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TAUSTAA 

 Kulttuurillinen ilmiö, jota voi ymmärtää vain 
ottamalla huomioon sen sosiaalisen ja 
historiallisen kontekstin, jossa sukupolvi on 
kasvanut. 

 Sukupolvi muodostuu siten, että joukko 
yksilöitä kokee yhtä aikaa saman 
historiallisen tapahtuman ja pitää sitä 
merkityksellisenä (Mannheim 1952). 

  



TAUSTAA 

 Koska sukupolvi muodostuu yksilöiden samaan 
aikaan kokemasta elämäntapahtumasta, on 
kuhunkin sukupolveen kuuluminen osin 
maantieteellisesti paikallinen ilmiö. 

 Tässä koulutuksessa käytetään Järvensivun (2014) 
määritelmää sukupolvien syntymäajoista. 

-suomalainen näkökulma 

-historia 

-taloustilanne 



TAUSTAA 

 Sukupolvi jaottelun mukaiseen 
käyttäytymiseen vaikuttaa myös 
ikä, elämänkokemus ja persoona. 

 Sukupolvien välissä ei ole erillistä 
katkosta vaan liukuma. 

 

 



SUKUPOLVIEN OMINAISUUKSIA 

SUURET IKÄLUOKAT (1945-1964) 

• Optimistisia 

• ”Työnarkomaaneja” 

• Itsekeskeisiä; vaativat huomiota ideoilleen ja saavutuksilleen 

• Arvostavat ryhmän yhtenäisyyttä, tiimityötä 

• Työskentelevät kovasti ja uhraavat ryhmän hyväksi 

• Odottavat osallistumista ja työhön paneutumista; pitävät  kokouksia 

tärkeinä 

•Hierarkisia 

•Kehittämistoiminta on väylä vaikuttaa työhön 

•Turvautuvat työelämän muutoksissa instituutioihin kuten 

työterveyshuoltoon ja ay-liikkeeseen  

 

Z SUKUPOLVI (1990-2008) 

•Sukupolven arvioidaan eroavan merkittävästi aikaisemmista ikäluokista 

etenkin suhtautumisessa elektroniikkaan.  

•Z-sukupolveen kuuluvat ovat syntyneet maailmaan, jossa elektroniikka on 

kaikkialla. He käyttävät sitä rutiininomaisesti ja heitä on vaikea yllättää 

uusilla innovaatioilla.  

•Z-sukupolvi on kansainvälisen tietoverkon kautta yhteyksissä ihmisiin 

ympäri maailmaa nuorempina kuin aikaisemmat sukupolvet ja 

kaksikielisyys lisääntyy. 

•Z-sukupolven edustajat luokitellaan passiivisiksi individualisteiksi. Siinä 

missä X-sukupolvi halusi rakentaa toimivan yhteiskunnan ja Y-sukupolvi 

pelastaa maailman ajatuksen voimalla, Z-sukupolven arvioidaan 

käyttäytyvän passiivisemmin ja ennemmin seuraavan yleisiä normeja 

 

Y SUKUPOLVI (1980-1990) 

• Kaikista ”tarkkailluin” sukupolvi historiassa (kasvatustapa) 

•Haasteita ongelmanratkaisussa, virheiden hyväksymisessä, palautteen 

vastaanottamisessa 

• Erinomaisia tekemään useita asioita yhtä aikaa ”multitaskers”, tylsistyvät 

helposti. Odottavat teknologia-painotteisia ympäristöjä, vaativat 

tasapainoa työ ja vapaa-ajan välillä. Haluavat kokea jännittäviä ja 

mielenkiintoisia asioita 

• Työskentelevät hyvin tiimeissä, mutta odottavat ryhmältä panostusta ja 

arvoja, eivät mieti mitä he voivat antaa työlle vaan mitä työ voi antaa heille 

•Vaativat hyvää palkkaa ja toimivia työolosuhteita. Ovat valmiit jättämään 

työnsä, mikäli ehdot eivät täyty. Itsevarmuutta voidaan pitää ylimielisenä  

•Hakevat tukea elämänhallintaan työelämän ulkopuolelta 

•Ohjaajan ja opiskelijan vuorovaikutussuhteella suuri merkitys ja haluavat 

itseään vanhemman ja kokeneemman ohjaajan 

•Haluavat aikaa teoriatiedon omaksumiseen ja käytännön tehtäviin, eivät 

valmiita vastauksia 

 

X SUKUPOLVI (1965-1979) 

• Itseohjautuvia 

• Epäluuloisia itseään vanhempia kohtaan, pessimismi ja epäluottamus 

tulevaisuuteen  

• Vaativat tasapainoa työelämän ja vapaa-ajan välillä 

• Tottuneita teknologiaan 

• Haluavat hauskuuttaa työnteolta 

• Arvostavat epävirallista suhtautumista työyhteisössä 

• Keskittyvät lopputulokseen, inhoavat prosessia 

• Uskollisia itselleen ja omille uratavoitteilleen, ei työlle tai instituutiolle 

•Eivät pidä ryhmätöistä, oma tahto läpi aina 

•Ovat tottuneet muutoksiin ja epävarmuuteen, liikkeitä vaikea ennakoida 

•Turvautuvat työelämän muutoksissa esimieheen, perheeseen ja ystäviin 

 



SUKUPOLVET 
Sukupolvi Vuodet Ohjautuvuus Tyyppi 

Hiljainen 1925 -1942 Kriisi Sopeutuva 

Baby boom 1943 -1960 Ulkoa Idealisti 

X sukupolvi 1961 - 
1981 

Heräävä Reaktiivine
n 

Y sukupolvi 1982 – 
2001? 

Sisältä Kansalais-/ 

päähenkilö 

Z sukupolvi 2001? - Kriisi Sopeutuva 
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KÄYTÄNNÖSSÄ 

baby boom 
- 1960 

X 
- 1980 

Y 
- 2001? 

paperi ja kynä pelit – seuraava 
taso 

syntyperäinen 
nettiläinen 

organisaatioon 
sopeutuva 

elämänlaatu oma 
arvomaailma 

ohjeista lopputulos 
tärkeä 

monipuolisuus 

yhtäaikaisuus 

optimisti kyyninen ”eri kieli” 

seniori kertoo ohjekirjat kertoo netti kertoo 
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OPETUSMENETELMIÄ 1 

Generation Y’s three 

preferred learning styles 

listening,  

seeing,  

and doing. 

PERUSTELU erittäin tärkeää – mihin tarvitsen 
tätä? 
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OPETUSMENETELMIÄ 2 

Demonstraatio 

Tarinan kerronta (72%) 

Jos asia vaikea ymmärtää niin => tapaus opetus eli 
CASE 

 

Mind map 

Tele/netti kokous 

 

Pakollinen osio – vaikeasti ymmärrettävä asia,  aina 
pitäisi olla vaihtoehto mahdollisuus. 
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TÄRKEITÄ ASIOITA TYÖSSÄ 

Baby boomers 
(N=15) 

 X 
(N=26) 

Y 
(N=36) 

1 Autonomia Autonomia Palkka 

2 Kanssakäyminen Kanssakäyminen Arvoasema 

3 Palkka Tehtävien 
vaativuus 

Autonomia 

4 Arvoasema Palkka Kanssakäyminen 

5 Tehtävien 
vaativuus 

Arvoasema Tehtävien vaativuus 

6 Organisaatio Organisaatio 

 

Organisaatio 
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PALKKAUSKELPOINEN? – TYÖLISTAT - PALAUTE 

”They want schedules that allow time 

for “life” and family. Some might 

request frequent schedule changes 

or might call in sick to get around 

what they see as an inflexible schedule.” 

 

 Työaika 

 Työsopimus 

 Työpaikkahaastattelu!! 

 Tottuneet arvioimaan itseään ja vaativat 
koko ajan palautetta 

 Kehityskeskustelu 
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OPASTA NUOREMPAA 

 Oletko tullut ajatelleeksi miten vanhempi potilas 
ymmärsi tuon mitä sanoit? 

 Muista salassapitosäännöt – facebook 

 Oma kännykkä taskussa ja aseptiikka 
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Y - TEHO MAAILMA MIELLYTTÄÄ 

“Notably, newly licensed Generation Y nurses, and to a lesser extent, 
Generation X nurses, were much more likely than Baby Boomers to 
work in an ICU. This is consistent with observations that Generation X 
and Y seek greater levels of excitement in their work; it may also 
reflect the younger generations’ greater comfort levels with 
technology.” 

(Keepnews et al.) 
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SUKUPOLVET 

 Miten sinun työ yksikkö sopii eri sukupolville? 

 Oletko ollut tilanteessa jossa 
sukupolvet/ajatusmaailmat eivät kohdanneet? 
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