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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus tarkastelee sosiaalisia sidoksia pankkitoimihenkilöiden ammattiryhmässä. Näkökulma määrittyy yhtäältä tutkittavien
pankkitoimihenkilöiden yhteisen ammatin ja toimintaympäristön (pankkiala, pankkiorganisaatio), toisaalta ammattiryhmälle ominaisten
sosiaalisten suhteiden luonteen pohjalta. Tutkimuksen keskeinen kysymyksenasettelu liittyy siihen, mitkä tekijät sitovat tutkittavaa
ammattiryhmää yhteen ja miten nämä sidokset rakentuvat pankkitoimihenkilöiden yhteisessä toimintaympäristössä, pankissa?
Tutkimusongelma liittyy sosiologisessa keskustelussa toistuvasti esiintyvään ajatukseen ammattiin perustuvan solidaarisuuden tai yleisemmällä
tasolla yhteisöllisyyden muutoksesta nykyajan työelämässä: sosiologiassa on viime vuosina pohdittu, onko ammattiin ja muihin perinteisiin työtä
määrittäviin tekijöihin liittyvillä sosiaalisilla suhteilla enää merkitystä nykypäivän työorganisaatioissa? Entä ovatko nämä suhteet välineellisiä ja
pinnallisia, vai onko kyse vahvemmista sidoksista? Tutkimus tarkastelee sosiaalisia sidoksia ammattiryhmän eri toimintaympäristöissä neljän
analyysitason, ammattikunnan (ammattiliitto, ammattiin liitetyt mielikuvat), yrityksen (henkilöstön sitouttaminen), tiimin (tiimiorganisaatio)
sekä konttorin (työtoverit, esimies, asiakkaat) avulla.
Tutkimuksen pääaineisto koostuu yhden pankkiryhmän pankkitoimihenkilöiden teemahaastatteluista. Sivuaineistona käytetään mm. tutkittavan
pankin johdon haastatteluita. Aineiston analyysissä käytetään laadullista menetelmää.
Tutkimuksen aineiston perusteella yhteiseen työhön ja ammattiin liittyvät sosiaaliset sidokset eivät ole haastateltavien pankkitoimihenkilöiden
kohdalla kovinkaan vahvoja tai sitovia (esim. yhteenkuuluvuuden tunteeseen liittyviä), mutta sosiaalisten sidosten luonteessa on kuitenkin eroja,
kontekstista ja toimintaympäristöstä riippuen. Ammattiryhmän sosiaaliset sidokset eivät ole lainkaan vahvoja, kun on kyse muodollisista
organisatorisista rakenteista, kuten ammattiliitosta ja yrityksen tiimiorganisaatiosta. Ammattikunnan ”kollegiaalisen solidaarisuuden”
(pankkiryhmien rajat ylittävä tunne ”meistä pankkilaisista”) tasolla sekä yksittäisen konttorin vuorovaikutussuhteissa (asiakkaat, työtoverit)
ammattiryhmän sosiaalisissa sidoksissa sen sijaan näyttää olevan enemmän ”yhteisöllisempiä” piirteitä.
Matti Kortteisen tutkimus Kunnian kenttä: suomalainen palkkatyö kulttuurisena muotona (1992) on toiminut tärkeänä lähteenä pankkityön
analyysissä, ja Catherine Caseyn Work, Self and Society After Industrialism (1995) sekä Richard Sennettin Työn uusi järjestys (2002) työelämän
muutoksen pohdinnassa.
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