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Tunneälykkyys ei ole vielä yleistynyt puheenaihe yritysmaailmassa, mutta sen 

hallitseminen on entistä kriittisempää muuttuvien työelämän trendien aikana. Uusi 

digitalisoitunut nuori sukupolvi Z on vakiinnuttamassa asemaansa työmarkkinoilla 

tuoden haasteita yritysten henkilöstöjohtajille. Yritykset ovat alkaneet suunnata 

huomiotaan tunneälykkyyden kohentamiseen henkilöstönsä johtamisessa, jotta ne 

voisivat hyödyntää henkilöstöään mahdollisimman tehokkaasti.  

Kandidaatintutkielman tavoitteena on etsiä tärkeimpiä henkilöstön sitouttamiseen 

vaikuttavia tekijöitä ja selvittää voidaanko sitoutumista edistää tunneälykkäällä 

henkilöstöjohtamisella. Henkilöstön johtamista tarkastelen tutkielmassa yrityksen 

operatiivisella tasolla. Selvitän työssä myös tarkemmin mitkä tunneälykkään 

henkilöstöjohtajan piirteet korostuvat tärkeimpinä Z-sukupolven työntekijöiden 

sitouttamisessa. Kandidaatintutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tärkeimpiä 

tunneälykästä johtamista ja henkilöstön sitouttamista koskevia teorioita ja tutkimuksia 

yhdistelemällä, pyrin löytämään yhteyksiä tunneälykkään henkilöstöjohtamisen ja 

työntekijöiden sitouttamista edistävien tekijöiden välillä.  

Tärkeimpänä tuloksena tutkimuksessa on tunneälykkään henkilöstöjohtamisen vahva 

edistävä vaikutus työntekijöiden sitoutumiseen. Yleisesti tärkeimmät työntekijöitä 

työhön ja yritykseen sitouttavat tekijät korostavat esimiehen käyttäytymisen roolia. Tämä 

sitoutumista edistävä esimiehen käyttäytyminen on kiinni esimiehen tunneälykkyydestä. 

Z-sukupolven sitouttamisessa tärkeimmiksi johtajan piirteiksi nousevat tunneälykkyyden 
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sosiaalisista komponenteista suhteiden hallinta, ja tärkeimpänä tunnetaitona johtajan 

empatiakyky. Tutkimuksen tuloksia voi käyttää apuna yleisesti sitouttamiseen 

tähtäävässä henkilöstöjohtamisessa ja eritoten nuoren henkilöstön johtamisessa. Aiheesta 

ei löydy toistaiseksi vielä paljoa tutkimustietoa, joten luotettavien tutkimustulosten 

takaamiseksi, tulee aiheesta tehdä jatkotutkimuksia.  

 

 

 

Asiasanat: Tunneälykkyys, Tunneälykäs johtaminen, Z-sukupolvi, Sitouttaminen 
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ABSTRACT 

Emotionally intelligent operational level human resource management in engaging 

Generation Z employees 

Tuomas Kaleva 

University of Oulu, Degree Programme in Industrial Engineering and Management 

Bachelor's thesis 2020, 38 pp. 

Supervisors at the university: Lampela H., Docent & Reiman A., Docent 

 

Emotional intelligence is not yet a common topic in the corporate world, but mastering it 

is even more critical in a time of changing working life trends. The young digitized 

generation Z is consolidating its position in the labor market, bringing challenges to 

managers and leaders. Companies have begun to focus on improving emotional 

intelligence in managing their staff so that they can make the most of their employees.  

The aim of the bachelor's thesis is to look for the most important factors influencing 

employee engagement and to find out whether engagement can be promoted through 

emotionally intelligent personnel management. In this study, I examine personnel 

management and leadership at the operational level of the company. I also find out in 

more detail which features of an emotionally intelligent manager are most important in 

engaging generation Z employees. The bachelor's thesis has been implemented as a 

literature review. By combining key theories and research on emotional intelligence and 

employee engagement, I aim to find connections between emotionally intelligent HR 

management and factors that promote employee engagement. 

The main result of the study is the strong promoting effect of emotionally intelligent 

human resource management on employee engagement. In general, the most important 

factors that engage employees in work and the company emphasize the role of manager 
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behavior. This engagement-promoting behavior of the manager depends on the emotional 

intelligence of the manager. In the generation Z engagement, the most important 

characteristics of a leader or manager are the social components of emotional intelligence, 

relationship management, and the most important emotional skill is the leader’s ability to 

empathize. The results of the study can be used in personnel management aimed at 

engagement in general and in the management of young personnel in particular. There is 

not much research data on the topic yet, so in order to guarantee reliable research results, 

further research should be done on the topic.  

 

 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Emotionally Intelligent Leadership, Generation Z, 

Work engagement 
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1 JOHDANTO 

Tunneälykkyys terminä on johtamisessa ja yritysmaailmassa monille vielä suhteellisen 

uusi käsite. Työelämässä on mahdollista päästä huipulle ilman tunneälyä, mutta 

työympäristön ja -tehtävien monimutkaistuessa pärjäävät ne yhtiöt, joissa tunneälykkyys 

on isossa roolissa ja henkilöstö toimii tehokkaasti yhteen. (Goleman & Kankaanpää, 

1999, s. 45) Vaikkei tunneälykkyyden koeta olevan täysin vieras konsepti työpaikalla, 

niin muuttuvat työelämän trendit, uuden sukupolven työvoima ja liiketoimintatarpeiden 

kehittyminen ovat tekijöitä, joiden takia tunneälykkyyden hallitseminen muodostuu 

entistä tärkeämmäksi. (Sellie-Dosunmu, 2016, s. 13) Kilpailua yritysten välillä ei käydä 

enää pelkästään palvelu- ja tuotesektoreilla, vaan myös siinä kuinka hyvin yritys osaa 

hyödyntää henkilöstöään. Tämän takia yhä useampi yritys on alkanut suunnata katsettaan 

tunneälykkyyden kohentamiseen työntekijöiden johtamisessa. (Goleman & Kankaanpää, 

1999, s. 20) Johtamisen eri variaatioita on olemassa lukuisia, mutta nykypäivänä 

enemmän ihmisten johtamiseen keskittyvän toiminnan merkitys korostuu uuden 

digitalisoituneen sukupolven astuessa työelämään. Mortonin (2012) mukaan modernit 

ajat vaativat modernia johtajuutta ja johtajien ei enää odoteta jättävän tunteitaan kotiin, 

kun he aloittavat työt. Hän myös väittää, että tunneäly on yksi tärkeimmistä 

ominaisuuksista tehokkaassa johtamistyössä. (Morton, 2012, s. 7) 

 

 Valitsin kandidaatintyön aiheekseni tunneälykkään operatiivisen tason 

henkilöstöjohtamisen sukupolven Z työntekijöiden sitouttamisessa, koska tämä sukupolvi 

on ottamassa suurempaa roolia työelämässä ja tulee aiheuttamaan omat haasteensa 

työyhteisöön ja johtamiseen. Tunneälykkyydestä ja tunneälykkäästä johtamisesta on 

tehty aiempia tutkimuksia kattavasti, mutta tunneälykkään johtamisen vaikutuksesta Z- 

sukupolven eli vuosina 1995–2015 syntyneiden (Panwar & Mehta, 2019, s. 66) 

sitouttamiseen, ei ole tehty montaa aiempaa tutkimusta. Tämä johtuu sukupolven nuoresta 

iästä ja toistaiseksi vähäisestä edustuksesta työyhteisöissä.  

Kandidaatintyöni on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksessa käytän 

kotimaisten lähteiden lisäksi ulkomaisia tutkimusartikkeleita ja kirjallisuutta aiheen 

saralta. Valitsin tämän tutkittavaksi aiheekseni, koska olen kohdannut työelämässä 

johtajia, jotka taitavat henkilöstön sitouttamisen salat ja demonstroivat tunneälykästä 
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käyttäytymistä. Kontrastina olen tavannut myös johtajia, jotka eivät edistä työntekijän 

halua sitoutua työhönsä ja organisaatioon millään tavalla, vaan päinvastoin työntävät 

työntekijöitä pois organisaatiosta. Henkilöstöjohtamista käsittelen suoritustason johdosta 

keskijohtoon eli operatiivisella tasolla ja henkilöstöjohtamisen osa-alueista rajaan 

käsittelyn nimenomaan johtajuutta ja esimiestyötä käsittelevään osioon. Tutkin miten 

tunneälykkäällä johtamisella edistetään henkilöstön omaa halua pysyä yrityksen 

palveluksessa ja mitkä tunneälykkään johtamisen piirteistä nousevat esiin nimenomaan 

Z-sukupolven henkilöstön sitouttamisessa. Koen tutkimukseni tarjoavan arvokasta 

lisätietoa nykyajan työelämässä toimiville johtajille ja esimiehille tämän sukupolven 

käsittelystä ja tunneälykkäästä tavasta johtaa. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 1. Miten tunneälykäs johtaminen edistää henkilöstön sitoutumista? 

 2. Mitkä tunneälykkään henkilöstöjohtamisen piirteet korostuvat sukupolven Z 

henkilöstön sitouttamisessa? 

Tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseen kuuluvat tunneälykkyyden ja henkilöstön 

sitouttamisen teoriat ja tutkimukset. Pääpainotus tunneälykkyyden teoriassa on 

Galdwellin ja Gravettin (2009) teoksessa ”Using your emotional intelligence to develop 

others” ja eritoten Golemanin, Boyatzisin & McKeenin (2002) teoriat ja tulkinnat 

tunneälykkyydestä työelämän ja johtamisen yhteydessä. Keskeinen teoria henkilöstön 

sitouttamisessa sisältää eniten näkökulmia MacLeodin ja Clarken (2009) raportista. 

Näiden, sekä muiden lähteiden pohjalta pyrin tekemään johtopäätökset tunneälykkään 

operatiivisen tason johtamisen vaikutuksesta nuoren Z-sukupolven henkilöstön 

sitoutumiseen. Ennakkoarvioni tuloksesta on, että tunneälykäs johtaminen on merkittävä 

tapa edistää kaikkiin sukupolviin kuuluvien työntekijöiden sitoutumishalua työhön ja 

yritykseen. Tärkeimmiksi tunnetaidoiksi nuoren Z-sukupolven työntekijöiden 

sitouttamisessa ennakoin johtajan itsehallintaa ja empatiakykyä.  
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2 TUNNEÄLYKKYYS 

Tunneälykkyyden vaikutus ja sen tutkiminen ottavat koko ajan isompaa roolia 

populäärikulttuurissa ja akateemisessa maailmassa. 1980-luvulla kiinnostus tunteiden 

tutkimiseen alkoi herätä psykologian, neurotieteen ja terveystieteen tutkimuksessa. 

Tunteiden tutkimus ja teoria on aikojen saatossa vuorottain voimistunut ja vuorottain 

heikentynyt psykologiassa. Sosiaalinen älykkyys määritettiin ensin Edward Thorndiken 

toimesta vuonna 1920. David Wechsler edelleen määritteli vuonna 1940 ei-älyllisten 

tekijöiden vaikutusta älykkääseen käyttäytymiseen, viitaten sosiaaliseen älykkyyteen. 

Lopulta sosiaalista älykkyyttä alettiin ymmärtämään osana yleistä älykkyyttä, joka 

vaikutti tunneälykkyyden konseptin muodostumiseen. (ks. Galdwell, Gravett, 2009, s. 8–

9) Älykkyyden ja tunteiden osiot aivoissa ovat Golemanin, Boyatzisin ja McKeenin 

(2002, s. 27) mukaan erilliset, mutta verkostoituneet vahvasti keskenään muodostaen 

neurologisen pohjan tunneälykkyydelle.  

Tunneäly on Mortonin (2012) mukaan yksi osa-alue älykkyyttä määrittelevässä teoriassa 

ja tarkoittaa yksilön kyvykkyyttä tunteiden säätelyssä ja tunnistamisessa. Älykkyydellä 

puolestaan tarkoitetaan yleisesti ymmärryksen, taitojen ja tiedon oppimista ja 

soveltamista. Tunneälykkyyden mielletään usein koostuvan tietyntyyppisistä 

henkilökohtaisista kompetensseista. Tunneälytaidoista empatiakyky yhdistetään 

yleisimmin tunneälykkyyden termiin. On yleinen näkökanta, että niin kutsutut 

ihmissuhdetaidot joko ovat henkilöllä tai eivät ole. Tunneälykkyyteen kohdistuvien 

tutkimusten osalta Morton kuitenkin toteaa, että ihmisten saadessa elämänkokemusta eli 

heidän kypsyessä, myös tunneälykkyyteen liitettävissä olevat taidot kehittyvät ja niitä 

voidaan todella kehittää. (Morton, 2012, s. 7, 20) 

Goleman ja Kankaanpää (1999) määrittelevät tunneälykkyyden mahdollisuutena oppia 

kykyjä tunneälyn ulottuvuuksiin perustuen. Näiksi viideksi ulottuvuudeksi tai 

komponenteiksi he määrittävät itsetuntemuksen, motivoituneisuuden, itsehallinnan, 

empatian ja ihmissuhteiden hoitamisen. On huomautettava, ettei tunneäly itsessään 

tarkoita sitä, että ihminen olisi tunneälykäs ja tunneälytaidot olisi jo opittuna. Tunneäly 

on pelkästään perusta, joka mahdollistaa tunneälytaitojen oppimisen ja kehittämisen. 

(Goleman & Kankaanpää, 1999, s. 40) 
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Hieman erilaisen näkemyksen käsitteestä tunneäly tarjoavat Mayer ja Salovey (1997), 

joiden mukaan tunneälykkyys on kyky havainnoida, tarkastella, hallita ja ymmärtää omia 

ja toisten ihmisten tunnetiloja ja käyttää tätä tietoa ajattelun ja toiminnan ohjaamisessa. 

(ks. Caldwell & Gravett, 2009, s. 5) Tunneälyyn heidän mukaansa kuuluu tunnekykyjä, 

jotka auttavat yksilöä selviämään paremmin maailman monimutkaisista aspekteista. He 

tekevät selkeän erottelun tavanomaisen älykkyyden ja tunneälykkyyden välillä, kuten 

myös Goleman, Boyatzis ja McKee (2002), jossa niin kutsutun loogismatemaattisen 

älykkyyden sijasta tunneälykäs ihminen osaa lukea ihmisten ilmeitä, tehdä tulkintoja 

tunteista ja osata vastata niihin oikealla tavalla. (ks. Steven, 2007, s. 58) 

Erilaisen määrittelyn tunneälykkyyden ulottuvuuksille antaa Bar-On (1997) 

tunneälykkyydelle kehitetyllä mallilla, jonka mukaan tunneälykkyys koostuu useiden 

toisiinsa liittyvien ulottuvuuksien poikkileikkauksesta, joka vaikuttaa ihmisen älylliseen 

käyttäytymiseen. Näiksi ulottuvuuksiksi hän määrittelee intrapersoonalliset kyvyt eli 

omien tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen, interpersoonalliset kyvyt eli toisten 

tunteiden tai sanattoman viestinnän lukeminen, mukautuvuus eli omien tunnetilojen 

hallitseminen muuttuvissa tilanteissa ja viimeisimpänä stressinhallinta eli impulssien 

pitäminen kontrollissa. (ks. Caldwell & Gravett, 2009, s. 5) Golemanin, Boyatzisin ja 

McKeenin (2002), Salovayn ja Mayerin (1997) sekä Bar-Onin (1997) määritelmissä 

yhtäläisyytenä on ihmisen henkilökohtaisen ja sosiaalisen puolen huomioiminen 

tunneälykkyyden määritelmässä. Näissä kaikissa erotetaan tunneälykkyys älykkyyden 

käsitteestä. Mulle (2016, s. 1) on tiivistänyt tunneälykkyyden käsitteen olevan omien 

tunteiden älykästä käyttämistä halutun suorituskyvyn saavuttamiseen ja vahvojen 

ihmissuhteiden luomiseen. 

 

2.1 Tunneälykkyyden komponentit ja tunneälytaidot 

Goleman, Boyatzis & McKee (2002) määrittelivät vuonna 2002 tunneälyn ulottuvuudet 

uudestaan teoksessa Primal Leadership. Heidän mukaansa tunneälykkyyden 

peruskomponentit jakautuvat henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin kompetensseihin. 

Henkilökohtaiset kompetenssit käsittävät itsetietoisuuden ja itsehallinnan 
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peruskomponentit. Sosiaalisiin puolestaan kuuluvat sosiaalinen tietoisuus ja suhteiden 

hallinta. (Goleman ym., 2002, s. 38) Tunneälytaidot ovat tunneälyn 

peruskomponentteihin perustuvia opittuja kykyjä, jotka mahdollistavat ihmisen tavallista 

paremman suorituskyvyn (Goleman & Kankaanpää, 1999, s. 40).  

2.1.1 Henkilökohtaiset komponentit 

Golemanin, Boyatzisin & McKeenin (2002) mukaisesti itsetietoisuus tunneälyn 

peruskomponenttina tarkoittaa yksilön kykyä tunnistaa, ymmärtää ja tulkita omia tunteita 

ja niiden seurauksia omassa toiminnassa. Tunneälytaitona tähän komponenttiin kuuluu 

omien rajojen ja vahvuuksien tarkka tietämys ja realistinen itsevarmuus, joka on seurausta 

vahvasta itsetietoisuudesta. (Goleman ym., 2002, s. 39) Goleman ja Kankaanpää (1999) 

määrittelevät itsehallinnan olevan omien mielihalujen, tunnetilojen ja voimavarojen 

säätelykykyä. Tähän kuuluvia tunneälyjätaitoja ovat heidän mukaansa itsekuri, 

luotettavuus, tunnollisuus, joustavuus ja innovatiivisuus. Itsekuri on haitallisten 

tunteiden, impulssien ja mielihalujen kontrollointia ja luotettavuus tarkemmin 

rehellisyyttä. Tunnollisuus voidaan määritellä vastuun kantamiseksi omasta toiminnasta 

ja innovatiivisuus avoimena suhtautumisena uusiin näkökulmiin, tietoihin ja ajatuksiin. 

Ihmistä, joka hallitsee vahvan itsehallinnan, pidetään aitona, rehellisenä ja luotettavana 

ihmisenä. (Goleman & Kankaanpää, 1999, s. 42) 

Goleman ja Kankaanpää (1999, s. 42) lukivat motivoituneisuuden omaksi komponentiksi, 

johon sisällytettiin tunneälytaitoina kunnianhimo, sitoutuminen, aloitekyky ja optimismi. 

Goleman, Boyatzis ja McKee (2002, s. 39) määrittelivät kuitenkin motivoituneisuuden 

tunneälytaitoineen kuuluvan itsehallinnan komponenttiin. Kunnianhimo on tunneälytaito, 

joka ohjaa yksilöä parempiin suorituksiin ja sitoutumisella tarkoitetaan kykyä omaksua 

päämääriä. Aloitekyky antaa valmiudet tarttua vastaantuleviin tilaisuuksiin ja optimismi 

on tunnetaito, joka antaa intoa pyrkiä kohti päämääriä takaiskuista välittämättä.  

2.1.2 Sosiaaliset komponentit 

Sosiaaliseen tietoisuuteen oleellisena tunneälytaitona kuuluu empatiakyky eli taju muiden 

tunteista, tarpeista ja huolenaiheista (Goleman & Kankaanpää, 1999, s. 43). Empaattinen 
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ihminen osaa lukea toisten tunteita sanattomasti ja sanallisesti ollen aidosti kiinnostunut 

kanssaihmisen näkökulmasta (Goleman, 2020).  

 Suhteiden hallinta osa-alue käsittää neljä tunneälytaitoa, jotka ovat: inspiroiminen, 

vaikuttaminen, konfliktinhallinta ja tiimityöskenteleminen. Goleman, Boyatzis ja McKee 

(2002, s. 39) osoittavat myös tiettyjä näihin elementteihin yhdistettävissä olevia kykyjä, 

joita ovat motivointi ja suostuttelutaidot yhdessä yhteistyö- ja ohjaustaitojen kanssa. 

Ihminen, joka on sosiaalisilta kyvyiltään vahva näillä osa-alueilla, näyttäytyy muille 

sovittelevana, ihmissuhteita vaalivana, vakuuttavana, avoimena ja johtavana henkilönä. 

(Goleman & Kankaanpää, 1999, s. 43) 

2.2 Tunneälykkyyden merkitys työpaikalle 

Stevenin (2007) mukaan työyhteisö ja sen yhteistoiminta ovat avainasemassa yrityksen 

yleisen kilpailukyvyn kannalta. Kyky ymmärtää emotionaalista älykkyyttä yrityksen ja 

työpaikan toiminnassa on ensiaskel yrityksen täyden potentiaalin saavuttamiseksi. 

Howard Bookin mukaan yritykset, joissa tunneälykäs toiminta on matalalla tasolla, 

vaarantavat omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisen. Tällaisten työpaikkojen 

luonteeseen kuuluu tyypillisesti epäsuvaitsevaisuus virheitä kohtaan, eri näkökantojen 

huomiotta jättäminen, kritiikin tukahduttaminen ja salailu. Book määrittää puolestaan 

tunneälykkään työpaikan piirteisiin avoimuuden, läpinäkyvyyden, joustavuuden ja 

kunnioittavan kommunikoinnin myös erimielisyyksien aikana. (ks. Steven, 2007, s. 62) 

Riippumatta siitä, mitä ryhmää tai yhteisöä käsittelemme, tunneälykkäät yksilöt ryhmän 

sisällä koetaan voimavarana. Sama pätee myös työelämässä. Tunneälytaitojen 

kehittäminen ja huomiointi on arvokasta osaamista jokaiselle työyhteisöön kuuluvalle 

ihmiselle. Tärkeänä havaintona Morton (2012, s. 20) mainitsee yksilön tulevan sitä 

paremmin toimeen muiden ihmisten kanssa, mitä enemmän henkilö osaa käyttää ja hallita 

tunteitansa. Tunneälykkyys ja sen demonstrointi työpaikalla on tehokkaan 

ryhmätyöskentelyn ja motivoinnin kulmakivi. Nämä kaksi tekijää ovat puolestaan 

kytköksissä suoraan työpaikan yleiseen tehokkuuteen. 



 

13 

 

 Steven (2007) käsittelee samaa tunneälykkyyden merkitystä työpaikalle toteamalla, että 

tunneälykkäässä työpaikassa ihmiset tulevat toimeen keskenään, joka myötävaikuttaa 

suoraan työn positiiviseen lopputulokseen. Korkean tunneälykkyyden työpaikoissa 

ihmiset kannustavat toisiaan, jolloin he selviävät stressaavista ja ongelmallisista 

tilanteista helpommin tehden työstä tuottavampaa. Jos tunneälykkyyttä demonstroidaan 

työpaikalla heikosti, heikentää se yhteisön ilmapiiriä ja negatiivisten tunteiden levitessä 

heikentää kokonaistuottavuutta. (Steven, 2007, s. 65) Samoilla linjoilla on Judy Bell HR 

Professionals Magazinelta, joka toteaa stressitasojen ja epäharmonisuuden nousevan 

työpaikoilla, joissa ei demonstroida tunneälykästä käyttäytymistä. Tämä puolestaan 

vaikuttaa tuottavuuskykyyn negatiivisesti. (ks. Sellie-Dosunmu, 2016, s. 9) Samat 

Golemanin, Boyatzisin ja McKeenin (2002) määrittelemät tunneälykkyyden komponentit 

ja taidot pätevät siis myös työympäristössä, eritoten sosiaalisen kompetenssin 

tunneälytaitojen osalta.  

Goleman ja Kankaanpää (1999, s. 44) viittaavat noin kolmeensataan eri organisaatioon 

kohdistuvaan tutkimukseen, joissa osoitetaan monissa eri tehtävissä menestymisen 

salaisuuden piilevän tiedollisten taitojen sijasta ihmisten tunnetaidoissa. Modernissa 

globaalissa liike-elämässä painotetaan tiimityöskentelytaitoja, joustavuutta ja vahvaa 

asiakaspainotteisuutta, jolloin tunnetaitojen merkitys korostuu entisestään jokaisella 

työpaikalla (Goleman & Kankaanpää, 1999, s. 45).  
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3 TUNNEÄLYKÄS OPERATIIVISEN TASON 

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 

Deutschendorf (2019) toteaa yleisesti, että ihmiset eivät irtisanoudu työpaikastaan, vaan 

esimiehestään. Hän määrittää johtajien haasteiksi puolueellisuuden, egon ja 

itsekeskeisyyden, jota vastaan johtajien tulisi taistella menestyäkseen. Näitä piirteitä 

harjoittavat johtajat koetaan aliarvostavina työntekijöitänsä kohtaan, mikä onkin yksi 

yleisimmistä syistä työntekijöiden vaihtuvuudessa. Aiemmin länsimaisessa 

työkulttuurissa on ollut tapana nostaa tietotaitoa ja älykkyysosamäärää jalustalle sen 

sijasta, että huomiota olisi kiinnitetty vahvojen suhteiden ja tehokkaan yhteistyön 

luomiseen muiden kanssa. Ihmissuhde- ja tunneälytaidoista on nykypäivinä muodostunut 

osa-alue, jota johtotehtävissä toimivilta etsitään ja halutaan. (Deutschendorf, 2019) Syy 

tähän on selkeä. Golemanin (1999) tekemät yli kolmesataa tutkimusta eri organisaatioihin 

osoittavat, että jokaisella alalla ja jokaisessa ammatissa, tunnetaidot ovat ainakin kaksi 

kertaa tärkeämpiä kuin puhtaasti älylliset kyvyt. Johtajien tapauksessa menestys on lähes 

kokonaan riippuvainen tunneälykkyydestä. (Goleman & Kankaanpää, 1999, s. 50)   

3.1 Henkilöstöjohtaminen operatiivisella tasolla 

Syrjälä (2010) määrittelee operatiivisella liikkeenjohdollisella tasolla tapahtuvan 

päivittäisiä johtamiseen liittyviä tehtäviä. Yrityksen strategisella tasolla tehdään pitkän 

aikavälin strategiset tavoitteet ja suunnitelmat, jotka sitten laitetaan käytäntöön 

operatiivisella tasolla. (Syrjälä, 2010, s. 403–404) Henkilöstöjohtaminen käsitteenä on 

Viitalan (2014) mukaan yrityksen strategiaa tukeva tekijä, jolla varmistetaan yrityksen 

tarpeisiin laadultaan ja määrältään soveltuvat työntekijät. Henkilöstöjohtaminen on 

laajasti määritelty käsite, joka koskettaa kaikkea henkilöstöön liittyvää ohjattua tai 

ohjaamatonta toimintaa. Henkilöstöjohtamiseen kuuluu oleellisena osana henkilöstön 

osaamisen kehittäminen, työkyvyn ja motivaation varmistaminen sekä työntekijöiden 

sitouttaminen yrityksen tavoitteisiin. Yleisesti Viitalan (2014) mukaan 

henkilöstöjohtaminen on jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 

henkilöstövoimavarojen johtaminen, työelämän suhteiden hoitaminen sekä johtajuus. 

Käsitteessä yhdistyvät työantajan ja työntekijän väliset käytännön pelisäännöt työpaikalla 

ja ihmisten johtaminen. Johtajuus ja esimiestyöskentely ovat keskeisiä osia 
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henkilöstöjohtamisessa, koska johtajat ja esimiehet toteuttavat henkilöstöjohtamisen osa-

alueita käytännön työelämässä. Johtajat ja esimiehet ovat niitä, jotka palkitsevat, 

kehittävät, motivoivat, innostavat, kannustavat, ohjaavat tai irtisanovat työntekijöitään. 

Henkilöstöjohtamisen katsotaan olevan Viitalan (2014) mukaan onnistunutta, jos 

työntekijät ovat motivoituneita, kokevat työnsä ja siihen asetetut tavoitteet ja palkkiot 

oikeudenmukaiseksi sekä tuntevat organisaation arvostavan heitä. Viitala tulkitsee 

henkilöstön osana organisaation asiakkaita, joiden tyytyväisyyteen ja sitouttamiseen tulee 

kiinnittää huomiota henkilöstöjohtamisessa. Hän nostaa esiin henkilöstön 

epähomogeenisena ryhmänä, jolla on erilaisia tarpeita ja lähtökohtia työhön. Johtajien 

tuleekin huomioida esimerkiksi nuorten työntekijöiden tapauksessa tarpeet osaamisen 

kehittämisessä ja valmentamisessa sekä vanhemman perheellisen henkilöstön 

tapauksessa mahdolliset työaikajoustot. Tärkeää on, että luodaan resonanssia työnantajan 

ja työntekijän välille. Jos työntekijältä vaaditaan joustavuutta, vaatii hän sitä myös 

työnantajaltansa.  (Viitala, 2014, s. 10, 20)  

3.2 Tunneälykäs johtaja 

Tunneälykkäät johtajat eivät pelkästään vaikuta omiin alaisiinsa, vaan parhaimmillaan 

koko organisaatiokulttuuriin. Tästä syystä johtajien on ensisijaisen tärkeää huomioida 

tunneälykäs käyttäytyminen työpaikalla ja oma roolinsa sen käyttämisessä 

johtotehtävissä. Hänen mukaansa johtajien kannattaa osoittaa tunneälykästä 

käyttäytymistä siitäkin huolimatta, että muut organisaatiossa eivät näin tekisi. Johtajat 

ovat kuitenkin roolimalleja, joilla on vaikutusvaltaa alaistensa käyttäytymiseen. (Sellie-

Dosunmu, 2016, s. 12) Deutschendorf (2019) perustelee tätä näkemystä toteamalla, että 

itsehallinnan tunneälykompetenssin osaavat johtajat antavat esimerkkiä muulle 

henkilöstölle siitä, mikä on tervettä, positiivista ja hyväksyttävää käytöstä 

työympäristössä. Goleman ja Kankaanpää (1999) toteavat, että jos johtaja on osaamaton 

ihmissuhteissa, haittaa se lopulta työn sujumista työpaikalla. Johtajan tehtävänä varsinkin 

operatiivisella tasolla, jossa työ on strategian käytännön toimeenpanoa, on saada alaisensa 

työskentelemään tehokkaammin. Johtajan kykenemättömyys tunneälykkääseen 

käytökseen voi aiheuttaa viivästyksiä ja heikentää yleistä motivaatiota ja sitoutumista 

työpaikalla. (Goleman & Kankaanpää, 1999, s. 48) Deutschendorfin (2019) mukaan on 

tavallista, että johtaja rohkaisee ja kehuu alaisiaan silloin, kun työpaikalla menee kaikki 
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suunnitelman mukaisesti. Tunneälykkäät esimiehet ovat vielä tärkeämpiä asioiden 

mennessä huonosti, koska tällaiset johtajat etsivät aktiivisesti ratkaisua vaikeuksiin ja 

yrittävät oppia ilmenneistä ongelmista turvautumatta ongelmien syypään etsimiseen. 

Tämän takia tunneälykkäät johtajat myötävaikuttavat tehokkaaseen työskentelyyn, koska 

he ohjaavat toimintaa myös heikkoina hetkinä kohti yhteistä päämäärää. Jos johtaja 

reagoisi ongelmatilanteisiin syyttävällä asenteella, aiheuttaisi se turhia konflikteja, joiden 

selvittäminen vie aikaa tuottavalta työltä, jolloin työn lopputuloskin kärsii. 

(Deutschendorf, 2019) 

Deutschendorf (2019) määrittelee tunneälykkäälle johtajalle tärkeitä piirteitä. 

Itsetietoisuus ja sen kehittäminen on yksi näistä piirteistä, jonka Goleman, Boyatzis ja 

McKee (2002) ilmaisivat tunneälykkyyden peruskomponenteiksi. Deutschendorfin 

(2019) mukaan johtajan omien tunteiden ja ulosannin vaikutus muihin ihmisiin on 

kriittistä tunnistaa, jos aikoo rakentaa terveitä ja kestäviä suhteita työympäristössä. 

Johtajat, joiden tunneälykkyys on korkealla tasolla hallitsevat oman äänenpainonsa ja 

elekielensä vaikutuksen sekä niiden soveltamisen tilanteen mukaan. Tunneälykkäät 

johtajat ovat avoimia ottamaan palautetta vastaan, mikä rakentaa luottamusta johtajan ja 

alaisen välille. Tunneälykkäälle johtajalle on tyypillistä, että johtaja osaa myötäelää 

toisen tilannetta ja luoda suhdetta, jossa työntekijä tuntee itsensä arvostetuksi. 

Arvostuksen viestinnässä tunneälykkäät johtajat kiinnittävät toiminnassaan huomiota 

erityisesti kuuntelutaitoihin. Kuuntelutaito on Deutschendorfin (2019) mukaan johtajalle 

ensisijaisen tärkeä, oli hän samaa tai eri mieltä alaisensa kanssa, koska kuunteleminen on 

selvä signaali työntekijän ideoiden ja mielipiteiden huomioimisesta.  

Työpaikoilla tavallisesti kohdataan stressaavia tilanteita. Pienen stressitason todetaan 

yleisesti parantavan suorituskykyä, mutta ihmisten elämässä voi tulla vastaan tilanteita, 

jotka nostavat stressitasot työntekoa merkittävästi haittaavalle tasolle. Empatiakykyiset 

esimiehet tunnistavat näitä tilanteita nopeasti työpaikalla ja osaavat vastata työntekijöiden 

kriisitilanteisiin kannustavalla ja välittävällä asenteella. (Deutschendorf, 2019)   

Goleman, Boyatzis ja McKee (2002, s. 50) toteavat empatiakyvyn olevan kriittinen 

tunnetaito johtajalle, joka haluaa saavuttaa syvemmän yhteyden alaistensa kanssa. 

Goleman ja Kankaanpää (1999) tulkitsevat empatiakyvyn roolia liike-elämän 
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päätöksenteon yhteydessä. Heidän mukaansa muiden tunteiden tulkitseminen ja 

myötäeläminen ei tarkoita sitä, että ne johtaisivat jonkun osapuolen mielistelyyn tai 

suosimiseen päätöksenteon yhteydessä. Sen sijaan empatiakykyisen johtajan tekemät 

päätökset saattavat ehkäistä päätösten jälkeistä eripuraa ja katkeruutta, koska johtaja on 

osannut huomioida päätöksenteossa toisten ihmisten näkökulman ja tuntemukset asiasta. 

Empatia on tunnetaito, joka Golemanin ja Kankaanpään (1999) mukaan johtaa 

parempaan neuvotteluasemaan kovienkin päätösten aikana ja lopulta parempaan 

esimiestyöhön. Esimiestyössä erityisesti operatiivisella suorittavalla tasolla, mainitaan 

tärkeimmäksi kyvyksi muiden kehittäminen. Kyky valmentaa ja kehittää muita olivat 

kahdentoista organisaatiotutkimuksen mukaan tärkeimpiä ominaisuuksia työnjohtajille ja 

päälliköille. Nämä ovat Golemanin mukaan johtajan henkilökohtaisia taitoja, ja pätevyys 

näissä kyvyissä riippuu hänen mukaansa pohjimmiltaan johtajan empatiakyvystä. 

(Goleman & Kankaanpää, 1999, s. 173–174) 
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4  SUKUPOLVI Z 

Sukupolvet voidaan Panwarin ja Mehtan (2019) mukaan jakaa karkeasti luokkiin ”baby 

boomers” (syntyneet 1944–1964), sukupolvi X (1965–1979), sukupolvi Y (1980–1994) 

ja sukupolvi Z (1995–2015). Aikaisemmat sukupolvet ovat jäämässä työelämästä pois ja 

nuoremmat Y -ja Z-sukupolvet alkavat ottaa jalansijaa jokaisella työpaikalla. He 

huomauttavat selkeiden rajojen vetämisen sukupolvien välille olevan käytännössä 

mahdotonta, mutta selkeitä eroja eri sukupolvien käyttäytymisessä on silti havaittavissa. 

Jokainen sukupolvi on heidän mukaansa oman aikansa näköinen omine 

ominaispiirteineen, josta nämä eroavaisuudet johtuvat. (Panwar & Mehta, 2019, s. 66) 

Andrean, Gabriellan ja Tímean (2016, s. 91) mukaan nykyisissä työpaikoissa kolmen tai 

neljän eri sukupolven on työskenneltävä samassa ympäristössä johtuen eläkeiän 

nousemisesta. Eroavaisuudet nuorempien ja vanhempien sukupolvien välillä voivat 

helposti johtaa konfliktien syntymiseen, mikä luo haasteita johtajien työhön.  

Koska sukupolvi Z koostuu 1990-luvulla syntyneistä, on digitalisaatio ja teknologia 

vaikuttanut heihin merkittävästi. Tämä sukupolvi mielletäänkin Coran (2019) mukaan 

nopeasti oppivaksi teknologiasukupolveksi. Z-sukupolven edustajat ovat 

vakiinnuttamassa asemaansa työelämässä muuttaen perinteistä työelämän dynamiikkaa. 

Z-sukupolvelle teknologian käyttäminen on ollut lapsuudesta asti tuttua ja sosiaalisen 

median vaikutus heidän elämäänsä ja käyttäytymiseensä on valtaisa. Z-sukupolven 

edustajat kommunikoivat pääosin virtuaalisin keinoin, minkä takia älylaitteilla on heidän 

arjessaan valtaisa rooli. (Cora, 2019, s. 911) 

 Z-sukupolven kommunikoinnin laatuun ja sen ongelmiin ottavat kantaa myös Andrea, 

Gabriella ja Tímea (2016, s. 93) sekä Schroth (2019, s. 10), jotka toteavat sukupolven Z 

edustajien olevan mukautuneita siihen, että he voivat olla koko ajan kosketuksissa 

teknologiaan ja internetiin. Hoitaessaan suurimman osan kommunikoinnista 

virtuaalisesti, tällä sukupolvella voi esiintyä vaikeuksia kommunikoida ja sosialisoitua 

ihmisten kanssa muilla keinoilla. Schroth (2019, s. 13) toteaakin, että 74 % sukupolven 

Z edustajista kommunikoi pääsääntöisesti digitaalisesti ja 26 % kasvotusten.  
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4.1 Sukupolvi Z työelämässä 

Yleisesti Z -sukupolven edustajat mielletään työelämässä itseään kehittäviksi ja osaaviksi 

yksilöiksi. Tämä sukupolvi tekee Coran (2019) mukaan mieluummin töitä yksin kuin 

ryhmässä etsien mahdollisuuksia ilmaista itseään mahdollisimman vapaasti. 

Sukupolvelle ominaista on, ettei heillä ole vaikeuksia suuren informaatiomäärän ja 

yksityiskohtien käsittelyssä, mikä on eduksi yrityksen tavoitellessa menestystä tehokkaan 

työskentelyn kautta. Cora (2019) nostaa esiin tärkeänä huomiona sukupolven Z heikon 

halun sitoutua nykyiseen työkulttuuriin ja työpaikkaansa. Tämän hän toteaa johtuvan 

matalasta yhteenkuuluvuuden tunteesta työpaikalla ja nopeasta lannistumisesta 

vastoinkäymisien jälkeen. Raha ei ole heille ainoa motivaation lähde, vaan myös työn 

merkityksellisyydellä on iso rooli tämän sukupolven motivoimisessa. (Cora, 2019, s. 911) 

Cora (2019) tuo esiin positiivisia ja negatiivisa ominaispiirteitä Z-sukupolvesta 

työympäristössä. Positiivista on nuorien työntekijöiden itsetietoisuus ja selvä rajaus siitä 

mitä he haluavat. He ilmaisevat itseään avoimesti ja ovat yleensä rehellisiä, mikä auttaa 

tärkeän kommunikointiyhteyden löytämistä tämän sukupolven työntekijään. 

Sukupolvelle Z ominaista on myös kyvykkyys työskennellä itsenäisesti. (Cora, 2019, s. 

918–922) Andrean, Gabriellan ja Tímean (2016) sukupolvien ominaispiirteisiin 

työpaikalla tehdystä tutkimuksesta ilmeni, että nuoremmat sukupolvet Y ja Z, suoriutuvat 

mainiosti tehtävistä, jotka vaativat luovuutta, innovaatiota ja IT-taitoja (Andrea ym., 

2016, s. 100–102).  

Coran (2019) mukaan sukupolven Z edustajat arvostavat työelämän monipuolisuutta ja 

sellaista työkulttuuria, jossa yksilön erilaisuus on arvossaan ja perinteinen hierarkkinen 

johtamistyyli on unohdettu. He yleensä odottavatkin esimiestensä tutustuvan heihin 

yksilötasolla ja huomioivan heidän henkilökohtaiset tarpeensa työnkuvassa. (Cora, 2019, 

s. 918–922)  

Andrea, Gabriella ja Tímea (2016) mainitsevat tutkimuksessaan samankaltaisia 

näkemyksiä. Menestys nuoren työvoiman optimaalisessa hyödyntämisessä riippuu 
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hyvästä valmistautumisesta ja johtajuustyylistä. Sukupolven Z työntekijät tuovat 

mukanaan haasteita koko työyhteisölle, ja he mainitsevat huolellisen yksilökohtaisen 

tutustumisen työntekijään olevan suuri auttava tekijä tämän sukupolven tuomien 

haasteiden ratkaisemisessa. Tutustuminen rakentaa luottamusta, jonka jälkeen tiedon 

jakaminen, kommunikointi ja yhteistyö työpaikalla helpottuu. (Andrea ym., 2016, s. 97)  

Negatiivisiksi puoliksi Z-sukupolvessa työnantajan kannalta Cora (2019) luokittelee 

itsekeskeisyyden. Tämä aiheuttaa ongelmia ryhmätyötä vaativissa tehtävissä ja 

sukupolvelle Z ominainen kilpailullisuus ja halu edetä uralla nopeasti voi luoda 

työyhteisön dynamiikkaa heikentäviä jännitteitä. Z-sukupolven matala kynnys lannistua 

ja sitoutumattomuus organisaatioon aiheuttavat myös päänvaivaa ja kustannuksia 

työnantajalle. (Cora, 2019 s. 918–922) 

 Andrea, Gabriella ja Tímea (2016) mainitsevat Z-sukupolven olevan älykkäitä ja 

käytännöllisiä, mutta työelämää ajatellen negatiivisena puolena tästä sukupolvessa on 

kärsimättömyys (Andrea ym., 2016, s. 93). Coran (2019, s. 918–922) mukaan 

kärsimättömyys ja sitoutumattomuus voi johtua siitä, että sukupolvi Z arvostaa 

innovatiivisia, monipuolisia ja viihdyttäviä työtehtäviä, jollaisia yrityksellä ei ole aina 

mahdollisuutta tarjota.  Myös Schroth (2019, s. 7) toteaa, että Z-sukupolven odotukset 

työelämästä ja työn luonteesta ovat osittain idealistisia ja epärealistisia. Andrean, 

Gabriellan ja Tímean (2016, s. 100–102) tutkimuksessa ilmenee myös, etteivät 

sukupolveen Z kuuluvat työntekijät yleisesti viihdy monotonisissa ja yksilösuorituksiin 

perustuvissa työloissa. Innovatiivisten ja viihdyttävien työtehtävien odotuksiin 

vastaaminen voi osoittautua erittäin haasteelliseksi työnantajalle.  
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5 HENKILÖSTÖN SITOUTTAMINEN 

Hyvin toimivat työpaikat tekevät tietoisia toimia varmistaakseen, että työntekijöillä on 

aikaa yksityiselämälleen. Parasta suorituskykyä ei ole saavutettavissa työnarkomaaneilta, 

vaikka tätä Stevenin (2007) mukaan tapahtuu monissa organisaatioissa, ja parhaita 

työntekijöitä kannustetaan tekemään paljon ylitöitä. Tämä on tietynlainen jäänne 

entisaikojen työkulttuurista, jossa tällainen käytös on voinut johtaa ylennykseen. 

Nykyään työntekijät ovat erilaisia tässä suhteessa. Lojaalius organisaatiota ja sen arvoja 

kohtaan on Stevenin (2007) mukaan paljon kiinni siitä, miten työntekijöitä kohdellaan ja 

miten heistä välitetään. Työpaikan piirteistä rehellisyys ja läpinäkyvyys henkilöstöään 

kohtaan nostetaan esille tärkeänä seikkana sitouttamisen kannalta. (Steven, 2007, s.15) 

Viitala (2014, s. 14) kuvailee sitoutumisen kohdistuvan työhön tai työpaikkaan joko 

tunneperäisesti tai välineellisesti.  

 Gatenby, Rees, Soane ja Truss (2008) analysoivat sitouttamisen käsitettä tarkemmin 

työpaikan olosuhteiden kautta. Hänen mukaansa sitouttaminen tarkoittaa työpaikalla 

sellaisten olosuhteiden luomista työntekijöille, että he voivat aidosti luoda vahvan ja 

turvallisen yhteyden kollegoihinsa, esimieheensä ja koko organisaatioon. Lisäksi 

luotavan työympäristön tulee olla sellainen, jossa henkilöstö voi tuntea olonsa 

motivoituneeksi, välittää työnsä tuloksesta ja kokea sen merkitykselliseksi. Konsepti 

tällaisesta työympäristöstä asettaa tärkeimmäksi piirteeksi joustavuuden, jota 2000-luvun 

työpaikalta vaaditaan, jos sitouttamisessa halutaan onnistua. (Gatenby ym., 2008, s. 4) 

Hieman erilaisen määritelmän sitouttamiselle antavat MacLeod ja Clarke (2009, s. 6), 

joiden mukaan henkilöstön sitouttamisen ydin liittyy keskinäisen kunnioituksen 

luomiseen ja työntekijöiden täyden potentiaalin valjastamiseen työpaikalla. 

Yhtäläisyytenä kaikille määritelmille on yrityksen olosuhteiden, ilmapiirin ja johtajan 

roolin painottaminen sitouttamisen onnistumisessa.  

5.1 Sitoutunut työntekijä 

CIPD: n (2011, s. 2) sitouttamisen oppaan mukaan työntekijän sitoutuminen määritetään 

olotilana, jossa henkilö keskittyy työhönsä ja kokee olonsa hyväksi roolissaan 

käyttäytyen organisaation arvoja ja tavoitteita mukaillen. Suurimmiksi hyödyiksi 
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henkilöstön sitouttamisessa on todettu yrityksen korkeampi tuottavuus ja kannattavuus. 

MacLeod ja Clarke (2009, s. 6) laajentavat sitouttamisen hyödyt koskemaan yksittäisen 

työntekijän ja yrityksen tuloksen lisäksi myös koko maata, jossa työskentely tapahtuu.  

Gallupin (2014) tutkimuksen meta-analyysi työntekijöiden sitoutumisen vaikutuksesta 

suorituskykyyn osoittaa, että sitoutuminen korreloi hyvin vahvasti yrityksen 

suorituskyvyn kanssa. Tämä korrelaatio pysyy myös hyvin johdonmukaisena 

teollisuudenalasta riippumatta. (ks. Reilly, 2014)  

Kruse (2012) selventää, ettei sitoutunut työntekijä tarkoita samaa kuin tyytyväinen tai 

hyvinvoiva työskentelevä työntekijä. Työntekijä voi olla tyytyväinen työhönsä, mutta 

saattaa uuden houkuttelevamman työtarjouksen saatuaan vaihtaa työpaikkaa 

tyytyväisyydestään huolimatta. Sen sijaan sitoutuneella työntekijällä on erityinen 

emotionaalinen side yritystä ja sen tavoitteita kohtaan, jolloin hän ei vastaavassa 

tilanteessa todennäköisesti lähde. (Kruse, 2012) 

 Sitoutunut työntekijä tuntee Viitalan (2014) mukaan työnsä itselleen merkittäväksi 

muunkin kuin rahallisen tai välineellisen hyödyn takia. Sitoutuminen ymmärretään 

työnantajan ja työntekijän välisenä psykologisena sopimuksena, jossa työntekijä kokee 

kuuluvansa osaksi organisaation menestystä ja on valmis joustamaan työnantajansa 

puolesta. Myös työnantajan on osoitettava samanlaista joustavuutta työntekijää kohtaan, 

jotta sitoutumista voi syntyä. Työnantaja hyötyy sitoutuneesta työntekijästä parempana 

suorituskykynä ja resurssien säästymisellä vaihtuvuuden vähentyessä. Nuorempien 

sukupolvien tapauksessa työelämässä sitoutumiselle tärkeitä tekijöitä ovat kiinnostava 

työ ja hyvä työilmapiiri. Negatiivisesti nuorien työntekijöiden sitoutumiseen 

vaikuttaviksi tekijöiksi mainitaan huono esimiestoiminta ja henkilöstön kehittämisen 

puute. (Viitala, 2014, s. 14) Reillyn (2014) mukaan suurin osa työvoimasta ei ole 

sitoutunut työhönsä tai työpaikkaansa. Hän toteaa, että juuri esimiestoiminnalla on suurin 

vaikutus työntekijöiden sitoutumisen tasoon. Gallupin mukaan globaali työntekijöiden 

sitoutumisprosentti on ollut vuonna 2014 15 %. (ks. Reilly, 2014) Operatiivisen tason 

esimiehet ovat Sparrowin (2012) mukaan tärkeässä asemassa työntekijöiden 

sitouttamisessa. Moni yritys tiedostaa sitoutumisen hyödyt ja tärkeyden, mutta 

esimiehillä ja johtajilla on yleensä niin paljon tehtäviä, kiirettä ja painetta, että 
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panostaminen työntekijöiden sitouttamista edistäviin tekijöihin voi osoittautua 

haasteelliseksi. (Sparrow, 2012, s. 2) 

 

5.2 Sitouttamista edistävät tekijät 

MacLeod ja Clarke (2009) toteavat raportissaan neljä tärkeintä sitouttamisen tekijää ja 

mahdollistajaa. Näitä ovat johtajuus, sitoutuneet johtajat, työntekijän ääni ja aitous. 

Johtajien on näytettävä strateginen suunta kaikille työntekijöille siitä, mihin yrityksen 

toiminta on menossa ja sitoutuneet johtajat hiovat, kehittävät ja valmentavat alaisistaan 

tehokkaita huomioimalla jokaisen työntekijän yksilötasolla ja osoittamalla heille 

luottamusta ja vastuuta. Työntekijän äänellä MacLeod ja Clarke tarkoittavat työntekijän 

ja työnantajan välistä aktiivista tiedonjakoa, jossa työntekijää osallistetaan jo aikaisessa 

vaiheessa ratkaisujen ja kehitysideoiden etsimiseen sen sijaan, että annettaisiin vain tieto 

seuraavasta työtehtävästä. Työntekijän äänen huomioimiseen liittyy tiedon jakamista 

mahdollisimman laajasti ja usein ja tiedon jakamiseen sisältyy myös selitysten antaminen 

työntekijöille tilanteissa, jossa toimeksianto herättää hämmennystä tai vastustusta. 

Neljänneksi sitouttamisen tekijäksi MacLeod ja Clarke ovat raportissaan tuoneet esiin 

rehellisyyden, jolla he tarkoittavat yrityksen arvoja mukailevan käyttäytymisen 

demonstrointia työyhteisössä. (MacLeod & Clarke, 2009, s. 75) 

 Samankaltaisia elementtejä työntekijöiden sitouttamisen edistämiseen tarjotaan CIPD:n 

(2011) esimiehille ja johtajille suunnatussa oppaassa, jossa sitouttamisen keinot on 

järjestelty viiteen pätevyyden osa-alueeseen. Ensimmäiseen osa-alueeseen sisältyy 

avoimuus ja tasaisuus, joilla tässä yhteydessä tarkoitetaan johtamistyötä, jossa johtaja 

hallitsee omat tunteensa ja henkilökohtaiset impulssinsa interpersoonallisissa 

kanssakäymisen tilanteissa. Toiseen osa-alueeseen CIPD:n (2011) oppaassa on määritetty 

ongelma- ja konfliktitilanteiden hallitseminen, joissa johtaja aloitteellisesti puuttuu 

henkilöstön välisiin ristiriitoihin. Kolmanteen osa-alueeseen kuuluvat tieto, selkeys ja 

ohjeistus, joilla tarkoitetaan johtajan kykyä kommunikoida työntekijöiden kanssa 

mahdollisimman selkeästi ja antaa työntekijän rooliin soveltuvia neuvoja ja ohjeita. 

Neljäs osa-alue käsittelee suhteiden hallitsemista ja rakentamista, jossa painotettavina 
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tekijöinä johtajille ovat empatia ja yksilöiden huomioiminen. Viidennessä osa-alueessa 

nostetaan esiin työntekijöiden kehityksen tukeminen sitoutumista edistävänä tekijänä. 

(CIPD, 2011, s. 3) Samat osa-alueet nousevat esiin myös MacLeodin ja Clarken (2009) 

raportissa. Sousan (2017, s. 472) tutkimus vahvistaa edeltäviä johtopäätöksiä nostamalla 

esiin samoja työntekijöiden sitoutumista edistäviä osa-alueita. Lisäksi Sousa on nostanut 

esiin, että esimiehen tulisi kannustaa työntekijöitään käyttämään vapaasti luovuutta 

työtehtävissään. Aktiivinen palautteen antaminen sekä yksilö- että ryhmätasolla, korostuu 

myös onnistuneessa sitouttamisessa.  

Accenturen sisäinen tutkimus osoittaa sitoutumisen eri tasojen olevan kytköksissä 

suoraan esimiehen käytökseen 80 %:ssa tapauksista. MacLeod ja Clarke (2009) 

perustelevat raportissaan esimiesten roolin tärkeyttä työvoiman sitouttamisessa sillä, että 

kaikkein tärkeimmät työskentelysuhteet muodostuvat operatiivisella ja suorittavalla 

tasolla toimivien johtajien kanssa. Työntekijän sitouttamisen näkökulmasta on tärkeää, 

että heidän johtajansa osoittaa myös itse omaa sitoutumistaan työpaikan arjessa. Millä 

konkreettisilla keinoilla työntekijän sitoutumista on mahdollista edistää? Esimiesten on 

MacLeodin ja Clarken (2009) mukaan keskusteltava alaistensa kanssa rehellisesti myös 

vaikeista asioista. Ennen kaikkea työntekijän asemaa tulee ymmärtää ja osoittaa aitoa 

kiinnostusta työntekijän viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista. CLC:n työntekijöiden 

sitoutumiseen vaikuttaviin tekijöihin kohdistuvassa tutkimuksessa todetaan, että 

esimiesten ja johtajien rooli yrityksen operatiivisella tasolla onnistuneessa sitouttamisessa 

on kriittisempi tekijä kuin työn suunnittelu, laatu tai oikea roolitus. (ks. MacLeod & 

Clarke, 2009, s. 80–81)  

Samaan lopputulokseen on päädytty myös Towers Perrinin vuonna 2008 globaalissa noin 

90 000 työntekijää käsittävässä suuriin ja keskisuuriin organisaatioihin kohdistuvassa 

tutkimuksessa. Tutkimuksesta ilmennyt tärkein sitoutumista edistävä tekijä oli, että 

työntekijät kokivat esimiestensä välittävän heistä ja heidän hyvinvoinnistaan aidosti ja 

ottamalla heidät huomioon. Työntekijöistä noin 29 % koki esimiehensä välittävän 

tällaista viestiä alaisilleen. Toisena tärkeänä sitouttamisen tekijänä tutkimuksessa 

nostettiin työntekijöiden kokemus siitä, että heidän taitonsa ovat kehittyneet viime 

vuoteen nähden. Näin oli kokenut jopa 62 % vastaajista. (ks. MacLeod & Clarke, 2009, 

s. 74) Esimiesten pitäisi CIPD:n (2011) mukaan kohdistaa käyttäytymisensä luomaan 
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työntekijöihin ensisijaisesti emotionaalista sitoutumista työtä ja työpaikkaa kohtaan, 

koska juuri emotionaalinen sitoutuminen on vahvemmin yhteydessä työntekijän 

hyvinvointiin kuin esimerkiksi pelkkään rahalliseen palkitsemiseen perustuva 

sitoutuminen. Esimiesten toiminnan kohdentaminen emotionaalisen sitoutumisen 

luomiseen on pitemmällä tähtäimellä parempi ja myös yritykselle halvempi vaihtoehto 

kuin perinteiset transaktionaaliset eli välineelliset sitouttamistoimet. (CIPD, 2011, s. 6) 

Sitoutumisen osalta tehdyt tutkimukset osoittavat myös Viitalan (2014, s. 14) mukaan 

tunneperäisen työhön sitoutumisen olevan tärkeämpää organisaation näkökulmasta.  
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6  TUNNEÄLYKÄS JOHTAMINEN SUKUPOLVEN Z 

HENKILÖSTÖN SITOUTTAMISESSA 

Henkilöstöjohtamisen ammattilaiset miettivät soveltuvia metodeja ja mahdollisuuksia, 

joilla nuorta osaavaa työvoimaa saataisiin sitoutumaan työpaikkaansa. Se on kuitenkin 

osoittautunut haasteelliseksi, koska heidän käyttäytymisestään työelämässä on vielä 

toistaiseksi niukasti tietoa. (Andrea ym., 2016, s. 100–102) Jotta voimme tehdä 

johtopäätöksiä tunneälykkään johtamisen vaikutuksista henkilöstön ja erityisesti Z-

sukupolven henkilöstön sitouttamiseen, täytyy tutkia eroja sitoutumisen tekijöissä ja 

niiden painotuksessa eri sukupolvien välillä. Von Bonsdorffin ja Vanhalan (2012) 

teettämästä työelämätutkimuksesta kävi ilmi, että Y-sukupolven edustajat erosivat 

joukkona muista työntekijöistä. Heidän työtyytyväisyytensä ja sitoutumisensa oli 

heikommalla tasolla kuin muilla, ja aikeet vaihtaa työpaikkaa korkeammalla tasolla. Y- 

sukupolven eli niin kutsuttujen milleniaalien edustajat pitävät tutkimuksen mukaan 

työyhteisön tukea ja eheyttä itselleen tärkeinä motivaatiotekijöinä muita sukupolvia 

enemmän. Organisaation arvot ja kulttuuri ovat tärkeitä sitouttamistekijöitä tälle ryhmälle 

yhdessä oppimisen ja kasvun mahdollisuuden kanssa. (von Bonsdorff & Vanhala, 2012)  

Samanlaisia johtopäätöksiä on Suomäen, Kiannon ja Vanhalan (2019) eri sukupolvien 

(Baby boomers, X-sukupolvi ja Y-sukupolvi) työhön sitoutumista käsittelevässä 

tutkimuksessa. Tutkimuksesta ilmeni kaikille sukupolville olevan yhteisiä sitouttamisen 

edellytyksiä, joita ovat toimiva tiimityöskentely, kehittymisen mahdollistaminen ja 

tukeminen, työn merkityksellisyys, autonomia, riittävä työmäärä ja työn positiivinen 

vaikutus yksilön henkilökohtaiseen elämään. Y-sukupolven sitouttamisen edistämisessä 

on tärkeää suunnitella työ siten, että heidän on mahdollista olla paljon yhteydessä 

kollegoihinsa ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Vanhemman sukupolven X tapauksessa 

tutkimus osoitti heille tärkeäksi sitouttamisen tekijäksi kokemuksen siitä, että he ovat 

tulleet kuulluksi ja päässeet vaikuttamaan työpaikan ja yrityksen toimintaan. Erityisesti 

nuoremmalle Y-sukupolvelle arvostuksen tunne esimieheltä on tärkeä sitoutumisen 

edistäjä ja Y-sukupolvi haluaa esimiehen olevan läheisempi ja tarjoavan tukea sekä 

valmennusta perinteisen hierakkisen valvovan esimiestyön sijasta. (Suomäki ym., 2019, 

s. 146–148)   
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6.1 Tunneälykäs johtaminen ja sitouttamisen edistäminen 

Sellie-Dosunmun (2016, s. 13–14) mukaan työssään tunneälykkyyttä esille tuovat johtajat 

myötävaikuttavat alaistensa sitoutumiseen. Myös Deutschendorfin (2019) mukaan 

työpaikoilla, joissa tunneälykkyyden demonstroinnin taso on korkea, myös 

työntekijöiden sitoutumisen taso on korkealla.  Sellie-Dosunmu (2016) toteaa henkilöstön 

olevan sitoutuneempia työhönsä ja organisaatioonsa, koska tunneälykkäät johtajat 

osoittavat aidosti välittävänsä henkilöstöstä ja siihen kuuluvista yksilöistä. 

Tunneälykkyyden osa-alueista hän korostaa itsehallintaan liittyviä taitoja, koska 

itsesäätelyn taitavat johtajat ovat aitoja, sopeutuvaisia ja huomaavaisia. 

Työskenteleminen nämä tunneälytaidot omaavan johtajan kanssa voi saada työntekijät 

innostumaan työstään. Sosiaalinen tietoisuus tunneälyn osa-alueena antaa johtajille 

valmiudet tarjota kehitysmahdollisuuksia työntekijöillensä, mikä on myös yksi tärkeistä 

sitouttamisen tekijöistä. (Sellie-Dosunmu, 2016, s. 13–14)  

Deutschendorfin (2019) mukaan tunneälykkään johtajan tyypillisiin ominaispiirteisiin 

kuuluu myötäelämisen taito ja arvostuksen välittäminen työntekijälle. Käsiteltäessä 

sitouttamisen tekijöitä koskevia tutkimuksia huomataan, että MacLeodin ja Clarken 

(2009, s. 80–81) raportissa tulkitaan tärkeimmän sitouttamista edistävän tekijän olevan 

työntekijöiden kokemus siitä, että johtaja aidosti välittää heidän hyvinvoinnistaan. Yksi 

tunneälykkään johtajan ominaispiirre ei yksinään riitä vahvistamaan johtopäätöstä, että 

juuri tunneälykkyyttä demonstroiva johtaja edistäisi sitoutumista merkittävästi.  

Toisena tärkeänä tekijänä työntekijän sitoutumisen edistämisessä MacLeodin ja Clarken 

(2009, s. 74) mukaan on työntekijän kokemus omasta kehittymisestään ja sen 

tukemisesta. Goleman ja Kankaanpää (1999, s. 173–174) tuovat esiin, että johtajien 

tärkeimpiä kykyjä on operatiivisella tasolla kehittää ja valmentaa muita. Muiden 

kehittämisessä ja valmentamisessa onnistuminen vaatii tunneälytaidoista eniten 

empatiakykyä, joka onkin johtajien ja esimiehien oleellisimpia tunnetaitoja. 

Tunneälykkään johtajan taidoista myös itsetietoisuudella ja itsehallinnalla on yhteys 

henkilöstön sitouttamisen edistämiseen. Itsestään tietoinen tunneälykäs johtaja tietää 

Golemanin, Boyatzisin ja McKeenin (2002, s.  39) mukaan omat rajansa ja 

kehittämiskohteensa, jolloin toisten ihmisten kehityskohteiden ja rajojen tunnistaminen 
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on myös helpompaa. Eli tunnetaidoista itsetietoisuuden ja empatian yhdistelmä auttavat 

onnistumaan muiden ihmisten kehittämisessä ja valmentamisessa, joka edistää 

työntekijöiden sitoutumishalua yritykseen.  

CIPD:n (2011, s. 3) johtajille suunnatussa sitouttamisen oppaassa painotetuista tekijöistä 

kolmella viidestä on suora yhteys tunneälykkyyteen ja tunneälykkään johtajan 

ominaispiirteisiin. Näitä ovat avoimuus ja tasaisuus, suhteiden hallitseminen ja 

rakentaminen sekä jo yllä käsitelty työntekijöiden kehityksen tukeminen ja 

valmentaminen. Avoimuuteen ja tasaisuuteen kuuluvina tekijöinä on esimiehen omien 

impulssien ja tunteiden hallitseminen keskustelussa, joka kuvailee Golemanin, Boyatzisin 

ja McKeenin (2002, s. 39) tunneälykkyyden komponenteista itsehallinnan komponentin. 

Puolestaan suhteiden rakentaminen ja hallitseminen kuuluvat tunneälykkyyden 

sosiaaliseen ulottuvuuteen.  

Vaikuttaisi siis siltä, että vaikka työntekijän sitouttamisen onnistuminen riippuu monista 

tekijöistä ja olosuhteista, niin tunneälykkäällä johtamisella sitä voidaan edistää. Tulkitsen 

tunneälykkään johtajuuden vaikuttavan henkilöstön sitoutumiseen merkittävästi, koska 

tärkeimmiksi koetuilla sitouttamisen tekijöillä on suora yhteys tunneälykkäiden johtajien 

Golemanin ja Kankaanpään (1999) mukaan määriteltyihin ominaispiirteisiin ja 

toimintatapoihin. Tämä suora yhteys osoittaa, että yritysten tulisi keskittyä rekrytoimaan 

tunneälykkäitä yksilöitä johtotehtäviin sekä kehittää johtajien tunnetaitoja, jotta 

työntekijöiden sitoutumisesta päästään hyötymään.  

6.2 Tunneälykäs johtaminen ja Z-sukupolven sitouttaminen 

Andrean, Gabriellan ja Tímean (2016) tutkimus kohdistuu nuoren sukupolven tuomiin 

haasteisiin työpaikalle ja henkilöstöjohtajille. Henkilöstöjohtamisella ja johtajien 

käyttäytymisellä on heidän mukaansa suuri rooli nuorien työntekijöiden pitämisessä 

yrityksen palveluksessa ja perinteisiä henkilöstöjohtamisen malleja pitää nuoren 

henkilöstön suhteen käyttää eri tavalla. Muutokset sukupolveen Z kohdistuvassa 

henkilöstöjohtamisessa koskevat kommunikointia, motivointia ja työpaikan kulttuurin 

kehittämistä. Johtajien tulee näillä osa-alueilla valmistautua kiinnittämään huomiota 

kärsivällisyyteen, empatiaan ja nuorten ymmärtämiseen, mikäli haluaa onnistua heidän 
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sitouttamisessaan. (Andrea ym., 2016, s. 103–104)  Tiedon kommunikoinnissa 

työntekijöille tunneälykkyydellä on suuri rooli, koska tiedon luonteen sijasta enemmän 

merkitsee se, millä tavalla asiat tuodaan esille. Työntekijöiden kysymyksiin ja huoliin 

vastaaminen esimerkiksi muutostilanteissa on tärkeää kuten myös avoimuus siitä, mitä 

muutoksilta odotetaan. (Tallon, 2019) Varsinkin Z-sukupolven tapauksessa tilanne on se, 

että he odottavat perusteluja toimeksiannoille, eivätkä epäröi kyseenalaistaa esimiehensä 

ohjeita. Perustelut antavat työntekijän näkökulmasta tarkoituksen toiminnalle, eikä se 

vaikuta pelkältä käskyn antamiselta, mikä olisi huonoimpia tapoja kommunikoida uusia 

tehtäviä hierarkkista asetelmaa vastustavalle Z-sukupolvelle.  

Myös Kamath (2017, s. 51) toteaa sukupolven Z olevan vaikea ryhmä johdettavaksi 

johtuen osittain siitä, että he ovat yleisesti tottuneet vastustamaan hierarkiaa ja 

auktoriteettia työpaikalla. Perinteinen tapa johtaa ei siten ole heidän kanssaan paras 

vaihtoehto. Tämä tekee myös Coran (2019, s. 918–922) mukaan johtajien arjesta 

haasteellista, koska he haluavat työntekijöiden sitoutuvan työhönsä ja organisaatioon, 

mutta Z-sukupolvi on vaikeasti sitoutettavissa oleva. Varsinkin työpaikalla jossa johtajat 

kuuluvat vanhempiin sukupolviin, voi nuoremman sukupolven ymmärtäminen 

osoittautua hankalaksi. Mitkä tekijät ovat siis tärkeimpiä Z-sukupolven onnistuneessa 

sitouttamisprosessissa? Nuorempien sukupolvien tapauksessa sitoutumiselle tärkeitä 

tekijöitä ovat Viitalan (2014) mukaan kiinnostava työ ja hyvä työilmapiiri. Negatiivisesti 

nuorien työntekijöiden sitoutumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi mainitaan huono 

esimiestoiminta ja henkilöstön kehittämisen puute. (Viitala, 2014, s. 14)  

Kamath (2017, s. 51–52) osoittaa tapoja, joilla sukupolvea Z on mahdollista sitouttaa 

työhön ja työpaikkaan onnistuneesti. Hän painottaa, että johtajien tulisi mahdollisuuksien 

mukaan pyrkiä järjestämään työajat joustaviksi, koska sosiaalisen median parissa 

kasvanut sukupolvi tutkitusti valvoo myöhempään, eivätkä he inspiroidu liian aikaisista 

aamuista. Myöskään tapaamisia ja kokouksia ei kannata heidän kanssaan pitää liian 

isoissa ryhmissä tai liian kankeasti määritettyinä kokonaisuuksina. Cora (2019, s. 918–

922) totesikin sukupolven Z suhtautuvan varauksella hierarkkiseen ja byrokraattiseen 

toimintaan, koska he tyypillisesti sanovat ajatuksensa avoimesti ja rehellisesti. Liian 

tarkkaan määritetyt kokoukset ja agendat voivat hänen mukaansa uhata tämän sukupolven 

halua tuoda mielipiteensä esille ja lisäksi tylsistyttää heitä. Tunneälykkääseen 
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johtajuuteen kuuluu Deutschendorfin (2019) mukaan kannustaa alaisiaan tuomaan 

mielipiteitänsä esille ja kuunnella heitä, joten tästä näkökulmasta tunneälykkään johtajan 

alaisuudessa Z-sukupolven työntekijät kokevat olonsa viihtyisäksi. Tärkeänä osana Z-

sukupolven sitouttamista Kamath (2017) tuo esiin, että nuoret ennen kaikkea tarvitsevat 

esimieheltään arvostusta. Vanhempia sukupolvia on voitu hänen mukaansa motivoida ja 

sitouttaa hierakkisessa järjestelmässä ylenemisen mahdollisuudella. Vaikuttaa siltä, ettei 

sama keino toimi nuorempien sukupolvien kanssa yhtä tehokkaasti. Sukupolvi Z sitoutuu 

työpaikkaan, jossa he tuntevat arvostusta, kunnioitusta ja merkityksellisyyttä, samaan 

tapaan kuin milleniaalien Y-sukupolvi. Kuten Kamath (2017) ja Cora (2019, s. 911) 

huomauttavatkin, sosiaalinen media ja sieltä saatavan huomion arvellaan vaikuttavan 

tähän arvostuksen tarpeeseen. Ottaen huomioon, että Z-sukupolvi on pääasiallisesti aina 

ollut enemmän tekemisissä teknologian ja sosiaalisen median kanssa, niin heille 

yksilöllisyyden arvostaminen työelämässä merkitsee vielä enemmän kuin aiemmille 

sukupolville. Tämä on huomioitava tekijä heidän sitouttamistaan ajatellen. Cora (2019, s. 

918–922) toteaakin sukupolven Z edustajien odottavan esimiestensä tutustuvan heihin 

yksilötasolla ja huomioivan työyhteisön lisäksi myös työntekijöiden yksilölliset tarpeet.  

Kamath (2017, s. 51) mainitsee yksilökohtaisen kohtelun lisäksi nuoren sukupolven 

tarvitsevan erityisesti rohkaisua esimieheltään. Voimakas rohkaisun tarve käy järkeen, 

koska Cora (2019 s. 918–922) määrittelee Z-sukupolven ominaispiirteisiin herkän 

kynnyksen lannistua epäonnistumisten myötä. Jos rohkaiseminen jätetään tekemättä ja 

lannistuminen jää huomaamatta, on erittäin epätodennäköistä saada työntekijä pidettyä 

organisaation palveluksessa. Tunneälykkäät esimiehet tyypillisesti tunnistavat yksilöissä 

tekijöitä, joiden avulla heitä osataan valmentaa, motivoida ja rohkaista juuri heille 

soveltuvilla tavoilla.  

Näiden tulkintojen valossa näyttää siis siltä, että nuorempi ja myös enemmän 

itsekeskeiseksi luonnehdittu Z-sukupolvi tarvitsee esimiehen, joka osaa kollektiivin 

ohella kiinnittää huomiota myös yksilön tarpeisiin häntä arvostaen, ymmärtäen ja 

rohkaisten. Mitä henkilöstöjohtaja tarvitsee pystyäkseen välittämään näitä Z-sukupolven 

sitouttamiseen tarvittavia tunteita? Vastaus on tunneälykkyyttä. Tarkemmin tarkasteltuna 

tärkeimmiksi tunneälykkään johtajan piirteiksi tässä tapauksessa paljastuu sosiaalisten 

taitojen ulottuvuudesta empatiakyky ja sosiaalisten kykyjen osalta suhteiden solmiminen 
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Golemanin ja Kankaanpään (1999, s. 43) mukaisesti. Se miten sukupolvi Z arvostaa 

eritoten yksilön huomioimista työelämässä, korostaa empatian merkitystä heidän 

johtamisessaan. Goleman ja Kankaanpää (1999) toteavat empatiakykyisen johtajan 

käyttävän yksilöiden moninaisuutta hyväksi iästä riippumatta. Tässä suhteessa taitavat 

tunneälykkäät henkilöstöjohtajat ymmärtävät erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja 

pitävät moninaisuutta työpaikalle voimavarana ja pyrkivät luomaan kaikille sopivan 

työympäristön. (Goleman & Kankaanpää, 1999, s. 183) Empatiakykyiset tunneälykkäät 

johtajat tutustuvat alaisiinsa henkilökohtaisesti luoden vahvoja suhteita heidän kanssaan, 

jolloin työntekijän todennäköisyys poistua yrityksestä vieden osaamisensa mukanaan 

pienenee merkittävästi. (Goleman ym., 2002, s. 50) 

Vaikka Schrothin (2019 mukaan suurin osa Z-sukupolvesta kommunikoi mieluummin 

digitaalisesti, niin kasvotusten tapahtuva kommunikaatio on heille myös tärkeää, koska 

se luo enemmän luottamusta ja henkilökohtaista yhteistyösuhdetta työntekijän ja 

esimiehen välille. Esimiehet, jotka tarjoavat työntekijöilleen emotionaalista tukea, 

vähentävät työntekijöiden kokemaa stressiä ja ahdistuneisuutta, mikä auttaa uuden 

sukupolven työntekijöitä kehittymään ja integroitumaan työpaikkaan. Tällaisella 

emotionaalisella tuen osoittamisella lisätään myös työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta sekä 

säästetään kustannuksia, joita työntekijän menettäminen aiheuttaa. (Schroth, 2019, s. 13–

14) Emotionaalisen tuen tarjoaminen työntekijälle johtaa mitä todennäköisimmin 

työntekijän emotionaaliseen sitoutumiseen.  

 Tunneälykkäiden johtajien harjoittama henkilökohtainen tutustuminen suhteiden 

hallitsemisessa ja empaattinen olemus auttavat luomaan työntekijöissä emotionaalista 

sitoutumista, joka CIPD:n (2011, s. 6) mukaan on yrityksen kannalta vahvempi 

sitoutumisen muoto. Kun näitä tunneälykkään johtajan ominaispiirteitä ja käyttäytymistä 

verrataan Z-sukupolven sitouttamisen tekijöihin ja mahdollistajiin, huomataan niiden 

selkeä yhteys toistensa kanssa.  
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7  POHDINTA JA YHTEENVETO 

Tunneälykäs henkilöstöjohtaminen ei ole ainoa sitouttamisen edistäjä, vaikka se näyttäisi 

tulosten perusteella olevan tärkein. Schroth (2019, s. 14) nostaa esiin työn tarkan 

kuvauksen tärkeyden Z-sukupolvelle jo työsuhteen alkaessa, koska heidän odotuksensa 

työelämästä ja sen haasteista kohtaavat huonosti todellisuuden kanssa. Z-sukupolven 

tapauksessa Schroth (2019) nostaa esiin, että jopa neljäsosa uusista Z-sukupolven 

työntekijöistä ilmaisee halunsa lopettaa työt tämän takia ensimmäisen puolen vuoden 

jälkeen (ks. Schroth, 2019, s. 8). Esimiesten tuleekin hänen mukaansa olla rekrytoinnissa 

ja perehdytyksessä mahdollisimman läpinäkyviä työn luonteesta, jotta he osaavat 

mielessään valmistautua siihen. Tämä lähestymistapa käy järkeen ottaen huomioon Z-

sukupolven alemman kynnyksen lannistua vastoinkäymisistä.  

Yhden sukupolven käyttäytymisen yleistäminen on toki ongelmallista ottaen huomioon, 

että ne koostuvat yksilöistä ja varsinkin sitouttaminen on asia, mihin yksilölliset piirteet 

ja mieltymykset vaikuttavat. Kuitenkin tiettyä yleistämistä on tehtävissä, koska jokainen 

sukupolvi on täynnä oman aikansa tyypillisiä piirteitä ja vaikutteita. Schroth (2019) 

viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan Z-sukupolven edustajat ovat alttiimpia 

mielenterveysongelmille, kuten ahdistus ja masennus. Tämän lisäksi heillä esiintyy 

tyypillisesti enemmän stressiä ja riittämättömyyden tunnetta työpaikalla. (ks. Schroth, 

2019, s. 10) Nämä ovat tekijöitä, joita esimiesten voi olla vaikea käsitellä. Toisaalta 

tunneälykkäät esimiehet tunnistavat näitä piirteitä työntekijöissä, jolloin nuorilla 

työntekijöillä esiintyviin haasteisiin ja ongelmiin voidaan ajoissa puuttua.  

Z-sukupolven sitouttamisessa tärkeimmiksi sitoutumisen edistäjiksi nousivat esimieheltä 

saatava arvostus, rohkaisu ja yksilöllinen huomiointi, joihin tunneälykäs empaattinen 

henkilöstöjohtaminen vaikuttaa sopivan. Uskon Z-sukupolven kokeman arvostuksen 

tarpeen olevan yhteydessä vahvaan sosiaalisen median vaikutukseen, koska olemme niin 

tottuneita keräämään arvostusta ja huomiota tykkäysten muodossa eri sosiaalisen median 

kanavilta. Arvostusta, huomiota ja rohkaisua odotetaan siten myös työelämän puolella. 

Toisaalta samoja tekijöitä nousee esiin myös MacLeodin ja Clarken (2009) raportissa 

muillekin sukupolville, mutta niiden merkitys sitouttamisessa ei korostu samassa 

suhteessa kuin Z-sukupolvelle. Arvioin tämän olevan seurausta siitä, että vanhemmat 
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sukupolvet eivät ole niin tiheässä kontaktissa sosiaaliseen mediaan. Tämä tulkinta käy 

järkeen ottaen huomioon Y -ja Z-sukupolven sitouttamista edistävissä tekijöissä 

korostuneen läheisen suhteen esimiehen kanssa, jossa työntekijän arvostus ja hänestä 

välittäminen nousevat merkitykselliseksi. Molemmille sukupolville yhteisenä tekijänä on 

teknologian, sosiaalisen median ja turvallisen maailmantilanteen aikana eläminen.  

 Itsekin Z-sukupolven edustajana olen huomannut samoja elementtejä, joita arvostan 

työelämässä ja esimiestoiminnassa. Olen työskennellyt kahdessa työpaikassa, joissa oli 

hyvin erilaiset tyylit johtaa. Molemmissa työpaikoissa pidin työn sisällöstä ja 

haasteellisuudesta, mutta vain toisessa viihdyin pidemmän aikaa töissä ja suurin erottava 

tekijä löytyi johtamistyylistä. Työpaikassa, jossa esimiehen ja työntekijän kontaktit 

tapahtuivat pääosin pinnallisesti ja vain tehtäviä antaen, viihdyin vähemmän aikaa. 

Viihdyin paremmin työpaikassa, jossa esimiehet osoittivat aitoa välittämistä työntekijästä 

ja antoivat palautetta sujuvasti ja arvostavalla tavalla. Työntekijöiden ja esimiesten 

välinen suhde oli luottamuksellinen, koska he tutustuivat työntekijöihinsä yksilötasolla ja 

tiesivät jokaisen vahvuudet sekä kehitettävät heikkoudet. Jälkimmäisessä esimerkissä 

harjoitettiin selkeästi henkilöstön sitoutumista edistävää tunneälykästä johtamista. 

Lähteiden niukkuus Z-sukupolvesta työelämässä oli haaste, joten aihetta tulee tutkia 

enemmän luotettavien johtopäätösten tekemiseen, eikä kaikista Z-sukupolvea koskevista 

lähteistä ole tehty vertaisarviointeja. Z-sukupolvi on joukko, joka ei ole ollut työelämässä 

vielä kovin kauan, mikä tekee heidän tutkimisestaan haasteellista. Henkilöstöjohtaminen 

on myös laaja käsite, jota käsittelin ainoastaan rajattuna johtajuuden näkökulmaan, jossa 

ihmisten välisen kanssakäymisen ja kommunikaation luonteella on suuri vaikutus. Aihe 

vaatii mielestäni jatkotutkimusta myös muista henkilöstöjohtamisen näkökulmista 

tarkasteltuna. Myös operatiivisen tason käsittely jää tutkimuksessani yleiselle tasolle. 

Operatiivinen taso pitää kuitenkin sisällään useita eri rooleja ja tehtäviä, joiden 

näkökulmista aihetta voi jatkotutkimuksissa tutkia. Tunneälykkyyden teorioita ja sen 

työelämäyhteyksiä käsitteleviä lähteitä pidän luotettavina, koska aihetta on laajasti 

tutkittu, ja esimerkiksi Golemanin, Boyatzisin ja McKeenin (2002) teoksessa käsitellään 

satoja eri teollisuuden aloihin kohdistuvia tutkimuksia, joiden johtopäätöksistä valtaosa 

korostaa tunneälykkyyden merkitystä onnistuneessa johtamisessa. He korostavat 

tunneälykkyyden olevan vähintään kaksi kertaa puhtaita älyllisiä kykyjä tärkeämpiä 
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varsinkin johtoasemassa toimiville. Tämän takia tunneälykästä käyttäytymistä pitäisi 

mielestäni opettaa enemmän yrityksissä ja myös korkeakoulutasolla. Työpaikoilla 

yleisesti kokemukseni mukaan keskitytään pelkästään mahdollisimman tehokkaaseen ja 

laadukkaaseen työskentelyyn, mikä ei ole millään tasolla huono asia. Tunneälykkääseen 

käyttäytymiseen ja johtamiseen tulisi mielestäni jokaisella työpaikalla kiinnittää 

enemmän huomiota, koska se tutkitusti vaikuttaa yrityksen tulokseen ja työhyvinvointiin 

positiivisesti. Näiden lisäksi näyttäisi myös siltä, että tunneälykkäällä 

henkilöstöjohtamisella voidaan sitouttaa työntekijöitä paremmin työhönsä ja yritykseen. 

Yritysten kannattaisi alkaa demonstroimaan ja kehittämään tunneälytaitoja työpaikalla 

varsinkin johtajille osana yrityksen arkisia rutiineja.  

Mulle (2016) tarjoaa ATD- koulutussarjallaan hyvän pohjan tunneälykkyyden 

kehittämiseen ja koulutukseen johtajille. Koulutuksella pyritään hänen mukaansa 

nostamaan esiin ja kehittämään johtajien tunneälytaitoja, joiden avulla he oppivat 

paremmin tuntemaan itsensä ja käsittelemään sosiaalisia suhteita tilanteeseen soveltuvalla 

tavalla. Koulutus voi myös hänen mukaansa tuoda ilmi kehityskohteita työpaikan 

roolituksessa, jolloin vaikutusvaltaiset sekä yhteistyötä tehostavat ja luovat johtajat 

saadaan eroteltua niistä johtajista, jotka ovat vaativia, empatiakyvyttömiä ja kykenevät 

heikosti yhteistyöhön muiden kanssa. 

 Sparrow (2012) nostaa esiin, ettei valmiiksi sitoutuneita työntekijöitä ole palkattavissa, 

joten heitä täytyy luoda. Työntekijät voivat olla motivoituneita ja heitä saadaan 

houkuteltua yrityksen palvelukseen esimerkiksi hyvällä palkitsemismallilla, mutta jos 

motivaation ja sitoutumisen jättää vain tämän varaan, ei tuloksena yleensä synny lojaalia 

ja korkean suoritustason omaavaa työntekijää. (Sparrow, 2012, s. 2–3) Menestyksekäs 

lähestymistapa tällaisen työntekijän luomiseen riippumatta työntekijän iästä ja 

sukupolvesta, vaikuttaa olevan tunneälykäs henkilöstöjohtaminen. Tunneälykkäällä 

johtamisella on yleisellä tasolla vahvasti sitouttava vaikutus henkilöstöön. MacLeodin ja 

Clarken (2009) raportissa tutkitut sitouttamisen tekijät ovat suorassa yhteydessä 

tunneälykkään johtajan tyypillisiin piirteisiin, joita Goleman, Boyatzis ja McKee (2002) 

tuovat esille teoksessa Primal Leadership.  
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Näyttää myös siltä, että haasteelliseksi johdettavaksi ja huonosti sitoutuvaksi koetun 

sukupolven Z sitoutumisen edistäminen on toteutettavissa demonstroimalla tunneälykästä 

henkilöstön johtamistapaa. Johtajien ja esimiehien tunneälykkyyden sosiaaliset 

komponentit ovat tärkeimpiä Z-sukupolven sitouttamiseen tähtäävässä toiminnassa ja 

tarkemmin tunneälytaidoista johtajan empatiakyky nousee arvoonsa johdannossa esitetyn 

alustavan hypoteesin mukaisesti. Alustavassa hypoteesissa esiin tuotu johtajan itsehillintä 

ei noussut kirjallisuuden perusteella niin vahvasti esiin Z-sukupolven sitouttamiseen 

tähtäävässä johtamisessa. Kokonaisuudessaan aihe vaatii lisätutkimusta tutkimustulosten 

luotettavuuden vahvistamiseksi, koska tunneälykkään henkilöstöjohtamisen 

vaikutuksesta Z-sukupolven henkilöstön sitouttamiseen ei ole löytynyt samankaltaisia 

tutkimuksia.  
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