaikan vaihtaminen näkyy etenkin alle 30-vuotiailla 

naisilla (Pyöriä ym. 2017, 9). Tämä ei kuitenkaan johdu työpaikan heikosta arvostamisesta, 

sitoutumishaluttomuudesta (Pyöriä ym. 2013; Pyöriä & Ojala 2016, 37) eikä 

epälojaaliudesta (Mellanen & Mellanen), vaan ennemminkin nuorille tyypillisestä oman 

paikan etsimisestä. Työuraa ei silti lähtökohtaisesti suunnitella enää vain yhteen 

organisaatioon (Vesterinen 2011, 120; Mellanen & Mellanen 2020), mikä johtuu 

yksilöllisten valintojen lisäksi työelämän epävakaudesta. Itsensä kehittämistä, 

vaikutusmahdollisuuksia ja työn merkityksellisyyttä myös arvostetaan enemmän kuin 

yhteen työnantajaan sitoutumista (Piha & Poussa 2012; Ilmarinen, Lähteenmäki & 

Huuhtanen 2003, 31; Kultalahti 2015; Deloitte 2018).  
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Joidenkin tutkimusten mukaan milleniaalit arvostavat työtä jopa aiempia sukupolvia 

enemmän (Twenge 2010; Pyöriä & Ojala 2016; Haikkola & Myllyniemi 2020, 5) tai ainakin 

yhtä paljon kuin vanhemmat sukupolvet ovat saman ikäisinä arvostaneet (Pyöriä 2013). 

Pyöriän (2013) tutkimuksessa vuosina 1980–1993 syntyneet milleniaalit arvostivat 

työntekoa yhtä paljon kuin aiemmatkin sukupolvet eivätkä olleet kärsimättömiä tai 

vaihtaneet työpaikkaa sen useammin kuin nuoret yleisesti etsiessään omia työtehtäviään.  

Pyöriä ja Ojala (2016, 33) taas tutkivat Y-sukupolven, 1990-luvulla aikuistuneen X-

sukupolven sekä 1980-luvun nuorten työn arvostusta 15–29-vuotiaina vuosien 1984–2013 

väliseltä ajalta. He totesivat, että taloudellisesti huonoina aikoina työtä arvostetaan enemmän 

ja hyvinä aikoina vähemmän, mutta muuten sukupolvien välillä ei ole eroa työn 

arvostuksessa. (Pyöriä & Ojala 2016, 34–35.) Nuoret ovat aina arvostaneet työtä vähemmän 

kuin vanhemmat ikäluokat, mutta milleniaalien kohdalla tämä iästä johtuva ero on jopa 

hieman kaventunut kouluttautumisen ja vapaa-ajan harrastusten lisääntymisestä huolimatta 

(Pyöriä ym. 2013, 208–209; Myllyniemi 2014, 66; Pyöriä & Ojala 2016; 35, 37).  

Perhettä ja vapaa-aikaa arvostetaan nuorten keskuudessa koko ajan enemmän, mutta niiden 

merkitys on kasvanut kaikissa sukupolvissa (Tuohinen 2010, 40–41; Pyöriä & Ojala 2016, 

37; Pyöriä ym. 2017, 1). Twengen (2010) mukaan milleniaalit arvostavat rauhallisemmalla 

tahdilla työskentelyä ja vapaa-aikaa kuitenkin enemmän kuin baby boomerit saman ikäisinä. 

Milleniaaleille sopivan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen mahdollistamista onkin 

pidetty yhtenä parhaiten organisaatioon sitouttavana tekijänä (Smola & Sutton 2002; 

Tuohinen 2010, 34; Twenge 2010; Vesterinen, 2011, 120; Morrell ym. 2018, 4–5) ja palkkaa 

tärkeämpänä asiana (Cogin 2012; Piha & Poussa 2012, 73; Kultalahti 2015, 150, 171; 

Deloitte 2020, 65). Työ ei saa viedä liikaa aikaa milleniaalien vapaa-ajasta (Piha & Poussa, 

2012, 91). Työn ja vapaa-ajan häilyvää rajaa ei kuitenkaan pidetä aina negatiivisena asiana, 

koska työhön ollaan tyytyväisiä sen sisällön ollessa mielekästä (Haikkola & Myllyniemi 

2020; 5, 90). Työ saatetaan kokea ikään kuin harrastuksena eli mahdollisuutena tehdä jotain 

mukavaa, josta lisäksi maksetaan (Piha & Poussa, 2012, 91).  

 

3.4 Milleniaalien tutkiminen yksilöinä 
 

Työarvojen ei uskota muuttuvan iän myötä, mutta ne ovat eri sukupolvilla erilaisia (Cogin 

2012). Vaikka milleniaaleilla on työntekijöinä sukupolvelleen tyypillisiä ominaisuuksia, he 
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ovat yksilöitä (Alasoini 2012, 104, Deloitte 2020). Milleniaalien uskotaan olevan arvoiltaan 

jopa vanhempia ikäpolvia yksilöllisempiä ja jatkossa myös keskenään työntekijöinä entistä 

yksilöllisempiä odotustensa suhteen (Tuohinen 2010, 34; Piha & Poussa 2012, 91). 

Kultalahden (2015) mukaan milleniaalit kokevat mielekkääksi hyvän työilmapiirin, jossa 

jokaista työntekijää tuetaan yksilönä (Kultalahti 2015) ja työnantajan halutaan huomioivan 

tämän kaikessa päätöksenteossa, esimerkiksi työajan suhteen (Alasoini 2012, 114; Kultalahti 

2015). Alasoinin (2012) mukaan milleniaalit haluavat myös yhä yksilöllisempiä ratkaisuja 

työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.  

Kaikista Deloitte Global Human Capital Trends -tutkimuksen 9 000 milleniaalista 59 

prosenttia uskoo sukupolvien välisten erojen kasvavan työodotusten osalta, mutta tutkijat 

uskovat päinvastoin työelämän joustavuuden, sitoutumisen tason ja 

etenemismahdollisuuksien takia. Mitä enemmän eri sukupolvien työodotuksia tutkitaan, sitä 

samankaltaisemmiksi ne osoittautuvat. Työn merkityksellisyys, oman asiantuntijuuden 

kehittäminen ja hyvä johto ovat kaikkien työodotuksia eivätkä vain milleniaalien. (Deloitte 

Global Human Capital Trends 2020, 46–47.) Deloiten tutkimusten mukaan hyvä esimiestyö 

ja luottamus johtoon on milleniaaleille tärkeää, mutta kaikkien sukupolvien edustajat 

haluavat jakaa työnantajansa kanssa samanlaiset arvot ja saada joustavan työajan (Deloitte 

2018, 2020).  Jokainen haluaa tulla kuulluksi ikään ja sukupolveen katsomatta, kokea 

olevansa tarpeellinen ja kunnioitettu sekä saada oikeudenmukainen korvaus työstään. Myös 

joustot koetaan tärkeiksi Y-sukupolven ja perheellisten lisäksi myös iäkkäämmillä 

työntekijöillä (Alasoini 2012, 114).  

Deal, Altman ja Rogelberg (2010, 197–198) tutkivat eri sukupolvien työkäyttäymistä ja 

totesivat milleniaalien käyttäytymiseen vaikuttavan ennemmin elämänvaihe, taloudellinen 

tilanne ja ympäristötekijät kuin sukupolvi.  Ilmarinen, Lähteenmäki & Huuhtanen (2003, 

66–67) taas totesivat tutkimuksessaan, että myös milleniaaleja vanhemman X-sukupolven 

nuoret sekä ikääntyneet ovat korostaneet työn mielekkyyden merkitystä. Suvaitsevaisuus ja 

teknologian käyttö erottavat sukupolvia, mutta milleniaalitkaan eivät ole keskenään 

samanlaisia edes näiltä osin (Deal ym. 2010, 197–198). Tästä syystä yksilöllisiä odotuksia 

pitäisi kuunnella enemmän työpaikoilla (Deloitte 2020, 47). 

Milleniaaleja koskevissa tutkimuksissa heidän tärkeimpinä työodotuksinaan on siis pidetty 

työn mielekkyyttä ja työssä viihtymistä (Ilmarinen, Lähteenmäki & Huuhtanen 2003, 31; 

Kultalahti 2015; Deloitte 2018) sekä kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksia (Ahonen, Hussi 
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& Pirinen 2010, 24; Alasoini 2012, 109; Piha & Poussa 2012, 83; Pyöriä ym. 2013; 

Kultalahti 2015, 150; Haikkola & Myllyniemi 2020, 20; Sutela 2020a) Myös 

merkityksellinen työ ja urakehitys motivoivat milleniaaleja (Piha & Poussa 2012, 90; 

Kultalahti 2015, 237), ja heillä uskotaan olevan aiempiin sukupolviin verrattuna erilaisia 

odotuksia työilmapiiriltä ja johtamistyyliltä (Alasoini 2012; Kultalahti & Viitala 2015, 104; 

Mellanen & Mellanen 2020) sekä autonomian tarpeelta (Ahonen, Hussi & Pirinen 2010, 24; 

Alasoini 2012, 109; Kultalahti 2015, 150; Haikkola & Myllyniemi 2020, 20).  

Kun itsensä toteuttamisen mahdollisuudet alkoivat lisääntyä ja työn sisällöltä alettiin vaatia 

enemmän, nuoren sukupolven työhön sitoutumisen pelättiin heikkenevän (Tuppurainen 

2010). Useiden tutkimusten mukaan milleniaalien työorientaatio ei ole kuitenkaan 

vähentynyt aiempiin sukupolviin verrattuna (Pyöriä 2013; Pyöriä ja Ojala 2016, 37; Deloitte 

2020, 46). Jos työtä kuitenkin ajattelee vain tienaamisen kautta, sitä halutaan tehdä 

vähemmän ja muihin elämän osa-alueisiin panostaa enemmän (Piha & Poussa 2012, 69). 

Työntekijöiden työlleen asettamat odotukset ovat nykyään laajempia ja yksilöllisempiä kuin 

vanhan psykologisen sopimuksen käsite sisältää. (Pyöriä 2012, 19). Työn sisällön uskotaan 

olevan milleniaaleille myös palkkaa tärkeämpää (Vesterinen, 2011, 120; Pyöriä & Ojala 

2016; Haikkola & Myllyniemi 2020, 5; Deloitte 2020, 65), ja milleniaalit arvostavat paljon 

sekä työtä että vapaa-aikaa (Pyöriä & Ojala 2016; Haikkola & Myllyniemi 2020, 5). Koska 

milleniaalien työodotusten ajatellaan olevan keskenään samanlaisia tai vaihtoehtoisesti 

entistä yksilöllisempiä eivätkä milleniaalit ole tyytyväisiä työhönsä, aihetta on tärkeää tutkia 

lisää eri konteksteissa.  
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4 VAKUUTUSYHTIÖN PALVELUTYÖN PAINEET 

 

Rahoitus- ja vakuutusalan tuottavuus kasvoi 1990-luvun lopulla työntekijöiden 

vähentämisen ja digitalisaation takia, mutta sen jälkeen finanssialan tuottavuus ei ole 

kasvanut 1998–2014 vuosian välillä juurikaan teknologian kehittymisestä huolimatta. 

Finanssialan yritykset pyrkivät tällä hetkellä tuottavuuden kasvuun alan sisäisellä kilpailulla. 

Ne kilpailevat tuotteiden, henkilöstön osaamisen ja toimintatapojen jatkuvalla kehittämisellä 

sekä vastaamalla asiakkaiden digitaalisten palvelujen vaatimuksiin. (Rajander-Juusti 2015, 

42–43.) Työntekijöiden on sopeuduttava teknologian kehittymisen tuomiin muutoksiin sekä 

kehitettävä jatkuvasti osaamistaan. Finanssialan muutoksista huolimatta vakuutusyhtiön 

työntekijöistä on tehty vain muutamia tutkimuksia (Parkatti & Tammelin 2020) 

opinnäytetöiden lisäksi, joten pelkästään vakuutusalaan kohdistuvaa tutkimustietoa on 

niukasti saatavilla. 

Vakuutusyhtiön palveluneuvojien voidaan katsoa lukeutuvan asiakaspalvelutyöntekijöihin 

tai toimistotyöntekijöihin (Sutela ym. 2019, 374), minkä takia tarkastelen tässä osiossa ensin 

palvelutyön muutoksia ja paineita. Kerron myös työn paineiden ja autonomian yhteydestä. 

Tämän jälkeen kirjoitan tutkimustulosten kautta finanssialan, pääasiassa pankkien, 

työntekijöiden suhtautumisesta työn muutoksiin sekä esittelen suomalaista vakuutusalaa.  

 

4.1 Palvelutyön muutokset ja paineet 
 

Puhuessani muutoksista, tarkoitan organisaation rakenteisiin, palvelutuotteisiin ja -malleihin 

sekä asiakaspalvelun uudistamiseen liittyviä organisaatiomuutoksia. Sisäisiä 

organisaatiomuutoksia ovat teknologiaan, kuten uuden järjestelmän käyttöönottoon, tai 

perustehtävään uuden tuotteen tai palvelun käyttöönottoon liittyviä muutoksia. Ulkoiset 

muutokset tulevat lainsäädännön muutosten, toimialan sääntelyn tai alan teknologisen 

kehityksen kautta. (Dawson 2003, 15.) Ulkoiset muutokset luovat lähinnä rajat organisaation 

toiminnalle ja keskinäiselle kilpailulle.  

Työn sisällön ja työtapojen muutokset koskevat lähes kaikkia (Lyly-Yrjänäinen 2018), ja eri 

alojen lisääntyneen kilpailun takia tulospaineet ja kiire ovat kasvaneet (Ilmarinen, 

Lähteenmäki & Huuhtanen 2003, 67; Blom & Hautaniemi 2009, 11–13). Työntekijään 

kohdistetut vaatimukset ovat myös kasvaneet 2000-luvulla (Väänänen & Turtiainen 2014, 
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115). Työnantajat odottavat työntekijöiden kehittävän itseään, olevan muutosvalmiita ja 

innovoivia (Kuokkanen 2014; 104, 106, 109, 112–114). Työntekijöiltä odotetaan entistä 

enemmän tuottavuutta ja itseohjautuvuutta, mikä saattaa aiheuttaa työntekijöille 

riittämättömyyden tunnetta (Väänänen & Turtiainen 2014, 292). Kun työntekijöiden ajalliset 

resurssit eivät riitä tavoitteisiin pääsemiseen, työn mielekkyys katoaa ja työuupuneiden 

määrä kasvaa (Blom & Hautaniemi 2009, 11–13). Subjektiivisia yksilöllisiä kokemuksia, 

kuten kiirettä, alettiin huomioida Suomessa 1980-luvulla toimistotyön yleistyessä 

(Väänänen & Turtiainen 2014, 271).  

Palvelutyötä toimistoissa ja puhelinpalveluissa tekevien työssä huomattiin toisen 

maailmansodan jälkeen tehdasympäristölle tyypillisiä tayloristisia valvonnan ja kontrollin 

piirteitä. Taylorismin pääperiaatteisiin kuuluvat standardointi, valvonnan tehostaminen ja 

suorituspalkkiot. Palvelualan uskottiin olevan liian yksilöllinen ja monimutkaisia 

työtehtäviä sisältävä ala yhdenmukaiseen ja kontrolloituun ohjaukseen, mutta sitä alkoi 

kuvata 1990-luvulla valvonta, kiristynyt työtahti ja yksitoikkoisuus. (Mustosmäki & Anttila 

2012, 61; Kuokkanen 2014, 91.) Tayloristisessa työssä työtahtiin ei ole mahdollista vaikuttaa 

ja asiakastapaamisen aikana työntekijän omat vaikutusmahdollisuudet ovat myös vähäiset. 

Työn pitää olla laadukasta aiheuttamatta kuitenkaan lisäkustannuksia. Tiukka työtahti ja 

valvonta sekä työn rutiininomaisuus ja yksitoikkoisuus ovatkin herättäneet huolta 

työntekijöiden työhyvinvoinnista. Tiukasti standardisoidun ja kontrolloidun palvelutyön 

ongelmia on tutkittu Suomessa kuitenkin vähän laajasta kansainvälisestä tunnistamisesta 

huolimatta. (Mustosmäki & Anttila 2012, 61–63.) 

Mustosmäki ja Anttila tutkivat teleoperaattoreiden palvelutyöntekijöitä ja totesivat heidän 

toimintansa olevan yhdenmukaista eikä työ mahdollistanut työntekijöiden autonomiaa 

(Mustosmäki & Anttila 2012, 66, 68). Tayloristisessa palvelutyössä työntekijä ei suunnittele 

tai tee päätöksiä itse (Julkunen 2008, 121), vaan yhteiset toimintamallit tulevat ylempää ja 

laadunseurannalla määritetään työnteon tavat. Myös työn sisältö on ennalta määriteltyä ja 

määrälliset tavoitteet asettavat työlle tahdin. Työ pitää suorittaa nopeasti ja työtehtävät 

koetaan toistuviksi. Etenkin kiireinen työtahti, työmäärän lisääntyminen ja vähäinen 

autonomia vaikuttavat negatiivisesti työhyvinvointiin. (Mustosmäki & Anttila 2012, 69–70, 

78.) 

Työntekijöiltä vaaditaan tuottavuutta. Työn ajatellaan olevan tehokasta, kun se on 

mahdollisimman tuottavaa. Tästä syystä työn pitää olla mitattavissa. Kiire lisääntyy, kun 
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tuottavuutta yritetään kasvattaa samalla työntekijämäärällä eli lisäämällä 

työskentelynopeutta ja tekemisen määrää. (Wiskari 2014, 70–72.) Teknologian 

kehittyminen on auttanut mahdollistamaan suurten asiakasmäärien nopean ja tehokkaan 

palvelun, mutta myös sen, että työnantaja pystyy seuraamaan työaikaa ja työn laatua entistä 

tarkemmin. Työnantajan on mahdollista seurata teknologian avulla toimistotyöntekijöiden 

käsiteltyjen asiakkaiden määrää, asiakastapaamiseen käytettyä aikaa ja taukoja sekä verrata 

näitä koko tiimin kesken. (Mustosmäki & Anttila 2012, 63–64.) Työolotutkimukseen 

osallistuneista toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöistä lähes kaikki kokivat digilaitteiden 

tehostaneen työtä (Sutela ym. 2019, 89). Heillä myös työn valvonta teknologian avulla oli 

kaikista työntekijäryhmistä yleisintä (Sutela ym. 2019, 96) tayloristisen palvelutyön tavoin.  

Teknologian kehittymisestä huolimatta yli kolmasosa Työolotutkimuksen toimisto- ja 

asiakaspalvelutyöntekijöistä koki työnsä olevan yksitoikkoista (Sutela ym. 2019, 126). 

Jonottavat asiakkaat saavat aikaan liukuhihnamaisuuden (Mustosmäki & Anttila 2012). 

Asiakaspalvelutyöntekijöiden työtehtävät ovat lyhyitä ja toistuvia, mutta kaikki eivät koe 

työtään yksitoikkoiseksi, vaan työtehtävät saattavat vaihdella. Tietomäärä koettiin heidän 

keskuudessaan silti kaikista kuormittavimmaksi, jolloin myös työn todettiin olevan 

henkisesti rasittavampaa. Asiakaspalvelutyöntekijät erottuivat ammattiryhmänä siinä, että 

henkilöstä ei ole riittävästi. Vuodesta 2013 vuoteen 2018 osuus näin kokevista oli noussut 

asiakaspalvelutyöntekijöillä 53 prosentista 70 prosenttiin. Työolotutkimuksessa todetaankin 

tämän merkittävän eron tarvitsevan lisätutkimusta. (Sutela ym. 2019; 126, 129, 135.) 

Kilpailulla alalla työskentely edellyttää jatkuvaa palvelujen kehittämistä ja tuotteiden 

uusimista. Kun markkinoiden muutosten takia uusia tuotteita, palveluja ja järjestelmiä 

otetaan käyttöön, ja asiakkaiden palvelutahdin pitäisi jatkua tavalliseen tapaan, muuttuu työn 

sisällön hallinta hankalammaksi, vaativammaksi ja samalla kiireisemmäksi. Yhden alan 

asiantuntijuus ei myöskään enää riitä, vaan palvelutyötä uudelleenorganisoidaan ja 

tehostetaan tekemällä työntekijöistä useamman alan osaajia. (Mustosmäki & Anttila 2012; 

63–64, 66, 74, 78.) Jatkuvat muutokset ja toiminnan tehostaminen kuitenkin vähentävät 

oman työn merkityksen ymmärtämistä (Piha & Poussa 2012, 71) ja lisäävät työntekijöiden 

uupumista, jos uutta asiaa ei ehditä oppia (Mustosmäki & Anttila 2012, 76). Liiallisen 

kiireen on myös todettu kumoavan kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksien myönteiset 

vaikutukset (Immonen & Sutela 2020).  



22 
 

Julkunen (2008, 167) puhuu teollisuustyöntekijöitä tutkiessaan vastuullisesta autonomiasta 

kertoessaan vapaudesta, jota todellisuudessa ohjataan byrokratialla ja teknisellä kontrollilla.  

Vastuullinen autonomia tarkoittaa organisaatiolta työntekijälle laskeutuvaa painetta. 

Tehokkuuden korostaminen edellyttää ahkeraa työntekoa niukassa työajassa. Julkunen 

(2008) uskoi myös työelämän valvonnan lisääntyneen. Työntekijöiden saavutuksia ja 

tuloksia seurataan ja kontrolloidaan tehokkuuden nimissä. Työntekijän ei ole kuitenkaan 

mahdollista keskittyä pelkästään oman työnsä hoitamiseen, vaan työnkuvaan kuuluvat 

jatkuvat keskeytykset. Keskeytykset heikentävät työn tehokkuutta, joka vähentää 

tuottavuutta (Alasentie 2013, 89). Huomaamme ympäristön tapahtumat, vaikka yrittäisimme 

olla huomioimatta niitä (Alasentie 2013, 32). 

Teknologian kehittyminen on siis muuttanut asiakastyötä (Sutela ym. 2019, 154), ja 

erityisesti tayloristisia piirteitä omaavalle asiakaspalvelu- ja toimistotyölle on tyypillistä 

vähäiset vaikutusmahdollisuudet ja tiukka kontrolli (Mustosmäki & Anttila 2012, 61–63). 

Yliopistotutkijat Parkatti ja Tammelin (2020, 162) kuvailevat finanssialan työtä käyttäen 

siitä tayloristiselle palvelutyölle ominaisia piirteitä. Heidän mukaansa myös finanssialalla 

teknologian kehittyminen on mahdollistanut tehokkaamman työn seurannan ja kontrollin. 

Työn määrälliset tulokset on sidottu aikaan ja etenkin palveluneuvojat työskentelevät 

tiukasti kontrolloiduissa ja valvotuissa oloissa. Johto tekee myös päätökset 

mittausjärjestelmien avulla eli palveluneuvojien myyntien sekä asiakaskontaktien ja niihin 

käytetyn ajan kautta. Parkatin ja Tammelinin mukaan finanssialan palveluneuvojat kokevat 

lisäksi autonomiansa vähenevän teknologian kehittymisen myötä. 

 

4.2 Työn paineet ja autonomia 
 

Pitkäkestoiset työn paineet ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet voivat aiheuttaa 

työuupumusta, minkä takia niitä on tärkeää tutkia eri konteksteissa. Mäkikangas, Leiter, 

Kinnunen ja Feldt (2020) löysivät kahdeksan vuoden pitkittäistutkimuksessaan kaksi 

erilaista kehityskulkua työuupumuksen kehittymiselle. Työuupumus voi alkaa 

uupumusasteisella väsymyksellä, jonka jälkeen työntekijän ammatillinen itsetunto 

heikkenee ja hän alkaa suhtautua työhönsä kyynisesti. Tämän kehityspolun syntymiseen on 

yhteydessä erityisesti työn kuormitus ja aikapaineet. Toiseen kehityspolkuun ei liity 

juurikaan uupumusasteista väsymystä, mutta työntekijä on kyyninen ja hänen ammatillinen 
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itsetuntonsa on heikentynyt. Heillä oli työssään vähäiset vaikutusmahdollisuudet ja 

organisaation tuki oli heikkoa. Tutkimus toteutettiin viidesti vuosien 2006–2014 välillä 

kahden eri ammattiliiton jäsenille, joista ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 747 

työntekijää ja viimeiseen 289.  

Piha ja Poussa (2012, 72) puhuvat uudesta motivaatiokäsityksestä, jonka mukaan autonomia 

lisää työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta tiukan kontrollin sijaan. Yhteistoimintalain avulla on 

kehitetty työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia yrityksissä tehtävien päätöksien osalta ja 

etenkin niiden asioiden osalta, jotka koskevat työntekijöiden työtä, työoloja ja asemaa. 

Suomessa toiminnan kehittämiseen liittyvän aloiteoikeuden pitäisi olla samanlainen sekä 

palkansaajalla että työnantajalla eli työntekijöillä on oltava mahdollisuus osallistua asioiden 

valmisteluun ja päätöksentekoon. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334.) 

Työntekijät saattavat kokea myös työpaikan jatkuvat muutokset kuormittavina, jos niiden 

merkitystä ei ymmärretä tai omat vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Yhteinen 

päätöksenteko ja muutostarpeen perustelu vähentävät näin työntekijöiden negatiivista 

suhtautumista. Vaikutusmahdollisuuksilla pystytään vähentämään myös ihmiselle luontaista 

muutosvastarintaa. (Työturvallisuuskeskus 2018.) 

Työn vaatimusten ja hallinnan tulisi olla tasapainossa (Pyöriä 2012, 11–12) eli vaatimusten 

kasvaessa myös autonomian tulisi lisääntyä (Mustosmäki & Anttila 2012, 77). 

Tyytymättömän työntekijän työssä suoriutuminen on heikompaa kuin työntekijän, joka 

kokee työnsä innostavaksi, sopivan haastavaksi ja miellyttäväksi (Herzberg ym. 1993, 115). 

Työolotutkimuksen mukaan työpaikanvaihto on asiakaspalvelutyöntekijöille erityisen 

yleistä (Sutela ym. 2019, 42), mikä herättääkin huolen heidän työoloistaan. Työsuoritus ei 

kuitenkaan riipu vain työtyytyväisyydestä (Pöyhönen 1987, 127) ja pieni kiire voi olla myös 

hyväksi (Wiskari 2014, 19). Työilmapiiri korostuu kontrolloidussa, yksitoikkoisessa, 

kiristyneen työtahdin palvelutyössä (Mustosmäki & Anttila 2012, 64), ja työntekijän 

autonomia on tärkeimpiä työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä (Työturvallisuuskeskus 

2018). Erityisesti muutosten yhteydessä tulisi kuitenkin huolehtia työntekijöiden 

vaikutusmahdollisuuksista, osaamisen kehittämisestä, heidän kuuntelustaan sekä päätösten 

perustelemisesta. Työntekijän tulisi kokea, että häntä kuunnellaan. (Työturvallisuuskeskus 

2018.) 
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4.3 Finanssialan työntekijöiden suhtautuminen työn muutoksiin 
 

Finanssialan keskusliitto ja neljä eri ammattiliittoa toteuttivat yhdessä 2015 vuoden aikana 

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen, jolla pyrittiin lisäämään tietoisuutta finanssialan 

tulevaisuudesta. Tarkoituksena oli selvittää etenkin asiakaskäyttäytymisen muutoksen ja 

digitalisaation kautta alan tuottavuutta, kilpailukykyä ja työntekijöiden hyvinvointia 

(Rajander-Juusti 2015, 36). Hanke on laajin finanssialalla toteutettu alan kehitystä selvittävä 

tutkimus ja ensimmäinen palvelualalla toteutettu toimialakohtainen työmarkkinaosapuolten 

yhteistyöhanke. Työnantajien ja henkilöstön edustajia osallistui työpajoihin 157 henkilöä ja 

kyselyyn 3 019 työntekijää 17 eri yrityksestä. (Rajander-Juusti 2015, 10.) Mukana oli niin 

rutiininomaista asiakaspalvelutyötä tekeviä palvelu- ja korvausneuvojia kuin 

autonomisempaa työtä tekeviä sijoitus- ja rahoitusalan asiantuntijoita sekä kehitys- ja 

johtotehtävien edustajia (Rajander-Juusti 2015, 10; Finanssiala 2019).  

Hankkeen työpajojen ja kyselytutkimuksen avulla tunnistettiin finanssialaa koskevia 

muutosteemoja. Teknologian kehittyminen ja globaalit toimijat muovaavat markkinoita 

nopeasti, vaikka alan sääntely hidastaa uudistumista. Asiakaskäyttäytymisen muutos on 

teema, joka aiheuttaa vaatimuksen digitaalisen itsepalvelun lisäämisestä, mutta myös siitä, 

että työntekijöiden pitäisi olla aina ja monikanavaisesti tavoitettavissa. Työn muutoksiin ja 

uusiin osaamisvaatimuksiin varautuminen hankinnoilla ja uusilla osaajilla tunnistettiin 

näiden takia myös yhdeksi teemaksi. Muutosten ja osaamisvaatimusten laajemmat 

vaikutukset ulottuvat toimintatapoihin, esimiestyöhön sekä työhyvinvoinnista huolehtimisen 

tärkeyteen. Tuottavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavat myös automaatio ja digitalisaatio. 

(Rajander-Juusti 2015; 4–5, 8, 10.) 

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen tulosten mukaan lähes kaikki työntekijät pitivät työtään 

mielekkäänä ja he kokivat työn imua sekä oppivat työssään jatkuvasti uutta. Hyvä 

työilmapiiri, uuden oppiminen ja kehittymismahdollisuudet olivat työntekijöiden listaamia 

voimavaroja. (Rajander-Juusti 2015, 36.) Työhyvinvoinnin kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi 

koettiin vaatimusten ja palkkioiden tasapaino, hyvä esimies, avoin työilmapiiri, mielekkäät 

ja motivoivat tavoitteet sekä työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen. Työhyvinvoinnin ja 

samalla tuottavuuden uskottiin toteutuvan parhaiten joustavan työn, riittävien resurssien ja 

asiakkaisiin keskittymisen kautta ilman tiukkarajaisia toimenkuvia. Finanssialan työntekijät 

olivat tyytyväisiä myös esimiestyöhön sekä siihen, että työkulttuuri on muuttunut 

yksilöllisemmäksi. (Rajander-Juusti 2015, 37.) 
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Työntekijöiden haasteiksi tunnistettiin jaksaminen rajallisen autonomian, oman työn 

hallinnan ja aikapaineiden sekä nopeiden muutosten takia (Rajander-Juusti 2015, 36). 

Finanssialan työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet vaihtelevat työtehtävien mukaan, ja 

asiakaspalvelutyö tunnistetaan rutiininomaiseksi asiantuntijatyöksi. Palveluneuvojien työ 

painottuu lyhyisiin asiakaskohtaamisiin, heillä ole päätösvaltaa asioihin eivätkä he 

suunnittele työtään. (Parkatti & Tammelin 2020, 160–161.) Finanssialalla erityisesti 

aikapaineiden koettiin heikentävän työn laatua. Tulos- ja myyntitavoitteet sekä aikapaineet 

myös vievät aikaa kehittymiseltä. (Rajander-Juusti 2015, 36.) Työpajoissa olikin 

huomautettu tavoitteisiin liittyvien mittareiden olevan tavoitteiden asettamista ja 

onnistumisten seuraamista varten (Rajander-Juusti 2015, 37), mutta digitalisaatiota on 

todettu hyödynnettävän tiedon ja asiakassuhteiden hallinnan lisäksi työn tehostamisessa 

(Parkatti & Tammelin 2020). Tuottavuus saattaa kuitenkin myös heikentyä digitalisaatiosta 

usein seuraavien aikapaineiden takia (Parkatti & Tammelin 2020). 

Vuonna 2018 finanssialan työntekijöille suunnattiin kysely, jossa selvitettiin ikään kuin 

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen jatkotutkimuksena työhyvinvointia sekä miten alan 

tuottavuutta ja kilpailukykyä voisi lisätä. Tutkimukseen osallistui 650 työntekijää ja 

esimiestä, joiden mukaan heidän työhyvinvointiinsa vaikuttavat eniten työn vaatimukset, 

palkka, esimies, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä motivoivat ja mielekkäät työtehtävät. 

(Finanssiala 2019, 7.) Eniten tarvituiksi taidoikseen osallistujat mainitsivat oman työn 

hallinnan, ihmistaidot ja itsensä kehittämisen. Tärkeimmiksi vaatimuksikseen he kertoivat 

muutoksiin sopeutumisen ja osaamisen kehittämisen. Osaamisen kehittäminen on kirjattu 

myös vakuutusalan työehtosopimukseen vuonna 2020. (Finanssiala 2020.) Itsensä 

johtamiseen liittyvät asiat taas listattiin tärkeimmiksi tulevaisuuden taidoiksi (Finanssiala 

2019, 7).  

Parkatti ja Tammelin (2020) tutkivat kirjallisuuskatsauksessaan finanssialan 

digitalisoitumista ja totesivat sen vaikuttaneen merkittävästi alan prosesseihin ja 

toimintaympäristöön, sillä alustapohjaisiksi muuttuneet markkinat ja kilpailuympäristö ovat 

johtaneet tarpeeseen tehostaa liiketoimintaa. Puolet heidän 64 artikkelistaan käsittelivät 

kuitenkin Aasian finanssialan toimijoita ja vain kaksi artikkelia koski vakuutusalaa. He 

puolustavat finanssialan digitalisaation olevan samanlaista kaikkialla. He uskovat 

digitalisaation vähentävän rutiineja ja kasvattavan näin työn mielekkyyttä, mutta samalla 

kontrollin ja seurannan lisääntyminen heikentävät työn mielekkääksi kokemista. Parkatti ja 

Tammelin kokevat rutiininomaista työtä tekevien osaamisen kehittämisen 
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monipuolisemmilla työtehtävillä tärkeäksi, sillä rutiininomaiset tehtävät lisäävät työn 

kuormittavuutta. Usein rutiininomaista työtä tekevät eivät voi myöskään säännellä 

asiakkaiden määrittelemää työtahtiaan. (Parkatti & Tammelin 2020, 164–165.)  

Parkatti ja Tammelin (2020) pohtivat myös finanssialan työntekijöiden odotuksia ja 

turhautumisen aiheita. Heidän mukaansa finanssialan työntekijät odottavat haastavaa ja 

mielekästä työn sisältöä. Työntekijät saattavat kokea yksipuolisen työn, jossa ei ole 

kehittymismahdollisuuksia, merkityksettömäksi. Finanssialan tutkimusten havainnot 

työntekijöiden autonomian kehityksestä ovat kuitenkin ristiriitaisia. Digitalisaatio vähentää 

autonomiaa ja saattaa tehdä työtehtävistä liian yksinkertaisia (Parkatti & Tammelin 2020, 

164). Parkatti ja Tammelin summasivat haasteettomuuden lisäksi työnteon 

tehostamisyritysten turhauttavan finanssialan palvelutyöntekijöitä. Keskinäistä kilpailua 

lisäävät toimenpiteet, myyntitavoitteiden nostaminen sekä suoriutumiseen perustuva 

palkkaus lisäsivät työn aiheuttamia paineita. (Parkatti & Tammelin 2020, 163–164.) Tiedon 

määrän lisääntyminen ja monimutkaistuminen taas ovat vaikeuttaneet työn hallittavuutta, 

mikä on lisännyt työn kuormittavuutta (Parkatti & Tammelin 2020, 163). He kuitenkin 

huomasivat, että työntekijän positiivinen suhtautuminen teknologian kehittymiseen ja sen 

tuomiin toimintatapojen ja prosessien muutoksiin oli yhteydessä haluun kehittää omaa 

osaamistaan. Toimintaympäristön muuttuessa tuleekin kiinnittää huomiota erityisesti 

henkilöstön resursointiin, jaksamiseen sekä heidän osaamisensa kehittämiseen. (Parkatti & 

Tammelin 2020, 162.) 

Asiakaskäyttäytymisen muutos on muokannut asiakkaiden palvelukanaviin ja -aikoihin 

liittyviä odotuksia sekä samalla työntekijöiden työnkuvaa. Hyvinvoiva finanssiala -

hankkeen mukaan finanssialan työntekijät odottavat osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja 

avointa luottamuksellista työilmapiiriä (Rajander-Juusti 2015, 37). Hankkeessa tunnistettiin 

myös Y-sukupolven työelämää muuttava merkitys työn tekemiseen ja johtamiseen liittyvien 

odotusten osalta. Tutkimuksessa ei kuitenkaan pohdittu tuloksia iän perusteella eikä sitä, 

miten työhön suhtautuminen asenteiden ja elämäntavan osalta tulee olemaan erilaista. 

(Rajander-Juusti 2015, 37.)   
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4.4 Vakuutusala Suomessa 

 

Vakuutusala on yhteiskunnallisesti merkittävä ala, sillä yksityisille asiakkaille sekä 

yrityksille ja yhteisöille tarjoaman vakuutusturvan lisäksi vakuutusyhtiöt ovat Suomessa 

suurimpia yhteisöveron maksajia ja sijoittajia. Finanssialan 36 000 työntekijästä 

vakuutusyhtiöissä eli vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöissä työskentelee noin 10 

000 henkilöä, joista enemmistö on naisia johtotehtävien miesvaltaisuutta lukuun ottamatta. 

(Finanssiala 2019, 4.) Kaupallinen koulutus on alalla yleisin, ja vakuutusyhtiön työtehtävät 

liittyvät pääasiassa asiakaspalveluun, myyntiin, sijoittamiseen sekä tukitoimiin. Vaikka 

tehostamistoimien takia henkilöstöä on jouduttu vähentämään, uudistuvat palvelut 

edellyttävät myös uusia monipuolisia taitoja omaavia ammattikoulun tai korkeakoulun 

käyneitä työntekijöitä. Lakisääteisiä ja vapaavalintaisia palveluja tuottavat vakuutusyhtiöt 

tulevat jatkossakin tarvitsemaan osaavia työntekijöitä, vaikka prosesseja on myös 

automatisoitu. (Finanssiala 2019, 4; Finanssialalle 2020.) 

Finanssialaa ja vakuutusyhtiöitä säädellään Suomessa tarkkaan useilla laeilla ja 

viranomaismääräyksillä sekä EU-sääntelyllä (Finanssialalle 2020). Sääntelyä lisättiin 

vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen ja tällä hetkellä suurin osa finanssialan sääntelystä tulee 

EU:n direktiiveinä ja asetuksina sekä eurooppalaisten finanssivalvojien ohjeina. (Rajander-

Juusti 2015, 23). Suomessa keskeisimmät vakuutusyhtiöitä sääntelevät lait ovat 

vakuutusyhtiölaki ja vakuutussopimuslaki, mutta kaikilla lakisääteisillä vakuutuksilla on 

lisäksi omat lakinsa. Finanssivalvonta seuraa, että suomalaisten vakuutusyhtiöiden toiminta 

on näiden säännösten mukaista. (Finanssiala 2020.) Vakuutusalaa voidaan siis teknologian 

kehittymistä lukuun ottamatta pitää vanhojen toimintamallien ja tiukan sääntelyn takia 

hitaasti uudistuvana alana (Rajander-Juusti 2015, 23).  

Vakuutusyhtiöihin liittyvissä tutkimuksissa on selvitetty asiakastyytyväisyyttä ja -

pysyvyyttä tai vaihtoehtoisesti yksittäisten uudistusten vaikutuksia asiakkaille, kuten EPSI 

Ratingin tutkimuksissa, mutta vakuutusyhtiön työntekijöitä on tutkittu Suomessa vain 

lähinnä opinnäytetöissä. Työntekijöitä koskevissa opinnäytetöissä on käsitelty 

henkilöstöjohtamisen vaikutuksia työviihtyvyyteen sekä työntekijöiden kokemuksia etätyön 

vaikutuksesta heidän työmotivaatioonsa ja tehokkuuteensa, mutta työntekijöiden omia 

työodotuksia ei ole tutkittu kuin muutamissa opinnäytetöissä. Yhdessä gradussa on aiemmin 

haastateltu kahta finanssialan asiakaspalvelutehtävissä olevaa Y-sukupolven edustajaa 

motivaatiosta ja aineettomasta palkitsemisesta.  
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Työnteon muutos on tunnistettu vakuutusalalla (Rajander-Juusti 2015, 4), vaikka pankki- ja 

vakuutusalaa koskevat tutkimukset painottuvat pankkisektoriin vakuutusalaan liittyvien 

suomen- ja englanninkielisten tutkimusten niukkuuden takia (Parkatti & Tammelin 2020). 

Vakuutusyhtiöiden työntekijöiden työodotuksia ja työn paineita tulisi tutkia lisää jo 

pelkästään alan muutosten ja asiakaspalvelutehtävien työn luonteen, kuten myynnillisten 

tavoitteiden takia. Vaikka vakuutusyhtiön asiakaspalveluun ja myyntiin keskittyvien 

palveluneuvojien peruspalkka on ennalta määritelty, työntekijöitä motivoidaan palvelun 

laatuun ja myyntiin kytketyillä tulospalkkioilla, joita kolme neljästä työntekijästä saa 

peruspalkan lisäksi. (Finanssiala 2020.) Toimialarakenteen, asiakaskäyttäytymisen ja 

teknologian muutokset ovat etenkin 2010-luvulla finanssikriisin jälkeen tehneet 

vakuutusyhtiön palveluneuvojista myyjiä ja moniosaajia (Rajander-Juusti 2015, 43; 

Finanssiala 2019, 5). Työhön kuuluvat uudella tavalla yksilöllisyys, joustavuus ja 

digitaalisuus (Rajander-Juusti 2015, 4), mutta vakuutusyhtiön työntekijöiden itsenäiset 

päätökset työnteon tapoihin ja työtehtäviin ovat kuitenkin rajalliset ja vähentyneet 

entisestään alan sääntelyn lisääntyessä (Finanssiala 2019, 4).  
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5 METODOLOGIA 
 

Tutkimusasetelmaltaan tutkimukseni on tapaustutkimus, jolla pyrin tuottamaan tarkan 

kuvauksen yhden vakuutusyhtiön tiettyyn sukupolveen kuuluvien palveluneuvojien 

työodotuksista ja työn paineista. Laadullinen tutkimus antaa tässä aihepiirissä syvemmän 

näkemyksen yksilöllisistä kokemuksista kuin määrällinen tutkimus.  Tutkimuskysymysteni 

kertaamisen jälkeen esittelen ensin tutkimukseni aineiston. Tämän jälkeen kerron oman 

aineistoni keruusta ja kuvailen samalla yleisesti haastattelun käyttöä kvalitatiivisen 

tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä. Esittelen myös haastattelulomakkeeni 

kysymykset ja perustelen haastattelutilanteessa käyttämiäni käsitteitä. Lopuksi esittelen 

analyysiosiossa, miten käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia aineistoni käsittelyssä sekä 

miten luokittelin havaintojani ryhmiksi ja muodostin niistä tulosten luokkia. Pohdin 

tutkimuksenteon vaiheitani myös eettisestä näkökulmasta tämän esittelyn yhteydessä. 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mitä milleniaali-sukupolveen kuuluvat vakuutusyhtiön palveluneuvojat odottavat 

työltään ja erityisestit työn autonomialta? 

 

2. Mitkä tekijät milleniaali-palveluneuvojat kokevat työnsä paineiden aiheuttajiksi? 

 

5.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu yhden vakuutusyhtiön tietyn maakunnan kuudesta 

naispuolisesta palveluneuvojasta. Valitsin tutkimukseeni kaikki alueen toimipisteillä 

työskentelevät palveluneuvojat, jotka ovat toimineet tehtävässään kokopäiväisesti yli puolen 

vuoden ajan ja ovat iältään käyttämäni milleniaali-määritelmän mukaisesti 25–40-vuotiaita. 

Kohdeorganisaatio jää anonyymiksi, sillä kyseessä ei ole toimeksianto. Tästä syystä en voi 

myöskään kuvailla aineistoa ja sen rajausta liian tarkasti. 

Lähestyin vakuutusyhtiön johtoa ennen kuin lähetin työntekijöille sähköpostia, jotta sain 

varmistettua mahdollisiin tutkimuslupiin liittyvät asiat. Sovimme kohdeorganisaation 

edustajan kanssa, etten mainitse vakuutusyhtiön nimeä, jolloin en myöskään tarvitse lupaa 

tutkimuksen tekemiseen. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja luottamuksellista 

(Virokannas 2015, 88), työajan ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa eivätkä haastateltavat 

saaneet osallistumisestaan palkkiota. 
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Työelämässä 25- ja 40-vuotiaat saattavat jo ikänsä puolesta olla hyvinkin erilaisissa 

asemissa, mutta suppeammalla ikärajauksella kohdeorganisaation työntekijöitä olisi 

soveltunut tutkimukseen vielä vähemmän kuin kuusi henkilöä. Vakuutusyhtiössä 

työskentelee palkansaajia ja yrittäjäsuhteisia työntekijöitä hyvin erilaisissa rooleissa 

(Finanssiala 2019), ja milleniaali-määritelmäni nuoremmassa päässä oleva palveluneuvoja 

saattaa odottaa työltään erilaisia asioita kuin 39-vuotias esimies- tai johtotehtävissä 

työskentelevä milleniaali. Päädyin rajaamaan eli redusoimaan aineistoni kokopäiväisesti 

työskenteleviin palveluneuvojiin, jotta haastateltavien sosioekonominen asema ja 

työtehtävät olisivat mahdollisimman samanlaisia. Kokopäiväisen työajan vaatimuksen takia 

aineiston ulkopuolelle jäivät esimerkiksi epäsäännöllisemmin työskentelevät 

tuntityöntekijät. Vaatimus työsuhteen kestosta rajasi tutkimuksen ulkopuolelle vain yhden 

kokopäiväisesti työskentelevän palveluneuvojan, joka oli juuri aloittanut työtehtävässään. 

Uskon, että puolen vuoden työkokemus antaa jo kattavan kuvan työn luonteesta, mutta vasta 

aloittaneen näkemys työstä voisi olla hyvin erilainen kuin useita vuosia työskennelleellä. 

Palveluneuvojille asettamani työtehtävissä oloajan ja ikäjakauman vaatimuksen täyttäviä 

naisia on kuusi. 

Tutkimukseni ulkopuolelle jäivät miehet, koska kohdeorganisaation palveluneuvojista 

yksikään mies ei täytä valintakriteerejä ikänsä, työsuhteen keston ja täysipäiväisyyden 

osalta. Naiset eivät ole tutkimukseni kannalta välttämätön kohderyhmä enkä siksi pohdi 

sukupuoleen tai feminiinisyyteen liittyviä asioita tutkimuksessani. Tapaustutkimukseeni 

valikoituneiden sukupuolijako perustuu kohdeorganisaation sekä laajemmin finanssi- ja 

vakuutusalan asiakaspalvelutyöntekijöiden sukupuolijakaumaan (Finanssiala 2019, 4). 

Sukupuolijako on kuitenkin mielenkiintoinen aiempien tutkimusten valossa, sillä 

työolotutkimuksen mukaan naiset työskentelevät toimisto- ja asiakaspalvelutyössä 

merkittävästi miehiä useammin, ja etenkin finanssialalla naiset kohtaavat asiakkaat 

pääasiassa yhä kasvotusten tai puhelimessa, kun taas miehet useammin virtuaalisesti. (Sutela 

ym. 2019; 17–18, 100, 160.)  

 

5.2 Aineiston keruu 
 

Toteutin palveluneuvojien yksilöhaastattelut joulukuussa 2020 Microsoft Teamsin 

välityksellä nauhoittaen tapaamiset. Pyysin palveluneuvojia varaamaan tutkimusta varten 
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tunnin verran aikaa. Haastattelut kestivät kokonaisuudessaan keskimäärin 45 minuuttia 

lyhimmän haastattelun ollessa kestoltaan 30 minuuttia ja pisimmän 65 minuuttia. Osa 

haastateltavista oli siis vähäsanaisempia ja osa innostui kertomaan ajatuksiaan todella 

avoimesti. Suoritin kaikki haastattelut viikon aikana, ja litteroin haastattelut sanasta sanaan 

aina samana päivänä, jotta sain poistaa tallenteet viimeistään viikon päästä haastattelusta. 

Haastateltaville etukäteen ilmoittamani säilytysaika oli kuitenkin tätä aikaa pidempi. 

Litteroimiani sivuja kertyi kuudelta haastateltavalta yhteensä 43 sivua fontilla 12 ja 

rivivälillä 1. 

Lähestyin kohdeorganisaation palveluneuvojia sähköpostitse kertomalla heille 

maisterintutkielmani aiheesta sekä tiedustelemalla heidän ikäänsä ja riittävän pitkää 

työsuhteen kestoa. Palveluneuvojan vastauksen jälkeen sovin hänen kanssaan 

haastatteluajan. Ennen haastatteluiden aloittamista tein esihaastattelun palveluneuvojalle, 

joka ilmoitti juuri vaihtaneensa työtehtäviä. Näin sain testattua haastattelurunkoani ja 

muokattua vielä kysymyksiäni sekä testattua, kauanko haastattelu suurin piirtein vie aikaa 

(Hirsijärvi & Hurme 2000, 72). Hänen avullaan sain muotoiltua myös vahingossa 

monitulkintaiseksi muotoilemani kysymyksen selkeämmäksi. Päätin myös käyttää 

haastateltaville yksinkertaistettuja käsitteitä. Käytin teeman kertomisen jälkeen 

autonomiasta haastateltaville käytännönläheisempää ja helpommin ymmärrettävämpää 

sanaa vaikutusmahdollisuudet. Viittasin myös haastattelun aikana milleniaaleihin puhumalla 

milleniaali-ikäisistä sukupolvi-sanan sijaan. Milleniaali-määritelmä ei tarkoita tiettyä ikää, 

mutta käsite sukupolvi olisi saattanut antaa haastateltaville oletuksen, että heidän pitää 

korostaa sukupolven yhteneväisyyttä tai sukupolvien välistä eroavaisuutta. Samasta syystä 

esitin sukupolvikokemusta koskevat kysymykset vasta yksilöllisten kysymysten jälkeen. 

Eettisen ennakkoarvioinnin yleisten periaatteiden mukaan tutkijalla on vastuu tutkimuksensa 

eettisyydestä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019, 13). Tutkijan tulee kiinnittää 

huomiota tutkittavien tietosuojaan, anonymiteettiin, tiedottamiseen ja haastateltavien 

kunnioittavaan kohteluun. Erityisesti tietosuojan ja aineiston anonymiteetin takia en voi 

kuvata kohdeorganisaation valikoitumista tutkimukseeni enkä tapaa, miten tavoitin 

organisaation sisältä tutkimukseni kannalta oikean kohderyhmän edustajat. Huolehdin 

tietosuojasta ja tiedottamisesta myös tutkimuksen tekovaiheessa. Jokaisen haastattelun 

alussa jaoin näyttöni ja esittelin haastateltavalle lyhyesti tutkimustiedotteen ja 

tietosuojailmoituksen pääkohdat, jotta hän tiesi oikeutensa sekä mitä tietoja hänestä kerätään 

ja että häntä ei tulla tunnistamaan tutkimuksesta. Haastateltavan äänen sisältävä video 
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tallentui Teamsin kokouskeskusteluun minun ja haastateltavan näkyville eikä muilla ole 

ollut pääsyä tallenteeseen.  

Haastateltavat eivät ole tunnistettavissa tutkimuksestani (Sarajärvi & Tuomi 2018, 27, 127; 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019, 13). Myöskään litteroidussa tekstissä ei ilmene 

henkilötietoja tai muita yksilöitäviä asioita, sillä poistin kaikki tunnistetiedot aineistoa 

käsitellessäni. Haastateltavien nimien korvaaminen kuvitteellisilla nimillä sekä 

paikkakuntiin ja suoraan kohdeorganisaatioon liittyvien viittausten poistaminen olivat 

tällaisia tietoja. Anonymiteetin takia muokkasin hieman myös litteroitujen sanojen 

kirjoitusasua. Vaikka litteroin nauhoitteet sanatarkasti, häivytin vastaajan selkeästi erottuvaa 

murretta muokkaamalla tiettyjä sanoja yleiskielisimmiksi.  

Tein päätöksen aineistonhankintamenetelmästä tutkimuskysymysteni perusteella. 

Haastattelun käyttö sopii laajasti tutkimuksiin, joissa kiinnostuksenkohteena ovat ihmisten 

elämä ja toiminta heidän omasta näkökulmastaan (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35). Kun 

kiinnostuksenkohteena on yksilön tietylle asialle antamat merkitykset, haastattelu on paras 

aineistonkeruutapa. Haastattelulla kerätään ja tuotetaan tietoa haastateltavien kertomuksista, 

kokemuksista ja näkemyksistä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35, 48; Virokannas 2015, 85.) 

Palveluneuvojia haastattelemalla tuon siis esille heidän henkilökohtaisen kokemuksensa 

työodotuksista ja työn paineista. Myös milleniaaleihin liittyvien tutkimustulosten kaltaisia 

ristiriitaisuuksia sekä suhteellisen uusia ja vähän tunnettuja ilmiöitä kannattaa lähestyä 

tutkittavan oman kerronnan kautta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34–35). Esimerkiksi työn 

mielekkääksi kokemista on tiedusteltu palkansaajilta työolobarometrissa (Keyriläinen 

2021), mutta haastattelemalla on mahdollista selvittää kvantitatiivisen tutkimuksen sijaan 

syvällisesti, mitkä asiat vaikuttavat yksilön kokemaan työn mielekkyyteen. 

Käyttämässäni teemahaastattelussa eli puolistrukturoidussa haastattelussa teemat on 

suunniteltu ennen haastattelua aiemman aihepiirin tiedon ja tutkimusongelman pohjalta 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 66). Haastatteluni teemoina olivat työodotukset, autonomia ja 

työn intensiivisyys. Haastattelukysymykset tulee muotoilla niin, että ne ovat 

ymmärrettävissä mahdollisimman samalla tavalla (Virokannas 2015, 88). Pääkysymykseni 

olivat kaikille tutkittaville samat, mutta niiden esittämisjärjestystä on mahdollista vaihtaa 

(Hirsijärvi & Hurme 2000, 47). Kävin teemat ja pääsääntöisesti myös 17 kysymystäni läpi 

kaikkien kanssa samassa järjestyksessä. Kaikkien kysymysten ei tarvitse kuitenkaan olla 

valmiiksi kirjoitettuja, vaan tutkijalla on mahdollisuus tarkentaa haastateltavan kertomusta 
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(Hirsijärvi & Hurme 2000, 47). Aineiston keruumenetelmänä haastattelu oli tutkimuksessani 

kyselylomaketta toimivampi vaihtoehto, koska osallistujat saivat kertoa itsestään laajemmin 

kuin lomakkeelle vastaaminen olisi mahdollistanut (Hirsjärvi & Hurme 2000, 36; Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 85) ja lomakkeelle vastaamisesta poiketen, palveluneuvojilla oli myös 

mahdollisuus tehdä lisäyksiä pääkysymyksen jälkeisten tarkentavien kysymysteni kautta. 

Puolistrukturoitu haastattelu jättää mahdollisuuden myös sille, että haastattelijalle herää 

uusia kysymyksiä tutkimustilanteen aikana ja hän ymmärtää jotain, mitä ei ollut ajatellut 

ennen haastattelua. Tutkijan ymmärrys aiheesta siis kasvaa aineistonkeruun aikana. 

(Virokannas 2015, 91.) Muotoilin viimeisen kysymykseni ensimmäisen haastattelun aikana, 

koska huomasin kyseisen palveluneuvojan pitävän muutoksista. Tämä toistui muidenkin 

puheissa. Jätin tämän uuden kysymyksen tarkoituksella pidemmäksi, koska huomasin 

haastateltavien tarvitsevan kysymykselle taustoitusta. ”Vakuutusyhtiön työtahti vaihtelee, 

koska tulee muutoksia ja asiakasvirta myöskin vaihtelee, ja työkulttuuri yleisesti muuttuu, 

esim. odotetaan, että ollaan koko ajan kilpailukykyisempiä ja koko ajan tehokkaampia. Onko 

tällaisessa tahdissa myös positiivisia asioita?” 

Haastattelijan rooli on merkittävässä osassa tutkimustulosten syntyä. Haastattelija ei ole 

tutkimuksen teon aikana passiivinen osapuoli, vaikka hän antaisi puheenvuoron pääasiassa 

haastateltavalle. Haastattelija ohjaa keskustelua ja antaa haastateltavan tuottaa tietoa. 

Haastattelijan tuleekin herättää haastateltavassa luottamusta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 68–

69), jotta hänelle halutaan kertoa omakohtaisista asioista. Luottamuksen syntymisen ja 

vuorovaikutteisen tunnelman takia päätin pitää tietokoneeni kameran päällä haastattelun 

aikana. Haastateltavat eivät kuitenkaan itse pitäneet kameraa päällä yhtä lukuun ottamatta. 

Tutkija vaikuttaa haastattelutilanteessa myös henkilökohtaisella olemuksellaan (Hirsijärvi & 

Hurme 2000, 68). Minulla saattoi olla haastattelijana vaikutusta tutkittavien vastauksiin 

esimerkiksi ikäni puolesta, sillä lukeudun itsekin milleniaali-määritelmään eivätkä 

haastateltavat varmastikaan halunneet todeta milleniaaleista yleisesti mitään sellaista, joka 

kohdistuisi myös minuun negatiivisesti. Myös tutkijan tieteenala vaikuttaa siihen, minkä hän 

kokee aineistossa tärkeäksi ja miten hän lukee aineistoa (Virokannas 2015, 95). 

Haastattelurunkoni on nähtävillä tutkielmani lopussa (liite 1). Tutkimukseen osallistujilta 

tulee kerätä vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019), minkä takia en kysynyt haastateltavilta tarkempia 

taustatietoja. Taustatiedot koulutuksen, vakuutusyhtiön palveluksessa olleiden työvuosien 
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sekä haastateltavien tarkan iän tai perhetilanteen osalta olisivat voineet antaa tutkimukselle 

lisäarvoa, jos tutkittavia olisi ollut enemmän. Tässä tutkimuksessa näiden tietojen 

kerääminen oli kuitenkin tarpeetonta.  

Ensimmäisessä työodotusten osiossa kysyin haastateltavilta kolme kysymystä. Mitä odotat 

tai haluat yleisesti työltä, toteutuvatko odotuksesi nykyisessä työpaikassasi sekä mitä 

ajatuksia luettelemani milleniaaleihin yhdistetyt työodotukset herättivät hänessä. Kahden 

ensimmäisen kysymyksen vastaukset olivat hyvin luettelomaisia ja niistä oli helppo löytää 

haastateltaville yhteisiä luokkia. Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni rakentui 

pitkälti näiden vastausten ympärille, sillä myöhemmät kysymykset lähinnä täydensivät näitä 

odotuksia.  Kolmannessa työodotuksia koskevassa kysymyksessä luettelin haastateltaville 

aiemmissa tutkimuksissa milleniaaleihin yhdistettyjä työodotuksia: autonomia, 

kehittymismahdollisuudet ja vaihtelu työtehtävissä, merkityksellinen työ, arvojen mukainen 

toiminta, kaverillinen ilmapiiri työkavereiden ja esimiehen kanssa sekä se, että työuraa ei 

yleensä suunnitella vain yhteen organisaatioon. Eräs haastateltava esitti haastattelun lopussa 

tästä kysymyksestä kiitosta, koska hän ei olisi oma-aloitteisesti osannut välttämättä nimetä 

tällaisia asioita. Hän lisäsi kuitenkin, että kaikki kuvaukset eivät osuneet omalle kohdalle. 

Näistä milleniaaleihin yhdistetyistä ominaisuuksista heräsi vapaamuotoisempaa kerrontaa 

kuin kahdesta ensimmäisestä kysymyksestä ja haastateltavat tarttuivat keskenään eri asioihin 

samasta kysymyksestä huolimatta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48). Osalla haastateltavista 

vastaus oli kuitenkin myös tähän kysymykseen lyhyt. Näissä tilanteissa tarkensin aina 

vastausta kysymällä, ajatteleeko hän muiden milleniaali-sukupolven naispalveluneuvojien 

odottavan samoja asioita hänen kanssaan ja odottavatko organisaation milleniaalit työltään 

samanlaisia asioita kuin vanhemmat kollegat.  

Halusin tarkentaa työodotuksia erityisesti autonomian osalta milleniaali- ja 

vakuutusyhtiökontekstien takia. Autonomia-osiossa kysyin, mihin asioihin haastateltavalla 

on mahdollisuus vaikuttaa työssään ja mihin mahdollisesti ei sekä mihin hän haluaisi 

vaikuttaa. Haastateltavat osasivat nopeasti listata vastauksia näihin kysymyksiin, mistä 

huomasi heidän miettineen vaikutusmahdollisuuksiaan aiemmin tai ehkä haastattelukutsuni 

innoittamana. Tarkensin palveluneuvojien vaikutusmahdollisuuksia etätyön osalta sekä 

tiedustelemalla mahdollisuutta vaikuttaa muutoksiin ja toiminnan kehittämiseen. Halusin 

myös selvittää, kuinka tärkeäksi haastateltava kokee vaikutusmahdollisuutensa, joten 

kysyin, millainen merkitys vaikutusmahdollisuuksilla on hänen työhyvinvointinsa ja 

suoriutumisensa kannalta. Näiden yksilöllisten autonomiakysymysten jälkeen tiedustelin, 
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kokeeko haastateltava kaikkien 25–40-vuotiaiden naispalveluneuvojien haluavan vaikuttaa 

samoihin asioihin kuin he itse sekä onko kaikilla kohdeorganisaation työntekijöillä 

yhdenvertaiset vaikutusmahdollisuudet. Oletin lähes samoja työtehtäviä tekevien 

palveluneuvojien vaikutusmahdollisuuksien olevan yhdenvertaiset 15 vuoden ikäerosta 

huolimatta, mutta kysyin asiasta myös haastattelussa. 

Kysyin palveluneuvojilta työn intensiivisyydestä finanssialaan yhdistettyjen muutosten, 

kilpailun ja kiireisen työtahdin takia (Rajander-Juusti 2015, 43; Finanssiala 2019, 5). Tämän 

teeman sisällyttäminen haastatteluun osoittautui tulosten kokonaisuuden kannalta todella 

tärkeäksi ja tein aineistostani havaintoja, joita en osannut odottaa. Ensimmäisenä tiedustelin, 

mitkä asiat työssä lisäävät kiirettä ja mitkä vähentävät tai auttavat hallitsemaan sitä. Osalta 

haastateltavista tarkensin aihetta vielä suoraan kysymällä, kokeeko hän kiirettä. 

Vakuutusalan muutosten koettua nopeutta ja laajuutta selvitin kysymyksellä, miten työn 

tekeminen on muuttunut hänen työssä oloaikanaan, ja mahdollisia omia ja kollegojen 

jaksamisen ongelmia kysymyksellä ”Koetko, että työpaikkasi milleniaali-ikäisillä naisilla 

on työstä johtuvia ongelmia jaksamisen kanssa”. Halusin myös yksittäisellä kysymyksellä 

selvittää, jatkuuko mahdollinen nopea tahti myös vapaa-ajalla vai onko se palauttavaa 

”Tuleeko sinulle kiireen tuntua töihin kotoa tai vapaa-ajalta”. Tärkeäksi yksittäiseksi 

kysymykseksi osoittautui tiedustelu, onko nopeassa työ- ja muutostahdissa myös positiivisia 

asioita, sillä niitä ilmeni paljon. Annoin palveluneuvojalle lopuksi mahdollisuuden kertoa 

vielä lisää hänen omista voimavaroistaan kysymällä, mitkä asiat vaikuttavat positiivisesti 

hänen työhyvinvointiinsa. 

 

5.3 Analyysimenetelmä 
 

Analyysimenetelmän valinta vaikuttaa aineistosta saatuihin tuloksiin ja niistä tehtyihin 

johtopäätöksiin (Hirsjärvi & Hurme 2000). Päädyin analysoimaan aineistoani 

sisällönanalyysilla, koska minua kiinnosti nimenomaan työntekijöiden itse tuottama puhe. 

Sisällönanalyysissa käydään systemaattisesti läpi aineistona olevaa tekstiä tulkitsemalla ja 

käsitteellistämällä sen merkityksiä, minkä jälkeen informaatio tiivistetään uudella tavalla 

kokonaisuuksiksi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122). Sisällönanalyysissa aihetta voidaan 

tarkastella aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöisessä 

analysoinnissa tutkija havainnoi ja ryhmittelee tulokset aineiston perusteella ilman 
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teoriakehikkoa. Tutkijan on kuitenkin lähes mahdotonta unohtaa aiheeseen liittyvä 

ennakkotietonsa (Virokannas 2015, 94). Tämän takia käytän analysoinnissa teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysiä eli valitsen luokat pääasiassa aineistostani ilmenevien yhtäläisyyksien 

mukaan, mutta aikaisempien finanssialan ja milleniaalitutkimusten tuloksiin perehtyminen 

ohjaa ja tukee analyysiani (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97).  

Litteroin Teams-tallenteet heti haastattelujen jälkeen, jotta haastattelutilanteet olivat vielä 

hyvin muistissani (Hirsjärvi & Hurme 2000, 135). Litteroinnin ja tekstien lukemisen jälkeen 

koodasin tiedostoja eri väreillä, jotta löysin tutkimuskysymysteni kannalta oleellista sisältöä 

vastauksista (Tuomi & Sarajärvi 2018, 357). Merkitsin keltaisella työodotuksiin liittyviä 

viittauksia, vihreällä autonomiaa painottavia kohtia ja sinisellä työn paineisiin liittyviä 

ilmauksia. Tämän jälkeen kävin järjestyksessä läpi jokaiselta haastateltavalta vastaukset 

kysymys kerrallaan ja listasin samalla ylös niitä kuvaavia sanoja. Tätä kutsutaan 

pelkistämisvaiheeksi eli redusoinniksi, jolloin tarkoituksena on tiivistää aineistoa. 

Yksittäisten tekstinosien tai sanavalintojen sijaan tulkitsin tekstin merkitystä ja kirjoitin asiat 

eri muotoon, jolloin aineistosta oli mahdollista löytää yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. 

Samalla tutkimuskysymyksen kannalta epäoleellinen tieto voidaan jättää tulosten 

ulkopuolelle. (Tuomi & Sarajärvi 2018; 123, 138, 353–354.)  

Toteutin redusoimani tekstin klusteroinnin eli ryhmittelyn palveluneuvojien vastausten 

perusteella muodostamieni alaotsikoiden alle. Luokittelin siis tutkimuskysymykseni 

kannalta keskeiset asiat uusiksi kokonaisuuksiksi tekemällä niistä teemoja (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 147; Sarajärvi & Tuomi 2018, 117). Kirjoitin työodotuksiin liittyvän 

kysymyksen vastaukset sekä niiden toteutumiseen liittyvät vastaukset lähes heti yhtenäiseksi 

tekstiksi. Vaikka aloin heti klusteroida samoja merkityksiä sisältäviä ryhmiä ja kirjoittaa 

niitä auki, myöhempien kysymysten vastaukset täydensivät aiempia listojani ja muokkasivat 

näiden luokkien ryhmittelyä useaan kertaan (Tuomi & Sarajärvi 2018, 353–354). Lisäsin siis 

esimerkiksi tähän työodotuksia koskevaan ryhmittelyyn vielä haastattelun kolmannen 

kysymyksen asioita ja täydensin tekstiä myöhempien kysymysten vastausten kautta, joissa 

työodotuksia ei ollut ilmaistu yhtä suoranaisesti. Toimin vastaavasti myös työn paineiden 

kohdalla. 

Abstrahointi eli pääluokkien muodostaminen oli tutkimuskysymysten jaottelun kannalta 

selkeä. Tulosten jaottelu vastaa päälukujen osalta pitkälti haastattelurungon pääteemoja eli 

työodotuksia, autonomiaa ja työn intensiivisyyttä, sillä nämä ovat tutkimuskysymysteni 
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pääajatuksia. Päätin kuitenkin käsitteellistää erilaiset toiveet vaikutusmahdollisuuksista 

työodotuksiksi, koska palveluneuvojat kertoivat odottavansa työltään autonomiaa. Heidän 

mukaansa vaikutusmahdollisuudet myös vaikuttavat työn mielekkyyteen ja joidenkin 

mielestä jopa siihen, että he edes työskentelevät kyseisessä organisaatiossa. Kyseessä on siis 

hyvin tärkeä työodotus, joka on päällekkäinen myös muiden työodotusten kanssa. 

Haastattelurungossa käyttämäni työn intensiivisyyden käsitteen muokkasin lopullisessa 

työssäni työn paineiksi, sillä intensiivisyys voidaan mieltää merkitykseltään kontekstiani 

laajemmaksi. Työn paineet kuvaavat työn intensiivisyyttä paremmin muutoksia ja erilaisista 

tekijöistä johtuvaa kiireistä työtahtia. 

Työodotuksiin liittyvien havaintojen osalta luokittelu onnistui ensin melko helposti, sillä 

useampi haastateltavien käyttämä odotus vastasi aiempien milleniaalitutkimusten käyttämiä 

termejä. Esimerkiksi odotus työn merkityksellisyydestä on terminä tuttu milleniaali-

tutkimuksista, minkä takia valitsin tämän yhdeksi odotukseksi ja luokittelin haastateltavien 

kuvailemia lähikäsitteitä tämän ryhmän alle. Päätin tehdä työodotuksille useamman luokan 

ja niitä syntyi lopulta yhdeksän, joista autonomiaa käsittelen laajemmin omana alalukunaan. 

Odotusten luokittelussa haastetta toi se, että huomasin työodotusten olevan toistensa kanssa 

osittain päällekkäisiä, sillä esimerkiksi työn mielekkyyteen vaikuttavat myös muiden 

nimettyjen odotusten toteutuminen. Kehittymismahdollisuudet sekä samaan luokkaan 

sisällyttämäni haastavuus koettiin mielekkäiksi asioiksi, samoin kuin vaihtelevuuteen 

sisällyttämäni muutokset. Kehittymismahdollisuuksien, uralla etenemisen ja työn 

merkityksellisyyden voidaan ajatella olevan myös palkan lisäksi palkitsevia asioita, minkä 

takia palkitsevuus olisi voinut olla yhden odotuksen luokka. Kaikki nämä edellä mainitut 

taas näyttäisivät kuitenkin vaikuttavan myös työn mielekkyyteen. Odotusten 

ryhmittelytapoja olisi siis voinut olla monia, mutta päätin lopulta jättää odotukset 

mahdollisimman yksittäisiksi. Näin vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni on 

kattava. 

Autonomian osalta havaintojen alaluokittelu ja työn paineiden osalta tekijät syntyivät täysin 

aineistolähtöisesti. Niiden osalta ryhmittelylle olisi myös ollut monta eri vaihtoehtoja, minkä 

takia muutin tulosten esittelytapaa useaan kertaan. Autonomian osalta päädyin kuuteen 

alaluokkaan. Työn paineiden osalta pääluokkia muodostui kaksi, kiireinen työtahti sekä työn 

tehostamiseen liittyvät muutokset, joiden alle listasin havaintojani.  
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Tutkijalta odotetaan tutkittavien kulttuuriin ja historiaan perehtymistä (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2019, 8), joten tein aiheeseen liittyvää taustatyötä ja aiempiin tutkimuksiin 

tutustumista ennen haastatteluja. Liian yksipuolisen kuvan välttämiseksi haluan tuloksissani 

tuoda ilmi myös yleisesti palveluneuvojien työn luonnetta. Eettisyyden näkökulmasta on silti 

tärkeää todeta, että tutkimustulokseni eivät ole yleistettävissä. Laadullisen tutkimuksen ei 

ole tarkoitus olla yleistettävissä koko perusjoukkoon, vaan sillä saadaan tarkempaa tietoa 

ilmiöstä yksilötasolla kuin kvantitatiivisella menetelmällä olisi mahdollista saada. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koko voi olla pieni ja tapaustutkimuksessa jopa yksi 

tapaus saattaa olla riittävä. Pienellä otoksella voi kuitenkin tuottaa lisätietoa ja löytää 

yhteneväisyyksiä tutkittavaan ilmiöön liittyen, jolloin tutkimuksen tulos on merkittävä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 105.) Sain pienellä aineistokoolla monipuolisen kuvan 

vakuutusyhtiössä työskentelevien milleniaali-palveluneuvojien työstä. 
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6 MILLENIAALI-PALVELUNEUVOJIEN TYÖODOTUKSET 
 

Tulosten ensimmäisessä luvussa esittelen palveluneuvojien työodotukset ja heidän 

kertomuksiaan niiden toteutumisesta. Käsittelen erillisen alaotsikon alla työodotuksista 

tarkemmin autonomiaan liittyvät toiveet ja niiden toteutumisen. Näiden haastateltavien 

yksilöllisten työodotusten käsittelemisen jälkeen kerron tämän luvun viimeisen alaotsikon 

alla, miten milleniaali-palveluneuvojat kuvailevat työodotuksiaan sukupolven kautta eli 

miten he vertaavat sukupolvensa työodotuksia toistensa odotuksiin ja vanhempien 

kollegoidensa odotuksiin. Tämän kautta on mahdollista havainnollistaa ajatuksia 

mahdollisesta jaetusta sukupolvikokemuksesta eli kokevatko haastateltavat muiden samaa 

sukupolvea edustavien kollegoidensa odottavan työltään samoja asioita kuin he itse. Vaikka 

haastateltavat kertovat myös, odottavatko heitä vanhemmat kollegat samoja asioita työltään 

kuin he, tulee muistaa kyseessä olevan heidän oma näkemyksensä. Aineistosta nostamissani 

lainauksissa selvennän kuvitteellisilla nimillä haastateltavien Annin, Tuulin, Lotan, Suvin, 

Elinan ja Veeran ajatuksia selkeyttääkseni heidän kokemuksiaan. 

 

6.1 Työodotukset ja niiden toteutuminen 
 

Työntekijöiden työodotukset ovat erilaisia yksilöllisten ominaisuuksien ja elämäntilanteiden 

takia (Pöyhönen 1987, 128; Alasoini 2012, 104), mutta iän ja työpaikan muutosten oletetaan 

vaikuttavan niihin (Pöyhönen 1987, 128). Iän lisäksi saman sukupolven edustajilla uskotaan 

olevan yhteisiä työodotuksia (Alasoini 2012, 108), kuten milleniaaleihin yhdistetyt 

odotukset työn mielekkyydestä, työpaikalla viihtymisestä, työn merkityksellisyydestä sekä 

jatkuvasta kehittymisen tarpeesta ja uralla etenemisen toiveista osoittavat (Ilmarinen, 

Lähteenmäki & Huuhtanen 2003, 31; Kultalahti 2015; Haikkola & Myllyniemi 2020; 

Mellanen & Mellanen 2020). Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen tulosten mukaan 

finanssialan työntekijät ovat kokeneet heidän työhyvinvointiinsa vaikuttavan eniten 

motivoivat ja mielekkäät työtehtävät, työn vaatimukset, palkka, hyvä esimies sekä työn ja 

vapaa-ajan tasapaino (Finanssiala 2019, 7). Tässä osiossa esittelemäni palveluneuvojien 

työodotukset linkittyvät useassa kohtaa toisiinsa ja ovat osin päällekkäisiä. Monet odotukset 

kytkeytyvät myös autonomiaan liittyviin odotuksiin, joita käsittelen erillisen alaotsikon alla. 
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Kaikki haastateltavat luettelivat odottavansa työltään mielekkyyttä. Sisällytän mielekkyyteen 

maininnat siitä, että työssä halutaan viihtyä, sillä palveluneuvojien useat muut odotukset 

perustuvat ajatukselle työn viihtyvyydestä ja mielekkyydestä. Odotus mielekkyydestä liittyy 

haastateltavilla sekä työn sisältöön että työympäristöön. Palveluneuvojien mukaan työn tulee 

vastata ”mielenkiinnonkohteita” ja sen pitää olla mukavaa. Haastateltavat mainitsivat myös 

työkaverit ja asiakkaat puhuttaessa siitä, miksi työ on mielekästä ja työpaikalle on kiva 

mennä. Työkavereiden kerrotaan olevan jopa ”melkein ykkösjuttu” työpaikalla 

viihtymiseksi ja he lisäävät työn mielekkääksi kokemista kokonaisuudessaan. Haastateltavat 

kertoivat viihtyvänsä nykyisessä työpaikassaan, ja työn mielekkyys näyttää toteutuvan lähes 

jokaisen haastateltavan kohdalla. Koen, että mielekkyys ei toteudu täysin Annin ja Elinan 

kohdalla, joiden odotukset täyttyvät nykyisessä työssä vain osittain. Palaan heidän 

tilanteensa tarkempaan läpikäyntiin myöhemmin. 

Milleniaalien tärkeimpinä työodotuksina on aiemmissakin tutkimuksissa pidetty 

viihtyvyyttä ja työn mielekkyyttä (Piha & Poussa 2012; Ilmarinen, Lähteenmäki & 

Huuhtanen 2003, 31; Kultalahti 2015, 237; Deloitte 2018; Haikkola & Myllyniemi 2020, 5, 

90), mutta työolotutkimusten mukaan jo 1950-luvulla syntyneet ovat 25–34-vuotiaina 

korostaneet tätä piirrettä eli mielekkyys ei ole vain milleniaaleille tyypillinen odotus (Sutela 

2020a). Tämä ei kuitenkaan poista sen mahdollisuutta, että milleniaali-sukupolvi jakaisi 

keskenään saman kokemuksen. Myös Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen tulosten mukaan 

lähes kaikki työntekijät pitivät työtään mielekkäänä ja hyvä työilmapiiri koettiin omaksi 

voimavaraksi (Rajander-Juusti 2015, 36).  

Haastateltavat odottavat työltä vaihtelevuutta, johon sisällytän myös odotukset muutoksista. 

Heidän mukaansa työ on itsessään hyvin samanlaista, mutta työhön ei ”leipiinny”, kun 

jokainen päivä on erilainen ja muutoksia tapahtuu lähes jatkuvasti. Myös haastavien ja 

ikävien kohtaamisten koetaan kuuluvan työhön ja ne tuovat siihen vaihtelua.  

Asiayhteydessä viitatut muutokset liittyvät kuitenkin pääasiassa uusiin toimintatapoihin ja 

järjestelmiin. Muutokset jo itsessään tuovat työn sisältöön vaihtelevuutta ja tästä syystä 

haastateltavat pitävät muuttuvista käytänteistä, vaikka välillä muutoksia tuntuu tapahtuvan 

usein. Muutokset lisäävät myös viihtyvyyttä ja palveluneuvojat huomaavat pääsevänsä 

niiden kautta parempiin tuloksiin. Jos työssä ei tapahtuisi muutoksia, useampi haastateltava 

olisi sanojensa mukaan vaihtanut jo työtehtäviä. Eräs haastateltavista kuvaili muutosten 

positiivisuutta jatkuvan oppimisen mahdollisuuden kautta. 
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Koska on semmosiakin töitä, että sä opit sen ja sit sä vaan teet sitä. Se on sitä 

samaa eikä muutu siitä miksikään. Niin tässä on siinä mielessä sitä haastetta, 

että vaikka sä opit jonkun asian niin ens viikolla se voi muuttua ihan täysin. 

(Lotta) 

 

Tulkitsen palveluneuvojien työn olevan heidän mielestään vaihtelevaa, koska muutoksia 

tapahtuu usealla eri saralla ja ne tuovat mukanaan haasteita. Parkatti ja Tammelin pohtivat 

finanssialan palvelutyöntekijöiden rutiininomaista työtä. He totesivat rutiininomaisten 

tehtävien lisäävän työn kuormittavuutta, mutta työntekijät saavat vaihtelua 

kehittymismahdollisuuksien tarjoamisen kautta. (Parkatti & Tammelin 2020, 164.) Piha ja 

Poussa (2012, 91) taas totesivat milleniaalien viihtyvän samassa työpaikassa, jos työ on 

vaihtelevaa ja siinä on mahdollista kehittyä. Vaihtelevuuden mainitseminen tärkeäksi 

odotukseksi on siis havaittu aiemmin sekä milleniaalitutkimuksissa että palveluneuvojia 

koskevissa tutkimuksissa. 

Haastateltavat haluavat kaikki kehittyä. Haastavista tilanteista selviytyminen on 

palveluneuvojien mukaan palkitsevaa ja yhdistän haasteet, esimerkiksi uudet tilanteet, 

heidän toivomiensa kehittymismahdollisuuksien kanssa. Odotus kehittymisen 

mahdollisuudesta ja työn haastavuudesta tuli ilmi jokaisen palveluneuvojan vastauksista. 

Haastateltavat kertoivat, että työn ei haluta olevan liian helppoa. Uskon tämän viittaavan 

juuri kehittymisen mahdollisuuteen. Lotta kuvaili nykyisen työnsä hienoutta sen kautta, että 

aiemmin mainittujen muutosten myötä voi jatkuvasti kehittyä lisää. Hän myös kertoi 

vaativansa itseltään jatkuvaa kehittymistä ja työltään kehittymismahdollisuuksia. 

Ehkä tässäkin työssä on siinä mielessä se hyvä, että vaikka joku toinen on ollut 

30 vuotta töissä niin ei oo vielä valmis, että se on ehkä just se kiehtovakin. -- 

Vaatii iteltään silleen, ettei tyydy vaan johonkin tiettyyn, että nyt vaan teen 

tätä, vaan nimenomaan että siinä pitäis olla joku kehitysmahdollisuus. (Lotta) 

 

Deloiten milleniaalitutkimus listaa asiantuntijuuden kehittämisen kaiken ikäisten 

työodotukseksi (2020, 46–47), mutta Kultalahti (2015) toteaa väitöskirjassaan milleniaalien 

kehittymishalun poikkeavan aiemmista sukupolvista. Myös useat muut tutkimukset tukevat 

milleniaaleille ominaista tarvetta kehittymiselle (Piha & Poussa 2012, 83, 91; Pyöriä ym. 

2013) ja viimeisimpään työolotutkimukseen osallistuneiden 25–34-vuotiaiden huomattiin 

myös arvostavan erityisesti työssä kehittymistä (Sutela 2020a). Finanssialan työntekijät taas 

totesivat nauttivan erityisesti työn vaatimuksista (Finanssiala 2019, 7), jonka yhdistin 
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liittyvän kehittymiseen. Parkatti ja Tammelin (2020, 164) summasivat myös 

kehittymismahdollisuuksien olevan tärkeää finanssialan työntekijöille, koska ne tarjoavat 

vaihtelua. 

Vastauksissa ilmeni kehittymisen tarpeen lisäksi myös tarve uralla etenemiselle, jotta omaa 

asiantuntijuutta voisi kehittää muillakin osa-alueilla. Oman osaamisen kehittäminen 

monipuolisesti on haastateltaville ihannetilanne ja koen heidän tavoittelevan tätä myös uralla 

etenemisen kautta. Urakehityksen on todettu myös aiemmin motivoivan milleniaaleja 

(Kultalahti 2015, 237), minkä uskon johtuvan arvostuksen ja tunnustuksen saamisesta 

omalle osaamiselle. Etenemisen myötä markkina-arvo työntekijänä kasvaa epävarmemmilla 

työmarkkinoilla sekä nykyisen työnantajan että mahdollisten tulevien työnantajien silmissä. 

Samalla myös työtehtäviin tulee muutosta ja osaamiseen monipuolisuutta. Tuoreimman 

työolotutkimuksen mukaan 25–34-vuotiaat pitävät muun ikäisiä tärkeämpänä parempaan 

asemaan etenemistä (Sutela 2020a), minkä uskon osittain johtuvan edellä mainittujen 

asioiden lisäksi mahdollisesti työuran alkutaipaleesta. Uralla eteneminen tuo usein myös 

lisää vastuuta, jonka saaminen saattaa motivoida työntekijää ja lisätä työn mielekkyyttä 

(Ryan & Deci 2000). Uskon uralla etenemisen tavoittelun perustuvan sekä sisäiseen että 

ulkoiseen motivaatioon, sillä uralla eteneminen vaatii hyvää suoriutumista, mutta se tuo 

mukanaan myös usein ulospäin ilmenevän statuksen.  

Lähes kaikki haastateltavat kertoivat odottavansa työltä hyvää palkkausta. Haastateltavat 

toivovat palkkaa myös lisää, koska he kokevat työn vaatimusten olevan korkeat. 

Taylorisoituneelle työlle ominaisesti tulostavoitteita kerrotaan nostettavan jatkuvasti eikä 

niiden mahdollistamiin provisioihin ole enää mahdollista päästä samalla tavalla kuin ennen. 

Palveluneuvojilla on siis työn sisällöllisten tekijöiden lisäksi heitä ulkoisesti motivoivia 

odotuksia. Lähes kaikkien haastateltavien vastauksissa ilmeni, että työnteon lisäksi halutaan 

vaalia myös vapaa-aikaa, ja kaksi haastateltavaa perustelikin odotustaan hyvästä 

palkkauksesta omasta vapaa-ajastaan luopumisen kautta. ”Ekstravaivaa” ei haluta nähdä 

tämänhetkisellä palkalla, vaan työtä halutaan suorittaa työpaikalla ja jättää sinne kahdeksan 

tuntisen työpäivän päätteeksi. 

Ja sitten palkka on tietysti myös yks, et kyl mä koen, että mulle pitää maksaa 

hyvin siitä, että mä luovutan mun vapaa-ajan jollekulle toiselle käyttöön. 

Koska sitähän mä annan tässä. Eletään vaan yhtä elämää niin kyllähän se olis 

kauheen mukavaa, että mä jollekin suostun antamaan työpanostani niin mulle 

myös korvataan siitä. (Elina) 
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Palveluneuvojat kokevat hyvän palkan tärkeäksi odotukseksi, vaikka tämä on mainittu 

aiemmissa milleniaalitutkimuksissa tärkeysjärjestyksessä vasta työn sisällöllisten 

ominaisuuksien sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen jälkeen (Pyöriä & Ojala 2016, 

32; Deloitte 2020, 65; Haikkola & Myllyniemi 2020, 5). Yhtä palveluneuvojaa lukuun 

ottamatta (Palaan tähän luvussa 6.3) en voi arvioida haastateltavien eri odotusten tärkeyttä 

suhteessa toisiinsa, mutta oletan hyvään palkkaan liittyvän odotuksen selittyvän osittain 

myös vakuutusalan tulospalkkioihin liittyvällä työn luonteella. Myös Hyvinvoiva finanssiala 

-hankkeen tutkimustulosten mukaan finanssialan työntekijät kokevat palkan olevan yksi 

eniten heidän hyvinvointiinsa vaikuttavista tekijöistä (Finanssiala 2019).  

Palveluneuvojat eivät kertoneet työodotuksikseen työn ja vapaa-ajan toimivaan 

yhteensovittamiseen liittyviä asioita, mutta tämä ilmeni haastattelujen aikana. Osa 

palveluneuvojista kertoi kokevansa työn vain yhtenä elämän osa-alueena eikä itsessään 

elämäntarkoituksena. Palveluneuvojien mukaan töissä myös jaksaa ”venyä” ja olla 

motivoituneempi, kun siitä on päässyt irrottautumaan välillä. Veera selvensi näkemystään 

ajatuksesta, että työn lisäksi elämässä pitää olla muutakin sisältöä. Hän ei usko ihmisen 

jaksavan esimerkiksi pitkiä työpäiviä pitkään eikä hän myöskään ihannoi tällaista 

omistautumista. 

Näen sen, että me ei olla täällä vaan työtä tehdäksemme, vaan elääksemme 

muutoinkin. Että työ on yks [osa] sitä arkipäivää. Pitää täysin irrottautua tästä 

työstäkin. Ite en ihannoi sellasta, että hienoa kun olit taas 12 tuntia töissä. Ei 

ihminen sellaista jaksa loputtomiin (Veera) 

 

Milleniaalien on todettu aiemmissa tutkimuksissa arvostavan joustavaa työn ja vapaa-ajan 

yhteensovittamista (Tuohinen 2010, 34; Cogin 2012; Pyöriä ym. 2013; Pyöriä & Ojala 2016, 

37; Deloitte 2020, 65), joka on nähty myös heidät parhaiten organisaatioon sitouttavana 

tekijänä (Morrell ym. 2018, 4–5). Milleniaalien on ajateltu näkevän työnsä itsensä 

toteuttamisen kautta (Piha & Poussa 2012; 68, 82), mikä saattaisi selittää haastateltavien 

kokemusta työstä ”vain yhtenä elämänosa-alueena”. Aiempien tutkimusten mukaan perheen 

ja vapaa-ajan merkitys on kasvanut kaikissa sukupolvissa (Tuohinen 2010, 40–41; Pyöriä & 

Ojala 2016, 37; Pyöriä ym. 2017, 1), mutta etenkin milleniaalien on todettu odottavan tältä 

osin yksilöllisempiä ratkaisuja (Alasoini 2012). Myös finanssialan työntekijät ovat kertoneet 

vapaa-ajan tasapainon vaikuttavan heidän hyvinvointiinsa (Finanssiala 2019, 7).  
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Luen palveluneuvojien odotukseksi myös hyvän esimiehen. Kukaan palveluneuvojista ei 

maininnut tätä odotusta suoraan odotuksia tiedustellessani, mutta esimieheen liittyvät asiat 

tulivat esiin useasti haastattelujen aikana. Palveluneuvojien mielestä hyvä esimies ottaa 

heidät mukaan päätöksentekoon ja antaa heidän ideoida, kohtelee tasa-arvoisesti, tukee 

heidän hyvinvointiaan sekä ottaa vastaan palautetta ja antaa sitä heille. Myös Kultalahden 

(2015) väitöskirjan mukaan esimies nähdään tärkeänä palautetta antavana valmentajana. 

Tulkitsen palveluneuvojien odottavan valtuuttavaa johtamista, jossa esimies tukee heidän 

autonomiaansa antamalla sopivasti vastuuta ja riittävästi vapautta vaikuttaa oman työn 

tapoihin sekä mahdollisesti työaikoihin ja -paikkaan (Karkkola 2020, 53). 

 

 

KUVIO 1 Milleniaali-palveluneuvojien työodotukset ja niiden toteutuminen. 

Palveluneuvojien työodotuksista vaihtelevuus, kehittymismahdollisuudet, työn ja vapaa-

ajan yhteensovittaminen, hyvä esimies ja työn merkityksellisyys toteutuvat kaikilla. Odotus 

työn mielekkyydestä ja uralla etenemisestä toteutuvat lähes kaikilla. Elina ja Anni eivät ole 

tyytyväisiä työn mielekkyyteen, joten työodotus ei toteudu heidän osaltaan. Anni ei ole 

tyytyväinen uralla etenemismahdollisuuksiin. Kaikki palveluneuvojat kertovat toivovansa 

palkkaa lisää, joten tämä odotus ei toteudu. 

 

Yksittäisiä mainintoja työhön kohdistetuista odotuksista saivat työn tärkeys sekä halu auttaa. 

Ryhmittelen nämä sisäiset motivaatiotekijät työn merkityksellisyydeksi. Uskon, että 

palveluneuvojat haluavat työllään olevan yhteiskunnallinen merkitys ja he saavat 

merkityksellisyyden tunnetta myös asiakkaiden auttamisen kautta. Yksi haastateltavista, 

joka kokee merkityksellisyyden täyttyvän nykyisessä työssään, kuvaili odotustaan 

palkitsevuuden tunteen kautta. 

Työodotukset, jotka toteutuvat

• Vaihtelevuus

• Kehittyminen

• Työn ja vapaa-ajan 
yhteensovittaminen

• Hyvä esimies

• Työn merkityksellisyys

• Työn mielekkyys 4/6

• Uralla eteneminen 5/6

Työodotukset, jotka eivät toteudu

• Mielekkyys Elinalla ja Annilla

• Anni on tyytymätön myös uralla 
etenemismahdollisuuksiin

• Hyvä palkka
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Kokee, että tekee jotain tarpeellista. Jos tuntuu, että töissä vaan käy eikä tunne, 

että se olis yhtään edes hyödyllistä niin ei sekään kyllä paljon palkitse. 

Semmosta, että tuntuu, että auttaa edes jotain tai johonkin suuntaan. Kokee 

sen työn tärkeäksi. (Suvi) 

 

Merkityksellisyyden maininnat vastaavat myös aiempien milleniaalitutkimusten tuloksia 

(Alasoini 2012, 108; Piha & Poussa 2012, 22; Kultalahti 2015, 237; Deloitte 2018; Haikkola 

& Myllyniemi 2020). Tosin Deloiten milleniaalitutkimuksen (2020, 47) ja Herzbergin 

työtyytyväisyysteorian (1993, 118) mukaan kaiken ikäiset haluavat työnsä olevan 

merkityksellistä. Työ koetaan merkitykselliseksi, kun sen tuloksellisuus on tärkeää (Piha & 

Poussa 2012, 72; Sutela ym. 2019, 34). Myös finanssialan työntekijöiden on todettu 

haluavan merkityksellisen ja mielekkään työn, joka on haastavaa ja tarjoaa 

kehittymismahdollisuuksia (Parkatti & Tammelin 2020, 164). Työn merkitykselliseksi 

kokemisen uskotaan vaativan myös innostavien päämäärien lisäksi vaikutusmahdollisuuksia 

(Alasoini 2012, 109; Piha & Poussa 2012, 72). 

Elinan ja Annin kaikki työodotukset eivät toteudu palveluneuvojan roolissa. Elinan mielestä 

nykyiset työtehtävät eivät ole kaikilta osin mielekkäitä eivätkä tarjoa hänelle tarpeeksi 

kehittymismahdollisuuksia. Hän jättäisi tiettyjä tehtäviä mielellään pois työnkuvastaan. 

Elina myös kokee, että häneltä vaaditaan nykyisessä työtehtävässä liikaa suhteessa 

maksettuun korvaukseen. Psykologisen sopimuksen näkökulmasta hänen työpanoksensa ja 

saamansa palkkio eivät siis kohtaa (Alasoini 2012, 100). Näin on myös Annin kohdalla. 

Annin vastauksesta on tulkittavissa, että työtehtävät eivät ole myöskään hänelle tällä hetkellä 

kaikista mielekkäimpiä. Hän haluaisi edetä uralla eri asemaan sekä saada parempaa palkkaa. 

Anni vastasi näin tarkennukseeni, mitkä työodotukset eivät tällä hetkellä toteudu. 

Tällä hetkellä palkkauksen osalta ja sitten myöskin mielenkiinnonkohteet ei 

välttämättä ihan täsmää, ja ainakaan vielä ei oo näköpiirissä mitään 

etenemismahdollisuuksia. (Anni) 

 

Palveluneuvojat odottavat työltään mielekkyyttä, vaihtelevuutta, kehittymismahdollisuuksia, 

uralla etenemistä, hyvää palkkaa, toimivaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista, hyvää 

esimiestä sekä työn merkityksellisyyttä (kuvio 1). Työodotukset ovat toistensa kanssa osittain 

päällekkäisiä, sillä esimerkiksi työn mielekkyyteen vaikuttavat myös muiden nimettyjen 

odotusten toteutuminen. Lähes kaikilla työodotukset toteutuvat nykyisessä työssä edellä 

mainittujen toiveiden osalta. Kaksi palveluneuvojaa kokee odotustensa toteutuvan vain 
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osittain. Heidän työtehtävänsä eivät ole tarpeeksi mielekkäitä ja kehittäviä. Toinen kertoo 

suoraan myös haluavansa edetä uralla. Näiden erojen lisäksi koen, että palveluneuvojat eivät 

ole täysin tyytyväisiä palkkaansa. He odottavat työltään hyvää palkkaa, mutta kokevat työn 

vaatimusten olevan liian korkeat suhteessa saatuun korvaukseen. He toivovat lisää palkkaa, 

mutta kertovat provisioita määritteleviä tulostavoitteita nostettavan joka vuosi. He 

perustelevat toivettaan hyvästä palkasta vaatimusten lisäksi sillä, että he haluavat hyvän 

korvauksen menetetystä vapaa-ajasta. Käsittelen seuraavaksi erillisenä työodotuksena 

autonomiaa eli palveluneuvojien toivomia vaikutusmahdollisuuksia, jotka olivat suuressa 

roolissa työodotuksista keskusteltaessa. 

 

6.2 Autonomian toteutuminen työssä 
 

Haastateltavien puheissa ilmeni tärkeys vaikuttaa monipuolisesti omaan työhön. 

Palveluneuvojat kertoivat myös kokemuksiaan autonomian toteutumisesta nykyisessä 

työssä. Työautonomialla tarkoitan aikatauluihin ja tehtäviin vaikuttamista (Hackman & 

Oldham 1976, 258–259; Karasek 1979, 289–290) sekä työnteon kontrollia (Karasek 1979, 

289–290). Itsenäinen työn suunnittelu ja päätöstenteko ovat osa autonomiaa (Karasek 1979, 

289–290; Blom ym. 2001, 140; Green 2006, 98). Työautonomia on myös 

yhteistoimintalakiin kirjattua osallistamista (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334), 

ja suomalaiset palkansaajat vaikuttavatkin yhä enemmän työtapoihinsa ja työmenetelmiinsä 

(Green 2006; 102–104, 173; Lyly-Yrjänäinen 2019, 71).  

Autonomia on milleniaali-palveluneuvojille tärkeä työodotus. Vaikutusmahdollisuuksien 

koetaan osoittavan arvostusta työntekijää kohtaan ja eräs työntekijä toteaa, että hän ei olisi 

edes töissä nykyisessä työpaikassa, jos hän ei voisi vaikuttaa mihinkään. Hänen mielestään 

töissä olisi ikävää, jos vaikutusmahdollisuuksia ei olisi. Tämä vaikuttaisi myös hänen 

suoriutumiseensa, sillä vaikutusmahdollisuudet vaikuttavat hänen sanojensa mukaan niin 

paljon työhyvinvointiin. Palveluneuvojat kertovat, että kiire ja ahdistus vähenee, kun heidät 

otetaan huomioon päätöksenteossa ja sitä kautta saadaan muutosta parempaan. Heidän 

mielestään työssä viihtyminen myös kasvaa ja suoriutuminen on parempaa, kun ilmapiiri on 

avoin palautteelle. Tuuli tiivisti vaikutusmahdollisuuksien tärkeyttä hyvinvointinsa kautta 

näin. 
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Että jos tuntuisi siltä, ettei pysty puhumaan tai uskalla sanoa huonoksi 

kokemastaan asiasta niin veikkaan, että voisin huonosti työpaikalla. (Tuuli) 

 

Palveluneuvojat haluavat vaikuttaa työaikoihinsa. Työaikoihin vaikuttaminen on lisääntynyt 

kohdeorganisaatiossa viime vuosien aikana esimiesten toimesta, ja vastaava viime vuosien 

muutos näkyy myös vuoden 2018 työolotutkimuksessa ja työolobarometrissa (Lyly-

Yrjänäinen 2019; Sutela ym. 2019, 113). Palveluneuvojien työajat ovat työvuorolistojen 

mukaiset, koska he tekevät asiakaspalvelutyötä tiettyjen aukioloaikojen mukaisesti. 

Työvuorolista koetaan reiluksi kaikkia kohtaan ja sen suunnitteluun on mahdollista 

osallistua esittämällä toiveita. Jokaiselle tulee silti listaan yhtä paljon kutakin työvuoroa, 

minkä takia palveluneuvojat voivat vaikuttaa lähinnä tietyn viikon työpäivien sijoittumiseen 

muutamalla tunnilla. Liukuva työaika joustaa kuitenkin tarvittaessa, jos kyseisen päivän 

asiakkaiden määrä sen sallii. Pienikin vaikutusmahdollisuus työaikoihin lisää kuitenkin 

haastateltavien mukaan vapaaehtoisuuden tunnetta, koska vuorot eivät ole täysin jonkun 

toisen määräämiä. Muutaman palveluneuvojan mukaan jo tunnin tai kahden jousto auttaa 

myös aamulla suuresti, jos on vaikka nukkunut huonosti. Työaikaan liittyvää autonomiaa on 

siis hyvin vähän, mutta palveluneuvojat kokevat asiassa tapahtuneen edistystä. Eräs 

haastateltavista kuvaili työaikoihin liittyvää autonomian puutettaan seuraavasti. 

Meillä on kyllä aikalailla just nuo työvuorot ja työajat. Toki aina välillä jos 

tulee jotain sellaisia tarpeita muuttaa jotakin työaikoja niin toki siihen on 

mahdollisuus ja siinä joustetaan, mutta aikalailla säädelty etukäteen. -- Ei 

mulla oikeen tuu sellasta, että hirveesti pystyis silleen vaikuttamaan. (Tuuli) 

 

Osa haastateltavista haluaisi vaikuttaa omatoimisemmin työntekopaikkaansa. Kaikilla 

haastateltavilla ei ole tällä hetkellä etätyömahdollisuutta. Etätyö on yleistynyt finanssialalla 

kansainvälisesti vuoden 2015 jälkeen, mutta mahdollisuutta on hyödynnetty vasta vähän 

johtuen ainakin osittain alan tietosuojavaatimuksista (Parkatti & Tammelin 2020, 55). 

Joillekin haastateltaville etänä työskentely ei ole mahdollista, koska heidän nykyinen 

työtehtävänsä vaatii fyysistä läsnäoloa. Osa taas kokee etätyöskentelyn olevan mahdollista 

omassa työtehtävässään, mutta he eivät ymmärrä, miksi tähän ei ole lupaa työnantajalta. 

Tämän mahdollisuuden saamisella uskottaisiin olevan vaikutusta myös omaan 

hyvinvointiin. Eräs haastateltava kertoi, että muissa kuin palveluneuvojan tehtävissä olevilla 

työntekijöillä on mahdollisuus tehdä etätyötä. Hänelle tämä olisi siis mahdollista työnkierron 
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kautta. Elina myös ihmetteli palveluneuvojien etätyöskentelyn vähäisyyttä. Etätyötä ei ole 

suoranaisesti kielletty, mutta sitä ei myöskään ole työnantajan puolesta ehdotettu heille.  

Määritelty aikalailla, missä työtä teet, että ootko toimistolla. Ei oo niin ku 

oikeen silleen tosta etätyöstäkään annettu oikeen itelle mahdollisuutta 

vaikuttaa, että haluutko olla etänä vai toimistolla niin tota. (Elina) 

 

Työn sisältöön eli työtehtäviin palveluneuvojat eivät voi vaikuttaa, koska työnantaja sanelee 

heidän työtehtävänsä ja asiakkaat käsiteltävän aiheen. Osa haastateltavista haluaisi vaikuttaa 

työnkuvaansa enemmän. Heidän mukaansa työtehtäviin olisi mukava saada lisää 

vaihtelevuutta esimerkiksi työnkierron muodossa, jotta työ ei olisi aina samanlaista. 

Palveluneuvojien mukaan asiakkailla on erilaisia syitä asioinnilleen, mutta samat aiheet 

kuitenkin toistuvat. Toive vaihtelevuudesta näkyi myös työodotusten yhteydessä, mutta 

palveluneuvojien puheista ilmeni, että työtehtäviin ei voi vaikuttaa. Tyytyväisyys työn 

sisältöön on kehittymismahdollisuuksien ohella todettu työtyytyväisyyden kannalta 

merkittävimmiksi tekijäksi työolotutkimuksissa (Sutela ym. 2019, 321). Työtyytyväisyys 

kasvaa, kun vaikutusmahdollisuudet omiin työtehtäviin lisääntyvät ja johdon kontrolli 

vähenee (Green 2006; 1, 167). 

Tuulin ja Veeran mielestä palveluneuvojat voivat kuitenkin vaikuttaa toimintatapoihinsa. 

Uusimman työolobarometrin ennakkoraportin mukaan suomalaisista palkansaajista yli 

puolet oli osallistunut toimintatapojen tai prosessien kehittämiseen ja yli kolmasosa 

tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen edeltävän vuoden aikana (Keyriläinen 2021, 39). 

Palveluneuvojien vastauksista kuitenkin ilmeni, että tiimiläiset pohtivat lähinnä keskenään, 

miten asioita tehdään ja voisiko niitä tehdä jotenkin toisin. Ideoita on viety eteenpäin 

tiimitasolla, koska heiltä pyydetään palautetta ja kehitysehdotuksia. Esimiehet ”antavat 

tilaa”, keskustelevat palveluneuvojien kanssa toimintatavoista sekä ottavat nämä mukaan 

päätöksentekoon, mikä tuntuu haastateltavista hyvältä.  Esimiehet kuuntelevat, huomioivat 

sekä pyytävät palautetta ja kehitysideoita jatkuvasti. Työolobarometrin tuloksissa näkyy 

myös esimiesten myönteinen suhtautuminen työntekijöiden muutosehdotuksiin (Keyriläinen 

2021, 41), mistä voi päätellä johtajuuden muutossuunnan olevan ehkä yleisemminkin 

vastaavanlainen. Haastateltavien ehdotukset eivät välttämättä johda muutoksiin, mutta 

niiden vastaanotto on ollut aina positiivista. Haastateltavien ideoita on myös kokeiltu, mistä 

he ovat olleet iloisia. Tuuli ja Veera kuvailivat toimintatapoihin vaikuttamista näin. 
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Kyllähän meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa vaikka meidän 

toimintatapoihin. Me voidaan niistä yhdessä puhua ja jokainen voi pohtia, että 

voisiko jonkun asian tehdä jotenkin eri tavalla tehokkaammin. (Tuuli) 

 

Esimies antaa mahdollisuuden meille, jos me heitetään jotain ideaa, ja 

lähdetään testaamaan. Sillä [omalla esimiehellä] on täysin avoin, 

ennakkoluuloton rohkeus heittää. Jos me jotain keksitään niin kokeillaan ja jos 

se ei toimi niin sitten ei. (Veera) 

 

             
 

KUVIO 2 Palveluneuvojat haluaisivat vaikuttaa työaikoihin, työntekopaikkaan, 

työtehtäviin, toimintatapoihin, työn kehittämiseen ja palkkaan. 

 

Jos palveluneuvoja on aktiivinen ja osoittaa kiinnostusta työn kehittämiseen liittyviin 

projekteihin, hänen on mahdollista vaikuttaa tuleviin muutoksiin. Osalla haastateltavista 

löytyy halukkuutta osallistua kehittämistyöhön myös saadakseen vaihtelua työtehtäviinsä. 

Tämän he kertoivat myös työodotuksia kysyttäessä. Kehittämistehtävien kautta omaan 

työhön ei ”leipiinny” ja perustyötehtäviä jaksaa tehdä paremmin. Uudistuksiin liittyviin 

projekteihin osallistumista lukuun ottamatta tuleviin muutoksiin liittyvä autonomia jää 

kuitenkin taas mielipiteiden kertomisen tasolle, ja ne joko huomioidaan tai jätetään 

huomioimatta, niin kuin Suvin selvennyksestä ilmeni. Hän kuitenkin hetken mietittyään 

tarkensi, että ei juurikaan pysty vaikuttamaan muutoksiin ja toiminnan kehittämiseen, mutta 

voi kertoa ehdotuksia. Hän haluaisi perusteluja, miksi joitakin ehdotuksia ei voida toteuttaa 

tai miten ehdotetun asian käsittely on edennyt. 

Joo kyllähän me niin ku jatkuvasti [vaikutetaan]. -- Ollaanhan me yritetty 

hirveesti ja joitain asioita ollaan saatu läpikin, mutta joitain asioita ei. Mutta 

kyllähän meiltä hirveesti kysytään, että mitä ootte mieltä ja näin. Että joo kyllä. 

-- Koen, etten hirveesti saa kyllä vaikuttaa, mutta ideoita aina otetaan vastaan 

Työajat Työntekopaikka Työtehtävät

Toimintatavat
Työn 

kehittäminen
Palkka
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ja sanotaan että ”Aa tää on kyllä hyvä idea ja viedään eteenpäin”, mutta sitä 

ei aina tiedä, mihin asti se sitten menee. (Suvi) 

 

Palveluneuvojat mainitsivat autonomian yhteydessä myös palkkansa. Haastateltavat 

kertoivat hyvän palkan olevan yksi heidän työodotuksistaan, ja he haluavat myös vaikuttaa 

siihen. Työehtosopimuksen mukaiseen peruspalkkaan haastateltavat eivät pysty tahdostaan 

huolimatta vaikuttamaan (Finanssialalle 2020), mutta kuukausituloja voi kasvattaa 

provisiojärjestelmien kautta. Työnantajan asettamat tavoitteet ohjaavat, mitä työssä pitää 

tehdä ja mitkä tavoitteet tulee savuttaa, jotta palkkaa olisi mahdollista saada lisää. Esimiehet 

kuitenkin antavat haastateltavien osallistua tavoitteiden asettamiseen tietyissä rajoissa. 

Tavoitteisiin osallistaminen on myös lisännyt tyytyväisyyttä palkkaa kohtaan. Vuoden 2020 

työolobarometrin ennakkoraportin mukaan tyytymättömyys palkkaa kohtaan kuitenkin 

kasvaa iän myötä (Keyriläinen 2021, 84). Hyvään palkkaan liittyvä työodotus ei toteudu, 

vaan sitä halutaan saada lisää. Palkan on todettu olevan finanssialan työntekijöiden 

tärkeimpiä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä (Rajander-Juusti 2015, 36). 

Palveluneuvojat ilmaisivat halukkuutensa vaikuttaa etenkin työaikoihin, 

työskentelypaikkaan, työtehtäviin, toimintatapoihin, työn kehittämiseen ja palkkaan (kuvio 

2), mutta he eivät voi kuitenkaan vaikuttaa näihin itsenäisesti. Palveluneuvojat eivät voi 

vaikuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaisiin ja työnantajan asettamiin työvuorolistoihin 

asiakaspalvelutehtäviensä takia. Kaikki eivät voi myöskään vaikuttaa asiakkaista riippuvaan 

työntekopaikkaansa. Osalla ilmeisesti on etätyömahdollisuus, mutta sen käyttämisestä ei ole 

keskusteltu esimiesten kanssa tai sitä ei ole itse haluttu käyttää. Työn sisällön taas 

määrittelevät työnantajan lisäksi asiakkaat, ja palveluneuvojat haluaisivat työtehtäviin lisää 

vaihtelua. Vaihtelua on mahdollista saada työnkierron tai kehittämiseen osallistumisen 

kautta. Tehokkaampia toimintatapoja on mahdollista pohtia ryhmässä tai antaa niistä 

itsenäisesti palautetta esimiehille, mutta toimintaa ei aina kehitetä ideoiden mukaisesti. 

Muutama haastateltava koki, että he voivat vaikuttaa oikeastaan mihin vain, koska palautetta 

ja kehitysideoita on mahdollista antaa. Yksi haastateltavista taas ei tiennyt, mihin kaikkeen 

hänellä on mahdollisuus vaikuttaa. Hän totesi kuitenkin samalla, että hänellä ei ole 

myöskään ollut kehitysideoita. 
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6.3 Työodotusten kuvailu sukupolven kautta 
 

Milleniaali-palveluneuvojat eivät koe samaan sukupolveen kuuluvien kollegoidensa 

odotuksissa olevan juurikaan ristiriitoja, vaikka ”kaikki ovat hieman erilaisia persoonia” 

keskenään. Alalle uskotaan hakeutuvan ”aika samanlaisia ja samojen arvojen omaavia” 

henkilöitä. Haastateltavien odotusten yhteneväisyys ilmeni myös edellä olevasta 

työodotusten osiosta. He kertoivat odottavansa työltä mielekkyyttä, vaihtelevuutta, 

kehittymismahdollisuuksia, uralla etenemistä, hyvää palkkaa, toimivaa työn ja vapaa-ajan 

yhteensovittamista, hyvää esimiestä, työn merkityksellisyyttä sekä autonomiaa. Autonomian 

osalta milleniaali-palveluneuvojat haluaisivat vaikuttaa erityisesti työaikoihin, 

työntekopaikkaan, työtehtäviin, toimintatapoihin, työn kehittämiseen sekä palkkaan. 

Tiettyjen työodotusten arvottamisessa uskotaan kuitenkin olevan yksilöllisiä eroja sekä 

milleniaalien että itseä vanhempien kollegoiden osalta. Tässä osiossa kerron, miten 

haastateltavat kuvailivat työpaikkansa 25–40-vuotiaiden milleniaalien työodotuksia 

suhteessa toisiinsa ja vanhempiin kollegoihinsa. Vanhemmat kollegat saattavat olla baby 

boomereja eli vuosien 1946–1964 välillä syntyneitä tai 1965–1979 välillä syntyneitä X-

sukupolven edustajia (Kultalahti 2015). 

Haastateltavat uskovat milleniaaleilla olevan enemmän odotuksia työtään kohtaan kuin heitä 

vanhemmilla eli yli 40-vuotiailla työkavereilla on. Työhön kohdistettujen odotusten 

erilaisuuden ehdotetaan johtuvan siitä, että milleniaalit ja heitä vanhemmat kollegat 

arvostavat erilaisia asioita. Syynä tähän voisi haastateltavien mukaan olla kasvatus, jonka 

takia vanhemmat ajattelevat auktoriteetin määräävän, miten toimitaan. Tulkitsen tämän niin, 

että milleniaali-palveluneuvojien mielestä he asettavat työlleen enemmän vaatimuksia ja 

kokevat voivansa vaikuttaa työhönsä laajemmin kuin vanhemmat kollegat uskovat voivansa.  

Suvi ajattelee milleniaalien työn arvottamisesta kuitenkin yksipuolisemmin. Hänen 

mielestään palkka on tärkein työodotus milleniaaleilla eikä milleniaali-sukupolvi arvosta 

työpaikkaa itsessään yhtä paljon kuin vanhempien kollegoiden sukupolvet. Hän on sitä 

mieltä, että milleniaalit hänet itsensä mukaan lukien käyvät töissä palkan takia, kun taas heitä 

vanhemmat itse työn takia. Osa milleniaalitutkimuksista on Suvin kanssa osittain samaa 

mieltä. Joissakin tutkimuksissa milleniaalien on uskottu tekevän töitä lähinnä elääkseen 

(Smola & Sutton 2002; Twenge 2010), ja milleniaalit arvostavat työn ulkoisia 

motivaatiotekijöitä, kuten suurempaa palkkaa, enemmän kuin boomerit, mutta vähemmän 

kuin edeltäjänsä X-sukupolvi (Twenge 2010). Suvi perustelikin näkemystään seuraavasti. 
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Joku vanhempi sukupolvi -- käy ehkä töissä just sen työn takia ja ne tekee sitä 

työtä ja ne kokee että se on arvokasta. Mutta kyllä mä käyn oikeestaan sen 

palkan takia töissä. -- ehkä ne kokee myös, et se on myös semmosta enemmän 

antavaa kuin pelkkä se palkka. Kun taas meidän ikäiset on taas silleen, et no 

kyllä mä käyn sen palkan takia siellä töissä, että jos mä saisin sen palkan 

jostain ihan muustakin niin kyllä mä keksisin hommia kyllä muutenkin sitten 

päivään. (Suvi) 

 

Tulkitsen muiden haastateltavien ajattelevan kuitenkin toisin palkan osalta, sillä he uskovat 

milleniaalien työodotusten olevan monipuolisia. Työodotukset ja työn merkitys ovat 

muuttuneet eivätkä nuoret arvosta työtä enää velvollisuuden tunnon takia. Heidän on 

kuitenkin ajateltu tekevän töitä itsensä toteuttamisen ja kehittämisen, onnistumisen 

kokemusten ja mielenkiinnonkohteiden takia (Tuohinen 2010, 40–41; Pyöriä & Ojala 2016) 

ennemmin kuin palkan takia (Pyöriä & Ojala 2016; Haikkola & Myllyniemi 2020, 5; 

Deloitte 2020, 65). Myös Pyöriä ja Ojala (2016, 35) ovat todenneet, että taloudellisesti 

huonoina aikoina työtä arvostetaan enemmän ja hyvinä aikoina vähemmän, mutta muuten 

sukupolvien välillä ei ole eroa työn arvostuksessa.  

Milleniaali-palveluneuvojat pohtivat työn ja vapaa-ajan välisen rajan joustavuutta. 

Haastateltavat ajattelevat milleniaaleilla olevan yksilöllisiä odotuksia sen suhteen, 

minkälaisia työaikoja he haluavat, mutta vanhemman sukupolven oletetaan olevan tältä osin 

yhteneväisempi. Haastateltavat antavat tähän eriäviä syitä. Vanhemman sukupolven 

ajatellaan arvostavan työpaikkaansa niin paljon enemmän, että he ovat valmiita joustamaan 

työajoissa eivätkä halua valittaa työnantajan päätöksistä. Milleniaalit taas eivät 

lähtökohtaisesti halua työpäiviensä venyvän. Eräs haastateltavista kokee, että milleniaaleilla 

ei ole niin tarkkaa linjanvetoa työn ja vapaa-ajan välillä kuitenkaan sosiaalisten suhteiden 

osalta. Hän viettää välillä aikaa työkavereidensa kanssa myös vapaa-ajallaan, mutta ei koe 

itseään vanhempien työkavereidensa haluavan tätä. Milleniaalit ovat hänen mukaansa 

vanhempia sukupolvia aktiivisempia työkavereiden välisessä yhteydenpidossa vapaa-

ajallakin. Uskon tämän panostuksen liittyvän siihen, että haastateltavista kaikki 

allekirjoittivat odotuksen hyvästä ilmapiiristä työkavereiden kesken. Hyvän työilmapiirin on 

todettu aiemmin olevan tärkeää sekä milleniaaleille (Piha & Poussa 2012, 74–75; Kultalahti 

2015, 237) että finanssialan työntekijöille (Rajander-Juusti 2015, 36).  

Palveluneuvojat uskovat kuitenkin kaikkien haluavan tietyn tasapainon työn ja vapaa-ajan 

välille. Milleniaalien tämänhetkiseen 25–40 vuoden ikähaarukkaan sijoittuu yleensä 
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ruuhkavuodet, jolloin arki saattaa olla kiireistä. Haastateltavat kertoivat, että heidän vapaa-

aikansa on pääasiassa rauhallista eikä työlle ominainen tahti jatku kotona. Haastateltaville ei 

pääsääntöisesti tule kiireen tuntua myöskään kotoa tai vapaa-ajalta töihin. Kaksi 

haastateltavaa kertovat, että harvemmin arki on kiireistä, mutta välillä pitäisi olla työpäivän 

jälkeen monessa paikassa samaan aikaan. Yksityiselämä on silti heilläkin pääasiassa 

tasapainoista. Yksi haastateltavista myöntää jopa palautuvansa töissä vapaa-aikaa varten, 

sillä vapaa-aika saattaa olla nopeatempoista eikä aina ehdi nukkua niin paljon kuin haluaisi. 

Töissä taas saa keskittyä pelkästään työn tekemiseen. Palveluneuvojat eivät siis ei kuljeta 

kiirettä kodin ja työn välillä kumpaankaan suuntaan, ja yrittävät olla miettimättä työasioita 

vapaa-ajallaan. Annin mielestä hänen työpäivänsä aikaisen työpanoksensa pitää riittää. 

Mulla varmaan tosiaan on, että jätän sen työn tänne työpaikalle ja oon ottanut 

vähän semmosen asenteen, että mä nyt teen sen, minkä tässä työpäivän aikana 

ehdin tehdä, että luulis että se riittää. Pakko sen on, että enempää en rupee 

tekemään. (Anni) 

 

Myös aiempien tutkimusten mukaan milleniaalit arvostavat vapaa-aikaansa (Smola & Sutton 

2002; Twenge 2010; Pyöriä & Ojala 2016, 37; Haikkola & Myllyniemi 2020, 5) eikä työ ole 

yhtä keskeistä heidän elämässään kuin aiemmilla sukupolvilla on ollut saman ikäisinä 

(Smola & Sutton 2002; Twenge 2010). Työkavereiden suhteen työn ja vapaa-ajan raja 

näyttää kuitenkin joustavan.  

Haastateltavat haluavat kehittää itseään jatkuvasti, vaikka he epäilevät, että kaikki 

milleniaali kollegat eivät välttämättä koe tarvetta sille tai ainakaan palveluneuvoja-asemasta 

etenemiselle. Eräs haastateltava toteaa, että nuoremmat oppivat uudet asiat nopeammin kuin 

vanhempi sukupolvi (myös Ilmarinen, Lähteenmäki & Huuhtanen 2003, 125) ja 

milleniaaleilla on vielä urapolkua edessä, joten heiltä vaaditaankin kehittymistä. 

Vanhemman sukupolven ei kuitenkaan uskota olevan yhtä kehittymishaluisia kuin 

milleniaalit ovat. Tästä syystä he suhtautuvat myös muutoksiin negatiivisemmin kuin 

milleniaali-sukupolvi. Työolotutkimus vahvistaa yli 34-vuotiaiden matalamman halun 

kehittyä (Sutela 2020a), vaikka omaa asiantuntijuutta halutaankin kehittää iästä huolimatta 

(Alasoini 2012, 115; Deloitte 2020, 46–47). Haastateltavat ehdottavat syyksi sitä, että 

vanhemmat kollegat eivät ehkä koe omaksuvansa uusia asioita yhtä nopeasti kuin 

nuorempana. Vanhemmalla sukupolvella muutokset eivät ole ehkä aiemmin olleet yhtä suuri 

osa arkea, mutta nyt muutos on ”enemmän vakio kuin poikkeus”. Työn rutiinit ovat 
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haastateltavien mielestä myös ehkä aiempaa merkityksellisempiä iäkkäämpänä. Lotan 

mielestä muutosten aiheuttamasta mahdollisesta pelon tunteesta huolimatta työnantajan 

tulisi hyödyntää kaikkien osaaminen yksilökohtaisesti. 

Mitä meillä on vanhempia työntekijöitä niin, jos tulee paljon muutoksia niin 

niillä on ehkä vähän joillain semmonen pelon sekaisin tuntein, kun on totuttu 

tekemään tälleen niin ehkä ne muutokset on vähän pelottavia. Pelottavampia 

kuin ehkä sitten nuoremmille. Toki on niissäkin yksilöllisiä eroja. -- Pitäis 

ottaa ne hyödyt irti [työntekijöistä] yksilökohtaisesti. (Lotta) 

 

Milleniaali-palveluneuvojat uskovat työpaikkansa milleniaalien keskuudessa olevan 

yksilöllisiä eroja vaikutusmahdollisuuksien haluamisessa. Autonomian tarpeessa arvellaan 

olevan myös sukupolvesta riippumatta yksilöllisiä eroja johtuen siitä, mikä on kenellekin 

tärkeää tai vähemmän tärkeää. Työskentelytapojen ja muutosten kehittämiseen 

osallistuminen sekä aiemmin mainittuihin työvuoroihin vaikuttaminen ovat tässä yhteydessä 

käytettyjä esimerkkejä. Joidenkin uskotaan tulevan töihin ja tekevän sen, mitä pyydetään, 

eivätkä he koe tarvitsevansa muutoksia tai sananvaltaa työnteon kehittämiseen. 

Palveluneuvojat pohtivat, että muutosten kehittämiseen osallistuminen on ehkä toisille 

ylimääräistä vaivaa ja koetaan stressaavana. Tuuli selvensi näitä milleniaali-kollegoidensa 

välisiä yksilöllisiä eroja näin. 

Voi olla, että toiset haluais vaikuttaa enemmän vaikka joihinkin 

työvuoroasioihin ja toinen sit taas enemmän niihin työskentelytapoihin tai -

keinoihin tai ihan niin kun tällasiin työn tekemiseen liittyviin asioihin. (Tuuli) 

 

Milleniaalien sekä vanhempien sukupolvien vaikutusmahdollisuuksien uskotaan olevan 

kohdeorganisaatiossa yhdenvertaiset, mutta mahdollisuuden käyttämisessä on myös havaittu 

eroja. Palveluneuvojat kokevat, että kaikki saavat kertoa mielipiteensä ja ne huomioidaan 

päätöksiä tehdessä. Heidän mielestään jokaiselle on annettu tällainen tilaisuus, ja vastuu sen 

käyttämisestä jää työntekijälle. Jos yksilö haluaa vaikuttaa eli ”avaa suunsa”, hänellä on 

siihen mahdollisuus. Muutaman haastateltavan mukaan vanhempi sukupolvi antaa yleensä 

tilaa nuorempien ideoinnille, ja he jopa vähättelevät omaa osaamistaan. Perheellisten taas 

arvellaan haluavan vaikuttaa työvuoroihin enemmän kuin muut, koska illat halutaan vapaiksi 

lasten takia. Perhetilanne, kokemusvuodet tai sukupolvi eivät kuitenkaan anna 

palveluneuvojan asemassa olevalle vaikutusmahdollisuuksia eriarvoisesti. Palveluneuvojat 

eivät ole havainneet epätasa-arvoista kohtelua tai jonkun henkilön tai ikäryhmän suosimista. 



55 
 

Esimiehet saavat tästä kiitosta. Elina korostaa yksilöiden vaikuttamishalukkuutta ja vastuuta 

vaikuttamisessa seuraavasti. 

No se on ihan ihmisestä kiinni, että kokeeko ne, että tarvitsee muutosta ja 

haluaako ne nähdä siihen vaivaa. Kyl mä uskon, et jokaiselle on annettu 

mahdollisuus siihen. Et sit, jos on halunnut ja on nähnyt vaivaa. Jos ei oo 

viittinyt, niin sitten ei oo. (Elina) 

 

Milleniaali-palveluneuvojat kertoivat työodotustensa toteutumisen vaikuttavan heidän 

organisaatiositoutumiseensa. He myöntävät milleniaalien olevan ikäpolvea, joiden ei 

odoteta olevan yhdessä työpaikassa työuran alusta eläkeikään asti. Haastateltavat kertoivat, 

että työpaikkoja kertyy lähes poikkeuksetta useampia, kun taas vanhemmalla sukupolvella 

koko työura saattaa olla yhdessä paikassa. Sukupolvien välinen ero perusteltiin jälleen 

arvoilla. Vanhemman ikäpolven koetaan arvostavan vakituista vakaata työpaikkaa. 

Milleniaalien taas koetaan haluavan ”seuraavaa”, uutta ja haasteellisempaa. Tutkimusten 

mukaan kyse ei ole kuitenkaan työn arvostamisesta tai sitoutumattomuudesta, vaan 

esimerkiksi 1980–1993 ikävuosina syntyneitä tutkittaessa todettiin alle 30-vuotiaiden 

naisten vaihtavan työnantajaa yli 30-vuotiaita naisia ja miehiä useammin etsiessään itselleen 

sopivaa työpaikkaa (Pyöriä 2013). Milleniaalien on kuitenkin todettu olevan sitoutuneita, 

joustavia ja motivoituneita työntekijöitä, jotka arvostavat työnantajaansa (Pyöriä ym. 2013; 

Pyöriä & Ojala 2016, 37; Mellanen & Mellanen 2020). Muutama haastateltavista tarkensikin 

väitettä milleniaalien organisaatiositoutumattomuudesta, että he ovat itse hyvin sitoutuneita 

nykyiseen työnantajaansa. Tuuli selvensi ajatustaan omasta organisaatioon sitoutumisestaan 

työodotusten toteutumisen, kuten kehittymismahdollisuuksien, uralla etenemisen, työn 

mielekkyyden ja viihtyisän työilmapiirin kautta seuraavasti. 

Ei sitä silleen suunnittele, että milloin mahdollisesti vaihtaisi aina työpaikkaa 

tai -tehtäviä, mutta haluaisi kuitenkin aina oppia jotain lisää ja saada siten 

uusia työkokemuksia. Olisi sitten jatkossa, jos tulisi joku muu mahdollisuus 

vastaan, niin olisi sitten mahdollisimman hyvät eväät vaikka hakeutua 

jonnekin haastavampiin tehtäviin toisaalle tai sitten tietysti oman talon sisällä. 

-- Tunnistan itsestäni, että oon kyllä hirveen lojaali siihen paikkaan, missä olen 

ja jos oikeesti viihdyn jossain ja mulla on hyvät työkaverit niin sieltä on aika 

haastavaa sitten lähteä. Ja jos se työkin on sillä tavalla mielekästä. (Tuuli) 

 

Milleniaali-palveluneuvojat kokevat siis yhtä lukuun ottamatta odottavansa työltään 

enemmän kuin vanhempi sukupolvi. Yhden palveluneuvojan eroavaisuuden aiheuttaa 
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palkan tärkeys, johon suhtautuminen vaihtelee myös aiemmissa milleniaalitutkimuksissa. 

Milleniaali-palveluneuvojat kokevat työaikoihin liittyvien odotustensa olevan 

yksilöllisempiä kuin vanhemmalla sukupolvella, mutta työn ja vapaa-ajan välinen tiukka raja 

joustaa milleniaaleilla työkavereiden kohdalla. Osa haastateltavista esimerkiksi epäilee, että 

kaikki milleniaali-kollegat eivät välttämättä odota työltään jatkuvaa kehittymistä heidän 

itsensä tavoin, mutta näin epäillään olevan etenkin itseä vanhemmilla kollegoilla. 

Vanhemman sukupolven ajatellaan haluavan vakituisen vakaan työn eikä niin paljon 

milleniaalien toivomia kehittymismahdollisuuksia ja muutoksia. Haastateltavat kuitenkin 

totesivat, että ajatukset milleniaalien monipuolisemmista odotuksista verrattuna vanhempiin 

kollegoihin saattavat olla stereotypioita ja yksilöllisiä eroja esiintyy varmasti. Haastateltavat 

kertovat kuitenkin haluavansa muutoksia, koska he oppivat nopeasti ja haluavat työhönsä 

kehittymismahdollisuuksien lisäksi vaihtelua. Vaikuttamismahdollisuuksien haluamisessa 

palveluneuvojat kokevat milleniaali-kollegoillaan olevan eroavaisuuksia, sillä kaikkia ei 

kiinnosta työskentelytapojen ja muutosten kehittämiseen osallistuminen tai työvuoroihin 

vaikuttaminen. Työyhteisön milleniaalien uskotaan silti olevan sitoutuneita nykyiseen 

organisaatioon, vaikka osa aiemmista milleniaalitutkimuksista on saanut erilaisia tuloksia.  
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7 MILLENIAALI-PALVELUNEUVOJIEN KOKEMAT TYÖN 

PAINEET 
 

Vakuutusalalla työskentelevien työnkuvaan kuuluvat työn paineet, kuten muutokset sekä 

palvelutyöhön yhdistettävä kiireinen työtahti (Mustosmäki & Anttila 2012, 61–63; 

Rajander-Juusti 2015). Alalla toimintatavat muuttuvat kilpailun ja teknologian kehittymisen 

sekä asiakaskäyttäytymisen ja ajoittain myös säännösten muutosten takia (Finanssiala 2019, 

4–5, 7; Finanssialalle 2020). Halusin tiedustella palveluneuvojilta työn paineista, koska he 

eivät voi suoranaisesti vaikuttaa työtahtiinsa asiakaspalvelussa tai tehostamisvaatimuksista 

johtuviin muutoksiin. Työodotusten toteutumiseen tai ainakin työtyytyväisyyteen voisi 

olettaa vaikuttavan kiireen tuntua lisäävät arkiset tilanteet ja vakuutusyhtiössä tapahtuvat 

muutokset. Esittelen tässä osiossa palveluneuvojille paineita aiheuttavia tekijöitä eli kiireistä 

työtahtia ja työn tehostamiseen liittyviä muutoksia. Kerron myös, miten paineita on pyritty 

vähentämään työnantajan puolelta ja miten haastateltavat pyrkivät hallitsemaan niitä itse. 

 

7.1 Kiireinen työtahti 
 

Kiireinen työtahti on ollut palvelutyölle ominainen piirre 1990-luvulta lähtien (Mustosmäki 

& Anttila 2012, 61–63) ja ominaisuus näkyy myös kohdeorganisaation palvelutyössä. 

Palveluneuvojien puheista ilmeni kiirettä aiheuttavia tekijöitä, jotka jaottelin kolmeen 

luokkaan. Kohdeorganisaatiossa on yritetty vähentää kiireen tuntua sekä työnantajan 

toimesta että palveluneuvojien omilla keinoilla. 

Palveluneuvojien palvelutilanteet ovat pääasiassa ennakoimattomia, mistä johtuen työssä 

esiintyy ajoittain ruuhkatilanteita ja kiireen tunnetta. Asiakastapaamisten kestoa ja sisältöä 

ei voi tietää etukäteen, jos asiakkaalla ei ole ajanvarausta. Haastateltavien 

asiakaskohtaamiset ovat pääasiassa tällaisia. Kiireen tunne syntyy, kun palvelutilanne venyy 

ja jonotilanne alkaa kasvaa tai ennalta sovittu asiakastapaaminen on alkamassa edellisen 

asiakaskohtaamisen ollessa vielä kesken. Muut palveluneuvojat saattavat myös hoitaa 

useamman asiakkaan ikään kuin yhden työntekijän puolesta sillä välin, kun kollega hoitaa 

pitkäkestoista asiakastapaamista tai sen jälkiselvittelyä. Haastateltavat kertoivat, että 

ajanvarauksella hoidettaviin asiakastapaamisiin saa varata reilusti aikaa eikä silloin tarvitse 

kiirehtiä. Ajanvarauksia on kuitenkin selkeästi vähemmän suhteessa spontaaneihin 
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asiakaspalvelutilanteisiin eikä niitä ole kaikilla ollenkaan. Yksi haastateltavista kuvaili 

ruuhkatilanteiden tiedostamisen stressaavan ja aiheuttavan kiireen tunnetta, mutta hän yrittää 

olla välittämättä siitä vaihtelevalla menestyksellä. 

Minä veikkaisin, että jos en [tietäisi ruuhkatilannetta], mä en stressaisi niin 

paljon siitä kiireestä eikä mulle tulisi niin paljon kiireen omaista tunnetta. 

Joskus onnistuu pääsemään sellaiseen mielentilaan ”okei nyt ei vaan mahda 

tälle tilanteelle mitään, on kiire, mutta kaikki asiat hoidetaan yhtä huolellisesti 

ja hyvin niin ku missä tahansa muussakin tilanteessa. Mutta joskus sen fiiliksen 

saaminen ei vaan onnistu. Mut veikkaisin, että se onnistuisi useammin, jos ei 

näkisi sitä jonotilannetta niin selkeästi. (Tuuli) 

 

Palveluneuvojien palautteen antamisen kautta työnantaja on linjannut 

toimintatapamuutoksia ruuhkatilanteisiin. Palveluneuvojille viestitettyä kiireen tunnetta 

yritetään välttää työnantajan taholta. Jokainen osaa itse havainnoida jonotilanteen ja siitä 

huomauttamisesta on luovuttu. Ainakin tapa ilmaista kiireisestä tilanteesta on muuttunut. 

Toiset kokevat silti yhä jonoista painetta, kun taas toiset toteavat tekevänsä parhaansa 

eivätkä luo itselleen suoriutumispaineita asiakkaiden tai työtehtävien määrästä riippumatta. 

Työantajalta on myös saatu lupa hoitaa rauhassa yksi asia kerrallaan, eikä palveluneuvojien 

tarvitse kiirehtiä saadakseen seuraavan asiakkaan asiaa käsittelyyn. Palveluneuvojat saavat 

siis painottaa ”laatua määrän sijaan” eikä päivittäin hoidettujen asiakkaiden lukumääriä enää 

jatkuvasti lasketa entiseen tapaan. Anni kuvaili toimintatapamuutoksen positiivista 

vaikutusta omaan työtahtiinsa ja mielentilaansa näin. 

No kyllä se on nyt vähän ns. rauhoittunut se työn tekeminen, että nyt on otettu 

semmonen käytäntö, että ei vaan hulluna oteta niitä asiakkaita vastaan ja 

nopeasti seuraava, vaan nyt keskitytään siihen yhteen asiaan kerrallaan -- 

tehdään yks asia kunnolla loppuun ja sitten otetaan seuraava, niin ei tavallaan 

se luo sitä kiirettä sitten siihen. Että se on parantunut kyllä, että ei oo sillä 

lailla semmonen kauhee paniikki päällä. (Anni) 

 

Yhteen asiaan keskittymiseen liittyvä muutos ei kuitenkaan näytä aina toteutuvan. 

Palveluneuvoja ei halua asiakkaan joutuvan odottamaan ja häntä saattaa stressata syntyvä 

jonotilanne. Kiireisenä hetkenä jonotilanteen näkeminen ja tieto ruuhkasta lisäävät kiireen 

tuntua etenkin, jos ylemmältä taholta kuitenkin huomautetaan asiasta. Työnjohdon viestintä 

on Tuulin mukaan ristiriitaista ja hän kuvaili toimintatapamuutoksen jälkeisiä 

ruuhkatilanteita näin.  
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Että vaikka miten sanotaan, että jokaiseen asiakkaaseen perehdytään ihan 

rauhassa ja hoidetaan se yhtä hyvin ku missä vaan muussakin tilanteessa, mut 

silti tulee ilmoitusta, että ”hei nyt teillä on ruuhkaa ja monta hommaa 

tekemättä”. Että sitä vielä muistutellaan jostain muualta, vaikka sä itekin kyllä 

olet tietoinen, niin se kyllä lisää sitä [kiireen tunnetta] myöskin. Et sit vaikka 

sanotaan, että kaikki tekee parhaansa niin silti tulee vähän semmonen olo, että 

no nyt pitää sitten alkaa tehdä eri tavalla, kun huudetaan joka kanavassa, että 

nyt on tilanne päällä. Että vähän on kyllä ristiriidassa keskenään sitten ne 

viestit myöskin työnjohdon puolesta. (Tuuli) 

 

Työntekijöiden vähäinen määrä huolestuttaa osaa haastateltavista. Poissaolot lisäävät töissä 

olevien palveluneuvojien kiirettä. Jos joku on sairauslomalla, saatetaan muilta 

palveluneuvojilta vaatia muutoksia työvuoron tai työtehtävien suhteen. Jos useampi on 

poissa, vaje näkyy myös asiakkaille. Henkilöstöä on siis sen verran vähän, että ”ekstrakäsiä” 

ei ole. Kiireeseen joutuvien työntekijöiden jaksaminen, kuten väsymys ja uupumus, 

huolestuttaa tällaisissa tilanteissa palveluneuvojia. Tuuli ilmaisi työntekijöiden määrään 

liittyvän resurssihuolensa kertoen, että ei pysty vaikuttamaan asiaan palautteenannosta 

huolimatta. 

[Työntekijöiden määrään liittyviin] resursseihin en pysty vaikuttamaan. Se on 

semmonen asia, mistä me ollaan täällä huolissaan, mutta sitä ei ole oikein 

otettu huomioon. (Tuuli) 

 

Finanssialan henkilöstömäärää vähennettiin 1990-luvun lopulla tuottavuuden kasvattamisen 

takia (Rajander-Juusti 2015, 42) eikä työntekijöiden määrää ole lisätty uudelleen vuoteen 

2018 mennessä (Sutela ym. 2019, 94). Kohdeorganisaation tilannetta en tiedä tältä osin, 

mutta Työolotutkimuksesta on pääteltävissä tiukan resurssoinnin olevan yleinen ilmiö 

finanssialalla. 

Palveluneuvojien työ sisältää paljon keskeytyksiä. Asiakkailta ja työkavereilta saattaa tulla 

yhteydenottoja samaan aikaan, kun palveluneuvoja keskittyy asiakkaan palveluun. 

Palveluneuvoja saattaa saada soittopyyntöjä tai toiselta työntekijältä pyynnön tehdä jotain 

hänen puolestaan. Työkaverit keskeyttävät toisiaan viestien lisäksi soittamalla tai fyysisesti 

viereen tulemalla tarvitessaan apua. Tämä näkyi myös haastattelujen aikana. Vaikka 

haastattelut suoritettiin omalla ajalla, palveluneuvojat olivat työpaikallaan ja kolmessa 

tutkimustilanteessa työkaveri vei heidän keskittymisensä hetkeksi muualle joko kävelemällä 

viereen tai pyytämällä tietokoneen kautta apua. Koen tämän takia keskeytykset kiireen 
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tunnetta lisävääksi tekijäksi. Työvuorossa yksin oleminenkaan ei ole kuitenkaan rauhallista. 

Yksin olo lisää kiireen tuntua, koska rauhallisenakin hetkenä tiedostaa, että apua ei ole 

tarvittaessa saatavilla.   

[Kiireen tunnetta auttaa hallitsemaan] se, että mä tiedän jos täällä on jonoa 

ja mä pystyn jakamaan sitä työtä jonkun kanssa. -- En joudu tekemään kaikkea 

itse ja saan tarvittaessa ohjata henkilölle, joka osaa auttaa paremmin. (Veera) 

 

 

 

 

 

KUVIO 3 Kiireisen työtahdin aiheuttavat tekijät. 

 

Palveluneuvojien työtä on vuoden 2020 aikana järjestelty uudelleen heidän omasta 

toimestaan sekä esimiehen taholta niin, että yksittäiset työntekijät eivät kuormittuisi liikaa. 

Haastateltavat kertovat, että heille on selvennetty, kuka hoitaa mitäkin asiaa eivätkä kaikki 

kysy apua aina samalta henkilöltä. Mahdollisuus jakaa työtä työkavereiden kanssa auttaa 

hallitsemaan työmäärää, kun kaikkia asiakkaiden asioita ei tarvitse hoitaa yksin. 

Työnantajan työnjaon muutoksen lisäksi palveluneuvojat ovat vähentäneet kiireen tuntua 

yhteisöllisellä asenteella. Palveluneuvojat luovat toisilleen rentoa ilmapiiriä, jossa 

neuvotaan, autetaan ja tehdään yhdessä. Kaikille kertyy tietoa ja osaamista lisää, mutta 

tarvittaessa he myös tietävät, mistä kysyä apua. Hankalaan asiaan saa apua työkaverilta, joka 

tietää kyseisestä aiheesta enemmän kuin itse. Näin aikaa ei kulu vastauksen etsimiseen. 

Työnjaon koetaan nyt olevan sellainen, että kaikesta ei tarvitse selviytyä yksin ja apua on 

saatavilla. Haastateltavat totesivat, että keskinäinen auttaminen edistää yhteisen tavoitteen 

saavuttamista eikä virheitä tai kiirettä synny yhtä paljon kuin yksin suorittaessa. 

Oon sitä mieltä, että nopeammin me tiiminä toimitaan, jos autetaan toisiamme 

ja mieluummin kysyy joltain apua kuin pohtii itse pitkän aikaa tai tekee päin 

honkia. (Lotta) 

 

Ennakoimattomuus 

--> ruuhkatilanteet 

Poissaolot 

eli työntekijöiden 

vähäinen määrä 

Keskeytykset 
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Palveluneuvojat näkevät intensiivisen työn kuitenkin myös positiivisena asiana, vaikka 

työtahdin myönnetään olevan ”aika kova”. Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat työn 

olevan ”hektistä”, mutta kuitenkin päivien menevän positiivisessa mielessä nopeasti. Veera 

kuvaili hektisyyden positiivista puolta viihtymisen, työpäivien nopeasti kulumisen ja 

paremman suoriutumisen kautta. 

Että ei tässä helpolla pääse. Mut se on ehkä se mun työn suola, että ei ole 

koskaan, että ei olisi mitään tekemistä ja aina on yleensä silleen että hitto, 

meniks tää päivä jo - kotiinlähdön aika. Et menee kyllä tosi nopeesti päivät. 

Itte en viihtyis semmosessa työssä ”Jaaha nyt on tää homma tehty, oliskos 

mulla jotain seuraavaa” niin ei, ei semmonen. Ja mä suoriudunkin paremmin, 

kun on sellanen tietty aikataulu ja pieni semmonen paine päällä. (Veera) 

 

Kiireinen työtahti saattaa stressata ja kuormittaa palveluneuvojia. Tulkintani mukaan kiirettä 

aiheuttavia tekijöitä on pääasiassa kolme (kuvio 3). Kiireinen työtahti johtuu asiakastyön 

ennakoimattomuudesta sekä poissaoloista eli työntekijöiden tarkasti mitoitetusta määrästä. 

Ruuhkatilanteiden aiheuttaman stressitilanteen helpottamiseksi on tehty 

toimintatapamuutoksia työnantajan toimesta, mutta kaikkien palveluneuvojien mielestä uusi 

toimintatapa ei aina toteudu. Työnjohdon ristiriitaista viestintää esiintyy edelleen 

ruuhkatilanteissa. Tästä syystä ehkä koetaan, että muutos on vain vähän helpottanut kiireen 

tunnetta. Työntekijöiden määrään työnantaja taas ei ole puuttunut palveluneuvojien 

palautteen annosta huolimatta. Jatkuvat keskeytykset saattavat lisätä kiireen tunnetta, kun 

omien tehtävien lisäksi pitää auttaa myös toisia. Työnantajan puolesta ja myös 

työntekijöiden omasta toimesta tehtyjen linjausten takia keskeytyksiä tulee työkavereiden 

toimesta kuitenkin vähemmän kuin aiemmin. Palveluneuvojat kertoivat kuitenkin myös 

pitävänsä kiireisestä työtahdista. Tarkastellaan tilannetta seuraavaksi tavoitteiden kannalta 

muutokset-osiossa. 

 

7.2 Työn tehostamiseen liittyvät muutokset 
 

Finanssialalla työnteon tehostamiseen liittyvät muutokset liittyvät niin digitalisoitumiseen ja 

teknologian kehitykseen, Euroopan unionin tasoiseen sääntelyyn, alan toimijoiden 

keskinäiseen kilpailuun ja asiakaskäyttäytymiseen kuin vakuutusyhtiön omiin 

toimintatapoihin (Saari 2014; 99, 101; Finanssiala 2019, 4–5, 7; Finanssialalle 2020).  
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Vakuutusyhtiöt kilpailevat keskenään kehittämällä tuotteita ja toimintatapoja. Henkilöstön 

osaaminen ja asiakkaiden digitaalisten palvelujen vaatimuksiin vastaaminen ovat myös 

keskeisiä kilpailutekijöitä. (Rajander-Juusti 2015, 43.) Nämä kaikki eritasoiset muutokset 

aiheuttavat vakuutusyhtiön palveluneuvojalle paineita. 

Kohdeorganisaation palveluneuvojien toimenkuvaan on tullut muutoksia viimeisen vuoden 

aikana, minkä seurauksena työtehtävien määrä on lisääntynyt. Palveluneuvojat hallitsevat 

nyt myös eri työnimikkeiden alle kuuluvia työtehtäviä, jotka eivät ole kuuluneet heille 

aiemmin. Muutosten kerrottiin hidastavan työntekoa aina aluksi, mutta työtehtävien 

monipuolistumista ei nähdä negatiivisena asiana. Itsensä kehittäminen ja työtehtäviin 

kuuluva vaihtelu ovat haastateltavien työodotuksia, ja uskon työtehtävien lisääntymisen 

tukevan näiden odotusten toteutumista (myös Parkatti & Tammelin 2020, 164). 

Palveluneuvojat kertovat, että heille on tullut paljon järjestelmämuutoksia. Nämä muutokset 

nähdään pääasiassa positiivisina, toivottuina ja työelämään normaalisti kuuluvina. Uusien 

työtehtävien tavoin uudet järjestelmät aiheuttavat ensin ylimääräistä vaivaa, kuten paljon 

miettimistä, stressiä ja hitaampaa työskentelyä, mutta sekä järjestelmän edelleen 

kehittämisen että työntekijän kehittymisen jälkeen ne alkavat helpottaa työntekoa ja 

vaikuttavat positiivisesti työn mielekkyyteen. Palveluneuvojien mielestä työkuorma 

pienenee teknologian kehittyessä ja tältä osin muutos vaikuttaa positiivisesti heidän 

työhyvinvointiinsa. Teknologian kehitys on yleisesti yksi työn sisältöä muuttava tekijä 

(Saari 2014; 99, 101) ja etenkin finanssialalla (Finanssiala 2019). Teknologian kehittyminen 

on palveluneuvojien mukaan helpottanut monien asioiden hoitoa, kuten vähentänyt 

manuaalisesti hoidettavien asioiden määrää. Järjestelmien kerrotaan olevan yhä 

automatisoidumpia ja niitä on entistä helpompi käyttää. Suvi tiivisti positiivisen 

suhtautumisensa järjestelmäuudistuksiin näin. 

Oon yllättynyt, voiko asiat hoitua teknologian avulla niin helposti, kun ennen 

olisi pitänyt käsin hoitaa. Paljon tulee kehitystä, ja kehittyneitä järjestelmiä on 

helppo käyttää. Vanha järjestelmä voi olla toimivuudeltaan hyvä, mutta 

kankea. Näytän isoa peukkua uudistuksille ja että teknologia kehittyy ja 

automatisoituu. Koska se helpottaa meitä ihan huomattavasti. (Suvi) 

 

Palveluneuvojat kertovat pitävänsä muutoksista ja vaihtelu on yksi heidän työodotuksistaan. 

Haastateltavat totesivat, että on kehityksessä mentävä eteenpäin eikä voi jäädä paikalleen. 

Halu pysyä ”ajan hermolla” ja kehittyä muutosten mukana näkyivät puheissa. Tehokas 

muutostahti kannustaa myös ideoimaan kehitysehdotuksia ja uudistamaan omaa työtä, mikä 
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nähdään kaikin puolin positiivisena asiana. Liian rento tekeminen ei herättäisi samalla 

tavalla ”omaa pohdintaa”, ja uudempi tapa voi olla tehokkaampi kuin vanha perinteinen 

keino. Palveluneuvojien mukaan asiat muuttuvat joka tapauksessa, joten niihin voi ideoida 

parempia ja tehokkaampia käytäntöjä. 

 

 

 

 

 

KUVIO 4 Työn tehostamiseen liittyvät muutokset. Palveluneuvojien työtehtäviä on lisätty 

ja järjestelmämuutoksilla on pyritty nopeuttamaan heidän työtahtiaan. Tulosten seurantaa ei 

suoriteta enää yhtä usein, mutta vuosittaisia tulostavoitteita on nostettu. Muutokset koetaan 

positiivisina lukuun ottamatta tulostavoitteiden nostamista. 

 

Palveluneuvojien mukaan heidän tuloksiaan seurataan ja tulostavoitteita nostetaan 

jatkuvasti. Seuraavan vuoden tulostavoitteet luodaan edellisen vuoden tulosten pohjalta. 

Päivittäin hoidettujen asiakkaiden lukumääriä ei enää jatkuvasti lasketa entiseen tapaan, 

mutta tulostavoitteiden kerrotaan olevan ”kovat” ja niitä myös jatkuvasti nostetaan 

seuraavalle vuodelle. Palkka on riippuvainen tulospalkkioista ja palveluneuvojat kertoivat 

haluavansa sitä lisää. Hyvä palkka on palveluneuvojien työodotus sen lisäksi, että 

tulostavoitteet ohjaavat heidän tekemistään. Työnantaja kertoo kuitenkin selkeästi, mitä 

palveluneuvojilta odotetaan. Palveluneuvojat ovat myös hyvin itseohjautuvia. Näistä syistä 

tulostavoitteisiin liittyvät asiat eivät palveluneuvojien mukaan vaikuta heidän 

jaksamiseensa. Vakuutusalan keskinäinen kilpailu näkyy selvästi Veeran kuvailussa, sillä 

hän kertoi tavoitteiden nostamisesta palveluneuvojien haastamisen ja heihin kohdistetun 

vaatimustason nostamisen kautta. Palveluneuvojien työpanos ei hänen mukaansa riitä, vaan 

jatkuvasti pitäisi ”venyä” parempiin tuloksiin. 

Joka vuosi tavoitteet nousee ja nousee, vaikka ajatellaan, ettei ne voi jatkuvasti 

nousta. Mutta siis koko aika haastetaan ja tavoitteet kasvaa. Totta kai meiltä 

vaaditaan enemmän ja enemmän. Välillä tuntuu, että mikään ei riitä, että 

mihin asti me pystytään venymään. (Veera) 

 

Työtehtävien lisäys 
Järjestelmä-

muutokset 

Tulosten seuranta 

ja tulostavoitteiden 

nostaminen 
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Tunnistan vakuutusyhtiön palveluneuvojien kiireisestä työtahdista, toistuvista työtehtävistä, 

vähäisestä autonomiasta, määrällisistä tavoitteista ja tulosten seurannasta tayloristisia 

piirteitä. Tayloristiselle toimistotyölle on kuitenkin ominaista monotoninen työ, joka ei vaadi 

juurikaan omaa ajattelua. Tämä ei kuitenkaan sovellu vakuutusyhtiön palveluneuvojien 

asiantuntijuutta vaativaan työnkuvaan, vaikka työ onkin rutiininomaista. 

Palveluneuvojien kokemia työn paineita kuvaavat kiireinen työtahti ja työn tehostamiseen 

liittyvät muutokset. Palveluneuvojien työn tehostamiseen liittyviä muutoksia ovat 

työtehtävien määrän lisääminen, järjestelmämuutokset sekä tulosten seuranta ja 

tulostavoitteiden nostaminen (kuvio 4). Haastateltavien työnkuvaa on muutettu lisäämällä 

heidän työtehtäviään. Myös järjestelmiin on tehty muutoksia, joilla pyritään 

automatisoimaan prosesseja ja nopeuttamaan palveluneuvojien työskentelytahtia. 

Haastateltavat suhtautuvat sekä työtehtävien että järjestelmien muutoksiin positiivisesti 

vaihtelun ja työnteon sujuvoittamisen takia, vaikka aluksi opettelu hidastaa palvelutahtia. 

Tulosten päivittäistä seurantaa on ilmeisesti vähennetty, mutta palveluneuvojilla on tietyt 

tulostavoitteet. Tulospalkkioihin oikeuttavien tulostavoitteiden nostaminen on herättänyt 

tyytymättömyyttä, sillä palveluneuvojat haluaisivat parempaa palkkaa työstään. He 

kuitenkin kertovat, että tavoitteista on viestitty heille selkeästi johdon puolesta ja heitä on 

myös kuunneltu tavoitteiden asettamisen yhteydessä. Palveluneuvojat kokivat autonomiansa 

lisääntyneen tästä syystä myös tulostavoitteiden asettamisen osalta.  
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8 POHDINNAT 
 

Vuosina 1980–1995 syntyneiden milleniaalien on viime vuosien aikana todettu olevan 

Suomessa uupuneimpia palkansaajia (Sutela 2020b; Lyly-Yrjänäinen 2019, 1). Heidän on 

ajateltu asettavan työlleen aiempia sukupolvia useampia ja yksilöllisempiä odotuksia (Pyöriä 

2012, 19; Mellanen & Mellanen 2020) sekä odottavan työltään erityisesti autonomiaa 

(Ahonen, Hussi & Pirinen 2010, 24; Alasoini 2012, 109; Kultalahti 2015, 150; Haikkola & 

Myllyniemi 2020, 20). Finanssialan työntekijöillä taas on todettu olevan hyvin rajalliset 

mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä (Finanssiala 2019, 4) ja heidän työtahtinsa on todettu 

aiheuttavan jaksamisongelmia (Finanssiala 2019, 7). 

Halusin selvittää vakuutusyhtiössä työskentelevien milleniaali-sukupolveen kuuluvien 

palveluneuvojien työodotuksia ja erityisesti työn autonomiaa sekä heidän kokemiaan työn 

paineita. Puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla keräämäni aineisto koostuu yhden 

maakunnan kuuden palveluneuvojan haastatteluista. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

avulla luokittelin havainnot milleniaali-palveluneuvojien työodotusten sekä heidän 

kokemiensa työn paineiden alle. Ryhmittelin työodotusten alle seuraavat teemat: 

työodotukset ja niiden toteutuminen, autonomian toteutuminen työssä sekä työodotusten 

kuvailu sukupolven kautta. Milleniaali-palveluneuvojien kokemien työn paineiden alle 

muodostin alaotsikot kiireinen työtahti ja työn tehostamiseen liittyvät muutokset. 

 

8.1 Työodotusten arviointia 
 

Milleniaali-palveluneuvojat odottavat työltään mielekkyyttä, vaihtelevuutta, 

kehittymismahdollisuuksia, uralla etenemistä, hyvää palkkaa, toimivaa työn ja vapaa-ajan 

yhteensovittamista, hyvää esimiestä, työn merkityksellisyyttä sekä autonomiaa. 

Haastateltavat odottavat erityisesti mahdollisuutta vaikuttaa työaikoihin, 

työskentelypaikkaan, työtehtäviin, toimintatapoihin, työn kehittämiseen ja palkkaan. Heillä 

on autonomiaa vain vähän, mutta mahdollisuus palautteenantoon on lisääntynyt viime 

vuosina ja sen koetaan kasvattaneen tyytyväisyyden tunnetta. Milleniaali-palveluneuvojien 

työodotukset olivat lähes kaikilla samat, vaikka he uskoivat olevansa yksilöitä sen suhteen, 

mihin asioihin he haluavat vaikuttaa ja odottavatko kaikki kehittymismahdollisuuksia. 

Näiden odotusten osalta he uskovat kuitenkin eroavansa enemmän vanhemmista 



66 
 

kollegoistaan kuin muista milleniaaleista. Milleniaali-palveluneuvojat kokevat olevansa 

odotuksiltaan yksilöllisempiä ja odottavansa työltään enemmän kuin vanhemmat kollegat.  

Työntekijän työodotuksiin vaikuttavat sukupolvi, yksilölliset ominaisuudet ja elämäntilanne 

sekä psykologisen sopimuksen mukainen ajatus siitä, mitä häneltä odotetaan ja mitä hän saa 

työnantajaltaan vastineeksi omasta panoksestaan (Alasoini 2012, 104). Työnantajat 

odottavat 2000-luvun työntekijöiden kehittävän itseään, olevan muutosvalmiita ja 

innovoivia (Kuokkanen 2014; 104, 106, 109, 112–114). Haastattelemieni milleniaali-

palveluneuvojien omat työodotukset vaikuttavat vastaavan näihin odotuksiin. Itsensä 

kehittäminen korostuu odotuksilla työn tarjoamista kehittymis- ja 

etenemismahdollisuuksista sekä työn vaihtelevuudesta ja muutoksista. Haastateltavat 

kuvailevat myös olevansa muutosvalmiimpia ja innovatiivisimpia kuin heitä vanhemmat 

kollegat ovat heidän mielestään.  

Milleniaali-palveluneuvojien työodotukset vastaavat viimeisempien milleniaalitutkimusten 

ja finanssialan työntekijöistä tehtyjen tutkimusten tuloksia. Odotuksiin lukeutuu niin sisäisiä 

kuin ulkoisia motivaatiotekijöitä. Tulkintani mukaan lähes kaikkien haastateltavien 

työodotukset toteutuvat palkkaa ja autonomiaa lukuun ottamatta. Kaksi palveluneuvojaa 

kokee kuitenkin odotustensa toteutuvan vain osittain, koska heidän työtehtävänsä eivät ole 

tarpeeksi mielekkäitä ja kehittäviä. Toinen kertoo myös yhdeksi tyytymättömyytensä syyksi 

sen, että hän haluaisi edetä uralla (myös Kultalahti 2015, 237; Sutela 2020a). 

Palkka paljastui yllättävän tärkeäksi odotukseksi, sillä sen rooli osoittautui isoksi tekijäksi 

niin työodotusten, autonomian kuin paineiden kohdalla. Palveluneuvojat toivovat hyvää 

palkkaa ja kokevat ansaitsevansa sitä nykyistä enemmän. Yksi palveluneuvojista jopa listaa 

hyvän palkan tärkeimmäksi työodotuksekseen. Haastateltavat haluavat vaikuttaa palkkansa 

suuruuteen ja heille työn paineita aiheuttaa provisioihin oikeuttavien tulostavoitteiden 

nostaminen. Esimiehen kerrotaan ottaneen palveluneuvojien toiveet huomioon 

tulospalkkioon vaikuttavien tavoiterajojen muokkaamisen yhteydessä, mutta samaan aikaan 

tulostavoitteita on nostettu ylemmältä taholta. Myös liian kiireinen työtahti lisää 

tyytymättömyyttä palkkaa kohtaan. Palveluneuvojat kokivat autonomiansa kuitenkin 

lisääntyneen myös palkan osalta, sillä heitä on kuunneltu tavoitteiden asettamisen 

yhteydessä. Milleniaalitutkimuksissa palkan rooli työodotuksena ei ole korostunut, mutta 

finanssialan työntekijöitä koskevissa tutkimuksissa palkka sekä työn vaatimusten ja 
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palkkioiden tasapaino ovat tärkeässä roolissa työhyvinvoinnin kannalta (Rajander-Juusti 

2015, 37).  

Useat työodotukset ovat keskenään päällekkäisiä ja vaikutusmahdollisuudet näyttäisivät 

vaikuttavan palveluneuvojien muiden työodotusten toteutumiseen. Milleniaali-

palveluneuvojat kertovat autonomiansa lisääntyneen palkan lisäksi työvuorojen osalta. 

Haastateltavilla näyttäisi olevan mahdollisuus vaikuttaa hieman työvuorojen suunnitteluun 

esittämällä toiveita tiettyjen viikkojen työajoista sekä käyttämällä välillä liukuvaa työaikaa.  

Tämän kerrotaan vaikuttavan positiivisesti työn mielekkyyteen ja samalla 

työtyytyväisyyteen. Muilta osin he myös itse kokevat vaikutusmahdollisuutensa lähinnä 

palautteen ja kehitysideoiden annoksi. Haastateltavat kokevat, että työhön on mahdollista 

vaikuttaa, kun kertoo kehitysideoita eikä tyydy epämieluisaan tilanteeseen. Vaikka useampi 

milleniaali-palveluneuvoja mieltää vaikutusmahdollisuutensa hyviksi, autonomia näyttää 

tulkintani mukaan näennäiseltä. Kontrolli ja sen myötä autonomia ovat välillisiä eli ylempi 

taho tekee ratkaisut, vaikka päätöksenteossa otetaan tasa-arvoisesti huomioon 

palveluneuvojien ilmaisemat näkemykset. 

Työaikoihin liittyvän lisääntyneen autonomian lisäksi työntekopaikkaan vaikuttaminen toisi 

palveluneuvojien mielestä heidän työhönsä lisää vaihtelevuutta ja sitä kautta mielekkyyttä. 

Etätyömahdollisuuden saaminen kaikille on yksi esitetty toive, jonka uskotaan lisäävän 

työodotusten toteutumista ja työtyytyväisyyttä. Koska työtila on ulkoinen 

työtyytymättömyyteen vaikuttava tekijä (Herzberg ym. 1993), ei etätyö välttämättä lisäisi 

palkansaajien työtyytyväisyyttä. Työolotutkimuksessa työtiloihin tyytyväisimmät 

palkansaajat työskentelivät kuitenkin etänä ja ero tyytyväisyydessä huomattiin myös 

etätyötä tekevien ja toimistolla työskentelevien toimihenkilöiden välillä (Sutela ym. 2019, 

320–321), joten tätä olisi hyvä kokeilla. 

Palveluneuvojat kertoivat myös, että työnkierron kautta työaikoihin ja työskentelypaikkaan 

olisi mahdollista vaikuttaa enemmän etenkin, kun kaikilla ei ole asiakastyön luonteen takia 

etätyömahdollisuutta. Työnkiertoa olisi hyvä kokeilla kohdeorganisaatiossa. Työn 

mielekkääksi kokemisen lisäksi työn ja vapaa-ajan toimivan yhteensovittamisen on 

kuitenkin todettu sitouttavan milleniaalit parhaiten organisaatioon (Smola & Sutton 2002; 

Tuohinen 2010, 34; Twenge 2010; Vesterinen, 2011, 120; Morrell ym. 2018, 4–5), joten 

joustavuuden lisääntyminen saattaisi lisätä tyytyväisyyttä tältä osin. Työilmapiirin 

kuvaillaan olevan avoin ja palveluneuvojat voivat kertoa mielipiteensä aiheesta kuin 
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aiheesta, ja esimiehet myös odottavat tätä heiltä. Milleniaali-palveluneuvojat voisivat siis 

ehdottaa työnkiertoa esimiehilleen.  

 

8.2 Paineet vaikuttavat odotusten toteutumiseen 
 

Milleniaali-palveluneuvojat kokevat kiireisen työtahdin ja työn tehostamiseen liittyvien 

muutosten aiheuttavan heille paineita. Kiireinen työtahti johtuu asiakastyön 

ennakoimattomuudesta, työntekijöiden poissaoloista ja jatkuvista keskeytyksistä. 

Tehostamiseen liittyvät muutokset näkyvät palveluneuvojien työtehtävien määrän 

lisääntymisenä, järjestelmämuutoksina sekä tulosten seurantana ja tulostavoitteiden 

nostamisena. Kiireistä työtahtia on yritetty vähentää toimintatapamuutoksilla ja 

työkavereiden tukemisella, mutta milleniaali-palveluneuvojat kertovat kuitenkin osittain 

pitävänsä nopeatempoisesta työtahdista ja pääasiassa työhön kohdistuvista muutoksista. 

Työn paineet vaikuttavat milleniaali-palveluneuvojien odotusten toteutumiseen. 

Palveluneuvojat kokevat kiirettä välillä ja ennemmin usein kuin harvoin. Työn 

ennakoimattomuus sekä poissaolot ja keskeytykset vaikuttavat työn mielekkyyteen, koska 

palveluneuvojat saattavat stressata jonotilanteen näkemistä tai siitä huomauttelua ja yrittävät 

hoitaa asiakkaan asian nopeammin. Muut palveluneuvojat hoitavat samaan aikaan 

jonotilannetta yhden kollegan poissaolon tai pitkän asiakaskohtaamisen takia. Kiireinen 

työtahti vaikuttaa työn laadun lisäksi itsensä kehittämiseen, sillä palveluneuvojilla ei ole aina 

aikaa opetella uusia asioita rauhassa. Koska toimintatapamuutokset eivät näytä tuoneen 

selkeää muutosta kiireen tunteeseen tai ne ovat vähentäneet kiireen tunnetta vain vähän, 

kohdeorganisaation olisi suositeltavaa kiinnittää huomiota työntekijöiden määrään. Työtahti 

koetaan positiivisena asiana kuitenkin siinä mielessä, että työpäivät kuluvat nopeasti, 

ennakoimattomat asiakaskohtaamiset tekevät päivistä hieman erilaisia ja apua keskeyttäen 

pyytävä kollega saadaan nopeammin takaisin asiakaspalveluun.  

Työn tehostamiseen liittyvät muutokset vaikuttavat myös työodotuksiin niin positiivisesti 

kuin negatiivisesti koetuilla tavoilla. Milleniaali-palveluneuvojien mukaan työtehtävien 

muuttuminen tuo työtehtäviin vaihtelua ja järjestelmämuutokset sujuvoittavat työskentelyä 

alun opettelun jälkeen. Vaihtelevuus lisää työn mielekkyyttä ja uudet haasteet kehittävät 

omaa asiantuntijuutta. Tulosten seuranta ja tulostavoitteiden nostaminen sen sijaan 

herättävät palveluneuvojissa tyytymättömyyttä, mutta he löytävät myös tästä paineen 
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aiheuttajasta positiivisia puolia. Tavoitteista on viestitty heille selkeästi ja heitä on kuunneltu 

niiden suunnittelemisen yhteydessä. 

Milleniaali-palveluneuvojien useat työodotukset näyttäisivät toteutuvan nykyisessä työssä 

työn paineista huolimatta. Lähes kaikkien puheesta kävi ilmi, että he vaihtaisivat työpaikkaa, 

jos työ ei vastaisi heidän odotuksiaan. Palveluneuvojat kertovat, että tyytymättöminä 

työntekijöinä he eivät myöskään tekisi tulosta. Kiireinen työtahti ja työn tehostaminen 

koetaan osittain jopa positiivisina ja omia työodotuksia toteuttavina tekijöinä. Deloiten 

(2020, 47) tutkimuksen kaltaisia työn lopettamisaikeita ei ollut havaittavissa tässä 

aineistossa, vaan palveluneuvojilla on työlleen useita odotuksia hyvän palkan lisäksi. 

Deloiten tuloksen suuntainen ajatus löytyi yhdeltä palveluneuvojalta, joka kertoi käyvänsä 

töissä palkan takia ja muussa tapauksessa hän keksisi päiviinsä mielekkäämpää sisältöä. 

Tulokseni eivät vastaa siihen, miksi milleniaalien burnoutit ovat lisääntyneet (Sutela 2020b), 

mutta työn paineista huolimatta milleniaali-palveluneuvojat vaikuttavat olevan tyytyväisiä 

työhönsä eivätkä he ilmaisseet haastatteluissa jaksamisen ongelmia. Heillä on voimavaroja 

paineiden hallintaan, mikä ilmenee myös heidän kertoessaan työodotustensa toteutumisesta 

ja vaikutusmahdollisuuksiensa lisääntymisestä. Palveluneuvojien autonomian lisääntymisen 

nähdään tapahtuneen esimiesten toimesta ja heille annetaan kiitosta palautteen 

vastaanottamisesta. 

 

8.3 Rajoitteet ja jatkotutkimuskohteet 
 

Laadullisen tutkimuksen eikä etenkään tapaustutkimuksen tuloksia voi yleistää koskemaan 

koko perusjoukkoa. Tutkimustulokseni eivät ole yleistettävissä kaikkiin vakuutusyhtiön 

milleniaali-palveluneuvojiin, mutta sain kattavan kuvan vakuutusyhtiön yhden toimialueen 

työntekijäryhmän näkemyksistä sekä monipuolisen kuvan vakuutusyhtiön asiakastyöstä 

pienellä aineistokoolla. Tutkimukseni tuotti uutta tietoa milleniaalien työodotuksista ja 

heidän kokemistaan työn paineista vakuutusyhtiökontekstissa, sillä tällaista tutkimusta ei ole 

aiemmin tehty. Uskon saaneeni haastatteluilla todellisen kuvan tutkimukseen osallistuneiden 

milleniaali-palveluneuvojien kokemuksista, vaikka tutkimukseeni liittyy rajoitteita. 

Tutkimukseeni osallistuneet olivat kaikki naisia. Asiakaspalvelun parissa työskentelevien 

palveluneuvojien sukupuolittuneisuus on finanssialalle tyypillinen (Finanssiala 2019, 4) 
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enkä koe tapaustutkimukseni tulosta vääristyneeksi sukupuolesta johtuvista syistä. 

Tutkimuksessani haastateltavat ovat keskenään samoissa työtehtävissä, samalla 

työnimikkeellä ja he asuvat samassa maakunnassa, joten en usko mahdollisten vuosina 

1980–1995 syntyneiden miespalveluneuvojien osallistumisen muuttavan tuloksia.  

Milleniaali-palveluneuvojat kuvasivat odotuksiaan itseään vanhempien kollegojensa kautta, 

mutta on mahdotonta sanoa, vaikuttiko heidän vastauksiinsa ajatus tietyn ikäisistä 

kollegoista vai nimenomaan ajatus sukupolvesta. Käytin palveluneuvojille myös 

haastattelussa käsitettä ”milleniaali-ikäiset” palveluneuvojat, jotta haastateltavien oli 

helpompi hahmottaa keihin he itseään vertaavat. Sukupolven käsite olisi saattanut antaa 

haastateltaville oletuksen, että heidän pitää korostaa sukupolven yhteneväisyyttä tai 

sukupolvien välistä eroavaisuutta. Samasta syystä esitin sukupolvikokemusta koskevat 

kysymykset vasta yksilöllisten kysymysten jälkeen. Tarkoituksenani ei ollut kuitenkaan 

verrata eri sukupolvia keskenään, vaan kertoa vakuutusyhtiössä työskentelevien 

milleniaalien omasta kokemuksesta. Mitä tulee tutkimuksessa mukana olleiden milleniaali-

palveluneuvojien omaan 25–40-vuotiaiden ikähaarukkaan, en havainnut vastauksissa eroja 

iän perusteella eli milleniaali-määritelmän ääripäiden edustajat eivät ajatelleet teemoistani 

näiden kysymysten perusteella eri tavalla. Milleniaalien työarvojen pysyvyyttä voisi joka 

tapauksessa olla mielenkiintoista tutkia pitkittäistutkimuksena myös 

vakuutusyhtiökontekstissa.  

Tutkimuksessani työodotuksia on tarkasteltu vain työntekijöiden näkökulmasta. Myös 

vakuutusyhtiön palvelutyöntekijöiden kuvailemat paineet ovat heidän omia subjektiivisia 

kokemuksiaan. Jätin tutkimuksestani pois työnantajan ja esimiehen näkemykset keskittyen 

vain palveluneuvojien omiin kokemuksiin, mutta työnantajan työntekijälle asettamien 

odotusten ja työntekijöiden omien odotusten kohtaamista voisi olla mielenkiintoista tutkia 

jatkossa. Myös työnantajan näkemystä työntekijöiden odotusten toteutumisesta olisi 

mielenkiintoista verrata työntekijöiden vastaaviin odotuksiin. 

Lähestyn tutkimuksessani työodotuksia sukupolven kautta, mutta en kiistä sitä, että 

työntekijän työodotuksiin vaikuttavat yksilölliset tekijät (Smola & Sutton 2002; Alasoini 

2012, 104). Jokaisen työntekijän on kehityttävä jatkuvasti työn muutosten mukana ja 

työvoiman kompleksisuuden takia työn suunnittelu sukupolvien eroihin perustuvista 

lähtökohdista ei ole pitkäkestoinen strategia. Työntekijöitä pitäisi ymmärtää yksilöinä 

stereotyyppisten oletusten sijaan. (Deloitte 2020, 45–46; Ilmarinen, Lähteenmäki & 
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Huuhtanen 2003, 32.) Yksilöllinen arvo- ja asennepohjainen lähestymistapa saattaisi 

(Deloitte 2020, 48) johtaa nykyistä parempaan työtyytyväisyyteen. Vaikka kyseisen 

vakuutusyhtiön milleniaali-palveluneuvojien työodotukset ovat aiemmille milleniaali- ja 

finanssialan tutkimuksille tyypillisiä ja paineet finanssialan muutosteemojen mukaisia, 

työnantajien tulisi kohdella työntekijöitä yksilöinä eikä sukupolvensa edustajina.  
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LIITTEET 
 

Liite 1 Haastattelulomake 

 

Haastattelulomake  

 

Tutkin milleniaalien eli 25–40-vuotiaiden naispalveluneuvojien työodotuksia ja 

vaikutusmahdollisuuksia sekä näiden toteutumisen ja työn intensiivisyyden yhteyttä 

työhyvinvointiin. 

 

Työodotukset  

1. Mitä odotat tai haluat yleisesti työltä? 

2. Toteutuvatko odotuksesi nykyisessä työpaikassasi? 

3.  Joidenkin tutkimusten mukaan milleniaalien ajatellaan haluavan 

- autonomiaa eli vaikutusmahdollisuuksia, kehittymismahdollisuuksia esim. työtehtäviin 

vaihtelua vähintään muutaman vuoden välein uusien haasteiden ja osaamisen 

syventämisen takia. Merkityksellisen työn ja omien arvojen mukaista toimintaa. Arvojen 

mukainen toiminta vaikuttaa organisaatioon sitoutumiseen, vaikka työuraa ei yleensä 

suunnitella vain yhteen organisaatioon Kaverillista ilmapiiriä työkavereiden ja esimiehen 

kanssa (esimiestä ei nähdä auktoriteettina, vaan lähes tasavertaisena työkaverina) 

- Odotatko itse työltä tällaisia mainitsemiani asioita? 

- Ajatteletko myös muiden milleniaali-ikäisten naispalveluneuvojien haluavan 

samoja asioita kuin sinä? 

- Odottavatko myös vanhemmat työkaverit samanlaisia asioita? 

 

Autonomia  

4. Mihin asioihin sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työssäsi? 

5. Mihin haluaisit vaikuttaa? 

6. Onko sinulla mahdollisuus tehdä etätyötä? 

7. Onko sinulla mahdollisuus vaikuttaa muutoksiin ja toiminnan kehittämiseen? 

 

8. Millainen merkitys vaikutusmahdollisuuksilla on työhyvinvointiisi? 

(lisäys tarvittaessa: ja suoriutumiseen) 

 

Jos mietit muita 25–40-vuotiaita naispalveluneuvojia niin: 

9. Haluatteko te kaikki vaikuttaa samoihin asioihin? 

(lisäys tarvittaessa: Miksi ette?) 
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10. Onko teillä kaikilla yhdenvertaiset vaikutusmahdollisuudet? 

(lisäys tarvittaessa: Voiko joku muu vaikuttaa johonkin, johon sinä et voi) 
 

Työn intensiivisyys 

11. Mitkä asiat työssä lisäävät kiirettä? (Koetko kiirettä?) 

 

12. Mitkä vähentävät tai auttavat hallitsemaan sitä? 

 

13. Tuleeko sinulle kiireen tuntua töihin kotoa tai vapaa-ajalta? 

 

14. Miten työsi tekeminen on muuttunut työssä oloaikanasi? 

 

15. Koetko, että työpaikkasi milleniaali-ikäisillä naisilla on työstä johtuvia ongelmia 

jaksamisen kanssa? Mistä tämä johtuu? 

 

16. Mitkä asiat vaikuttavat positiivisesti sinun työhyvinvointiisi? ns. voimavarat  

 

17. Vakuutusyhtiön työtahti on siis sellainen, että tulee muutoksia, asiakasvirtaa on ja 

se myöskin vaihtelee. Työkulttuuri myös yleisesti muuttuu, esim. odotetaan, että 

ollaan koko ajan kilpailukykyisempiä ja tehokkaampia. Onko tällaisessa tahdissa 

myös positiivisia asioita? 
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