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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä pro gradu tutkielmassa tarkastellaan 23–39-vuotiaiden tietotyöläisten työympäristöä, työtyytyväisyyttä ja työpaikanvaihtohalukkuutta sekä
näiden välisiä yhteyksiä.
Tutkimuksen lähtökohtana on viime aikoina eityisesti julkisuudessa käyty keskustelu työelämän yleisestä huonontumisesta työelämän
epävarmuuden ja joustojen jatkuvan lisääntymisen sekä työntekijän aseman ”markkinaehtoistumisen” myötä. Myös tutkimuksista piirtyvä kuva
arkisesta palkkatyöstä on usein varsin lohduton. Tästä huolimatta suuri osa työntekijöistä ei kuitenkaan ole ahdistuneita, stressaantuneita tai
työuupuneita, vaan on suuri joukko työhönsä tyytyväisiä ja siihen sitoutuneita ihmisiä. Myös näitä tekijöitä on tärkeä pyrkiä selittämään. Myös
tässä tutkielmassa korostetaan tätä ns. positiivista näkökulmaa hyvinvointiin.
Tutkielman tarkoituksena on saada tietoa tarkasteltavien työtyytyväisyystekijöiden mahdollisuuksista lisätä nuorten tietotyötä tekevien aikuisten
työpaikkaan sitoutumista ja selvittää työympäristön kuormittavien piirteiden, joista tarkastellaan kiirettä, työhön liittyvää epävarmuutta ja
kasvaneita tuottavuus- ja tehokkuusvaatimuksia, yhteyttä työtyytyväisyyteen ja työpaikan vaihtohalukkuuteen. Työtyytyväisyystekijöistä
tarkastellaan olemassa oleviin työtyytyväisyysmittareihin sekä aiempaan tietotyöläisiä käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen perustuen työn
vaihtelevuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja työn vastuullisuutta, kehittymismahdollisuuksia, työpaikan ilmapiiriä ja henkilösuhteita sekä
esimiestoimintaa.
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena ja analysointi tehtiin käyttämällä yleisempiä tilastollisia tutkimusmenetelmiä. Lisäksi
työpaikan vaihtohalukkuuteen yhteydessä olevia tekijöitä tarkasteltiin logistisen regressioanalyysin avulla. Aineistona tutkielmassa on osa
Työolotutkimus 2003 aineistoa.
Tulosten mukaan merkittävimmät nuorten tietotyötä tekevien aikuisten työpaikkaan sitoutumista ennustavat tekijät olivat tyytyväisyys työpaikan
ilmapiirin ja henkilösuhteisiin, kehittymismahdollisuuksiin sekä työn vaihtelevuuteen. Taustatekijöistä työpaikkaan sitoutumista ennusti
sukupuoli siten, että naisten todennäköisyys vaihtaa työpaikkaa oli selvästi miehiä suurempi. Lisäksi työympäristötekijöistä kiireen ilmeneminen
oli yhteydessä työpaikan vaihtohalukkuuteen. Verrattuna paljon kiirettä kokeneisiin, ne, joiden työssä kiirettä oli kohtuullisesti, olivat
sitoutuneempia nykyiseen työpaikkansa. Lisäksi niiden, joiden työssä kiirettä ei ollut lainkaan, työpaikan vaihtohalukkuus ei poikennut paljon
kiirettä kokeneiden työpaikan vaihtohalukkuudesta.
Tulokset viittaavat siihen, että jotta nuorten tietotyötä tekevien aikuisten työpaikkaan sitoutumista voidaan parantaa, tulee organisaatioiden
kehittää työolosuhteita ja työtehtäviä sellaisiksi, että ne mahdollistavat paitsi myönteisen työilmapiirin ja hyvät vuorovaikutussuhteet myös
vaihtelevat ja haastavat työtehtävät sekä riittävät mahdollisuudet oppimiseen ja kehittymiseen. Työn haasteellisuus on keskeinen työpaikkaan
sitova tekijä, sillä tulosten mukaan yksitoikkoinen ja kiireetön työ sai harkitsemaan työpaikan vaihtoa siinä missä liian kuormittava ja paineinen
työ.
Lisäksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää naisten työolosuhteiden kehittämiseen. Naisten miehiä suuremman työpaikan vaihtohalukkuuden
taustalla oli paitsi työtyytymättömyyteen liittyviä tekijöitä, erityisesti kiireen kasautuminen nimenomaan naisten töihin.
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