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1 Johdanto 
 
 
Suomen työelämän kehittämiseksi on rakennettu kansallinen Työelämä 2020-

strategia, jonka visiona on tehdä Suomen työelämästä Euroopan paras vuonna 

2020. Kunnianhimoisen hankkeen strategian neljä kivijalkaa ovat: innovointi ja 

tuottavuus, osaava työvoima, työhyvinvointi ja terveys sekä luottamus ja yhteis-

työ. (Lahdes & Ryynänen 2015, 5.) Näistä erityisesti luottamus kiehtoo minua – 

mitä luottamus käytännössä on organisaatiossa ja mihin se vaikuttaa työntekijöi-

den päivittäisessä työssä? 

 

Luottamus nähdään yhtenä organisaation menestyksen kulmakivenä. Korkea or-

ganisaatioluottamus on yhteydessä työntekijöiden sitoutumiseen, koettuun tyyty-

väisyyteen sekä matalaan vaihtuvuuteen. Luottamuksen on todettu vähentävän 

työhön liittyvää epävarmuutta (Ng, T. 2015; Liu ym. 2013; Lin 2010; Kath ym. 

2010) ja lisäävän työntekijöiden välistä yhteistyötä muun muassa tiimityöskente-

lyn muodossa vahvistamalla tiiminjäsenten keskinäistä luottamusta ja kannus-

taen aktiiviseen tiedonvälittämiseen (Isik & Aliyev, 2015; Krot & Lewicka, 2012; 

Pirson & Mahotra 2001). Tutkimustulosten valossa työntekijöiden luottamus on 

siis organisaatiolle välttämätöntä menestyäkseen, ja sitouttaakseen työntekijöitä.  

 

Luottamus voi kuitenkin myös rikkoutua tai jäädä syntymättä monestakin syystä 

esimerkiksi esimiehen tahattoman välinpitämättömyyden vuoksi tai sen vuoksi, 

ettei työnantaja ole vastannut työntekijän odotuksia (Savolainen ym. 2018). Kun 

luottamus lisää yhteistyöhalukkuutta, epäluottamus osaltaan vaikuttaa negatiivi-

sesti työntekijöiden yhteistyöhalukkuuteen, viestintään ja tiedon jakamiseen sekä 

huonontaa työsuoritusta, laskee kannattavuutta ja toisaalta lisää työntekijöiden 

vaihtuvuutta. (Savolainen ym. 2011.) Luottamuksen merkitys korostuu entises-

tään kriisitilanteessa (Mishra 1996). Organisaatiokriisi voidaan määritellä ajaksi 

tai tapahtumaksi, joka sisältää erilaisia epävarmuustekijöitä (Pearson & Clair 

1998). Organisaatiot reagoivat eri tavoin kriisitilanteissa, ja reagointia määrittää 

pitkälti luottamus. Mishran (1996) tutkimuksen mukaan niin johtoryhmän, työnte-

kijöiden, kuin organisaation ulkopuolisten sidosryhmien luottamuksella on positii-
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vinen vaikutus kolmeen keskeiseen organisaatiokäyttäytymismalliin; hajautet-

tuun päätöksentekoon, toimivaan viestintään sekä yhteistyöhön eri tukifunktioi-

den ja sidosryhmien välillä (Mishra 1996, 12).   

 

Menestyäkseen organisaatio siis tarvitsee työntekijöidensä luottamuksen. Minua 

kiinnostaa kuitenkin lisäksi se, mihin työntekijän kohdalla luottamus tai toisaalta 

epäluottamus vaikuttaa päivittäisessä työssä. Näkyykö luottamus jollain tavalla 

työntekijän käyttäytymisessä omassa työyhteisössään tai siinä, miten työntekijä 

sitoutuu organisaatioon? Organisaatiokäyttäytymistä ja työntekijöiden sitoutu-

mista voidaan tarkastella organisaatiokansalaisuuden näkökulmasta, joka käsit-

telee nimenomaan työntekijöiden yli työroolin menevää käytöstä (Organ ym. 

1988). Organisaatiokansalaisuuden voidaan nähdä olevan eräänlainen proto-

tyyppi positiivisesta organisaatiokäyttäytymisestä. Organisaatioluottamuksen on 

todettu olevan yhteydessä organisaatiokansalaisuuskäyttäytymisen eri ulottu-

vuuksiin; auttamiseen, reiluuteen, tunnollisuuteen, kansalaishyveellisyyteen sekä 

huomaavaisuuteen. Organisaatioluottamus toimii myös välittäjänä luottamusta 

herättävien tekijöiden ja työntekijöiden käyttäytymisen välillä. (Singh & Srivas-

tava, 2016.)  

 

1.1. Tämän tutkielman taustaksi 

Keväällä 2019 uutisoitiin mediassa laajasti yksityisistä hoiva-alan yrityksistä, ja 

alaa koskevista teemoista, jotka vetosivat kansan syviin riveihin. Keskeisiä ai-

heita olivat aliresursointi hoiva-alalla, puutteellinen esimiestyö, hoivatyön kuor-

mittavuus sekä sosiaali- ja terveysalan palkkataso. Esperi Care Oy, johon tässä 

pro gradu -tutkielmassa viitataan jatkossa nimellä Esperi, oli ensimmäinen yritys, 

johon media kiinnitti huomionsa ja tätä seurasi kriisi, jossa Esperin maine ryvettyi 

niin omien työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden kuin tavallisen kansalaisen sil-

missä. Esperi sai muutamasa kuukaudessa kymmeniä tuhansia mediaosumia 

niin sosiaalisessa mediassa, printtimediassa kuin digimediassa1. Lisäksi Esperiä 

koskevat kommentit ja uutiset saivat kolmen kuukauden sisällä yli 100 milj. luku-

kertaa2. Kriisi oli valtakunnan mittakaavassa poikkeuksellisen syvä, jota osittain 

varmasti selittää arkaluontoinen ja monelle ihmiselle läheinen aihepiiri. T-median 

 
1 Meltwater 
2 M-Brainin julkisuusraportti 
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vuoden 2019 luottamus- ja mainetutkimuksen mukaan Esperi Care oli Suomen 

huonomaineisin yritys3. 

 

Kriisi aiheutti useaksi kuukaudeksi yrityksessä seisahtuneen tilanteen, missä 

työntekijät pyrkivät kohti tavallista arkea vain huomatakseen, että heidät vede-

tään uudelleen ja uudelleen lokaan. Yrityksen johtoryhmää ja sen hetkistä toimi-

tusjohtajaa syytettiin ahneudesta ja jopa ihmisten hengillä leikkimisestä. Pahem-

paa oli kuitenkin yksittäisten työntekijöiden ja esimiesten syyllistäminen niin me-

dian taholta, kuin tavallisten ihmisten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Hoito-

henkilökunta joutui paikoittain pelkäämään töihin menemistä, ja kokivat häpeää 

omasta työstään ja yrityksestään, jossa työskentelivät.  

 

Viikkojen kuluessa keskustelu siirtyi Esperistä koskemaan myös muita yksityisiä 

hoiva-alan yrityksiä, sekä laajemmin hoiva-alaa ja vallitsevaa hoitajamitoitusta. 

Samalle keväälle osuivat eduskuntavaalit, joten keskustelu hoiva-alan ongel-

mista ja hoitajamitoituksesta nousivat myös keskeisiksi poliittisiksi teemoiksi. 

Kansanedustajat ottivat kantaa mitoitukseen ja yksi jos toinenkin lupaili tulevalle 

vaalikaudelle korkeamman mitoituksen kirjaamista lakiin.  

 

Kriisin seurauksena Esperissä vaihtui toimitusjohtaja ja edellisenä syksynä val-

mistunutta henkilöstöstrategiaa lähdettiin implementoimaan suunniteltua nope-

ammin henkilöstöasioiden korjaamiseksi yrityksessä. Henkilöstöasiat olivat 6300 

työntekijän yrityksessä jääneet taka-alalle yrityksen nopean kasvun seurauk-

sena, kun edeltävien vuosien fokuksena olivat yrityskaupat ja laajentuminen. Val-

mis henkilöstöstrategia, jonka keskiössä ovat johtaminen, organisaatiokulttuurin 

muutos, osaamisen kehittäminen sekä työntekijäkokemus helpottivat kriisin kes-

kellä hieman tilannetta, koska valmiudet reagoida kriisin seurauksiin olivat huo-

mattavasti paremmat. Kuitenkin yksittäiselle työntekijälle tai yksikön esimiehelle 

kriisi oli konkreettisempi kuin henkilöstöstrategian täytäntöönpano, joten kriisin 

hinta oli väistämättä kova. Mediahuomion laannuttua nousi keskeiseksi teemaksi 

luottamuksen palauttaminen. Vaikka yritys kärsi myös sidosryhmien luottamuk-

 
3 T-Media Luottamus&Maine 10/2019 
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sen rikkoutumisesta, vielä tärkeämpää oli kääntää katse Esperin omien työnteki-

jöiden luottamukseen. Yksiköiden esimiehet ympäri Suomen olivat kovassa pai-

neessa vastatessaan omasta yksiköstään median riepotellessa yritystä, ja tästä 

nousi tarve selvittää yksiköiden esimiesten luottamusta organisaatioon, sekä sitä, 

miten luottamus on yhteydessä heidän kokemaansa organisaatiokansalaisuu-

teen sekä toisaalta halukkuuteen vaihtaa työpaikkaa.  
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2 Luottamus 
 
Luottamus on moniulotteinen käsite, jonka perusulottuvuudet ovat luotetun osa-

puolen rehellisyys (engl. integrity), hyvyys (engl. benevolence) sekä kyvykkyys 

(engl. competence) (Mayer & Davis, 1999).  Yhtä ainoaa oikea teoriaa tai selitystä 

luottamukselle, tai sen synnylle ei ole. Toistuvat teemat luottamuksesta puhutta-

essa ovat kuitenkin luottavan osapuolen riskinotto haavoittuvuudesta (Lewis & 

Weigert 1985), sekä eri luottamuksen ulottuvuudet, joiden nähdään olevan edel-

lytyksiä luottamuksen synnylle. Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden mukaan luot-

tamusta voidaan selittää muun muassa työsuhteisiin liittyvänä ilmiönä, ihmissuh-

teisiin kietoutuvana asiana kuten myös henkilön ominaispiirteenä (mm. Keskinen 

2005, Kalliomaa & Kettunen, 2014). 

 

Luottamuksen syntyminen edellyttää siis sitä, että toinen osapuoli kokee toisen 

osapuolen luotettavana, hänellä on mahdollisesti kokemusta toisen luotettavuu-

desta, ja hän tämän perusteella valitsee luottaa toiseen. Samalla hän suostuu 

olemaan haavoittuvainen suhteessa, vaikka tiedostaa tähän sisältyvän riskin pe-

tetyksi tulemisesta (Erdem & Özen-Aytemur 2014; Pirson & Mahotra 2001). Luot-

tamus ei itsessään ole välitön riski, mutta luottava osapuoli ei voi tietää kuin vasta 

ajan saatossa kannattiko riski ottaa. Toinen osapuoli luottaa siihen, että toinen 

hoitaa oman osuutensa sovitusti, ja tämän luottamuksen pohjalta on valmis jaka-

maan esimerkiksi henkilökohtaista tietoa toiselle sekä tekemään läheistä yhteis-

työtä. (Mayer ym. 1995.) Valinta luottaa toiseen voidaan nähdä kognitiivisena 

prosessina, jossa henkilö luokittelee ihmiset ja instituutiot luottamuksen arvoisiin, 

epäluotettaviin ja tuntemattomiin (Lewis & Weigert 1985).  

 

2.1 Luottamus osana työelämää 
 
Luottamuksella on merkittävä rooli työntekijän sitoutumisen, hyvinvoinnin ja työ-

suoriutumisen kannalta, ja sen vuoksi luottamukseen on lähdetty kiinnittämään 

huomiota myös työkontekstissa. Työntekijän luottamuksen perustana on usko-

mus siihen, että ihmiset tekevät tai organisaatio tekee kaikkensa toimiakseen so-

vitun mukaisesti, rehellisyytenä neuvottelutilanteissa sekä lojaalina käyttäytymi-
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senä, jonka mukaan toinen ei käytä hyödykseen tai hyväkseen toista, vaikka sii-

hen olisi mahdollisuus (Cummings & Bromiley 1995; Keskinen 2005, 79). Orga-

nisaatioluottamus muodostuu positiivisista odotuksista, joita yksilöillä on eri ta-

soilla olevien organisaation jäsenten aikomuksista ja käyttäytymisestä riippuen 

roolista, työsuhdetyypistä, kokemuksesta sekä vuorovaikutussuhteesta (Shock-

ley-Zalabak, Ellis & Winograd 2000; Savolainen ym. 2018). Organisaatiossa luot-

tamuksen ulottuvuudet (hyvyys, rehellisyys, kyvykkyys) ilmentyvät yrityksen si-

säisissä prosesseissa, johtamisessa, tavoitteissa sekä oikeudenmukaisuudessa 

(Krot & Lewicka, 2012). Mikäli nämä täyttyvät työntekijän näkökulmasta, syntyy 

myös luottamusta ja työntekijällä on optimistinen asenne toisen osapuolen käyt-

täytymistä kohtaan (Keskinen 2005, 78). 

 

Työkontekstissa luottamusta tapahtuu hyvin monella eri tasolla – ei ainoastaan 

työntekijän ja työnantajan välillä. Luottamus voi olla horisontaalista (työntekijöi-

den välistä), vertikaalista (työntekijöiden ja esimiesten välistä) tai institutionaalista 

(työntekijöiden ja organisaation välistä). Työntekijöiden ja esimiesten välinen 

luottamus on monisyisempi ilmiö kuin horisontaalinen luottamus. Tämä johtuu 

esimiesten työnjohdollisesta asemasta työntekijöihin nähden, mikä saa työnteki-

jät kokemaan haavoittuvuutta. Esimiehillä on valta tehdä työntekijöihin vaikuttavia 

päätöksiä liittyen esimerkiksi työtehtäviin, ylennyksiin tai resursointiin. Aikaisem-

mat tutkimukset ovat osoittaneet, että luottamuksella on positiivinen vaikutus esi-

mies-alaissuhteissa. Luottamus vaikuttaa esimerkiksi työntekijöiden päätöksen-

tekoon, vähentää operatiivisia kustannuksia ja parantaa esimiesten ja alaisten 

välistä vuorovaikutussuhdetta. (Krot & Lewicka 2012.)   

 

Luottamusta esimies-alaissuhteissa sekä työntekijöiden ja organisaation väli-

sissä suhteissa on tutkittu laajasti (mm. Krot & Lewicka, 2012; Grover ym. 2014; 

Savolainen ym. 2018). Eri sosiaaliset kontekstit kuten tietyt vuorovaikutusverkos-

tot ja -rakenteet, tavat millä suhteita ja hierarkioita rakennetaan ja ylläpidetään, 

sekä keinot, millä tavoitteet pyritään saavuttamaan vaikuttavat siihen, minkälaista 

luottamusta syntyy (Bilinkos 2008; Erdem & Özen-Aytemur 2014). Myös organi-

saation kulttuuri vaikuttaa luottamuksen olemassaoloon tai sen puutteeseen – 

organisaatiokulttuuri kantaa mukanaan pitkältäkin ajalta historiaansa sisältyviä 



 

 7 

kokemuksia luottamuksesta (Keskinen 2005, 79). Myös maan kulttuurilla on vai-

kutusta siihen, miten luottamus ja luottamuksen ulottuvuudet määritellään. Yh-

tenä esimerkkinä tästä ovat valtasuhteet – kulttuureissa, joissa on voimakkaat 

valtasuhteet, myös odotusarvot esimiehen kyvykkyyttä ja ongelmanratkaisutai-

toja kohtaan ovat korkeammat kuin kulttuureissa, joissa valtasuhteet eivät ko-

rostu voimakkaina. (Erdem & Özen-Aytemur 2014.) 

 

Työntekijän ja organisaation välistä suhdetta voidaan myös tarkastella sosiaali-

sen vaihdon teorian kautta (engl. social exchange theory). Teorian mukaan yksilö 

on lähtökohtaisesti itsekäs ja tekee päätöksiä itsekkäistä syistä (Blau 1964).  Teo-

rian ydinajatus on siinä, että yksilön käyttäytymisen lähtökohtana on saavuttaa 

maksimaalinen hyöty ja minimaalinen haitta (Yin, 2018). Silloin kun organisaatio 

lupaa palkita työntekijöitä, kunnioittaa ja kohdella oikeudenmukaisesti, nostaa 

tämä lähtökohtaisesti työntekijän luottamusta, mikä osaltaan lisää halukkuutta 

nähdä enemmän vaivaa työn eteen ja heijastuu parempana työsuoriutumisena 

(Masterson & Taylor, 2000). Sosiaalisen vaihdon teoria luo ymmärryksen sille, 

minkälainen rooli organisaatiolla ja esimiehillä on siinä, miten työntekijä näkee 

vastuunsa ja asennoituu työtään kohtaan (Ko & Hur, 2013). 

 

Luottamus on siis ilmiönä hyvin dynaaminen ja riippuvainen monista eri tekijöistä. 

Tämän vuoksi organisaatioluottamuksen tutkimisessa on tärkeää olla tietoinen 

siitä, millä kaikilla eri tasoilla luottamukseen voidaan vaikuttaa, ja mihin kaikkeen 

toisaalta luottamus vaikuttaa. Mielestäni juuri luottamuksen dynaamisuus asettaa 

luottamuksen tutkimiselle omat haasteensa, koska tutkijan tulee olla hyvin kriitti-

nen sen suhteen, mitkä ovat nimenomaisesti luottamukseen vaikuttavia tai luot-

tamuksen aiheuttamia asioita. Jatkossa viittaan työkontekstissa tapahtuvaan 

luottamukseen organisaatioluottamuksensa.  

 

2.2 Edellytykset luottamuksen syntymiselle 
 
Luottamuksen syntymisen pohjalla on henkilön, tai tässä kontekstissa työntekijän 

uskomus siihen, että toinen osapuoli täyttää odotukset, toimii sovitusti ja käyttäy-

tyy ennustettavasti. Ilman tätä uskomusta luottamuksen syntymisellä ei ole min-
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käänlaisia edellytyksiä. Luottamuksen voidaan nähdä olevan ”hyppy tuntematto-

maan”, koska vain ottamalla riskin luottaa voi ajan saatossa huomata, onko toi-

nen osapuoli todella luotettava vai ei. Tällöin aikaisempi riskinotto joko kannatti, 

tai sitten luottava osapuoli kokee tulleensa petetyksi. Luottamuskirjallisuudessa 

luottamuksen syntymisen edellytyksiä on pyritty kuvaamaan eri luottamuksen 

ulottuvuuksien kautta, jotka yhdessä muodostavat luottamuksenarvoisuuden. 

Ulottuvuudet tarkoittavat sitä, että luottavan osapuolen oletukset esimerkiksi luo-

tetun osapuolen kyvykkyydestä vaikuttavat siihen, syntyykö luottamusta vai ei. 

(Mayer & Daves 1999, Shockley-Zalabak ym. 2010.)  

 

Yleisimmät aikaisemmista tutkimuksista esille nousseet ulottuvuudet ovat rehel-

lisyys (engl. integrity), hyvyys (engl. benevolence) sekä kyvykkyys (engl. compe-

tence) (Mayer & Davis, 1999; Krot & Lewicka, 2012).  Kyvykkyys muodostuu ryh-

män tai toisen osapuolen taidoista, kompetensseista ja ominaispiirteistä, joiden 

kautta pystyy vaikuttamaan muihin osapuoliin. Johtoryhmän jäsenellä tämä tar-

koittaa vaikutusvaltaa niin formaaleissa kuin informaaleissa tilanteissa organisaa-

tion sisällä, kuten myös hänen oletetut kompetenssinsa ja taitonsa. Hyvyys viittaa 

siihen, miten paljon hyvää luotetun osapuolen uskotaan haluavan tuottaa muille 

omalla toiminnallaan. Jos työntekijä uskoo, että hänen esimiehensä välittää hä-

nen asioistaan, voidaan katsoa, että esimiehellä on ”hyvyyttä” työntekijää koh-

taan. Rehellisyys tarkoittaa sitä, että luotetun osapuolen uskotaan toimivan tiet-

tyjen yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan. (Mayer & Daves 1999.) 

 

Mayer & Davisin (1999) mallia käytetään etenkin silloin, kun puhutaan luottamuk-

sesta johonkin tiettyyn spesifiin ja identifioitavaan kohteeseen. Mikäli johtoryh-

män tekemät päätökset vaikuttavat suoraan yrityksen työntekijöihin, on tarkoituk-

senmukaista kuvata työntekijöiden luottamusta johtoryhmään. Kuitenkin suurem-

massa, monitasoisemmassa yrityksessä voi olla vaikeaa identifioida päätöksiä 

tietyn henkilön tai ryhmän tekemiksi. Tällöin organisaatio voi näyttäytyä työnteki-

jälle kokonaisuudessaan luottamuksen kohteena erillisenä yrityksen johtoryh-

mästä.  

 

Tässä tutkielmassa mittasin Esperin esimiesten organisaatioluottamusta 

Schockely-Zalabak ym. (2010) kehittämällä luottamuskyselyllä (Liite 1). Kyselyn 
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taustalla on hyödynnetty Shockley-Zalabak ym. (2010) kehittämää organisaa-

tioluottamusmallia, jossa luottamuksen ulottuvuuksia on jatkojalostettu edellisistä 

sisältämään viisi osa-aluetta (Kuvio 1.): kyvykkyytenä, avoimuutena ja rehellisyy-

tenä, työntekijöiden huomioimisena, luotettavuutena ja samaistumisena. Näiden 

viiden ulottuvuuden kuvattiin nousevan luottamusta tutkittaessa vahvasti esille 

riippumatta kulttuurista, kielestä, toimialasta tai organisaatiotyypistä.  

 

Malli organisaatioluottamuksesta sekä sitä kartoittavasta kyselystä luotiin alun 

perin tutkimusryhmän toimesta, IABCRF:n (International Association of Business 

Communicators Research Foundation) rahoittamana. Tutkimusryhmä halusi sel-

vittää, minkälaisia vaikutuksia luottamuksella voisi olla organisaatioon kykyyn toi-

mia tehokkaasti. Mallia varten kerättiin tietoa 53 yrityksestä ympäri maailman; eri 

kulttuureista, eri toimialoilta ja eri sektoreilta. Kerätyn tiedon pohjalta luotiin edellä 

mainitut viisi organisaatioluottamuksen ulottuvuutta, joita testattiin edelleen nel-

jällä eri kielellä (englanti, italia, espanja ja kiina). Näiden pohjalta luotiin organi-

saation luottamuksen tason kartoittamiseen tarkoitettu kysely Organizational 

Trust Index (OTI). (Shockely-Zalabak ym. 2010.) 

 

Shockley-Zalabak ym. (2010) luoman mallin ja tekemän tutkimuksen pohjalta or-

ganisaatioluottamus ennustaa sekä korkeaa tehokkuutta, että tyytyväisyyttä työ-

hön. Samoin työtyytyväisyys ennustaa korkeaa tehokkuutta. Edellä kuvatut viisi 

luottamuksen ulottuvuutta taas ennustavat kaikki osaltaan korkeaa organisaa-

tioluottamusta. Näin ollen luottamuksen ulottuvuuksien määrittelyt tämän tutkiel-

man pohjana tarkoittavat sitä, että mikäli työntekijä uskoo tässä tapauksessa or-

ganisaation olevan kyvykäs, avoin ja rehellinen, luotettava sekä huomioivan työn-

tekijöitään ja työntekijän on helppo samaistua yritykseen, ennustaa tämä korkeaa 

organisaatioluottamusta. Avaan jokaisen ulottuvuuden kuvion alla vielä tarkem-

min luodakseni ymmärrystä sille, minkälaisia ominaisuuksia kukin ulottuvuus si-

sältää. 
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Kuvio 1 Luottamuksen ulottuvuudet (Shockley-Zalabak ym. 2010) 
 

Kyvykkyys  
 
Kyvykkyys -ulottuvuus (engl. competence) tarkoittaa organisaation kyvykkyyttä 

johtamisessa, strategiassa, päätöksenteossa, laadussa sekä valmiuksissa vas-

tata muutoksiin ympäröivissä olosuhteissa. Kyvykkyys liittyy yleiseen organisaa-

tion tehokkuuteen kuten myös palveluiden ja tuotteiden laadukkuuteen. Perus 

kyvykkyyden taso voidaan nähdä sellaisena suoriutumisena, joka täyttää viralli-

set minimivaatimukset. Korkeamman tason kyvykkyys nähdään sellaisena suo-

riutumisena, joka ylittää viralliset vaatimukset. Aikaisempien tutkimusten mukaan 

kyvykkyys on avaintekijä luottamuksen rakentamisessa. Luottamus, joka perus-

tuu kyvykkyyteen, voidaan rakentaa suhteellisen nopeasti, koska siihen ei sisälly 

emotionaalista vuorovaikutusta. (Krot & Lewicka, 2012; Shockley-Zalabak ym. 

2010). Tutkimusten mukaan kyvykkyys vaikuttaisi olevan suurin luottamuksen 

osa-alue alais-esimiessuhteissa. Mikäli yksilö kokee toisen kyvykkääksi ja osaa-

vaksi, synnyttää tämä luottamusta toisessa. (Erdem & Özen-Aytemur 2014.) 

 

Yksi esimerkki siitä, miten kyvykkyys näkyy luottamuksessa, on ostajan ja myyjän 

välinen suhde. Jos ostaja tietää, että myyjän palvelut ovat laadukkaita ja palvelu 

hyvää, ei uusien tilausten kohdalla ole välttämätöntä tarvetta tarkastaa tilausten 

oikeellisuutta tai laatua. Jos kuitenkin kyseessä on uusi myyjä tai huonon mai-

neen omaava toimija, tarkastetaan tilaukset ja tuotteet erilaisella tarkkuudella 

(Mishra 1996, 6).  
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Avoimuus ja rehellisyys 
 
Avoimuuden ja rehellisyyden (engl. openness and honesty) ulottuvuus heijastaa 

Shockley-Zalabakin ym. (2010) mukaan sitä, miten organisaatio kommunikoi on-

gelmista, puuttuu erimielisyyksiin sekä tarjoaa vaikutusmahdollisuuksia työhön 

liittyvissä päätöksissä. Avoimuus nähdään myös vuorovaikutuksen oikea-aikai-

suutena ja paikkansapitävyytenä sekä halukkuutena jakaa informaatiota. Avoi-

muus vaikuttaa ihmissuhteiden rakentumiseen ja kehittymiseen koska se kan-

nustaa eri tahoja jakamaan toistensa kanssa myös sensitiivistä informaatiota. 

Työntekijät arvioivat organisaation avoimeksi ja rehelliseksi silloin, kun he saavat 

tietoa liittyen siihen, miten työhön liittyviin ongelmiin puututaan, ja miten isot or-

ganisaatioon liittyvät päätökset vaikuttavat heihin yksilötasolla (Ibrahim & Rib-

bers, 2009, 225). Yleisesti ottaen kommunikaatio ja viestintä koetaan usein hei-

koksi eri organisaatioissa. Shockley-Zalabak ym. (2010, 32) tutkimuksissa yli 

80% tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ihmiset raportoivat heikosta kommu-

nikaatiotasosta. Mishran (1996, 7) tutkimuksen mukaan rehellisyys ja avoimuus 

ovat suoraan yhteydessä siihen, kuinka vastaanottavaisia työntekijät ovat muu-

tokselle. 
 
Työntekijöiden huomioiminen 
  

Työntekijöiden huomioiminen (engl. concern for employees/stakeholders) käsit-

tää Shockley-Zalabakin ym. (2010) mukaan karkeasti organisaation viestinnän 

sekä työskentelykäytännöt. Voidakseen luottaa siihen, että organisaatio huomioi 

työntekijät, tulee työntekijöiden voida uskoa tulevansa kuulluiksi. Tämä lähtee 

siitä, että työntekijöiden välitön esimies kuuntelee työntekijöitään reagoiden hei-

dän huolenaiheisiinsa, tarpeisiinsa ja ideoihinsa. Luottamus liittyy johtajien ja esi-

miesten pyrkimyksiin viestiä työntekijöilleen, sekä siihen, miten johtajat puhuvat 

eri työntekijäryhmistä. Turvallisuuskäytännöt, hyvinvointisuunnitelmat ja -edut, 

vanhempainvapaat, lomat, palkat ja bonusjärjestelmät vaikuttavat kaikki siihen, 

uskovatko työntekijät työnantajan todella välittävän heistä. Työntekijät luottavat 

johtoryhmään silloin, kun he uskovat, että missä tahansa muutosvaiheessa joh-

toryhmä huomioi työntekijöiden hyvinvoinnin ja mielipiteet (Mishra 1996, 8). 
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Luotettavuus 
 
Ristiriidat sen välillä, mitä sanoo ja tekee, vähentävät luottamusta (McGregor, 

1967, 164). Luotettavuus (engl. reliability) tarkoittaa Shockeley-Zalabakin ym. 

(2010) mukaan päivittäistä johdonmukaista toimintaa ja sitä, että organisaatio pi-

tää lupauksensa ja toimii sovitulla tavalla. Johtoryhmän kohdalla luotettavuus tar-

koittaa sitä, että he pitävät sovitusta kiinni, ja kertovat työntekijöille, mikäli jotkin 

sovitut asiat muuttuvat. Luotettavuutta ei tule sekoittaa siihen, että organisaation 

tulee olla muuttumaton, vaan että toimitaan luvatulla tavalla. Luotettavuus sisäl-

tää myös sen, että kuuntelee ideoita, ongelmia ja huolia, sekä reagoi muiden asi-

oihin jatkuvasti, oli vastareaktio sitten positiivinen tai negatiivinen. Luotettavuutta 

ei tule sekoittaa tutkimuksen luotettavuuteen, eli reliabiliteettiin. Tässä konteks-

tissa luotettavuudella tarkoitetaan nimenomaisesti organisaation luotettavuutta 

työntekijän näkökulmasta. 

 

Samaistuminen 
 
Samaistuminen (engl. identification) tarkoittaa Shockley-Zalabakin ym. (2010) 

mukaan sitä, että työntekijä kokee voivansa samaistua organisaatioon, työkave-

reihin ja johtoryhmään. Samaistumista syntyy silloin, kun työntekijä uskoo arvojen 

ohjaavan organisaation päivittäistä toimintaa, ja kun organisaatio toimii tavalla, 

jonka myös työntekijä uskoo oikeaksi tavaksi toimia. Tosiasia on, että maantie-

teellisesti hajautetussa organisaatiossa haasteena näyttäytyy se, että työntekijöi-

den on vaikea samaistua johtoon, koska he ovat harvoin yhteydessä heidän 

kanssaan. Krot & Lewickan (2012, 226) kuvaama oikeellisuuden (engl. integrity) 

ulottuvuus vastaa pitkälti samaistumisen ulottuvuutta. Oikeellisuus viittaa siihen, 

että luotetun osapuolen teot noudattavat sellaista arvomaailmaa, joka on luotet-

tavan osapuolen näkökulmasta hyväksyttävä, ja että organisaatiossa noudate-

taan tiettyjä sääntöjä ja etiikkaa. Mikäli esimiesten arvot ja etiikka ovat yhdenmu-

kaisia työntekijöiden arvojen ja etiikan kanssa, on todennäköisempää, että hei-

dän välilleen syntyy hyvä vuorovaikutussuhde.   
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2.3 Luottamuksen rakentaminen 
 
Luottamuksen rikkoutuessa kyseenalaistaa luottava osapuoli omia uskomuksi-

aan tai käyttäytymistään suhteessa luotettuun osapuoleen. Tämän lopputulok-

sena on usein luottamuksen häviäminen tai sen heikkeneminen. Se, miten syvä 

luottamuksen rikkoutuminen on vaikuttaa siihen, miten luottamus voidaan jälleen 

rakentaa ja palauttaa. Mitä syvempi ja laajempi luottamuksen rikkoutuminen on, 

sen hankalammin luottamus on korjattavissa. (Chen ym. 2011.) Luottamuksen 

rikkoutumista voi tapahtua sekä aktiivisen, että passiivisen toiminnan seurauk-

sena. Aktiivista toimintaa voi olla jatkuva lupausten pettäminen ja passiivista toi-

mintaa esimerkiksi esimiehen tahaton lupausten laiminlyöminen tai epäjohdon-

mukainen käytös. (Savolainen ym. 2011.) Luottamuksen rakentaminen organi-

saatiossa ei itsessään ole kallista - saadakseen työntekijöiden luottamuksen, joh-

toryhmän ei tarvitse olla äärettömän ystävällinen, mutta pikemmin rehellinen ys-

tävällisyyden tasosta. Toisin sanoen johtoryhmän tekojen tulee olla linjassa hei-

dän sanojensa sekä yhteisön yleisten normien kanssa. (Cummings and Bromiley 

1995.)  

 

Rikkoutuneen luottamuksen palauttaminen on usein haastavaa, mutta Savolai-

sen ym. (2011) mukaan kuitenkin mahdollista. Luottamuksen palauttamisen läh-

tökohtana on palauttaa tunne siitä, että toinen osapuoli on luottamuksenarvoinen. 

Tämän tulee tapahtua niin rationaalisella kuin emotionaalisella tasolla. Menetel-

mät luottamuksen palauttamiseen riippuvat pitkälti siitä, miten luottamusta on ri-

kottu; ovatko syynä viestinnälliset haasteet, kuten se, ettei ole kuunnellut toista 

osapuolta, psykologisen sopimuksen rikkoutuminen vai organisaation rakenteel-

liset ongelmat ja haasteet.  

 

Luottamuksen rikkoutumista esimies-alaissuhteissa tutkineet Grover ym. (2014) 

ovat luoneet mallin eri tyyppisistä luottamuksen rikkoutumisista sen pohjalta, mi-

ten alaiset ovat reagoineet kyseisissä tilanteissa ja miten luottamusta on lähdetty 

korjaamaan. Keskeisin löydös heidän tutkimuksessaan oli se, että joissain ta-

pauksissa luottamus pystyttiin palauttamaan, kun taas joissain tilanteissa ei. Esi-

miehen puutteellinen kompetenssi, välinpitämättömyys ja tilanteeseen puuttumi-
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nen ovat esimerkkejä tilanteista, missä luottamuksen palauttaminen on mahdol-

lista. Yksittäiset, hyvin voimakkaat vallan väärinkäytöt esimiehen taholta ovat 

taas tilanteita, jolloin luottamusta on vaikeaa palauttaa. Tämän seurauksena alai-

nen menettää luottamuksensa esimieheen, ja joko irtisanoutuu, tai löytää tavan 

suojata itseään esimieheltään jatkossa. Groverin ym. (2014) mukaan luottamuk-

sen rakentaminen koostuu kahdesta vaiheesta; esimiehen itsereflektiosta sekä 

esimiehen toiminnasta. Esimiehen tulee omasta aloitteestaan käynnistää vuoro-

puhelu ja myöntää vääryyksien tekeminen. Tätä tulee seurata konkreettiset teot, 

joiden kautta esimies korostaa ja havainnollistaa hänen antamaansa tukea alai-

selleen. (Grover ym. 2014) Myös Savolaisen (2016) ja Ikosen (2013) mukaan 

luottamuksen palauttaminen edellyttää esimiehen aloitteellisuutta.  

 

Svendrup ja Stensaker (2018) kuvaavat luottamuksen rikkoutumisen psykologi-

sen sopimuksen rikkoutumisen kautta. Psykologisen sopimuksen korjaaminen 

koostuu heidän tutkimuksensa mukaan kolmesta vaiheesta: vastavuoroisuuden 

palauttamisesta, psykologisen sopimuksen elementtien uudelleen määrittelystä 

sekä kanssakäymisen sisällyttäminen psykologiseen sopimukseen. Vastavuoroi-

suuden palauttamisessa on kyse tasapainon löytämisestä suhteessa. Svendru-

pin ja Stensakerin tutkimuksessa johto onnistui palauttamaan vastavuoroisuuden 

olemalla aloitteentekijä, toimimalla tulevaisuus-orientoidusti menneisyydessä 

vellomisen sijaan sekä nimittämällä uuden esimiehen yksikölle. Uuden esimiehen 

nimittäminen ei ollut osa prosessia, mutta osoittautui jälkikäteen tärkeäksi ele-

mentiksi luottamuksen palauttamisessa. Psykologisen sopimuksen ehtojen uu-

delleen määrittely sisälsi yhteistyön selkeyttämisen ja molempien osapuolten 

(työntekijöiden ja johdon) odotusten kirkastamisen. Johdon tulee luoda yhteis-

työlle edellytykset. Psykologisen sopimuksen ehtojen laajentaminen tarkoitti käy-

tännössä sitä, että kanssakäymistä ja vuorovaikutusta tapahtui myös virallisten 

tapahtumien ulkopuolella. Näin johto ja työntekijät oppivat tuntemaan toisensa 

myös epävirallisella tasolla, joka muutti suhteen luonnetta.   
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2.4 Epäluottamus ja organisaatiokyynisyys 
 
Mikäli organisaatio ei pysty synnyttämään luottamusta, nousee tilalle kyynisyy-

den elementtejä (Chiaburu ym. 2013, 183). Kyynisyyttä pidetään yleisesti nega-

tiivisena ilmiönä ja tästä syystä siitä on tullut arka aihe johtajille ja organisaatioille 

(Andersson 1996). Tämän arkuuden vuoksi niin negatiiviset asenteet kuin orga-

nisaation toiminnot, jotka edistävät kyynisyyttä, ovat jääneet vähäiselle huomiolle 

johtamisen tutkimuksessa. Neves & Eisenbergin (2012) mukaa kyynisyys on kon-

septoitu asenteelliseksi tilaksi organisaatiota kohtaan, joka voi kuitenkin ajan saa-

tossa muuttua työntekijöiden uusien kokemusten myötä. 

 

Tämänkaltainen asenteellinen tilanne johtaa siihen, etteivät työntekijät halua si-

toutua työhönsä aktiivisesti ja myös loppuun palaminen on todennäköisempää. 

(Yin, 2018) Heikko sitoutuminen ja pettymys organisaatiota kohtaan voi aiheuttaa 

niin kutsuttua haitallista työntekijäkäytöstä (engl. counterproductive work beha-

viour). Haitallista käytöstä esiintyy silloin, kun työntekijät kokevat tulevansa väärin 

tai epäreilusti kohdelluiksi organisaation toimesta. Haitallinen työntekijäkäytös on 

sidoksissa muun muassa tehottomuuteen organisaatiossa sekä korkeaan vaih-

tuvuuteen. (Chou & Pearson 2012.) 

 

Epäluottamusta syntyy silloin, kun työntekijän odotukset ja uskomuksen työnan-

tajasta eivät toteudu. Odotukset ja uskomukset ovat usein hyvin kirjoittamattomia 

perustuen pitkälti työntekijän omaa mielikuvaan ja kuultuun tietoon, ja liittyvät 

muun muassa työsuhde-etuihin, työhyvinvointiin, viestintään, työn pysyvyyteen 

sekä siihen, miten johtoryhmä kohtelee työntekijöitä (Shockley-Zalabak ym. 

2010). Kun työntekijät uskovat työnantajan rikkovan työntekijöiden uskomuksia 

ja odotuksia, vähenee työntekijöiden kiinnostus nähdä vaivaa töissä. Aikaisem-

mat tutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi yhteistoiminta ja työntekijöiden 

irtisanominen jättää usein jälkeensä työyhteisön, joka on vihainen, epämotivoitu-

nut, eikä välttämättä noudata moraalisia standardeja. Mikä työnantajan kannalta 

vielä tärkeämpää – näistä tilanteista selvinneet työntekijät saattavat pitkällä aika-

välillä olla haluttomia ottamaan riskejä, tai tekemään päätöksiä, ovat energiatto-

mia ja heidän on vaikea sitoutua. (Shockley-Zalabak ym. 2010)  
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Työntekijän kokiessa, ettei häntä palkita tekemästään työstä tai psykologinen so-

pimus työnantajan kanssa rikkoutuu, voi myös syntyä kyynisyyttä ja ehkä aikai-

semmin syntynyt luottamus rikkoutuu (Neves & Eisenberg 2012). Vahvasti sitou-

tunut työntekijä tekee psykologisen sopimuksen työnantajansa kanssa siten, että 

olettaa saavansa yli työroolin menevistä tehtävistä ansaitsemansa palkkion. Mi-

käli esimieheltä jää kuitenkin alaistaitojen monipuolinen käyttö huomiotta, turhau-

tuu työntekijä helposti, vetäytyy vastuusta ja laskee vaatimustasoaan työkäyttäy-

tymisensä suhteen. Tämä voi tulla organisaatiolle kalliiksi, ja esimiehen olisikin 

tärkeä havaita ja palkita laadukkaasti alaistaitoja hyödyntävät työntekijät. (Keski-

nen 2005.) 

 

Kyynisyyttä voi myös syntyä muun muassa irtisanomisista, hierarkkisista raken-

teista organisaation sisällä tai kriisitilanteista. Tämän myötä työntekijät eivät luota 

organisaatioon, sen motiiveihin, eivätkä sen johtajiin ja uskovat vakaasti, että hei-

dän työnantajansa pyrkii löytämään keinoja päästä heistä eroon sopivan tilaisuu-

den tullen. Tällaiset uskomukset ovat vaarallisia organisaation toiminnan kan-

nalta, ja voivat lisätä työntekijöiden henkisen uupumisen riskiä, epäeettisen toi-

minnan harjoittamista, sekä epäedullista käyttäytymistä, kuten pahan puhumista 

ja vähäistä sitoutumista muutoksiin tai työtyytyväisyyttä. (Neves & Eisenberg 

2012, Shockley-Zalabak ym. 2010)  
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3 Luottamuksen merkitys työntekijän kannalta 
 
 
Organisaatioluottamuksella on paljon positiivisia vaikutuksia työntekijään. Luot-

tamus ei ainoastaan hyödytä työntekijää, vaan yhtä lailla hyvinvoiva ja työhönsä 

sitoutunut työntekijä hyödyttää työnantajaa. Organisaatioluottamusta on tutkittu 

muun muassa yhtenä työntekijän sitoutumista, tyytyväisyyttä, vaihtuvuutta, teh-

täväsuoriutumista sekä organisaatiokansalaisuuskäyttäytymistä ennustavana te-

kijänä (Ng 2015), sekä minkälainen yhteys luottamuksella on organisaatiokansa-

laisuuskäyttäytymiseen, eli työntekijän positiiviseen yli työroolin menevään käy-

tökseen (Wong 2003, Singh 2016, Ng 2015, Altuntas & Baykal 2009). Lisäksi 

löytyy paljon tutkimuksia organisaatioluottamuksen yhteydestä muun muassa ko-

ettuun organisaatio-oikeudenmukaisuuteen (engl. organizational justice), sekä 

koettuun työnantajan antamaan tukeen (engl. perceived organizational support) 

(mm. Manimegalai 2018, Jafari & Bidarian 2012).  

 

Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että organisaatioluottamus toimii ennustavana 

tekijänä sitoutumiselle, työtyytyväisyydelle, vaihtuvuudelle sekä organisaatiokan-

salaisuudelle (Ng 2015). Luottamuksella on useissa tutkimuksissa todettu olevan 

positiivinen yhteys organisaatiokansalaisuuskäyttäytymiseen (mm. Wong 2003, 

Singh 2016, Ng 2015, Altuntas & Baykal 2009) ja tehtäväsuoriutumiseen, sekä 

negatiivinen yhteys haitalliseen työkäyttäytymiseen (Colquitt ym. 2007). Organi-

saatiokansalaisuus sisältää joukon positiivisia työhön liittyviä käyttäytymismal-

leja, ja tämän vuoksi avaan organisaatiokansalaisuutta ja niin kutsuttua organi-

saatiokansalaisuuskäyttäytymistä tarkemmin.  

 

3.1 Organisaatiokansalaisuus 
 
Organisaatiokansalaisuuskäyttäytymistä syntyy silloin, kun työntekijä on sitoutu-

nut organisaatioon ja motivoitunut työhönsä (Schnake 1991). Bolino ym. (2013) 

ovat tutkineet positiivisia työntekijäkäyttäytymismalleja (engl. positive organizati-

onal behavior, POB), jotka voivat edistää työntekijöiden halua auttaa toisiaan, 

rakentaa suhteita ja menestyä työssään. Organisaatiokansalaisuutta pidetään 
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yhtenä prototyyppinä positiivisesta organisaatiokäyttäytymisestä. Organisaatio-

kansalaisuus -termin (organizational citizenship) on alun perin kehittänyt Dennis 

Organ ym. (1988) kuvaamaan yksilön hyvää toimintaa työpaikalla, mutta käsite 

on verrattavissa myös hyvään kansalaisuustoimintaan muilla alueilla, kuten poli-

tiikassa (Laulainen 2010, 41). Termi pohjautuu Chester Barnardin (Barnard, 

1938) termiin ”yhteistyöhalukkuudesta” (willigness to cooperate) sekä Daniel 

Katz’n (Katz, 1964) tekemään erotteluun tehtävään sidotun käyttäytymisen sekä 

innovatiivisen ja spontaanin käyttämisen välillä. Organ (1988) määrittelee orga-

nisaatiokansalaisuuskäyttäytymisen (engl. organizational citizenship behaviour) 

seuraavasti: ”yksilön käytös, joka ei ole suoraan tai ulkoisesti havaittavasti yhtey-

dessä palkitsemisjärjestelmään, ja joka kokonaisuudessaan hyödyttää organi-

saation toimintaa. Tämä käytös ei ole sisällytetty työntekijän tehtävänkuvaan, 

vaan käytös on yksilön vapaan tahdon tuotosta, jolloin myöskään sen puuttumi-

nen ei ole rangaistavaa”.  

 

Organisaatiokansalaisuuskäyttäytyminen on alun perin sisältänyt viisi ulottu-

vuutta (Organ, 1988): altruismin, tunnollisuuden, reiluuden, huomaavaisuuden 

sekä kansalaishyveellisyyden. Käsitettä on sittemmin tutkittu paljon, ja käsite on 

useissa tutkimuksissa laajennettu käsittämään seitsemän ulottuvuutta: auttami-

nen, reiluus, lojaalius organisaatiota kohtaan, sitoutuminen organisaatioon, 

proaktiivisuus, kansalaishyveellisyys sekä itsensä kehittäminen (Podsakoff ym. 

2000). Organisaatiokansalaisuutta vanhustyössä tutkinut Laulainen (2010, 45, 

49) näkee, että organisaatiokansalaisuus perinteisesti ymmärrettynä on vanhah-

tava sisältäen määritelmän kiltistä ja hyvästä työntekijästä. Nykyään työntekijä 

nähdään kuitenkin aktiivisena toimijana ja vaikuttajana, jolloin perinteisten orga-

nisaatiokansalaisuuskäyttäytymisen määritelmien sijaan korostuvat auttaminen, 

vastuullisuus, aktiivisuus, osallistuminen, itsensä kehittäminen, aloitteellisuus 

sekä kannustus. Tässä tutkielmassa käytetyn mittarin, OCB-asteikon (Podsakoff 

ym. 1990), vuoksi käytän kuitenkin perinteistä viiden ulottuvuuden jaottelua kor-

vaten kuitenkin ”altruisimin” auttamisella. 

 

Altruismi viittaa pyyteettömään auttamiseen sekä tekoihin, joissa toiset ihmiset ja 

heidän hyvinvointinsa otetaan huomioon auttajan omien resurssien kustannuk-
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sella (Organ 1988). Suomessa altruismista voidaan kuitenkin käyttää arkipäiväi-

sempää käsitettä, ”auttaminen”. Molemmat käsitteet viittaavat tekoon, joka ei ole 

pakotettua vaan vapaasta tahdosta toteutuvaa. (Laulainen 2010, 41.) Auttamista 

kuvastava käyttäytyminen sisältää työkavereiden auttamisen silloin, kun heillä on 

liikaa töitä sekä työkavereiden sijaistamisen ja perehdyttämisen silloinkin, kun 

sitä ei ole vaadittu työnantajan toimesta (Tambe & Shanker 2015, 69). 

 

Tunnollisuus sisältää ajatuksen minimitasovaatimuksen ylittävästä toiminnasta 

(Organ 1988). Tunnollisuus on tässä yhteydessä persoonatonta toimintaa, joka 

hyödyttää organisaatiota yleisesti (Laulainen 2010, 43). Käyttäytymisenä tunnol-

lisuus kuvautuu sääntöjen ja säädösten noudattamisena silloinkin, kun kukaan ei 

näe, omista työajoista joustamista omasta tahdosta sekä yleisellä tasolla vastuul-

lisuutta omassa työssä (Tambe & Shanker 2015, 69).  

 

Reiluuteen kuuluu negatiivisen toiminnan välttäminen. Negatiiviseksi toiminnaksi 

voidaan lukea esimerkiksi turha valittaminen ja mitättömien vääryyksien suuren-

teleminen (Laulainen 2010, 43). Reiluus tarkoittaa myös positiivisen asenteen 

säilyttämistä ja ylläpitämistä vaikeinakin hetkinä sekä tiettyjen ärsytystekijöiden 

sietämistä silloin, kun niille ei nimenomaisella hetkellä voi tehdä mitään (Tambe 

& Shanker 2015, 69). 

 

Huomaavaisuuteen sisältyy erilaiset ennakkovaroitukset ja muistutukset, jotka 

auttavat muita suoriutumaan. Huomaavaisuudella voidaan ehkäistä tai lieventää 

organisaation ongelmia (Laulainen 2010, 43). Käyttäytymisenä huomaavaisuus 

voi yksinkertaisimmillaan olla omien työjälkien siistimistä, jotta muilla työntekijöillä 

olisi helpompaa tehdä oma työnsä. Huomaavainen työntekijä pyrkii omalla käy-

töksellään ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita työkavereiden kanssa, jotta ti-

lanteet eivät eskaloituisi kriisitilanteiksi. Huomaavaisuus sisältää myös sen, että 

kannustaa ja motivoi työkavereitaan silloin, kun huomaa heillä olevan vaikeuksia 

motivoitua omaan työhönsä. (Tambe & Shanker 2015, 69-70.) 

 

Kansalaisuushyveellisyyttä voidaan kutsua myös vastuulliseksi osallistumiseksi 

organisaation poliittiseen elämään. Arkipäiväisiä muotoja tästä ovat esimerkiksi 
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tapaamisiin osallistuminen, sisäisten tiedotteiden lukeminen, asiallisilla fooru-

meilla ääneen puhuminen ja äänestäminen. (Laulainen 2010, 43.) Kansalaishy-

veellisyys kuvastaa henkilön samastumista osaksi laajempaa kokonaisuutta sa-

malla tavalla, kuin kansalaiset ovat oman maansa jäseniä (Podsakoff ym. 2000, 

525). Kansalaisuushyveellisyys kuvastaa lisäksi työntekijän sitoutumista organi-

saatioon. Kokiessaan syvää sitoutumista organisaatioon työntekijä osallistuu va-

paasta tahdostaan organisaation menestystä edesauttavaan toimintaan myös sil-

loin, kun tätä ei häneltä ole työn puolesta vaadittu (Tamber & Shanker 2015, 70). 

 

 

3.2 Alaistaidot ja sitoutuneisuus 
 
Organisaatiokansalaisuuden käsite on lähtöisin psykologiasta, ja se sisältää ku-

vauksen siitä, minkälainen käyttäytyminen on työntekijälle suotavaa, tai minkälai-

nen persoona työntekijällä olisi suotavaa olla (Organ 1988). Käsitteen suomen-

nos on saanut osakseen kritiikkiä sen vaikeaselkoisuuden vuoksi, ja suomen-

nokseksi on tarjottu muun muassa alaistaidon käsitettä. Alaistaidot kuvaavat kui-

tenkin organisaatiokansalaisuutta voimakkaammin työntekijän suhdetta johta-

jaan tai esimieheen, nostaen keskiöön kyvykkyydet ja taidot toimia toisen henki-

lön alaisena. (Laulainen 2010, 40; Rehnbäck & Keskinen 2005, 25.) Alaistaidot 

sisältävät myös sellaisia toimia, jotka lähestyvät vahvasti johtamista, kuten pe-

rehdyttämistä ja poissaolon jälkeen auttamista pääsemään uudelleen työhön 

kiinni tai rohkaisua aktiivisuuteen palavereissa. (Keskisen 2005.) 

 

Näkisin itse, että työntekijä sitoutuneisuus olisi lähempänä organisaatiokansalai-

suutta kuin alaistaidot. Sitoutuminen kuvastaa tapaa, jolla yksilö suhtautuu orga-

nisaatioonsa, sekä halukkuutta antaa oma panoksensa organisaatiolle (Keskinen 

2005). Sitoutumista on kuvattu yksilön merkityksellisyyden tunteeksi ja energi-

syydeksi. Muille sitoutuneisuus voi näkyä oma-aloitteellisuutena, mukautuvuu-

tena, yritteliäisyytenä sekä sitoutumisena organisaation tavoitteisiin. (Macey ym. 

2009.) Sitoutuminen voidaan määritellä myös psykologiseksi siteeksi, joka perus-

tuu mukautumiseen, samaistumiseen tai sisäistämiseen. Samaistuminen edellyt-

tää sitä, että työntekijä hyväksyy organisaation arvot, kunnioittaa niitä ja omaksuu 
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ne. Samaistuessaan työntekijä voi tuntea ylpeyttä kuulumisestaan kyseiseen or-

ganisaatioon. (Keskinen 2005.) Sitoutumisella on myös vahva positiivinen yhteys 

itseohjautuvuuteen sekä työsuoriutuvuuteen (Carter ym. 2018).  

 

Toisin kuin ”organisaatiokansalaisuus” käsitteen sisältämä määritelmä yli työroo-

lin menevästä käyttäytymisestä, sitoutuneisuus voi kohdentua joko työhön tai or-

ganisaatioon. Yleisesti ajatellaan länsimaisille työntekijöille olevan ominaista si-

toutumisen työhön, kun taas aasialaisten ajatellaan sitoutuvan erityisesti organi-

saatioon. Länsimainen individualismi näkyy kuitenkin meillä työn merkitykselli-

syyden ja sen tarjoamien mahdollisuuksien korostamisena. (Keskinen 2005, 27.) 

Tämä kahtiajakautuneisuus ilmaisee sen, että organisaatiokansalaisuus, alais-

taito ja sitoutuneisuus eivät ole synonyymeja keskenään, vaan sitoutuneisuus ku-

vastaa ensisijaisesti vastuullista asennoitumista työhön. Alaistaito on laajempi 

käsite sisältäen asenteen lisäksi esimerkiksi taidon yhteistyöhön ja taidon suorit-

taa perustehtävän edellyttämiä toimia riittävän laadukkaasti. (Keskinen 2005) Or-

ganisaatiokansalaisuus taas näyttäytyy näiden määritelmien valossa eräänlai-

sena yhdistelmänä molempia – vastuullisuutta ja sitoutuneisuutta, mutta myös 

taitona hoitaa oma työ laadukkaasti. 

 

 

3.3 Luottamuksen yhteys organisaatiokansalaisuuteen 
 
Singh ym. (2016) on tutkinut Intiassa organisaatiotason tekijöitä (koettu organi-

saation antama tuki, oikeudenmukaisuus ja oikea-aikainen viestintä), niiden vai-

kutusta organisaatioluottamukseen sekä yhteyttä organisaatiokansalaisuuskäyt-

täytymiseen. Tutkimuksen mukaan edellä mainitut tekijät lisäsivät kaikki osaltaan 

organisaatioluottamusta, joka taas oli positiivisesti yhteydessä kaikkiin organi-

saatiokansalaisuuskäyttäytymisen ulottuvuuksiin. Organisaatioluottamus toimi 

myös välittäjänä organisaatiotason tekijöiden ja organisaatiokansalaisuuskäyt-

täytymisen välillä. Huomioitavaa on se, että työntekijät kokivat organisaatioluot-

tamusta ainoastaan silloin, kun työntekijä oli antanut korkeat arvot myös koetulle 

organisaation tuelle, oikeudenmukaisuudelle sekä viestinnän ajantasaisuudelle. 
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Luottamuksen ja organisaatiokansalaisuuskäyttäytymisen välistä yhteyttä sai-

raanhoitajien työssä Turkissa ovat tutkineet Altuntas ja Baykal (2009). Tutkimuk-

sen mukaan sairaanhoitajilla oli keskimääräistä korkeampi luottamus heidän esi-

miehiinsä ja he luottivat enemmän esimiehiinsä ja työkavereihinsa kuin heidän 

instituutioonsa. Sairaanhoitajat, jotka luottivat esimiehiinsä, instituutioon ja työka-

vereihinsa osoittivat käytöksessään tunnollisuutta, huomaavaisuutta, kansalais-

hyveellisyyttä ja auttamista useammin kuin toiset. Altuntasin ja Baykalin mukaan 

tutkimustuloksia olisi tärkeää hyödyntää sellaisten prosessien kehittämisessä ja 

määrittämisessä, jotka ennustavat sitoutumista, tyytyväisyyttä, suoritusta sekä 

alhaista vaihtuvuutta. 

 

Colquitt ym. (2007) tutkivat luottamuksen vaikutusta kolmeen laajaan työn suori-

tuksen osa-alueeseen: tehtäväsuoriutumiseen, organisaatiokansalaisuuskäyt-

täytymiseen sekä haitalliseen käytökseen (sisältäen aikomuksen vaihtaa alaa). 

Tulokset osoittivat, että luottamus esimieheen oli positiivisesti yhteydessä suori-

tukseen ja organisaatiokansalaisuuskäyttäytymiseen, ja negatiivisesti yhtey-

dessä haitalliseen käytökseen, kuten aikomukseen lopettaa työt organisaatiossa. 

Myös Groverin ym. (2014) tutkimuksessa yhtenä tuloksena oli, että luottamus yri-

tykseen on välttämätön alaisten positiivisten tulosten kannalta, kuten heidän suo-

riutumisensa ja organisaatiokansalaisuutensa. Grover ym. tutkivat sitä, miten 

alaiset reagoivat esimiestensä ja johtajiensa aiheuttamaan luottamuksen rikkou-

tumiseen. 

 

Luottamuksen nähdään olevan välttämätön elementti yhteistyösuhteissa, kuten 

esimies-alaissuhteissa, sekä työkaverisuhteissa (Brower ym. 2009, 328-329). 

Brower ym. (2009) ovat tutkineet luottamusta vuorovaikutussuhteissa alaisen ja 

esimiehen välillä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luottamuksen vaiku-

tusta alaisen suoritukseen, organisaatiokansalaisuuskäyttäytymiseen sekä aiko-

muksiin lopettaa. Luottamusta tässä yhteydessä tarkasteltiin niin esimiehen kuin 

alaisen näkökulmasta, koska on tarpeen huomioida myös sen vaikutus käyttäy-

tymiseen ja muuhun, kun alainen kokee, että esimies luottaa tähän – ei pelkäs-

tään niin, että alainen luottaa esimieheensä. Tutkimuksen mukaan yksilölähtöistä 

organisaatiokansalaisuuskäyttäytymistä esiintyi, kun sekä esimiehen, että alai-

sen luottamus oli korkealla.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa pyritään selvittämään, mistä Esperin yksiköiden 

esimiesten organisaatioluottamus ja organisaatiokansalaisuus koostuvat sekä 

minkälainen yhteys organisaatioluottamuksella on organisaatiokansalaisuuskäyt-

täytymiseen sekä halukkuuteen vaihtaa työpaikkaa. Shockley-Zalabak ym. 

(2010) organisaatioluottamusteorian mukaan luottamus kostuu viidestä ulottu-

vuudesta: kyvykkyydestä, avoimuudesta, työntekijöiden huomioimisesta, sa-

maistumisesta ja luotettavuudesta. Organisaatiokansalaisuus taas koostuu aut-

tamisesta, tunnollisuudesta, kansalaishyveellisyydestä, huomaavaisuudesta ja 

reiluudesta (Podsakoff ym. 1990). Halusin selvittää, minkälaiset luottamuksen ja 

organisaatiokansalaisuuden ulottuvuudet nousevat Esperin yksiköiden esimies-

ten vastauksista, sekä millä tasolla käytännössä organisaatioluottamus ja -kan-

salaisuus ovat. Tämän pohjalta muodostui ensimmäinen tutkimuskysymys: 

 

TK1: Mistä ulottuvuuksista Esperin yksikönpäälliköiden organisaatioluottamus ja 

organisaatiokansalaisuus koostuvat, ja millä tasolla organisaatioluottamus ja or-

ganisaatiokansalaisuus ovat? 

 

Useissa tutkimuksissa on todettu organisaatioluottamuksen olevan yhteydessä 

organisaatiokansalaisuuskäyttäytymiseen (mm. Wong 2003, Singh 2016, Ng 

2015, Altuntas & Baykal 2009). Olettamuksena on siis, että myös tässä tapauk-

sessa organisaatioluottamus korreloi organisaatiokansalaisuuskäyttäytymisen 

kanssa. Tämän pohjalta muodostui toinen tutkimuskysymys:  

 

TK2: Miten tämän hetkinen yksikönpäälliköiden luottamus on yhteydessä heidän 

organisaatiokansalaisuuskäyttäytymiseen? 

 

Organisaatiokyynisyyttä nähdään muodostuvan silloin, kun työntekijöillä ei ole 

luottamusta organisaatioon ja sitoutuminen on alhaista (Keskinen 2005). Halusin 

selvittää, näkyykö luottamuksen tasossa eroja niiden välillä, jotka ovat harkinneet 

työpaikan vaihtoa, ja niiden, jotka eivät ole. Tämän pohjalta muodostui kolmas 

tutkimuskysymys: 
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TK3: Minkälaisia eroja löytyy ryhmien välillä organisaatioluottamuksessa, kun 

ryhmittelevänä muuttujana on halukkuus vaihtaa työpaikkaa? 

 
 
 
5 Tutkimuksen toteutus 

 
 

Perusryhmänä tässä tutkielmassa ovat yrityksen yksiköiden esimiehet, eli yksi-

könpäälliköt (N=206). Heidän toimenkuvaansa kuuluu yksiköiden toiminnasta 

vastaaminen kokonaisuudessaan yrityksen linjausten mukaisesti. Yksikönpäälli-

köt huolehtivat muun muassa oman yksikkönsä henkilöstön johtamisesta, laa-

dusta, resursoinnista, päivittäisen työn organisoinnista ja sidosryhmäyhteis-

työstä. Osa yksikönpäälliköistä osallistuu myös hoivatyöhön oman hallinnollisen 

työnsä ohella. Yksikönpäälliköiden omana esimiehenä toimii aluepäällikkö, johon 

myös viitataan myöhemmin tutkimuksessa. Aluepäälliköillä on yksikönpäälliköitä 

alaisuudessaan noin 15-20. Yksikönpäällikön rooli on Esperin kannalta hyvin kes-

keinen ja tämän vuoksi yksikönpäälliköt valikoituivat kohderyhmäksi. Luottamuk-

sen rakentamisessa kautta linjan yksikönpäälliköillä on tärkeä rooli omien alais-

ten luottamuksen synnyttämisessä, mutta tämä vaatii sen, että yksikönpäälliköt 

voivat itse luottaa organisaatioon.  

 

5.1 Aineiston keruu 
 
Tämän tutkielman aineiston keruu ajoittui keväälle 2019, jolloin hoiva-alan kriisi 

oli pahimmillaan. Aineisto kerättiin tarkoituksella kriisin keskellä, jotta kriisin vai-

kutukset mahdollisesti näkyisivät vastauksissa. Kriisi ei kaikissa yksiköissä näyt-

täytynyt samanlaisena, vaan tässä oli alueellisia eroja sen suhteen, miten media 

uutisoi ja otti yhteyttä yksiköihin. Kriisin vaikutukset olivat kuitenkin valtakunnalli-

set riippumatta siitä, näkyikö kriisi tai mediahuomio omassa yksikössä konkreet-

tisesti. Väsymys ja epävarmuus olivat varmasti yhteisesti jaettavia tuntemuksia 

jokaisella yksikön esimiehellä kevään 2019 aikana. Väsymys ja korkea kuormitus 

myös sen vuoksi, että erilaisia isoja kehitystoimenpiteitä nopeutettiin, ja tämä vai-

kutti suoraan jokaisen yksikön esimiehen arkeen. 
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Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka koostui kolmesta tausta-

muuttujasta, kahdesta mittarista sekä yhdestä kysymyksestä koskien organisaa-

tiokyynisyyttä (kts. Liite 1). Taustamuuttujat koostuivat ikää, palvelusvuosia sekä 

koulutusta koskevista kysymyksistä. Mittareista toinen mittasi organisaatioluotta-

musta ja toinen organisaatiokansalaisuutta. Väittämien kohdalla käytin 7-asteista 

Likert asteikkoa. Vastausvaihtoehdot olivat ”täysin eri mieltä, eri mieltä, jokseen-

kin eri mieltä, ei eri eikä samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, samaa mieltä, 

täysin samaa mieltä”. Taustamuuttujista ikä ja koulutus olivat avoimia kysymyk-

siä, ja palvelusvuodet oli jaettu kuuteen eri luokkaan.  Sähköinen kysely lähetet-

tiin yrityksen 206 yksikönpäälliköille, joista kyselyyn vastasi kahden viikon aikana 

113 henkilöä (N=113), joka vastaa noin 55% perusjoukosta. Vastausaikana yksi-

könpäälliköille lähti kolme muistutusta vastaamisesta. Vastausten kato on näin 

ollen 45%. Näin pienessä perusjoukossa voidaan kuitenkin ajatella, että otos on 

vastausprosentiltaan edustava ja vastaukset ovat yleistettävissä koko perusjouk-

koon.  

 

Vastaajien keski-ikä oli 46 vuotta ikähaarukan ollessa 25-62. Yleisimmät koulu-

tustaustat olivat sairaanhoitaja (AMK) sekä sosionomi (AMK). Näiden lisäksi mai-

nittuja koulutustaustoja olivat muun muassa terveydenhoitaja (AMK), sairaanhoi-

taja (YAMK), sosionomi (YAMK), Terveystieteiden maisteri sekä opistotasoinen 

sairaanhoitaja. Yrityksessä oli työskennellyt 1-2 v. 36% vastaajista, 0-11kk 29%, 

3-5 v. 19%, 6-10 v. 11%, 11-19 v. 4% ja yli 20 vuotta 1% vastaajista.  

 

5.2 Mittarit 
 
Organisaatioluottamusta mitattiin Shockley-Zalabak ym. (2010) kyselyyn, OTI 

(engl. organizational trust inventory), perustuvalla kyselyllä (kts. liite 1). Kysely 

sisältää 5 luottamuksen ulottuvuutta, jotka jakaantuvat edelleen seuraavasti: ky-

vykkyys (4 väittämää, esim. ”olen tyytyväinen Esperin yleiseen kykyyn hoitaa 

ydintehtävänsä hoiva- ja hoitopalveluiden tuottamisessa”), avoimuus (9 väittä-

mää, esim. ”voin kertoa omalle esimiehelleni työssä esiintyvistä epäkohdista”), 

työntekijöiden huomioiminen (7 väittämää, esim.  ”oma esimieheni kuuntelee mi-
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nua”), luotettavuus (5 väittämää, esim. ”oma esimieheni tekee sen, mitä on lu-

vannut tehdä”) sekä samaistuminen (3 väittämää, esim. ”minun arvoni kohtaavat 

Esperin arvojen kanssa”). Samaistumisen ulottuvuutta muokattiin tähän konteks-

tiin sopivammaksi. Kyselyä ei löytynyt suomennettuna, joten on mahdollista, että 

jotkin merkitykset ovat suomeksi erilaisia kuin alkuperäisellä kielellä (englanti).  

 

Organisaatiokansalaisuutta mitattiin Podsakoff ym. (1990) kyselyyn perustuvalla 

kyselyllä, missä organisaatiokansalaisuus nähdään koostuvan viidestä ulottuvuu-

desta. Ulottuvuudet jakautuivat seuraavasti: tunnollisuus (5 väittämää, esim. 

”noudatan Esperin sääntöjä silloinkin, kun kukaan ei näe), reiluus (4 väittämää, 

esim. ”suurentelen välillä työhöni liittyviä asioita”), kansalaishyveellisyys (4 väit-

tämää, esim. ”pidän itseni aktiivisesti ajan tasalla siitä, mitä muutoksia yrityk-

sessä tapahtuu), huomaavaisuus (5 väittämää, esim. ”kannustan työkavereitani 

silloin, kun huomaan heillä olevan vaikeuksia motivoitua työhön) ja auttaminen (5 

väittämää, esim. ”sijaistan mielelläni kollegoitani”). Kysely käännettiin englannista 

suomeksi, ja väittämien sisältöä muokattiin tätä yrityskontekstia paremmin vas-

taavaksi.  

 

Kysyin lisäksi, onko vastaaja harkinnut työpaikan vaihtoa viimeisen kuukauden 

aikana vastaushetkestä. Aikomus vaihtaa työpaikkaa liittyy organisaatiokyynisyy-

teen. Vastausvaihtoehtoine olivat kyllä tai ei.  
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6 Tutkimustulokset  
 
 
Ensimmäinen tutkimuskysymykseni koski organisaatioluottamuksen ja -kansalai-

suuden taustalla vaikuttavia faktoreita, eli minkälaisia ulottuvuuksia faktorianalyy-

sin avulla löytyy. Faktorianalyysi kuuluu parametrisiin menetelmiin, eli siinä käy-

tetään havaintojoukosta laskettuja tunnuslukuja, kuten keskihajontaa ja keskiar-

voa. Faktori voidaan käsittää eräänlaisena muuttujien yhteyksien taustalla ole-

vana taustarakenteena, jonka avulla voidaan tutkia, muodostavatko annetut vas-

taukset yhteisen faktorin, joka sitten voidaan tulkita konservatiivisuusfaktoriksi. 

Tuloksena voi myös olla useita faktoreita, jotka kuvastavat konservatiivisuuden 

eri ulottuvuuksia. (Jokivuori ym. 2007; KvantiMOTVa 2004)  

 

Teorian näkökulmasta olisi ollut luontevaa hyödyntää konfirmatorista faktoriana-

lyysia, koska sekä organisaatioluottamuksen, että organisaatiokansalaisuuden 

kyselyt pohjautuivat teorioihin, joissa oli jo määritelty valmiit ulottuvuudet. Halusin 

kuitenkin nähdä, mitä aineistosta löytyy, ja toisaalta hyödyntämäni mittarit olivat 

suomennoksia, eivätkä näin ollen standardoituja kyselyitä. Tämän vuoksi käytin 

eksploratiivista faktorianalyysia etsiessäni aineistosta havaintoyksiköiden vaihte-

lua selittäviä faktoreita.  

 

Faktorianalyysin tulkinta tapahtuu siten, että faktorit tulee nimetä tutkimalla, mitkä 

valituista alkuperäisistä muuttujista korreloivat vahvimmin kyseisen faktorin 

kanssa. Tätä korrelaatiota kutsutaan faktorin lataumaksi. Tarkastelemalla fakto-

rin lataumia voidaan valita faktorin ja tutkimuksen kannalta olennaisimmat muut-

tujat, mitkä ”lataavat” faktorille eniten. (Karjaluoto 2007.)  

 

6.1 Organisaatioluottamuksen faktorit 
 
Sekä Kaiserin testi, jonka arvo (KMO = ,907) oli suurempi kuin 0,6, että Barlettin 

testi (p < ,001) osoittivat, että korrelaatiomatriisi on sovelias faktorianalyysiin. 

Kommunaliteetti mittaa sitä, kuinka hyvin yksittäisen muuttujan vaihtelua pysty-

tään kuvaamaan faktorin avulla (Nummenmaa, 2004). Vaikka väittämien ”minun 
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arvoni kohtaavat kollegoideni arvojen kanssa” (,235) sekä ”olen tyytyväinen Es-

perinn työntekijöiden osaamiseen” (,374) kommunaliteetit viittasivat siihen, ettei 

väittämien vaihtelua voida faktoriratkaisun avulla selittää, jätin väittämät silti 

osaksi aineistoa, koska molemmat väittämät latautuivat selkeästi faktoreille 

(>.400). Faktorianalyysille tehtiin vinorotaatio (Oblimin), koska oletuksena oli, että 

organisaatioluottamuksen faktorit myös korreloivat jonkin verran keskenään. 

 

Faktorianalyysi osoitti ennen rotaatiota, että luottamuksen taustalla olisi vain 2 

merkittävää faktoria. Teoriassa esiintyi kuitenkin 5 organisaatioluottamuksen 

taustalla olevaa ulottuvuutta, joten päätin vinorotaation jälkeen sisällyttää analyy-

siin 5 faktoria kahden sijasta. Faktorit (Taulukko 2.) nimesin seuraavasti: johto-

ryhmän käyttäytyminen, oman esimiehen käyttäytyminen, yrityksen kyvykkyys, 

yrityksen avoimuus ja oman esimiehen vuorovaikutus. Ulottuvuudet nimettiin sen 

perusteella, mitä ulottuvuuksien sisältämät väittämät kuvasivat. Ennen vinorotaa-

tiota vahvin aineiston vaihtelua selittävä ulottuvuus oli ”johtoryhmän käyttäytymi-

nen”, jonka ominaisarvo oli >13. Toiseksi merkittävin faktori oli ”oman esimiehen 

käyttäytyminen”, joka sai ominaisarvoksi 3,8.  

 

Alla olevassa taulukossa on esitelty viisi organisaatioluottamuksen faktoria, sekä 

yksittäisten väittämien saamat korrelaatioarvot. Käytännössä korrelaatioarvot tar-

koittavat tässä yhteydessä sitä, kuinka vahvasti kyseinen väittämä korreloi itse 

faktorin kanssa. Esimerkiksi väittämä ”johtoryhmä pyrkii aidosti kommunikoimaan 

työntekijöiden kanssa” on vahvasti yhteydessä faktoriin ”johtoryhmän käyttäyty-

minen” saaden arvon .812. Kommunaliteetit (h²) mittaavat sitä, kuinka hyvin yk-

sittäisen muuttujan vaihtelua pystytään kuvaamaan faktorin avulla (Nummen-

maa, 2004). Mikäli arvo on >.400, katsotaan kommunaliteetti riittäväksi.  
 

Taulukko 1 Organisaatioluottamuksen faktorirakenne 
 

 fakt1 fakt2 fakt3 fakt4 fakt5 (h²) 

Johtoryhmän käyttäytyminen 
Johtoryhmä pyrkii aidosti kommunikoimaan työntekijöiden 
kanssa. 
Olen tyytyväinen Esperin kyvykkyyteen saavuttaa tavoitteensa. 
Johtoryhmä kuuntelee työntekijöiden huolia. 
Johtoryhmä pitää työntekijöille tekemänsä lupaukset. 
Saan riittävästi tietoa siitä, miten esille tuomani työhön liittyvät 
epäkohdat käsitellään. 

 
.812 
 
.564 
.960 
.810 
.416 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
.406 
 
.705 
.883 
.742 
.608 
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Johtoryhmä on kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista. 
Saan riittävästi tietoa Esperin pitkän aikavälin strategisista lin-
jauksista. 
Koen, että Esperissä tehdään päätöksiä yrityksen arvojen poh-
jalta. 
 
Oman esimiehen käyttäytyminen 
Esimieheni tekee sen, mitä on luvannut tehdä. 
Esimieheni kuuntelee minua. 
Esimieheni käyttäytyy johdonmukaisesti päivittäin. 
Esimieheni on luottamuksen arvoinen. 
Esimieheni pitää lupauksensa omille alaisilleen. 
Esimieheni toimii sovitun mukaisesti. 
Esimieheni pyrkii aidosti kommunikoimaan omien alaistensa 
kanssa. 
 
Yrityksen kyvykkyys 
Olen tyytyväinen Esperin kykyyn hoitaa ydintehtävänsä hoiva- ja 
hoitopalveluiden tuottamisessa. 
Minun arvoni kohtaavat kollegoideni arvojen kanssa. 
Olen tyytyväinen Esperin tarjoaminen palveluiden laadukkuu-
teen. 
Minulla on mahdollisuus vaikuttaa omaa työtäni koskeviin pää-
töksiin. 
Minun arvoni kohtaavat Esperin arvojen kanssa. 
 
Yrityksen avoimuus 
Saan riittävästi palautetta siitä, miten hoidan työni.  
Saan riittävästi tietoa siitä, miten työtäni arvioidaan. 
Olen tyytyväinen Esperin työntekijöiden osaamiseen. 
Esimieheni on kiinnostunut omasta henkilökohtaisesta hyvin-
voinnistani.  
Saan riittävästi tietoa siitä, miten työhöni vaikuttavia päätöksiä 
tehdään. 
 
Oman esimiehen vuorovaikutus 
Voin kertoa esimiehelleni työssä esiintyvistä epäkohdista. 
Voin olla eri mieltä esimieheni kanssa. 
Esimieheni puhuu alaisilleen arvostavasti. 

.910 

.469 
 
.648 

 
 
 
 
 
 
 
.903 
.632 
.735 
.680 
.751 
.801 
.533 
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.429 
.696 
 
.631 
 
.415 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.715 
.558 
.533 
.713 
 
.411 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.454 
.542 
.426 

.853 

.498 
 
.589 
 
 
 
.791 
.706 
.796 
.767 
.824 
.818 
.659 
 
 
 
.665 
 
.235 
.768 
 
.554 
 
.537 
 
 
.688 
.726 
.374 
.768 
 
.719 
 
 
 
.406 
.588 
.789 

Ominaisarvot (Eigenvalues) 9,193 8,416 7,145 8,196 2,782 18,462 

 
 
6.2 Organisaatiokansalaisuuden faktorit 
 
Organisaatiokansalaisuutta tarkasteltaessa eksploratiivisen faktorianalyysin mu-

kaan merkittäviä ulottuvuuksia (ominaisarvo >1,0) löytyi yhteensä 7. Analyysin 

kannalta seitsemän ulottuvuuden käsitteleminen ei olisi tarkoituksenmukaista, jo-

ten muutin faktorianalyysia pakottamalla 5 ulottuvuutta, kuten teoriassa on. Pois-

tin yhden väittämän sen kommunaliteetin ollessa .133 (”yritän välttää ongelmati-

lanteita työkavereideni kanssa”). Tämän jälkeen organisaatiokansalaisuutta mit-

taavien väittämien KMO oli .776 ja Barlett’n testin p-arvo < .001. 
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Nimesin aineistosta löytyneet 5 faktoria teorian pohjalta seuraavasti: kansalais-

hyveellisyys, tunnollisuus, auttaminen, positiivinen asenne ja reiluus. Viides ulot-

tuvuus, ”reiluus”, sisälsi vain kaksi väittämää, mutta päätin pitää ne erillisenä ulot-

tuvuutena sen sisältämien väittämien yhdenmukaisuuden vuoksi.  

 
 
Taulukko 2 Organisaatiokansalaisuuden faktorirakenne 
 

 fakt1 fakt2 fakt3 fakt4 fakt5 (h²) 

Kansalaishyveellisyys 
Pidän itseni ajan tasalla siitä, mitä muutoksia yrityksessä tapah-
tuu.  
Osallistun kokouksiin, jotka eivät ole itselleni pakollisia, mutta 
joita pidän tärkeinä.  
Osallistun yrityksen imagoa edesauttavaan toimintaa, vaikka sitä 
ei minulta vaadittaisi. 
Tutustun aktiivisesti yritystä koskeviin tiedotteisiin ja muistioihin 
pysyäkseni ajan tasalla siitä, mitä yrityksessä tapahtuu.  
Noudatan yrityksen sääntöjä silloinkin, kun kukaan ei näe. 
 
Tunnollisuus 
Annan riittävän työpanoksen vastineeksi saamastani palkasta. 
Huomioin omien tekojeni vaikutuksen työkavereihini. 
Toimin sovittelijana, kun työyhteisössäni ilmenee ongelmatilan-
teita. 
Olen tietoinen siitä, miten oma käytökseni vaikuttaa muiden työn-
tekoon.  
Olen tunnollisempi, kuin mitä minun tarvitsisi olla. 
Olen hyvin sitoutunut työntekijä.  
 
Auttaminen 
Autan mielelläni niitä, joilla on liikaa töitä. 
Olen aina valmis tarjoamaan apuani, jos joku sitä tarvitsee. 
Kannustan työkavereitani silloin, kun huomaan heillä olevan vai-
keuksia motivoitua työhön.  
Autan mielelläni työkavereitani, kun heillä on työhön liittyviä on-
gelmia.  
 
Positiivinen asenne 
Sijaistan mielelläni kollegoitani. 
Kiinnitän työssäni enemmän huomiota hyviin asioihin epäkohtien 
sijaan.  
Joustan tarvittaessa työajoistani vapaasta tahdostani, enkä siksi, 
että se olisi välttämätöntä työtehtävieni loppuun hoitamisen kan-
nalta. 
Onnistun aina ylläpitämään positiivisen asenteen työtäni koh-
taan. 
 
Reiluus 
Valitan usein työhön liittyvistä asioista. 
Suurentelen työhön liittyviä asioita. 
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.696 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.725 
.743 

 
,657 
 
,362 
 
,576 
 
,746 
 
,521 
 
 
,332 
,550 
,586 
 
,630 
 
,484 
,429 
 
 
,638 
,637 
,676 
 
,742 
 
 
 
,554 
,627 
 
,584 
 
 
,752 
 
 
 
,701 
,613 

Ominaisarvot (Eigenvalues) 4,206 3,234 4,039 3,016 2,531 12,397 
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6.3 Summamuuttujat 
 
Summamuuttuja tarkoittaa muuttujaa, jonka arvot on saatu laskemalla yhteen 

useiden erillisten muuttujien arvot. Summamuuttujan muodostaminen on tarkoi-

tuksenmukaista, kun esimerkiksi asennetta mittaavia väittämiä on useita, ja ai-

neistoa halutaan tiivistä. (KvantiMOTV 2009.) 

 

Summamuuttujat luotiin faktorianalyysissa esille tulleiden faktorien pohjalta. En-

nen summamuuttujien muodostusta testasin summamuuttujien reliabiliteettia, eli 

miten hyvin väittämät mittasivat kyseistä ulottuvuutta. Mittaria pidetään reliaabe-

lina silloin, kun Cronbachin alfa on >,60. Organisaatioluottamuksen summamuut-

tujien kaikki Cronbachin alfat olivat >,700 (Taulukko 5.) eli niitä voidaan pitää riit-

tävän reliaabeleina ryhmätason tarkasteluihin. Näin ollen säilytin summamuuttu-

jissa faktorianalyysin perusteella faktorille latautuneet osiot. Laskin lisäksi sum-

mamuuttujien keskiarvot (Taulukko 6. ja 7.), jotta eri faktoreiden vertailu olisi mie-

lekkäämpää. 

 

Taulukko 3 Organisaatioluottamuksen summamuuttujien reliabiliteetti 
 
Keskiarvosummamuuttuja Cronbachin a Tehdyt muutokset 

Johtoryhmän käyttäytyminen,  

7 väittämää 

.917 ei muutoksia 

Oman esimiehen käyttäytyminen,  
7 väittämää 

.951 ei muutoksia 

Kyvykkyys, 5 väittämää .826 ei muutoksia 

Avoimuus, 5 väittämää .867 ei muutoksia 

Oma esimiehen vuorovaikutus,  

3 väittämää 

.786 ei muutoksia 

 

Organisaatiokansalaisuuden 3 summamuuttujaa saivat Cronbachin alfan >,700, 

ja kaksi <,600 (Taulukko 6.). Kolmea summamuuttujista (kansalaishyveellisyys, 

tunnollisuus ja auttaminen) voidaan siis pitää erittäin reliaabeleina. Positiivinen 

asenne ja reiluus -ulottuvuuksia voidaan pitää kohtalaisen reliaabeleina. Positii-

vinen asenne -ulottuvuudesta poistettiin väittämä ”sijaistan mielelläni kollegoi-

tani”, jonka jälkeen Cronbachin alfa oli ,639.  
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Taulukko 4 Organisaatiokansalaisuuden summamuuttujien reliabiliteetti 
 
Summamuuttuja Cronbachin a Tehdyt muutokset 

Kansalaishyveellisyys, 5 väittämää .766 ei muutoksia 

Tunnollisuus, 6 väittämää .732 ei muutoksia 

Auttaminen, 4 väittämää .822 ei muutoksia 

Positiivinen asenne, 3 väittämää .590 à .639 poistettu ”sijaistan  

mielelläni kollegoitani” 

Reiluus, 2 väittämää .545 ei muutoksia 

 
 

Keskiarvosummamuuttujien tunnusluvut 
 
Organisaatioluottamusta kuvaavien summamuuttujien tunnuslukujen (Taulukko 

6.) mukaan faktori, joka kuvaa johtoryhmän käyttäytymistä sai alhaisimman kes-

kiarvon (3,83), kun taas oman esimiehen vuorovaikutus sai korkeimman (5,90). 

Vastausasteikolla 1-7 johtoryhmän käyttäytymistä kuvaava faktori on siis huomat-

tavasti alempi, kuin muiden faktoreiden.  

 

Taulukko 5 Organisaatioluottamus -summamuuttujien tunnusluvut 
 Johtoryhmän 

käyttäytymi-
nen 

Esimiehen 
käyttäytymi-
nen 

Kyvyk-
kyys 

Avoimuus Esimiehen 
vuorovaikutus 

N 113 113 112 113 113 
Keskiarvo 3,83 5,20 4,98 4,18 5,90 
Mediaani 4,00 5,29 5,00 4,20 6,00 
Keskihajonta 1,288 1,293 ,958 1,245 1,013 

Vastausasteikko 1-7  

 
Organisaatiokansalaisuutta kuvaavien summamuuttujien tunnuslukujen (Tau-

lukko 8.) mukaan tunnollisuus (6,32) sekä auttaminen (6,19) saivat korkeimman 

keskiarvon, kun taas reiluutta kuvaava faktori alhaisimman (5,21). Kokonaisuu-

dessaan kaikki ulottuvuudet saivat asteikolla 1-7 melko korkean keskiarvon osoit-

taen, että yksikönpäälliköt harjoittavat paljon positiivista organisaatiokansalai-

suuskäyttäytymistä.  
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Taulukko 6 Organisaatiokansalaisuus -summamuuttujien tunnusluvut 
 
 Kansalais- 

hyveellisyys 
Tunnollisuus  Auttaminen Positiivisuus Reiluus 

N 113 113 113 113 113 
Keskiarvo 5,61 6,32 6,19 5,30 5,21 
Mediaani 5,80 6,33 6,25 5,33 5,50 
Keskihajonta ,932 ,552 ,703 1,081 1,189 

Vastausasteikko 1-7  
 

 

6.3 Korrelaatio 
 
Tämän pro gradu -tutkielman pääasiallisena tarkoituksena oli tarkastella organi-

saatioluottamuksen ja organisaatiokansalaisuuden välistä yhteyttä. Muuttujien 

välisiä yhteyksiä tarkastellaan usein Pearsonin korrelaatiokertoimella, joka osoit-

taa lineaarisen riippuvuuden suuruutta ja vaatii vähintään välimatka-asteikolliset 

muuttujat. Korrelaatiokertoimessa kertoimet on skaalattu niin, että ne saavat ar-

von aina -1:n ja 1:n välillä. Arvon etumerkki osoittaa muuttujien välisen riippuvuu-

den suunnan. (Vilkka 2014) 

 

Korrelaatiokertoimen (Taulukko 8.) mukaan vastaajat, joiden organisaatioluotta-

mus on kauttaaltaan korkea (luottamus johtoryhmään, esimieheen, yrityksen ky-

vykkyyteen, avoimuuteen ja esimiehen vuorovaikutukseen) harjoittavat myös 

kansalaishyveellisyyttä muita enemmän. Lisäksi vastaajat, jotka luottavat omaan 

esimieheen, yrityksen kyvykkyyteen ja avoimuuteen sekä antoivat oman esimie-

hen vuorovaikutukselle korkeat arvot auttavat kollegoitaan muita enemmän. 

Myös luottamus johtoryhmään, yrityksen kyvykkyyteen ja avoimuuteen näkyy po-

sitiivisempana asenteena.  

 

Vahvimmat tilastolliset riippuvuudet löytyivät positiivisuuden ja avoimuuden välillä 

(,458), kansalaishyveellisyyden ja kyvykkyyden välillä (,423) ja kansalaishyveel-

lisyyden ja avoimuuden välillä (,422). Organisaatiokansalaisuudesta reiluuden 

ulottuvuus ei näyttäisi olevan missään yhteydessä organisaatioluottamukseen.  
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Taulukko 7 Summamuuttujien välinen korrelaatio 

6.4 Ryhmien väliset erot organisaatioluottamuksessa 
 
Viimeinen tutkimuskysymys koski sitä, minkälaisia eroja löytyy ryhmien välillä or-

ganisaatioluottamuksessa silloin, kun ryhmittelevänä muuttujana on organisaa-

tiokyynisyys, eli väittämä ”olen harkinnut työpaikan vaihtoa viimeisen kuukauden 

aikana”. Ryhmien välisi eroja tutkin t-testin avulla, joka sopii ryhmien väliseen 

tarkasteluun silloin, kun verrattavia luokkia on vain kaksi. Organisaatiokyynisyyttä 

mitattiin yhdellä kysymyksellä koskien aikomusta vaihtaa alaa. Vastaajista 55,8% 

ei ollut harkinnut työpaikan vaihtoa vastaushetkellä viimeisen kuukauden aikana, 

kun taas 44,2% vastaajista oli. 

 

Työntekijät, jotka vastasivat harkinneensa vastaushetkellä työpaikan vaihtoa vii-

meisen kuukauden aikana, antoivat alhaisemmat arvot myös esimiehen ja johto-

ryhmän käyttäytymiselle, sekä yrityksen kyvykkyydelle hoitaa ydintehtäväänsä 

hoiva- ja hoitopalveluiden tuottamisessa. Lisäksi organisaatiokyynisyyttä kokevat 

työntekijät kokivat yrityksen avoimuuden vähäisemmäksi, kuin ne työntekijät, 

jotka eivät olleet harkinneet työpaikan vaihtoa viimeisen kuukauden aikana. Esi-

miehen vuorovaikutuksella ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa siinä, oliko vas-

taaja harkinnut työpaikan vaihtoa vai ei.  

  Johtoryhmän 
käyttäytyminen 

Esimiehen 
käyttäytymi-
nen 

Kyvyk-
kyys 

Avoi-
muus 

Esimiehen  
vuorovaikutus 

Kansalais- 
hyveellisyys 

Pearson  ,392** ,300** ,423** ,422** ,418** 
Sig.  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

Tunnollisuus Pearson  ,062 ,186* ,169 ,296** ,290** 
Sig.  ,514 ,048 ,074 ,001 ,002 

Auttaminen Pearson  ,211* ,339** ,368** ,321** ,339** 
Sig.  ,025 ,000 ,000 ,001 ,000 

Positiivisuus Pearson  ,317** ,225* ,458** ,387** ,249** 
Sig.  ,001 ,017 ,000 ,000 ,008 

Reiluus Pearson  ,087 ,053 ,145 ,134 ,117 
Sig.  ,358 ,574 ,128 ,156 ,217 

**. Korrelaatio on merkitsevä 0.01 tasolla (2-tailed). 
*. Korrelaatio on merkitsevä 0.05 tasolla (2-tailed). 
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Taulukko 8 Ryhmien väliset erot 
 

Muuttuja On harkinnut työpaikan 

vaihtoa viimeisen kuukau-

den aikana N=50 

Ei ole harkinnut työpaikan 

vaihtoa viimeisen kuukau-

den aikana N=63 

ka kh ka kh t p df 

Johtoryhmän  

käyttäytyminen 

3,35 1,19 4,22 1,23 -3,81 <,001 111 

Oman esimiehen käyttäyty-

minen 
4,85 1,33 5,48 1,19 -2,60 <,05 110 

Yrityksen kyvykkyys 4,62 0,97 5,26 0,85 -3,77 <,001 111 

Yrityksen avoimuus 3,71 1,24 4,55 1,12 -3,77 <,001 111 
Oman esimiehen  

vuorovaikutus 

5,74 1,10 6,03 0,92 -1,53 <,05 111 

Tummennettu tilastollisesti merkittävät erot (p= <,05) 
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7 Pohdinta 
 
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa pyrittiin selvittämään, minkälainen yhteys organi-

saatioluottamuksella ja organisaatiokansalaisuuskäyttäytymisellä on sosiaali- ja 

terveysalan yrityksessä, joka on vastikään käynyt läpi kriisin. Kriisillä tarkoitetaan 

tässä yhteydessä ajanjaksoa, jolloin yritys oli usean kuukauden ajan laajan me-

diahuomion kohteena ja viranomaistahot vaativat yritystä ryhtymään mittaviin toi-

menpiteisiin tiiviin valvonnan alla. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää minkälai-

sia organisaatioluottamuksen ja organisaatiokansalaisuuden ulottuvuuksia esiin-

tyy tässä kontekstissa, eroavatko ne teoriassa tunnistetuista ulottuvuuksista sekä 

millä tasolla ne ovat summamuuttujien keskiarvojen perusteella. Lisäksi tutkiel-

massa selvitettiin, ovatko nämä kyseiset ulottuvuudet yhteydessä toisiinsa. Lo-

puksi halusin vielä selvittää, miten harkinta työpaikan vaihdosta näkyy organisaa-

tioluottamuksessa. 

 

7.1 Yksikönpäälliköiden organisaatioluottamus 
 
Tutkielmassa tehdyn eksploratiivisen faktorianalyysin pohjalta tunnistetut ulottu-

vuudet erosivat osittain teoriassa esitellyistä ulottuvuuksista. Teorian mukaan or-

ganisaatioluottamus muodostuu kyvykkyydestä, samaistumisesta, työntekijöiden 

huomioimisesta, luotettavuudesta sekä avoimuudesta ja rehellisyydestä (Shock-

ley-Zalabak ym. 2010). Tässä kontekstissa luottamukseen kuitenkin vaikuttivat 

johtoryhmän käyttäytyminen, oman esimiehen käyttäytyminen, oman esimiehen 

vuorovaikutus sekä yrityksen kyvykkyys ja avoimuus. Teoriasta poiketen esimies-

ten vastausten mukaan luottamuksen syntymisen kulmakivinä näyttäytyivät voi-

makkaimmin yrityksen johtoryhmä sekä oma esimies. Lisäksi löytyi yrityksen ky-

vykkyyttä suoriutua perustehtävästään sekä avointa yrityskulttuuria kuvaavat 

ulottuvuudet.  

 

Johtoryhmän käyttäytymistä kuvaavaan ulottuvuuteen sisältyi se, että johtoryhmä 

kuuntelee työntekijöiden huolia, välittää työntekijöiden hyvinvoinnista ja pitää lu-

pauksensa. Samaan ulottuvuuteen lukeutui myös se, että työntekijät ovat tietoisia 
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pitkän aikavälin strategisista linjauksista ja kokevat, että päätöksiä tehdään yri-

tyksen arvojen pohjalta. Johtoryhmän käyttäytymistä kuvaava ulottuvuus korostui 

organisaatioluottamuksen ulottuvuuksista tärkeimpänä selittävänä tekijänä. Tä-

män pohjalta voisi ajatella, että kyseisen yrityksen yksiköiden esimiesten näkö-

kulmasta johtoryhmän toiminnalla on hyvin suuri painoarvo sen suhteen, miten 

heidän luottamuksensa organisaatiota kohtaan rakentuu.   

 

Toisena merkittävänä organisaatioluottamuksen ulottuvuutena korostui oman 

esimiehen, eli aluepäällikön käyttäytyminen. Ulottuvuuteen sisältyi väittämät siitä, 

että oma esimies pitää lupauksensa, välittää alaisten hyvinvoinnista, toimii sovi-

tun mukaisesti ja toimii johdonmukaisesti. Tämän perusteella organisaatioluotta-

muksen pohjana on myös vahvasti se, että yksiköiden esimiehet kokevat voi-

vansa luottaa oman esimiehensä sanaan ja siihen, että oma esimies toimii joh-

donmukaisesti. Aluepäälliköt vaikuttavat siis luottamuksen rakentumiseen niin 

päivittäisen käyttäytymisen, kuin vuorovaikutuksen perusteella. Yksikön esimie-

hen tulee voida olla eri mieltä oman esimiehen kanssa, ja kertoa omaan työhönsä 

liittyvistä epäkohdista.  

 

Kyvykkyys ja avoimuus olivat enemmän geneerisiä yrityskulttuuriin liittyviä ulot-

tuvuuksia. Näihin lukeutuivat väittämät koskien muun muassa sitä, että yksiköi-

den esimiehet ovat tietoisia siitä, miten heidän työtään koskevia päätöksiä teh-

dään, saavat riittävästi palautetta työstään sekä uskovat siihen, että yrityksen 

työntekijöillä on riittävä osaaminen laadukkaiden palvelujen tarjoamiseen. Eli sen 

lisäksi, että yrityksen johtoryhmä ja oma esimies toimivat sovitulla tavalla ja osoit-

tavat kiinnostusta alaisiaan kohtaan, tulee yksiköiden esimiesten myös kokea, 

että heille kerrotaan riittävästi heidän työtään koskevista asioista, tehdystä työstä 

annettaan palautetta ja he voivat luottaa siihen, että yrityksen tarjoamat palvelut 

ovat laadukkaita.  

 

Teorian mukaan kyvykkyys organisaatiossa tarkoittaa kyvykkyyttä johtamisessa, 

strategiassa, päätöksenteossa, laadussa sekä valmiuksissa vastata muutoksiin 

ympäröivissä olosuhteissa. Kyvykkyys liittyy yleiseen organisaation tehokkuu-

teen kuten myös palveluiden ja tuotteiden laadukkuuteen. (Shockely-Zalabak ym. 
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2010.) Tässä toimialakontekstissa kyvykkyyden voitaisiin nähdä tarkoittavan tuo-

tettujen asumispalveluiden laadukkuutta sekä yleistä kyvykkyyttä johtamisessa ja 

strategiassa. Se, miten käytännössä työntekijät mittaavat yrityksen kyvykkyyttä 

esimerkiksi johtamisessa ja strategiassa, ei juuri teoriassa avata. Todennäköi-

sesti kokemus kyvykkyydestä on siis pitkälti subjektiivinen kokemus, jossa työn-

tekijä arvioi yrityksen kyvykkyyttä verrattuna siihen, minkä itse mieltää laaduksi 

tai hyväksi johtamiseksi. Jatkotutkimusaiheensa voisikin olla mielekästä jatkaa 

tätä tutkimusta laadullisena, ja toteuttaa haastattelut, missä eri luottamuksen ulot-

tuvuuksia avattaisiin enemmän konkreettisina työntekijän arkeen vaikuttavina 

asioina.  

 

Avoimuus heijastaa teorian mukaan sitä, miten organisaatio kommunikoi työnte-

kijöilleen ongelmista, puuttuu hankaliin tilanteisiin ja tarjoaa vaikutusmahdolli-

suuksia työhön liittyvissä päätöksissä (Shockely-Zalabak ym. 2010). Faktoriana-

lyysin mukaan avoimuuden ulottuvuus rakentui muun muassa väittämistä kos-

kien riittävää palautteen antoa ja sitä, että tietää päätöksentekoon vaikuttavista 

asioista. Ulottuvuuden olisi siis myös voinut nimetä yksikön esimieheen kohdis-

tuvana tiedonantona. Vaikka tässä yhteydessä puhutaankin yksikön esimiehen 

ja aluepäällikön välisestä viestinnästä, heijastaa kuitenkin kaikilla tasoilla tapah-

tuva viestintä yrityksen yleistä viestintäkulttuuria.  

 

7.2 Yksikönpäälliköiden organisaatiokansalaisuus 
 
Organisaatiokansalaisuuden ulottuvuudet vastasivat pitkälti teoriassa tunnistet-

tuja ulottuvuuksia. Kuitenkin tunnollisuus ja huolellisuus yhdistyivät tässä, ja li-

säksi tuli esille positiivista asennetta kuvastava ulottuvuus.  

 

Ennen vinorotaatiota ominaisarvon perusteella vahvin organisaatiokansalaisuu-

den ulottuvuus oli kansalaishyveellisyys, joka sisälsi väittämiä koskien sitä, että 

työntekijä osallistuu aktiivisesti yrityksen toimintaan ja toimii sovittujen sääntöjen 

mukaisesti. Tämän perusteella voitaisiin siis ajatella, että Esperin työntekijän or-

ganisaatiokansalaisuus rakentuu vahvimmin kansalaishyveellisyyden ulottuvuu-

den ympärille. Yksiköiden esimiehet ovat omassa arjessaan aktiivisia ja edistävät 

yrityksen toimintaa omalla paikkakunnallaan. Tähän voi vaikuttaa se, että yksiköt 
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ovat hajautettu ympäri Suomen, jolloin etenkin pienillä paikkakunnilla yksittäinen 

yksikkö voi edustaa koko yritystä, ja yksikön esimiehen tulee olla aktiivinen eri 

foorumeissa edistääkseen oman yksikön näkyvyyttä ja työvoiman saatavuutta.  

 

7.3 Yksikönpäälliköiden organisaatioluottamuksen ja -kansa-
laisuuden tasot 

 
Organisaatioluottamuksen taso 
 
Summamuuttujien keskiarvojen mukaan vastaajien luottamus johtoryhmän käyt-

täytymiseen oli kaikista alhaisin (ka 3,83). Tämän perusteella yksiköiden esimies-

ten luottamus rakentuu nykyhetkellä muista luottamuksen ulottuvuuksista kuin 

johtoryhmän käyttäytymisestä. Alhaiseen keskiarvoon voisi vaikuttaa se, että 

vastaajat ovat yhdistäneet yrityksen kriisin johtoryhmään, ja nähneet, että johto-

ryhmä on vastuussa kriisin puhkeamisesta, jolloin myös luottamus johtoryhmään 

on saanut kovan kolauksen. Mielenkiintoista olisi tietää, millä tasolla luottamus 

johtoryhmään on ollut ennen kriisiä, jotta keskiarvolla olisi vertailukohta.  

 

Toiseksi alhaisimman kesiarvon sai avoimuus (ka 4,18). Tämän arvon perus-

teella osa vastaajista kokee, että yrityksen kulttuurin tulisi olla avoimempi, ja että 

heidän saamansa palaute ja tieto omaa työtä koskien on riittämätöntä. Vastaajat 

saattavat kokea, etteivät he saa myöskään riittävästi tietoa liittyen omaa työtä 

koskeviin päätöksiin. Kriisin aikana yrityksen sisäistä viestintää lisättiin huomat-

tavasti ja henkilöstölle viestittiin viikoittain kriisiä koskevista asioista ja siitä, miten 

yritys vastaa kriisiin. Tässä kyselyssä avoimuus kuitenkin linkittyy yksittäisen esi-

miehen omaa työhön, joten on mahdollista, että tiiviistä yleisestä viestinnästä 

huolimatta kokemus omaan työhön liittyvästä viestinnästä on puutteellista, ja 

tässä yksiköiden esimiesten omat esimiehet, eli aluepäälliköt, ovat avainase-

massa. Riittävän viestinnän kokeminen on toisaalta myös subjektiivista ja riippuu 

paljon siitä, kuinka aktiivisesti henkilö itse lukee yritykseen liittyviä viestejä ja seu-

raa yrityksen uutisointia tai ylipäätään mieltää esimerkiksi yrityksen omat uutis-

kirjeet itselle kohdistetuksi viestinnäksi. Tästä voi kuitenkin myös oppia – miten 



 

 40 

lisätä työntekijöiden kokemusta siitä, että yritystä koskevia tärkeitä asioita viesti-

tään riittävästi ja mikä vielä tärkeämpää, että tässä tapauksessa yksiköiden esi-

miesten työtä koskevista asioista viestitään riittävästi.  

 

Yrityksen kyvykkyys sai keskiarvon 4,98. Tämän perusteella vastaajat luottavat 

siihen, että yritys on kyvykäs hoitamaan ydintehtävänsä ja että yritys tuottaa laa-

dukkaita palveluita. Lisäksi vastaajat kokevat, että voivat samaistua Esperin ydin-

arvoihin. Vastauksiin saattaisi vaikuttaa se, että yksiköiden esimiehet ovat avain-

asemassa palvelun tuottamisessa omassa yksikössään. He käytännössä vastaa-

vat siitä, että laadukas hoitotyö toteutuu – Esperi tarjoaa ainoastaan puitteet hoi-

totyön tekemiselle.  

 

Yksiköiden esimiehet luottavat summamuuttujien, ”esimiehen käyttäytyminen” 

(ka. 5,20) ja ”esimiehen vuorovaikutus” (ka. 5,90), perusteella omaan esimie-

heensä, eli aluepäällikköön. He kokevat, että voivat kertoa aluepäällikölle 

omassa työssään esiintyvistä epäkohdista, ja että aluepäällikkö toimii johdonmu-

kaisesti. Aluepäällikkö on luottamuksenarvoinen ja kuuntelee alaisiaan. Tämä on 

hyvin tärkeä viesti, koska iso osa esimiesten luottamuksesta organisaatioon näyt-

täisi muodostuvan juuri luottamuksesta omaan esimieheen.  

 

Organisaatiokansalaisuuden taso 
 
Kriisi näyttäisi vaikuttavat hyvin vähän yksikönpäälliköiden organisaatiokansalai-

suuskäyttäytymiseen. Korkeimmat keskiarvot saivat tunnollisuus (6,32) ja autta-

minen (6,19). Tämä tukee aikaisempia tutkimustuloksia siitä, että sosiaali- ja ter-

veysalalla korostuvat tunnollisuuden ja auttamisen organisaatiokansalaisuus-

käyttäytyminen (mm. Erdem & Özen-Aytemur 2014).  Vastaajat kokevat, että ovat 

tunnollisempia, kuin mitä heidän työnantajansa puolesta tarvitsisi olla, ja antavat 

riittävän työpanoksen vastineeksi saamastaan palkasta. Yksikönpäälliköt ovat 

aina valmiita tarjoamaan apua, jos joku sitä tarvitsee ja kannustavat kollegoitaan. 

Tulos on varsin luonnollinen huomioiden kyseessä oleva toimiala, jossa työ pit-

kälti on asukkaiden päivittäisestä hyvinvoinnista vastaamista ja toisten autta-

mista. Tämän seurauksena voisi ajatella, että alalla työskentelevät henkilöt ovat 



 

 41 

jo lähtökohtaisesti ominaisuuksiltaan tunnollisia ja auttavaisia myös kollegoitaan 

kohtaan. 

 

Kansalaisuushyveellisyys (5,61), kuvastaa sitä, miten sitoutuneita yksikönpäälli-

köt ovat omaan työhönsä. He pitävät itseään ajan tasalla yrityksen tapahtumista, 

osallistuvat yrityksen imagoa edesauttavaan toimintaan ja noudattavat yrityksen 

sääntöjä. Keskiarvon perusteella yksikönpäälliköt harjoittavat kansalaisuushy-

veellisyyteen liittyvää organisaatiokansalaisuuskäyttäytymistä hyvin paljon.  

 

Positiivinen asenne (5,30) ja reiluus (5,21) saivat myös korkeat keskiarvot kuvas-

taen yksikönpääliköiden joustavuutta ja asennetta omaa työtä kohtaan. Positiivi-

nen asenne -ulottuvuuden olisi voinut olettaa olevan matalampi kriisin keskellä, 

koska harva on varmasti pystynyt ylläpitämään positiivista asennetta kaiken läpi. 

Vastauksissa kuitenkin korostuu vahva sitoutuminen sitä kohtaan, että oma työ 

tulee hoidetuksi hyvin, ja että oman yksikön menestyminen on yrityksen mainetta 

tärkeämpi.  

 

7.4 Luottamuksen yhteys organisaatiokansalaisuuteen 
 
Tämän tutkielman yhtenä tarkoituksena oli selvittää, onko työntekijöiden organi-

saatioluottamuksella yhteyttä siihen, miten työntekijät työyhteisössään käyttäyty-

vät, eli organisaatiokansalaisuuteen. Pearsonin korrelaatiokertoimen mukaan 

useat organisaatioluottamuksen ja organisaatiokansalaisuuden ulottuvuudet kor-

reloivat keskenään vahvistaen näin myös aikaisempia tutkimustuloksia, joissa on 

todettu organisaatioluottamuksen ja organisaatiokansalaisuuskäyttäytymisen vä-

lillä olevan positiivinen yhteys. Ulottuvuuksien välisiä yhteyksiä on havainnollis-

tettu alla olevan kuvion kautta (Kuvio 2.).  

 

Kuvaan riippuvuussuhteet sitä kautta, miten organisaatioluottamuksen element-

tien voidaan tulkita olevan yhteydessä yksikönpäälliköiden käyttäytymiseen, 

koska tämä oli se näkökulma, mistä lähdin alun perin asiaa tarkastelemaan.   
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Johtoryhmän ja oman esimiehen käyttäytyminen olivat molemmat yhteydessä yk-

sikönpäällikön kansalaishyveellisyyteen, auttamiseen sekä positiivisuuteen. Mi-

käli siis yksikönpäällikkö luottaa johtoryhmän ja oman esimiehen käyttäytymiseen 

ja toimintaan, hän todennäköisemmin myös harjoittaa kansalaishyveellisyyttä, 

auttaa kollegoitaan ja suhtautuu omaan työhönsä positiivisella asenteella. Näistä 

yhteyksistä vahvin korrelaatio oli johtoryhmän käyttäytymisen ja kansalaishyveel-

lisyyden välillä (,392). Tämän perusteella johtoryhmän toiminnalla on suora yh-

teys siihen, miten paljon työntekijä haluaa vapaasta tahdostaan edistää yrityksen 

imagoon liittyviä asioita omassa toimintaympäristössään. Oman esimiehen käyt-

täytymisellä oli vahvin yhteys auttamiseen (,339), jolloin voisi ajatella, että mikäli 

yksikönpäällikkö luottaa oman esimiehensä toimintaan, auttaa ja kannustaa hän 

myös todennäköisemmin kollegoitaan työhön liittyvissä asioissa.  
 

 
Kuvio 2 Luottamuksen yhteys organisaatiokansalaisuuteen 
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Kyvykkyyden ulottuvuus oli yhteydessä kansalaishyveellisyyteen, positiivisuu-

teen ja auttamiseen. Kyvykkyyden ja positiivisuuden välillä oli kaikista yhteyksistä 

vahvin yhteys (,458). Mikäli yksikönpäällikkö uskoo, että yrityksen tuottamat pal-

velut ovat laadukkaita ja yrityksen työntekijöillä on riittävä osaaminen yrityksen 

ydintehtävän laadukkaaseen toteuttamiseen, osallistuu yksikönpäällikkö toden-

näköisemmin yrityksen toimintaan, kuten imagon rakentamiseen ja perehtyy ak-

tiivisesti yrityksen asioihin. Lisäksi yksikönpäällikkö suhtautuu positiivisemmin 

työhönsä ja auttaa kollegoitaan todennäköisemmin työhön liittyvissä asioissa.  

 

Avoimuus oli yhteydessä kansalaishyveellisyyteen, auttamiseen, tunnollisuuteen 

sekä positiivisuuteen. Kaikki näiden väliset riippuvuudet olivat suhteellisen vah-

voja (r= >.290), jolloin voitaisiin ajatella, että avoimella yrityskulttuurilla on valtava 

merkitys sen suhteen, miten yksikönpäällikkö toimii omassa toimintaympäristös-

sään. Avoin yrityskulttuuri kannustaa yksikönpäällikköä edistämään yrityksen toi-

mintaa, auttamaan kollegoita, hoitamaan työn tunnollisesti sekä suhtautumaan 

positiivisesti omaa työtä kohtaan. 

 

Reiluus ei korreloinut minkään organisaatioluottamuksen ulottuvuuden kanssa. 

Reiluutta kuvastivat kaksi väittämää; ”suurentelen työhöni liittyviä ongelmia” ja 

”valitan usein työhön liittyvistä asioista”. Näin ollen voisi tulkita, että työntekijä 

suurentelee ongelmia tai valittaa asioista riippumatta siitä, luottaako organisaa-

tioon tai ei. Toisaalta tuloksen mukaan vaikuttaisi siltä, ettei yritys itsessään voi 

vaikuttaa sitä, miten eri työntekijät kokevat eri työhönsä liittyvät haasteet ja miten 

he kommunikoivat näistä haasteista eteenpäin.   

 

7.5 Halukkuus vaihtaa työpaikkaa 
 
Niin kutsuttua organisaatiokyynisyyttä mittasi yksi väittämä koskien ajatuksia 

vaihtaa työnantajaa viimeisen kuukauden aikana vastaushetkestä. T-testin pe-

rusteella yksikönpäälliköt, jotka vastasivat harkinneensa työpaikan vaihtoa vii-

meisen kuukauden aikana, antoivat alhaisemmat arvot oman esimiehen ja johto-

ryhmän käyttäytymiselle, sekä yrityksen kyvykkyydelle hoitaa ydintehtäväänsä 

hoiva- ja hoitopalveluiden tuottamisessa. Lisäksi organisaatiokyynisyyttä kokevat 

yksikönpäälliköt kokivat yrityksen avoimuuden heikommaksi, kuin ne, jotka eivät 
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olleet harkinneet työpaikan vaihtoa viimeisen kuukauden aikana. Oman esimie-

hen vuorovaikutuksen kohdalla ryhmien välillä ei taas ollut tilastollisesti merkittä-

vää eroa.  

 

Tämän tuloksen perusteella vaikuttaisi siltä, että heikko organisaatioluottamus 

näkyy suoraan yksikönpäällikön halukkuudessa vaihtaa työnantajaa. Tässä 

kohtaa organisaatioluottamus voi olla heikkoa luottamusta johtoryhmään, 

omaan esimieheen, yrityksen kyvykkyyteen tai avoimuuteen tai kaikkiin edellä 

mainittuihin. Näin ollen yksikönpäällikön työnantajaan sitoutumisen yhtenä kul-

makivenä vaikuttaisi piilevän kokemus luottamuksesta organisaatiota kohtaan. 

Mikäli yksikönpäällikkö ei koe voivansa luottaa organisaatioon, ei hän myös-

kään todennäköisesti sitoudu työnantajaan. Tätä tulosta tukevat myös aikaisem-

mat tutkimukset organisaatioluottamuksesta.  

 

Tässä kohtaa on myös relevanttia alleviivata sitä, että 44% vastaajista olivat 

harkinneet työpaikan vaihtoa viimeisen kuukauden aikana. Tämä luku on mer-

kittävän korkea ja toteutuessaan vaikuttaisi merkittävästi yrityksen toimintaan. 

Pelkästään tätä lukua olisi hyvä tarkastella lähemmin ja selvittää syitä sille, 

miksi näin moni koki halukkuutta vaihtaa työpaikkaa. Johtuiko halukkuus puh-

taasti kriisin aiheuttamasta kuormituksesta, vai muista asioista? Lisäksi olisi tar-

koituksenmukaista selvittää, ovatko esimerkiksi palvelusvuodet yhteydessä tä-

hän lukuun, jolloin voisi sanoa jotain siitä, onko halukkuus vaihtaa työpaikkaa 

seurausta pitkittyneestä luottamuksen puutteesta yritystä kohtaan, vai heti työ-

suhteen alussa koettua kuormittuneisuutta kriisin vuoksi. Joka tapauksessa 

tämä on luku, johon Esperin on välttämätöntä kiinnittää huomiota jatkossa niin 

yksiköiden esimiesten hyvinvoinnin kuin onnistuneen liiketoiminnan näkökul-

masta.  

 

7.6 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tutkimuksen luotettavuuteen on voinut vaikuttaa monet asiat. Käytetyt kyselyt 

olisi pitänyt testata ja katsoa toimivatko käännökset. Ajallisesti tämä ei kuitenkaan 

ollut mahdollista. Organisaatiokansalaisuuskyselystä olisi ollut saatavissa myös 
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päivitetympiä versioita, mutta koin helpoimmaksi käyttää alkuperäistä terminolo-

gian vuoksi. Vastausten luotettavuutta heikentää organisaatiokansalaisuuden 

osalta se, miten hyvin vastaajat reflektoivat omaa käyttäytymistään työyhteisös-

sään. Ihmisellä on taipumus nähdä oma käyttäytymisensä positiivisemmassa va-

lossa, kuin mitä se todellisuudessa on (Valli 2015). Tällöin tutkijan täytyy vain 

luottaa siihen, että vastaajat tunnistavat itsessään ja omassa käyttäytymisessään 

myös vähemmän positiivisia piirteitä, ja myös tunnustavat ne vastaamalla realis-

tisesti. Kyselyjen väittämien muotoilulla voidaan vaikuttaa jonkin verran siihen, 

miten laajalla vastausskaalalla vastaajat arvioivat käyttäytymistään. Vastaukset 

vaihtelivat seitsenportaisesta asteiskosta huolimatta välillä 5-7. Organisaatioluot-

tamuksessa vastausskaala oli hieman laajempi; 5. Mikäli mittaria kehittäisi edel-

leen, olisi tarkoituksenmukaista terävöittää sanamuotoja tai muotoilla vastaus-

vaihtoehtoja tiukemmin.   

 

Organisaatioluottamuksen ja organisaatiokansalaisuuskäyttäytymisen yhteyttä 

tarkasteltaessa on otettava huomioon, ettei suoria kausaalisia suhteita voida 

määrittää pelkästään korrelaation avulla. Kausaalisia yhteyksiä voi pohtia kuiten-

kin loogisesti ja teoriaan pohjaten, jolloin vaikuttaa itsestään selvältä, että orga-

nisaatioluottamus vaikuttaa organisaatiokansalaisuuskäyttäytymiseen, eikä toi-

sin päin.  

 

Organisaatiokyynisyyttä ei voida mitata pelkästään yhden väittämän kautta, sillä 

aikeeseen vaihtaa työpaikkaa voivat vaikuttaa monet asiat, kuten työpaikan 

maantieteellinen sijainti, halu edetä uralla tai muut henkilökohtaiset syyt. Kuiten-

kin tässä tutkielmassa on otettava huomioon työpaikan vaihtoa harkinneiden 

määrä suhteessa muuhun aineistoon (44,2%). Mikäli irtisanoutumista harkinnei-

den määrä olisi ollut pienempi, olisi tätä voinutkin selittää tavanomaisilla tekijöillä, 

miksi työntekijät ovat aikeissa vaihtaa työpaikkaa.  

 

7.7 Johtopäätökset 
 
Kuten aikaisemmissa organisaatioluottamuksen tutkimuksissa on todettu, luotta-

muksella on yhteys siihen, miten työntekijä sitoutuu organisaatioon sekä missä 

määrin harjoittaa positiivista organisaatiokansalaisuuskäyttäytymistä (mm. 
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Shockely-Zalabak ym. 2010; Altuntas & Baykal 2009). Myös tässä tutkielmassa 

keskeisenä löydöksenä oli organisaatioluottamuksen ulottuvuuksien yhteys orga-

nisaatiokansalaisuuskäyttäytymiseen, sekä intentioon vaihtaa työpaikkaa.  

 

Toisin kuin Shockely-Zalabak ym. (2010) luoman organisaatioluottamuksen teo-

rian mukaan, tässä yrityksessä korostuivat luottamuksen rakennuspalikoina en-

nemmin yrityksen johtoryhmän ja oman esimiehen toiminta, avoin yrityskulttuuri 

sekä yrityksen kyvykkyys tuottaa laadukkaita palveluita. Sosiaali- ja terveysala 

on alana hyvin ihmisläheinen, jolloin työntekijöihin vaikuttaa enemmän se, miten 

ihmiset käyttäytyvät – ei niinkään kasvoton organisaatiokokonaisuus. Ilmiöiden 

taustalla tulee olla ihmisiä, joihin saa kontaktin ja joiden kokee aidosti välittävän 

työntekijöistä sekä pyrkivän kommunikoimaan työntekijöiden kanssa. Jokaisen 

yrityksen ja organisaation tavoitteena on menestyä omalla alalla, ja saada sitou-

tuneita työntekijöitä, jolloin myös työ on laadukkaampaa ja tehokkaampaa. Me-

nestystä ei kuitenkaan voida saavuttaa ilman työntekijöiden vankkaa luottamusta 

siihen, että yritys toimii sovitusti, päätökset tehdään yrityksen arvojen pohjalta ja 

työntekijät ovat tietoisia siitä, mitkä yrityksen pitkän aikavälin strategiset linjaukset 

ovat. Lisäksi suhde omaan esimieheen on hyvin tärkeä siinä, miten työntekijä 

kokee halua sitoutua yritykseen.  

 

Mielenkiintoista tutkimustuloksissa oli johtoryhmän käyttäytymisen, oman esimie-

hen käyttäytymisen ja esimiehen vuorovaikutuksen korostuminen tässä tutkiel-

massa käytetystä teoriasta poiketen (Shockley-Zalabak ym. 2012). Ikonen (2015) 

on todennut tutkiessaan luottamusta vuorovaikutuksen näkökulmasta esimies-

alaissuhteissa, että vuorovaikutussuhteissa luottamuksen rakentumisessa koros-

tuvat kuunteleminen ja kuulluksi tulemisen kokemus, arvostus sekä armeliaisuus 

niin itseä kuin toista kohtaan. Ikonen kuvaa luottamuksen rakentumista ja rapau-

tumista ”luottamuksen pyörteen” kautta, missä dialogin, arvostuksen ja armeliai-

suuden vastapareina kuvautuvat passiivisuus, väärinymmärrykset ja pelot aiheut-

taen luottamuksen negatiivista kierrettä.  

 

Tässä yrityksessä tutkimuskohteina olevat yksiköiden esimiehet korostivat vas-

tauksissaan eniten sitä, että johtoryhmä välittää työntekijöiden hyvinvoinnista, 

pyrkii kommunikoimaan työntekijöiden kanssa, toimii sovitusti sekä yhtä lailla, 
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että oma esimies käyttäytyy johdonmukaisesti, kuuntelee alaisiaan, puhuu arvos-

tavasti ja on kiinnostunut omien alaisten hyvinvoinnista. Tämä vahvistaa Ikosen 

(2015) löydöksiä siitä, kuinka merkittävää esimiesten ja alaisten välinen vuoro-

vaikutussuhde on, ja kuinka loppujen lopuksi kyse on aktiivisesta ja laadukkaasta 

viestinnästä. Ikosen mukaan tahattomat reagoimatta jättämiset aiheuttavat petty-

mystä ja luottamuksen murenemista esimiesten ja työntekijöiden välillä. Myös ko-

kemukset siitä, että esimiehellä on jatkuva kiire, eikä työntekijä halua häiritä esi-

miestään omilla asioillaan voi johtaa epävarmuuden ja pettymyksen tunteisiin. 

Ikonen tuo esille, että epäluottamuksen noidankehän voimakkaimpia pyörteitä ai-

heuttavat pelot, joita toistuvat ignoroinnit ja väärinkäsitykset ruokkivat. Vastapa-

rina peloille voidaan nähdä armeliaisuus, joka hälventää pelkoja, kun erehtymi-

nen sallitaan ja väärinkäsityksiä pyritään aktiivisesti selvittämään ja käsittele-

mään.  

 

Tämän perusteella kyseisessä yrityksessä luottamuksen rakentaminen ja vahvis-

tuminen vaatisi esimies-alaissuhteiden vahvistamista panostamalla dialogiin, ar-

vostukseen ja armeliaisuuteen. Samoin organisaatiokulttuuria tulisi viedä kohti 

avoimempaa kulttuuria ja aktiivisesti sanoittaa ja vahvistaa työntekijöiden uskoa 

siitä, että yritys kykenee tarjoamaan laadukkaita palveluita ja toteuttamaan ydin-

tehtäväänsä hyvin. Luottamus johtoryhmään rakentuu samojen asioiden kautta, 

kuin miten yksiköiden esimiesten luottamus omiin esimiehiin. Myös johtoryhmän 

tulee implementoida dialogi-painotteinen, arvostava ja armelias tapa kohdata 

työntekijät ja näin vahvistaa työntekijöiden uskoa siitä, että johtoryhmä on kiin-

nostunut työntekijöiden hyvinvoinnista ja aidosti kuuntelee työntekijöiden huolia.  

 

Tämän tutkielman tulokset siitä, miten organisaatioluottamus on yhteydessä niin 

organisaatiokansalaisuuden ulottuvuuksiin kuin intentioon vaihtaa alaa, ovat tär-

keitä löydöksiä osoittamaan, miksi yrityksen menestyksen kannalta työntekijöi-

den luottamuksen rakentaminen on välttämätöntä. Mitä vankempi luottamus yk-

siköiden esimiehillä on organisaatioon, sitä vahvemmin he sitoutuvat työnanta-

jaansa, osallistuvat yrityksen poliittiseen elämään, auttavat kollegoitaan ja toteut-

tavat yli työroolin menevää positiivista organisaatiokäyttäytymistä. Korkea sitou-

tuneisuus taas näkyy halukkuutena hoitaa työnsä hyvin ja laadukkaampana työn-

tuloksena.  
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Vaikka tässä tutkielmassa esille tulleet tulokset erosivat Shockely-Zalabak ym. 

(2010) määrittelemistä ulottuvuuksista, ei kyseisten ulottuvuuksien vaikutusta or-

ganisaatioluottamukseen tule kuitenkaan sivuuttaa. Heidän tekemiensä tutkimus-

ten perusteella organisaation uskottu kyvykkyys, luotettavuus, avoimuus ja rehel-

lisyys, työntekijöiden huomioiminen ja samaistuminen ennustavat luottamusta or-

ganisaatioon, joka taas osaltaan ennustaa korkeaa työtyyväisyyttä ja organisaa-

tion kykyä toimia tehokkaasti. Tämän tutkielman tulosten perusteella vaikuttaisi 

siltä, että luottamuksen rakentamisen tulisi kuitenkin ensin lähteä siitä, että yksi-

köiden esimiehet näkisivät johtoryhmän ja oman esimiehensä luottamuksenar-

voisena – ja luotettavuuden tulisi ilmetä niin käytöksessä, päätöksissä, vuorovai-

kutuksessa ja siinä, miten yrityksessä tehdään työntekijöitä koskettavia päätök-

siä. Strategisella tasolla organisaatio onkin jo tehnyt isoja liikkeitä avoimemman 

kulttuurin luomiseksi, laadun nostamisessa, työntekijöiden huomioimisessa sekä 

siinä, että työntekijät voisivat helpommin samaistua yrityksen arvoihin. Näiden 

lisäksi luottamuksen palauttamista ja rakentamista voisi edesauttaa konkreettiset 

teot, jotka osoittaisivat sen, että johtoryhmä on Esperin henkilöstön ja yksiköiden 

esimiesten luottamuksenarvoinen.   
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Liitteet 
 

LIITE 1 Kysely 

 

Teen pro gradu -tutkielmaa Helsingin Yliopistolle. Tarkoituksenani on selvittää 

Esperin yksikönpäälliköiden tämän hetkistä luottamusta omaan esimieheen ja 

yrityksen johtoon, yksikönpäälliköiden sitoutumista kuvaavaa organisaatiokan-

salaisuutta, sekä näiden kahden asian välistä yhteyttä.  

 

Aihe on yrityksellemme hyvin ajankohtainen alkuvuoden tapahtumien vuoksi, ja 

tutkimustuloksia on tarkoitus hyödyntää muun muassa esimieskoulutusten sisäl-

töjä muodostettaessa.  

 

Kyselyyn vastaamiseen menee n. 5-10 minuuttia aikaa. Vastaamalla kyselyyn 

annat äärettömän arvokkaan äänesi sille, mikä tämän hetkinen luottamus työn-

antajaan on, ja mitä sen pohjalta tulisi lähteä tekemään.  

 

Kiitos jo etukäteen,  

Johanna Sinisalo 

 

Taustamuuttujat: 

 

Ikä  (0-25; 26-30; 31-35; 36-40; 41-45; 46-

50; 51-55; 56-60; 60+) 

Tutkinto     Avoin vastaus 

Olen ollut tämän yrityksen palveluksessa  (0-11kk; 1-2v.; 3-5v.; 6-10v.; 11-

20v.; 20+) 

 

Luottamus organisaatioon 

Tässä osiossa esitetään väittämiä liittyen kokemaasi luottamukseen suhteessa 

organisaatioon (tässä X), johtoryhmään, sekä omaan esimieheesi (tässä alue-

päällikkö). Vastaaminen on täysin anonyymia. 
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Vastausvaihtoehdot väittämiin ovat 1= täysin eri mieltä, 2= eri mieltä 3= jok-

seenkin eri mieltä 4= en samaa enkä eri mieltä, 5= jokseenkin samaa mieltä 6 = 

samaa mieltä, 7 = täysin samaa mieltä. 

 
1. Ulottuvuus: Kyvykkyys 

K3 Olen tyytyväinen Esperin yleiseen kykyyn hoitaa ydintehtävänsä hoiva- ja 

hoitopalveluiden tuottamisessa. 

K9  Olen tyytyväinen Esperin tarjoamien palveluiden laadukkuuteen.  

K13  Olen tyytyväinen Esperin kyvykkyyteen saavuttaa tavoitteensa. 

K17  Olen tyytyväinen Esperin työntekijöiden osaamiseen.  

 
2. Ulottuvuus: Avoimuus 

K1  Voin kertoa omalle esimiehelleni työssä esiintyvistä epäkohdista. 

K5  Voin olla eri mieltä oman esimieheni kanssa. 

K10  Minulla on mahdollisuus vaikuttaa omaa työtäni koskeviin päätöksiin. 

K11  Esimieheni on luottamuksen arvoinen. 

K12  Saan riittävästi palautetta siitä, miten hoidan työni. 

K14  Saan riittävästi tietoa siitä, miten työtäni arvioidaan. 

K19  Saan riittävästi tietoa siitä, miten esille tuomani työhön liittyvät epäkohdat 

käsitellään. 

K21 Saan riittävästi tietoa siitä, miten työhöni vaikuttavia päätöksiä tehdään. 

K25  Saan riittävästi tietoa X:n pitkän aikavälin strategisista linjauksista. 

 
3. Ulottuvuus: Työntekijöiden huomioiminen 

K4  Esimieheni kuuntelee minua. 

K6  Johtoryhmä pyrkii aidosti kommunikoimaan työntekijöiden kanssa. 

K15  Johtoryhmä kuuntelee työntekijöiden huolia. 

K20  Esimieheni on kiinnostunut omasta henkilökohtaisesta hyvinvoinnistani. 

K22  Johtoryhmä on kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista. 

K26  Esimieheni pyrkii aidosti kommunikoimaan omien alaistensa kanssa. 

K27 Esimieheni puhuu alaisilleen arvostavasti. 

 
4. Ulottuvuus: Luotettavuus 

K2  Esimieheni tekee sen, mitä on luvannut tehdä.  
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K7  Esimieheni käyttäytyy johdonmukaisesti päivittäin. 

K16  Johtoryhmä pitää työntekijöille tekemänsä lupaukset. 

K23  Esimieheni pitää lupauksensa omille alaisilleen. 

K24 Esimieheni toimii sovitun mukaisesti. 

 
5. Ulottuvuus: Samaistuminen 

K8  Minun arvoni kohtaavat kollegoideni arvojen kanssa. 

K18  Minun arvoni kohtaavat X:n arvojen kanssa. 

K28 Koen, että yrityksessä tehdään päätöksiä yrityksen arvojen pohjalta. 

 

Organisaatiokansalaisuuskäyttäytyminen 
 
Tässä osiossa esitetyt väittämät liittyvät jokapäiväiseen työpaikalla esiintyvään 

käyttäytymiseen. Väittämien tarkoituksena on selvittää työntekijän kokemaa si-

toutumista organisaatioon. Vastaaminen on täysin anonyymia.  

 

Vastausvaihtoehdot väittämiin ovat 1= täysin eri mieltä, 2= eri mieltä 3= jok-

seenkin eri mieltä 4= en samaa enkä eri mieltä, 5= jokseenkin samaa mieltä, 6= 

samaa mieltä, 7= täysin samaa mieltä. 

 

Tunnollisuus 

K17 Joustan tarvittaessa työajoistani vapaasta tahdostani, enkä siksi, 

että se olisi välttämätöntä työtehtävieni loppuun hoitamisen kan-

nalta. 

K20  Olen tunnollisempi, kuin mitä minun tarvitsisi olla. 

K21  Noudatan yrityksen sääntöjä silloinkin, kun kukaan ei näe. 

K23  Olen hyvin sitoutunut työntekijä.  

K2  Annan riittävän työpanoksen vastineeksi saamastani palkasta.  

 

Reiluus 

K3  Valitan usein työhön liittyvistä asioista.  

K15 Kiinnitän työssäni enemmän huomiota hyviin asioihin epäkohtien 

sijaan.  

K6  Suurentelen välillä työhöni liittyviä ongelmia.  



 

 4 

K18 Onnistun aina ylläpitämään positiivisen asenteen työtäni kohtaan.  

 

Kansalaishyveellisyys 

K8 Osallistun kokouksiin, jotka eivät ole itselleni pakollisia, mutta joita 

pidän tärkeinä. 

K10 Osallistun yrityksen imagoa edesauttavaan toimintaan, vaikka sitä 

ei minulta vaadittaisi. 

K5 Pidän itseni ajan tasalla siitä, mitä muutoksia yrityksessä tapahtuu. 

K11 Tutustun aktiivisesti yritystä koskeviin tiedotteisiin ja muistioihin py-

syäkseni ajan tasalla siitä, mitä yrityksessä tapahtuu. 

 

Huomaavaisuus 

K16 Toimin sovittelijana, kun työyhteisössäni ilmenee ongelmatilanteita. 

K13 Kannustan työkavereitani silloin, kun huomaan heillä olevan vai-

keuksia motivoitua työhön. 

K4 Yritän välttää ongelmatilanteita työkavereideni kanssa. 

K7 Huomioin omien tekojeni vaikutukset työkavereihini. 

K19 Olen tietoinen siitä, miten oma käytökseni vaikuttaa muiden työnte-

koon.  

 

Auttaminen 

K12 Sijaistan mielelläni kollegoitani.  

K1 Autan mielelläni niitä, joilla on liikaa töitä.  

K22 Osallistun hyvin mielelläni uuden työntekijän perehdyttämiseen. 

K14 Autan mielelläni työkavereitani, kun heillä on työhön liittyviä ongel-

mia. 

K9 Olen aina valmis tarjoamaan apuani, jos joku sitä tarvitsee. 

 

Organisaatiokyynisyys 

 

Olen harkinnut työpaikan vaihtoa viimeisen kuukauden aikana. (kyllä/ei) 


