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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työelämän tutkimus on ollut vilkasta jo vuosikymmenien ajan, ja tänä aikana myös työntekijöiden sitoutumista on tutkittu paljon. Sitoutumisesta
on voitu erottaa kolme muotoa: työhön, ammattiin tai organisaatioon sitoutuminen. Organisaatioon sitoutumisesta on lisäksi mahdollista erottaa
eri ulottuvuuksia, kuten affektiivinen (eli samaistuva) ja pysyvyyteen liittyvä (eli sopimusluonteinen) sitoutuminen. Lukuisista tutkimuksista
huolimatta tutkijat eivät ole kyenneet muodostamaan sitoutumiselle mitään johdonmukaista teoriaa.
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sitoutumista organisaatioon ja siihen vaikuttavia yksilö- ja yhteisötason tekijöitä. Yksilötason tekijät ovat
henkilöstön taustatekijöitä, yhteisötason tekijä on organisaation koettu tiedonkulku. Tutkimus lähti liikkeelle Finnairin vuonna 1999
käynnistämästä arvoprojektista, jonka puitteissa toteutettua kyselyä käytettiin tämän tutkimuksen aineistona. Aineisto mahdollisti
osastokohtaisen tarkastelun. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko eri osastojen välillä eroja sitoutumisen tasossa. Lisäksi selvitettiin,
missä määrin nämä erot selittyvät henkilöstön taustatekijöillä ja osastojen välisillä eroilla koetussa tiedonkulussa.
Opinnäytetyön aineistona oli Finnairin koko henkilöstölle lähetetty kysely, joka koostui taustatietojen lisäksi asennekysymyksistä. Lomakkeita
palautettiin 4106 kappaletta, jolloin vastausprosentti oli 45 %. Analyysia varten lomakkeen pienempiä yksiköitä yhdistettiin työtehtävän
perusteella suuremmiksi osastoiksi, joita näin saatiin 22 kpl. Sitoutumisesta ja tiedonkulusta muodostettiin faktorianalyysin avulla mittarit.
Aineistoa analysoitiin taulukoimalla ja kovarianssianalyysilla.
Tuloksista kävi ilmi, että osastojen välillä oli eroja sitoutumisen tasossa. Yksilötason tekijöistä ikä ja työssäolovuodet vaikuttivat lisääntyessään
sitoutumista vahvistavasti. Sukupuolella ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta. Esimiehet olivat sitoutuneempia kuin työntekijät. Myös
koettuun tiedonkulun tasoon nämä yksilötekijät vaikuttivat samansuuntaisesti kuin sitoutumiseen. Ensimmäisestä kovarianssimallista selvisi, että
erot henkilöstön koostumisessa yksilötason tekijöiden mukaan olivat niin pieniä etteivät ne selittäneet sitoutumisen vaihtelua osastojen välillä.
Nämä yksilötason tekijät selittivät ainoastaan 6 % vaihtelusta. Toisessa mallissa oli mukana lisäksi tiedonkulku, mutta yhdessäkin ne selittivät
vain 19 % osastojen välisestä vaihtelusta sitoutumisessa.
Osastojen ja sitoutumisen väliseen yhteyteen vaikuttivat siten henkilöstön taustatekijöiden ja tiedonkulun lisäksi muut, toistaiseksi tuntemattomat
tekijät. Näitä voi tarkastella pohtien, mitkä olivat vahvan ja heikon sitoutumisen osastoja erottavat tekijät. Tällaisia näyttivät olevan osaston hyvä
yhteishenki ja tiimityö, jotka edellyttävät vuorovaikutusta. Näihin yhdistettynä myös osaston itsenäisyydellä oli positiivisia vaikutuksia. Jos taas
yhteishenki oli huono, itsenäisyys kääntyi irrallisuudeksi, jolla oli negatiivisia vaikutuksia sitoutumiseen.
Keskeisimmät lähteet: Kiianmaa, A. 1996: Moderni totemismi. Mowday, R. – Porter, L. – Steers, R. 1982: Employee-organization linkages.
Åberg, L. 1989: Viestintä – tuloksen tekijä.
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