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1 Johdanto 
 

 

Työelämässä tapahtuneet muutokset haastavat organisaatioon sitoutumisen. Tietotyön 

yleistyessä, organisaation tärkein pääoma on yhä useammin siellä työskentelevät ih-

miset. Keskeiseksi nousevat kysymykset siitä, miten organisaatio voisi varmistaa 

työntekijöiden sitoutumiseen organisaatioon – myös erilaisissa muutostilanteissa.  

 

Kilpailun kiristyessä on asiantuntijaorganisaation erityisesti huolehdittava tärkeim-

mästä pääomastaan eli motivoituneesta ja osaavasta henkilöstöstä (Alvesson 2004, 

141). Työntekijöiden vahva sitoutuminen ja organisaation menestys kulkevat käsikä-

dessä. Sitä, johtaako sitoutuminen menestykseen vai toisinpäin on mahdotonta sanoa. 

Varmaa on kuitenkin se, että suhde on vastavuoroinen. (Pyöriä 2015, 42) 

 

Organisaatiositoutumisen on todettu vaikuttavan monella lailla positiivisesti sekä or-

ganisaatioon että työntekijään (Meyer & Maltin 2010). Sitoutuminen on osa työhyvin-

vointia, ja lisäksi nähdään olevan yhteydessä työtyytyväisyyteen, tuottavuuteen ja te-

hokkuuteen (Pyöriä 2015, 43). Organisaatiomuutoksen on todettu itsessään vaikutta-

van työntekijöiden kokemaan sitoutumiseen. Pyöriä (2015, 41) on todennut, että hen-

kilöstön sitoutumispohjaa jo yksinään voi alentaa organisaatiomuutokset ja epävar-

muus oman työn sekä työpaikan tulevaisuudesta. Vahvasti sitoutuneet työntekijät ko-

kevat työn vähemmän rasittavaksi, sekä loppuun palamisen ja masennusoireita on to-

dettu olevan heillä löyhästi sitoutuneisiin verrattuna. (Meyer & Maltin 2010.) 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kohdeorganisaation työntekijöiden kokemuk-

sia organisaatiositoutumiseen vaikuttavista tekijöistä muutoksen aikana. Sitoutunei-

suuden ylläpito ja lisääminen vaativat organisaatiolta oikeanlaisia toimia ja reagointia, 

mutta oikeilla ratkaisuilla voi se saada sitoutuneita työntekijöitä, jotka ovat valmiita 

ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen. Kokonaisuutena organisaation vaihtu-

vuus voi pienentyä ja tulos parantua. 

 

Näiden pohjalta tutkimuskysymykseksi muodostui; 

Mitkä tekijät vaikuttavat työntekijän kokemukseen affektiivisesta sitoutumisesta? 
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Jaan tutkimuskysymyksen kahteen alakysymykseen; 

1) Miten työntekijät kokevat affektiivisen sitoutumisen? 

2) Kuinka sitoutuminen koetaan muutoksen keskellä? 

 

Työ etenee käsittelemällä kappaleessa kaksi sitoutumista organisaatiotieteissä, määrit-

telemällä mitä sitoutuminen on, josta edetään työn teoreettiseen viitekehykseen. Lu-

vussa kolme kerron kuinka tutkimus on toteutettu ja mitä menetelmiä olen käyttänyt. 

Tästä edetään tuloksiin, jossa avaan haastatteluaineistoa tarkemmin. Kappaleessa viisi 

rinnastan saatuja tuloksia teoreettiseen viitekehykseen, ja kappaleessa kuusi pohdin 

saatuja tuloksia tutkimuksen toteutumista. 
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2 Contact centerit malliorganisaationa  
 

 

Contact center on nykyajan muoto aiemmin tunnetuista call centereistä, joissa asiakas-

kohtaaminen tapahtui puhelimitse. Taylor ym. (2002) luonnehtivat puhelinpalvelu-

työtä tietotyön taylorisoiduksi muodoksi. Call centereissä työn tehokkuutta pyritään 

lisäämään jatkuvasti ja työ on tarkkaan valvottua. (Taylor ym. 2002.) Työtä pyritään 

tehostamaan erilaisia kvantitatiivisia mittareita käyttäen. Mittauksen kohteena on asia-

kaspalvelukohtaamiseen sekä jälkityöhön käytetty työaika sekuntitasolla. Mittaami-

nen tapahtuu niin yksilö kuin ryhmätasolla, ja annetut tavoiteajat on rakennettu yh-

dessä asiakkaan kanssa. Tämän lisäksi työntekijät voivat tarkkailla työsuoriutumistaan 

myös reaaliajassa. Van Der Aa, Bloemer ja Hensler (2012) ovat tutkineet contact cen-

ter työskentelyn ja stressin välistä yhteyttä. Contact center työskentelyyn vahvasti kuu-

luva jatkuva työn mittaaminen minuuttitasolla on todettu olevan yhteydessä korkeaan 

stressitasoon. Työn mittaamisella on todettu olevan myös negatiivinen vaikutus työn-

tekijän hyvinvointiin. Myös Cordes ja Doughertyn (1993) havaitsivat tutkimuksessaan 

contact center työntekijöiden kokevan muita palvelualan työntekijöitä enemmän lop-

puun palamista. Tutkimustulokset tukevat Van Der Aa ym. (2012) tutkimusta korke-

asta stressitasosta contact center työympäristössä. 

  

Fernie & Metcalf (1998) ovat kuvailleet call centereitä nykyajan hikipajoiksi, joissa 

työntekijöitä riistetään. Toistaalta Bain & Taylor (2000) tuovat esiin, että tarkoista ta-

voitteista huolimatta, on työntekijöillä mahdollisuus vaikuttaa työhönsä. Kohdeorga-

nisaatiossa työntekijät saavat palautetta suoriutumisestaan viikkotasolla numeeraali-

sena palautteena. Tämän lisäksi suoriutumista läpikäydään laadullisin raportein, jol-

loin satunnaisesti valittu puhelu kuunnella ja arvioidaan. Sanallinen palaute ei kuiten-

kaan ole automaattista tai viikoittaista.  

 

Olofdotterin (2012) vuokratyötä koskevassa tutkimuksessa todetaan, että työntekijöi-

den syyt call centereissä työskentelyyn eivät perustu vapaaehtoiseen valintaan, vaan 

johtuvat muiden palvelualan työpaikkojen puutteesta. Epävarmuuden tunteet ja koke-

mukset työn prekaariudesta motivoivat tehokkaampaan työhön etenemisen toi-

vossa.  Olofdotterin (2012) mukaan sekä vuokratyössä, että call centereissä naiset ja 



4 
 

 

nuoret ihmiset ovat yliedustettuina. Nämä alat tarjoavatkin nuorelle oven työelämään 

ja mahdollisuuden jalansijaan työelämässä. 

 

Perinteisesti contact centerissä henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta. Van Der Aa, 

Bloemer ja Henseler (2012) huomasivat contact centeriin keskittyvässä tutkimukses-

saan yhteyden työtyytyväisyyden ja vaihtuvuuden välillä. Käytännön toimilla voidaan 

vaikuttaa työntekijän kokemaan tyytyväisyyteen, ja näin ollen myös contact cente-

reissä on mahdollisuus vaikuttaa yleiseen työtyytyväisyyteen ja vaihtuvuuteen. Vaih-

tuvuus aiheuttaa organisaatiolle kuluja, sekä sillä voi olla yhteydessä työtyytyväisyy-

teen organisaatiossa. Tyytyväiset työntekijät eivät koe tarvetta etsiä parempaa työtä. 

Työtyytyväisyyden on todettu olevan yhteydessä myös yhteisten tavoitteiden tavoitte-

luun, organisaation arvoihin sekä antavan työntekijöille yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

(van Der Aa, Bloemer & Henseler, 2012.)  
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3 Sitoutumistutkimus organisaatiotieteissä 
 

 

Sitoutumista on tutkittu laajasti organisaationaalisena ilmiönä. Tutkimusta on tehty 

myös organisaatioiden ulkopuolella, sillä sitoutuminen on käyttäytymistieteiden pe-

rustavanlaatuinen tutkimuskohde. Organisaatiositoutuminen onkin ollut tutkijoiden 

kiinnostuksen kohteena jo lähes sadan vuoden ajan. Organisaatioon sitoutuminen kä-

siteenä on tuttu 1930-luvulla, jolloin ihmissuhdekoulukunnan (human relationship 

management) tutkimuksessa esitettiin työntekijän voivan samaistua organisaatioon. 

Organisaatioon sitoutumisella viitattiin tuolloin taloudellista toimintaa harjoittavaan 

organisaatioon. (Jokivuori 2002, 19.)  

1950-luvulla tutkijat Simon, Smithburg ja Thompson (1950) huomasivat, että organi-

saatioon sitoutuminen erottuu selkeästi sitoutumisesta organisaation yksittäisiin arvoi-

hin, käytäntöihin ja tavoitteisiin. Sitoutumista käsitteenä ei kuitenkaan edellä maini-

tussa kirjallisuudessa avattu, vaan sen oletettiin tulevan ymmärretyksi ilman selityksiä 

(Becker 1960).  

1960-luvulta eteenpäin sitoutumisen käsite alkoi saada huomattavasti enemmän jalan-

sijaa työpaikkakirjallisuudessa. Sitoutuminen ymmärrettiin taipumuksena sitoutua, ja 

aktiivisuutena sekä sitoutumisena yhtenäisiin linjauksiin, jotka liittyvät muutoksiin. 

(Klein 2009.) Sitoutumisen tutkimus sai 1960-luvulla uuden suunnan, kun Becker loi 

side-bet-teorian, joka käsittelee organisaatioon sitoutumista yksilön näkökulmasta. 

Beckerin (1960) side-bet-teorian mukaan työntekijät sitoutuvat organisaatioon, sillä 

heillä on osittain tai täysin piilossa olevia investointeja niin sanottuja ”side-betsejä”, 

jotka ovat muodostuneet organisaatiossa työskentelyn aikana. Jatkuvan sitoutumisen 

on oletettu kehittyvän työntekijöiden huomatessa heille muodostuneen organisaatioon 

liittyviä investointeja, mitkä he voivat menettää, mikäli lähtevät organisaatiosta, tai jos 

he huomaavat, vastaavien vaihtoehtojen olevan rajallisia (Becker 1960). 

Kiesler (1971) puolestaan tutki sitoutumista myös tulevaisuuden toimintana, mutta otti 

enemmän psykologisen näkökulman asenteeseen ja asenteen kirjallisuuteen. Hän mää-

ritteli “sitoutumisen panoksena yksilön käyttäytymisessä” (Kiesler 1971; Kiesler & 

Sakamura 1966, 349). Grusky (1966) puolestaan tutki, kuinka palkkioiden saaminen 
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ja vaikeasti koetut saavutukset vaikuttivat organisaationaaliseen sitoutumiseen. Green-

wald (1965) esitti, että yksilöt, jotka hyvin sitoutuneita näkökantaansa, epätodennä-

köisesti muuttavat sitä. 

Myöhemmin sitoutumisen tutkimus laajentui moniin eri suuntiin. Kun ensimmäiset ja 

vaikuttavimmat tutkimukset kuten Buchanan (1974) Mowday ym. (1979); Porter ym. 

(1974) ja Streers (1977), tarkastelivat työntekijöiden sitoutumista työnantajiin, usein 

organisaationaliseen sitoutumiseen viitaten, 1980-luvulla sitoutumisen tutkimus kes-

kittyi ammattiliittoihin (unions) (Fullagar & Barling 1989, Gordon ym. 1980), työnte-

koon (employment) (Jackson, Stafford, Banks & Warr 1983), ammattiin (professions) 

(Aranya, Pollock & Armenic 1981ja uraan (career) sitoutumiseen (Arnold 1990; Blau 

1988, 1989). Esimerkiksi Gordonin ja kumppaneiden (1980) kehittämä ammattiliit-

toon sitoutumista kuvaava mittari luotiin heijastamaan neljää dimensioita: lojaalius, 

vastuullisuus, halukkuus työskennellä liitolle, ja liittoon uskominen. Tähän mennessä 

ei oltu vielä kehitetty moniulotteista sitoutumisen käsitettä, jota voitaisiin soveltaa kat-

tavasti organisaatiotieteiden tutkimuksissa. Tällaisen käsitteen kehittäminen auttoi 

myöhemmin edistämään tutkijoiden välistä kommunikointia näillä tutkimuksen moni-

naisilla osa-alueilla. (Becker 1992; Darden ym. 1989; Steffy & Jones 1988.) 

Sitoutumisen tutkimus on lisääntynyt edelleen viime vuosikymmeninä. Erityisesti or-

ganisaatiositoutumisen eri muodot ja alueet ovat tärkeitä tämän hetken tutkimuksessa, 

ja toimivat myös tämän tutkimuksen teoreettisena taustana.  

Tutkimusten perusteella on ilmeistä, että sitoutuminen käsitteenä on monimutkainen 

ja monitahoinen.  Tutkijat ovat määritelleet ja operationalisoineet käsitettä eri tavoin. 

Tämän seurauksena tutkimustulosten yhdistäminen aiempiin tuloksiin on ollut vai-

keaa. Koska sitoutumisen muodot ja käsitteen käyttöalue vaihtelevat, on välttämä-

töntä, että tutkijat kuvaavat nämä tutkimuksessaan. Näin varmistetaan, että käytettävät 

sitouttamisen menetelmät soveltuvat aiottuun tarkoitukseen. (Meyer & Allen 1990.) 

Valitettavasti nämä kaksi kehityssuuntaa, eli sitoutumisen muoto sekä laajentunut tut-

kimusalue on kuitenkin nähty erillisinä.  

3.1 Sitoutuminen asenteena 

Sitoutumista kuvataan usein asenteena ja psykologian OB ja O/I kirjallisuudessa eri-

tyisesti asenteena työhön (Solinger, Van Olffen, & Roe 2008). Huomioitavaa on, että 
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vaikka Modway ym. (1982) käyttivät termiä asenteellinen sitoutuminen (attitudinal 

commitment) erottaakseen psykologisen sitoutumisen näkökulman taloudellisesta 

(Becker 1960) ja käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta (Salancik 1977). Sitoutumi-

sen näkökulman he määrittelevät sitoutumisen samaistumisena ja osallistumisena, eikä 

lähtökohtaisesti asenteena sinänsä. Esimerkkejä sitoutumisen määritelmistä asenteena 

tarjoaa Chusmirin (1982, 596); ”kuvaus työsitoutumisesta” asenteena tai orientaationa 

työtä kohtaan. Blaun (1985, 278) määritelmä urasitoutumisesta; ”oma asenne ammat-

tiaan tai kutsumustaan kohtaan”. Sitoutumisen kuvailu tällä tavalla johtaa todella epä-

määräiseen käsitteellistämiseen. Tämän kaltainen määrittely ilmaisee kategorian, 

missä rakenteen ajatellaan kuuluvan asenteena sitoutumista kohtaa, mutta ei selkeästi 

kuvata rakennetta tai riittävästi erotella sitoutumista muista työhön liittyvistä (work-

related) asenteista.  

Kun sitoutumista tarkastellaan asenteena, ongelmallista on lisäksi se, ettei sitoutumi-

nen sovi siihen, kuinka sitoutumisen käsite on ymmärretty modernissa psykologisessa 

kirjallisuudessa (Allen & Meyer 1990). Kolmiosaisen (affect - behavior - cognition) 

asenteen näkökulma psykologian kirjallisuudessa (Breckler, 1984) on syrjäyttänyt tii-

vistetyn arvioinnin (Ajzen & Fishbein 2000; Petty, Wegener, & Fabrigar, 1997) 

Organisaatioon sitoutuminen (organizational commitment) ymmärretään henkilön 

asenteena tai kiintymyksenä organisaatioon. Se voidaan siis nähdä suhtautumisena tai 

asenteena.  Esimerkiksi March ja Simon (1958) ovat määritelleet sitoutumisen ”perin-

teiseksi tavaksi, jolla ihminen hyväksyy ja samaistuu organisaation arvoihin sekä ta-

voitteisiin” (March & Simon 1958, viit. Jokivuori 2002, 19). Kanter (1968) on puoles-

taan määritellyt sitoutumisen ”sosiaalisten toimijoiden halukkuudeksi antaa energi-

ansa ja lojaliteettinsa sosiaaliselle järjestelmälle ja yksilöiden kiintymykseksi sosiaa-

lisiin suhteisiin”. Tässä määritelmässä organisaatio on taloudellista toimintaa harjoit-

tava organisaatio tai yritys.  

 

3.2 Työhyvinvointi ja sitoutuminen henkilöstöhallinnossa 
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Työntekijälähtöiset joustavat toimintatavat, luottamus sekä vastavuoroisuus voivat 

kertoa paljon organisaation toimivuudesta (Pyöriä 2015, 8). Yhdysvaltalaisen psyko-

login Hertzbergin (1971) työmotivaatio teorian mukaan työtyytyväisyyttä tulisi tarkas-

tella moniulotteisena ilmiönä. Hertzberg kumosi aiemmat näkemykset, joiden mukaan 

hyvinvointi ja työtyytyväisyys tuottavat tehokkuutta sekä parantavat suoriutumista 

työssä. Hertzbergin mukaan asia näyttäytyy jopa päinvastaisena. Onnistumiset ja it-

sensä toteuttaminen lisäävät hyvinvointia ja tyytyväisyyttä.  

Työntekijän sitoutumiseen vaikuttavat monet eri tekijät. Näitä sitoutumiseen vaikutta-

via tekijöitä ovat: johdolta saatu tuki, työn itsenäisyys, työn sopiva kuormittavuus, 

työtyytyväisyys, tasapaino henkilökohtaisen- ja työelämän välillä sekä palkitsemisen 

kokonaisuus. Näiden tekijöiden lisäksi on keinoja, joilla esimies voi vahvistaa työnte-

kijän sitoutumista. Yhtenä esimiehen tärkeistä tehtävistä on luoda sitoutumiselle mah-

dollistavat puitteet. Työn vaikutusmahdollisuudet, kehittymismahdollisuudet, vuoro-

vaikutussuhde alaisten kanssa, työntekijän mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, 

työjärjestelyt sekä palkitseminen ovat keinoja, jotka lisäävät työntekijän sisäistä moti-

vaatiota, ja näin työntekijän sitoutumista organisaatioon. (Meyer & Allen 1991.)  

Tiedetään, että ihmiset kokevat sitoutumisen eri tavoin, ja että erilaiset mielentilat, 

kuten normatiivinen, jatkuva, ja affektiivinen ovat yhteydessä eri sitoutumisen loppu-

tuloksiin (Gellatly, Meyer & Luchak, 2006; Meyer, ym. 2002). 

Yksi henkilöstöhallinnon tärkeimmistä tavoitteista on viime vuosien aikana ollut hen-

kilöstön sitoutumisen lujittaminen (Jokivuori 2002, 10). Jokivuoren (2002, 102) mu-

kaan yleistäen voidaan todeta, että demografisilla taustatekijöillä on vaikutusta orga-

nisaatiositoutumiseen. Muuttujina ovat 4 kategoriaa: 1. demografisiin taustamuuttujiin 

2. työhön liittyviin 3. asennepiirteisiin ja sosiaalisiin siteisiin 4. organisaatiotekijöihin. 

Yleistäen voidaan todeta, että organisaatiositoutumista ennustaa melko selvästi jokai-

seen kategoriaan liittyvät muuttujat. Demografisista taustamuuttujista vastaajan ikä 

(analogisesti palvelusaika) on selkeästi yhteydessä organisaatiositoutumiseen, niin että 

vanhemmat ovat nuoria sitoutuneimpia. Ammatillisen koulutustason nousu vähentää 

selkeästi organisaatiositoutumista. Nuorten sitoutuneisuus on vanhempiin työntekijöi-

hin verrattuna hauraampaa. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu yhteys työtyytyväi-

syyden ja organisaatiositoutumisen välillä on ilmeinen. Lisäksi positiiviset kokemuk-
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set työnsuhteen kehittymisestä lähimenneisyydessä, ennakoivat korkeaa organisaatio-

sitoutumista. Asennepiirteet ennustavat puolestaan huonosti organisaatiositoutumista. 

Ainoastaan selvästi yhteydessä organisaatiositoutumiseen oleva asennepiirre on kol-

lektiivinen työorientaatio. (Jokivuori 2002.) 

Jokivuoren (2002, 104) mukaan myönteinen arvio lähimmän esimiehen pätevyydestä 

sekä luottamus organisaation johtoa kohtaan lisäävät organisaatiositoutumista. Myös 

hyvä organisaatioilmapiiri sekä esimiesten ja henkilöstön edustajien pätevänä pidetty 

toiminta synnyttää sitoutumista organisaatioon. (Jokivuori 2002, 104.) 

Eri määritelmien tarkastelu havainnollistaa miten tutkimuksessa rakenteellinen ja yk-

silön näkökulma linkittyvät toisiinsa. Sitoutumista tutkittaessa tulisi huomioon ottaa 

siis niin organisaation tilanne, kuin yksilölliset motivaatiotekijät, jotka vaikuttavat 

henkilön sitoutumiseen. (Jokivuori 2002, 19). Kanter (1968) muotoilee sitoutumisen 

henkilöiden halukkuutena antaa energia sekä lojaliteetti sosiaaliselle järjestelmälle, ja 

yksilöiden kiintymyksenä sosiaalisiin suhteisiin. Sitoutuminen voidaan March & Si-

mon (1958, viit. Jokivuori 2002) mukaan nähdä tavaksi, jolla ihminen samaistuu sekä 

hyväksyy organisaation tavoitteet ja arvot. Jokaisessa aiemmassa määrittelyssä on 

huomioitu niin yksilön näkökulma kuin rakenteellinen näkökulma. Ymmärtääkseen 

sitoutumista täytyy huomioon ottaa organisaation tilanne ja yksilön motivaatiotekijät, 

jotka vaikuttavat yksilön kokemaan sitoutumiseen. (Jokivuori 2002, 17.) 

Organisaatiositoutumista sosiologisessa työntutkimuksessa on käsitelty runsaasti. Or-

ganisaatiositoutumisen on havaittu olevan yhteydessä moniin tärkeiksi miellettyihin 

asioihin. Työtyytyväisyys, sairauspoissaolot, työpaikan vaihtaminen ja vapaaehtoi-

suus ylimääräisen työn tekemiseen ovat asioita joihin mm organisaatiositoutumisen on 

havaittu olevan yhteydessä (Mathieu & Zajac 1990; Meyer & Allen 1997 ; Jokivuori 

2002, 11.) 

Henkilöstöhallinnan strategisista tavoitteista on viime vuosikymmeninä ollut pinnalla 

henkilöstön sitoutumisen lujittaminen. Sitoutuneet työntekijät lisäävät organisaation 

innovatiivisuutta sekä joustavuutta (Morris, Lydka & Fenton-O’Creevy 1993). Sen si-

jaan työsuorituksen ja yksilöllisen suorituskyvyn välinen yhteys organisaatiositoutu-

miseen on ollut kiistanalainen viimeaikaisten tutkimuksien valossa. Organisaatiositou-
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tumisen vaikutuksia käsittelevissä tutkimuksissa sitoutumisen ja työsuorituksen väli-

nen relaatio on jäänyt irralliseksi, eikä yhteyttä ole voitu osoittaa (Becker ym. Billings, 

Evenlenth & Glbert 1996, 464; Jokivuori 2002, 10). 

Organisaatio määrittelee, kuinka sitoutunutta henkilöstöä se ylipäätänsä tarvitsee. Jos 

työtehtävät ovat mekaanisia ja ammatilliset vaatimukset matalia, on työntekijän kor-

vaaminen helpompaa. Jos organisaatio on esimerkiksi asiantuntijaorganisaatio ovat 

vahvasti sitoutuneet työntekijät sen elinehto. (Jokivuori 2002, 11.) 

 

3.3 Organisaatiositoutumisen lähikäsitteet ja psykologinen sopimus 
 

Organisaatiositoutuminen on erilaisissa tutkimuksissa saanut rinnalleen liki 30 lähikä-

sitettä, mikä tietysti aiheuttaa sekaannusta (Jokivuori 2002, 43; Järvi 1999, 162).  Lä-

hikäsitteitä ovat muun muassa työhön sitoutuminen sekä työpaikan vaihtoalttius. Ar-

kikielessä sitoutumisesta käytetään usein synonyymeinä kiintymys ja uskollisuus 

(Meyer & Allen 1997). Yhteistä näille kaikille määritelmille on positiivinen yhteys 

työntekijän sitoutuneisuuden ja työntekijän työpaikassa pysymisen välillä.  Kuitenkin 

vieläkin tärkeämpi havainto on erot sitoutuminen käsitteen määrittelyssä. (Klein, Mol-

loy & Cooper 2012, 8.)  

 

Organisaatiositoutumisen käsitteen ohella myös psykologisen sopimuksen käsitteen 

avulla on pyritty kuvaamaan ja selittämään työntekijöiden suhdetta organisaatioon, 

jossa he työskentelevät (Saari, 2014). Rosseau (1995) on määritellyt psykologisen so-

pimuksen työntekijän näkökulmasta, työntekijän sekä työnantajan välisestä vaihdosta. 

Rosseaun mukaan psykologinen sopimus on työntekijän subjektiivinen käsitys omaan 

työsuhteeseen kuuluvista sekä oikeuksista että velvollisuuksista. Keskeinen osa psy-

kologista sopimusta on vastavuoroisuus. Työntekijällä on odotuksia organisaatiota 

kohtaan, joiden he toivovat täyttyvän vastineeksi työpanoksestaan. Perusta luottamuk-

selliselle vaihtosuhteelle muodostuu työntekijän näkökulmasta siitä, että työnantaja 

täyttää työntekijän odotukset. (Saari, 2014, 29.) Psykologinen sopimus voidaan jakaa 

kahteen malliin, transaktionaaliseen ja relationaaliseen. Transaktionaalinen malli no-

jaa taloudellisiin periaatteisiin, relationaalinen malli puolestaan sosiaalisiin periaattei-

siin. Transaktionaalinen malli heijastaa vähäistä työtehtävien muuttumista, matalaa si-

toutumista ja korkeaa vaihtuvuutta. Lähtökohtana on rahalliseen vaihtoon pohjautuva 
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malli. Relationaalisessa mallissa työntekijä identifioi itsensä osaksi organisaatiota, si-

toutuminen on korkeaa ja sisältää molemminpuolisen lojaliteetin. (Saari 2014.)  

 

3.4  Sitoutumisen eri muodot  
 

Sitoutumista käsittelevässä kirjallisuudessa on sitoutuneen työntekijän ja organisaa-

tiossa pysymisen välillä todettu yhteys (Allen & Meyer 1990, 1). Yksi yleisimmin 

käytetyistä organisaatioon sitoutumisen määritelmistä on Allenin ja Meyerin (1990; 

1996) (Irving ym. 1997; Stinglhamber ym. 2002; Meyer ym. 2002; Bansal ym. 2004) 

kehittämä organisaatiositoutumisen kolmen komponentin teoria, jossa sitoutuminen 

voidaan nähdä: affektiivisena, jatkuvana ja normatiivisena, tässä nimenomaisessa jär-

jestyksessä.Yleisimmin käytetty ja eniten tutkittu aspekti on affektiivinen sitoutumi-

nen (Rhoades ym. 2001; Jokivuori 2002, 20). Affektiivinen sitoutuminen on yksilön 

emotionaalista kiintymistä organisaatioon (Jokivuori 2002, 20). Meyer & Allenin or-

ganisaatiositoutumisen toinen muoto jatkuva sitoutuminen, on rationaalisen valinnan 

tulosta. Työntekijä pysyy organisaatiossa, sillä organisaatiosta lähteminen tai vaihto 

aiheuttaa hänelle kustannuksia. Heidän mukaansa jatkuva sitoutuminen ikään kuin pa-

kottaa työntekijän jäämään yritykseen, sillä vaihdosta ei välttämättä ole riittävästi hyö-

tyä. Kolmas sitoutumisen muoto on normatiivinen sitoutuminen, jossa työntekijä on 

omaksunut organisaation normit ja ohjeistot. Työntekijä pysyy yrityksessä, koska hän 

kokee, että niin kuuluu tehdä. Jokaisella näillä komponentilla on erilainen seuraamus 

henkilön työkäyttäytymiseen. (Meyer & Allen 1991.) Yhteistä näille lähestymista-

voille on näkökulma, että sitoutuminen on psykologinen tila, joka luonnehtii työnteki-

jän suhdetta organisaatioon ja on seurausta päätöksestä jatkaa, tai ei jatkaa suhdetta 

organisaatioon. Yhteisestä psykologisesta lähestymistavasta huolimatta jokaisen as-

pektin psykologinen tila on erilainen. (Meyer & Allen 1991.) 

Meyerin ja Allenin (1991) mukaan saavuttaakseen paremman ymmärryksen työnteki-

jän suhteesta organisaatioon, täytyy sitoutumisen kolme muotoa ymmärtää yhdessä. 

Tämän vuoksi he kehittivät organisaatiositoutumisen kolmen komponentin mallin. 

Mallin mukaan työntekijät voivat kokea vaihtelevin astein kaikkia kolmea sitoutumi-

sen muotoa. He olettivat, että jokainen aspekti muokkaa tulosta erilaisten kokemusten 

mukaan, ja eri aspekteilla on erilaisia seurauksia työkäyttäytymiseen. Työkäyttäyty-
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misessä ja suorituksessa voi olla myös eroja, jotka ovat yhteydessä affektiiviseen, jat-

kuvan ja normatiivisen sitoutumiseen. Erityisesti affektiivinen sitoutuminen ja norma-

tiivinen sitoutuminen voidaan rinnastaa positiivisesti työsuorituksekseen ja organisaa-

tionaliseen yhteenkuuluvuuden tunteeseen vaikuttavana tekijänä. Jatkuvan sitoutumi-

sen voidaan puolestaan nähdä olevan heikosti sidoksissa työsuoritukseen ja organisaa-

tionaliseen yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Tästä syystä he huomioivat, että kaikki si-

toutumisen muodot eivät ole samankaltaisia, ja yritykset, jotka ovat kiinnostuneita pi-

tämään työntekijöitään sitoutumista vahvistamalla, tulisi huolellisesti harkita sitoutu-

misen muotoa, jota he pyrkivä jalkauttamaan. (Meyer & Allen 1991.) 

Normatiivisen, jatkuvan ja affektiivisen sitoutumisen ulottuvuuksien eroina ovat eri-

laiset mielentilat, joiden avulla voidaan päätellä mihin sitoutumisen muotoon henkilö 

kuuluu (Meyer 2014). Meyerin (2014) mukaan viime aikoina on havaittu, että parhai-

ten sitoutumista ja niihin liittyviä mielentiloja voidaan tarkastella niin sanotun sitou-

tumisprofiilin kautta. Ulottuvuudet kehittyvät erillään ja ovat erotettavissa toisistaan. 

Tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että normatiivinen ja affektiivinen vaikuttavat 

toisiinsa. Affektiivinen sitoutuminen johtaa kuitenkin muita vahvemmin työtyytyväi-

syyden, työhön osallistumiseen sekä ammatillisen sitoutumisen lisääntymiseen. Sitou-

tunut henkilöstö vähentää vaihtuvuutta sekä jo varhaisia lähtemisen aikeita, ja saman-

aikaisesti parantaa myös muuta tehokkuutta lisäämällä läsnäoloa, edistämällä organi-

saatiokäyttäytymistä sekä suoritusta. Sitoutumisen on myös havaittu parantavan työn-

tekijän terveyttä ja hyvinvointia. (Meyer ym. 2002, 22–24.) 

Tutkijoiden mukaan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on selkeämpi yhteys sitoutu-

miseen. Näitä taipumuksia ovat muun muassa halu menestyä, halu olla organisaation 

hyväksymä jäsen, työn merkitys elämässä, itsenäisyys ja henkilökohtainen työetiikka. 

(Meyer &Allen 1991, 69–70.) 

Nämä sitoutumisen kolme komponenttia toimivat linkkinä organisaation ja työnteki-

jän välillä. Kaikki sitoutumisen osa-alueet vaikuttavat siihen, pysyykö työntekijä or-

ganisaatiossa ja jos pysyy, niin miksi. Ensiarvoisen tärkeää on nähdä nämä erillisinä 

komponentteina, eikä esimerkiksi sitoutumisen tyyppeinä. Tyyppeinä näkeminen ku-

vastaa sitoutumisen kolmen muodon olevan toisiaan poissulkevia. On luontevampaa 

ajatella, että työntekijä kokee kaikkia sitoutumisen muotoja, kuin ainoastaan yhtä. 

(Meyer & Allen 1991, 67–68.)  
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Meyer & Allen (1991) 

 

3.4.1 Affektiivinen sitoutuminen 

 

Affektiivinen sitoutuminen on organisaatiositoutumisen tutkimuksessa vallalla oleva 

näkökulma, joka käsittää sitoutumisen kiintymyksenä organisaatioon. Työntekijä, 

jonka affektiviinen sitoutuminen on vahva, nauttii olostaan olla osana yritystä, hän 

samaistuu organisaatioon ja osallistuu sen toimintaan (Meyer 2014). Työntekijät, joi-

den affektiivinen sitoutuminen on vahvaa pysyvät yrityksessä, sillä he haluavat tehdä 

niin. Affektiivinen sitoutuminen viittaa työntekijän kiintymykseen, samaistumiseen 

sekä organisaatiossa mukanaoloon. Työntekijän affektiivista sitoutumista voidaan ku-

vailla sanoilla: tunteellinen, psyykkinen sitoutuminen ja osallisuuden tunne organisaa-

tiossa. (Meyer & Allen 1997, 11.) 

Meyer ja Allen (1997) tarkastelevat affektiivista sitoutumista kolmen osa-alueen 

kautta: organisaation ominaispiirteet (organizational characteristics), työntekijän 

henkilökohtaiset ominaisuudet (personal characteristics) sekä työkokemus (work ex-

perience). Affektiivisen sitoutumisen yhteydessä organisaation ominaispiirteillä tar-

koitetaan tapaa, jolla organisaatio viestii henkilöstölle. Se kuinka oikeudenmukaisesti 

henkilöstöä kohtaan toimitaan vaikuttaa myös affektiiviseen sitoutumiseen. Pian he 

kuitenkin huomasivat, että työntekijän kokemus esimies-  alaissuhteesta, selkeä rooli 

organisaatiossa sekä tuntemus, että on tärkeä osa organisaatiota vaikuttavat enemmän 

sitoutumisen vahvistumiseen. (Meyer & Allen 1997, 42–43.)  
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Henkilökohtaiset ominaisuudet keskittyvät demografisiin tekijöihin, kuten ikä ja su-

kupuoli sekä dispositionaalisiin tekijöihin, eli esimerkiksi luonne ja arvot. Tutkimus-

ten mukaan demografisilla tekijöillä ei kuitenkaan nähdä olevan suurta yhteyttä hen-

kilön affektiiviseen sitoutumiseen. Työntekijän iällä nähdään kuitenkin olevan yh-

teyttä työntekijän sitoutuneisuuteen. Vanhemmat työntekijät ovatkin sitoutuneempia 

kuin nuoret. Henkilökohtaisiin ominaisuuksiin voidaan lukea myös henkilön halu kuu-

lua johonkin. Näkemys niin omista taidoista ja saavutuksista vaikuttaa affektiiviseen 

sitoutumiseen ja sen lisääntymiseen positiivisesti. (emt., 43- 45.) 

Yksi Meyerin ja Allenin affektiivisen sitoutumisen osa-alue on työkokemus. Organi-

saatiositoutumisen nähdään kehittyvän henkilön kokemusten kautta. Kun kokemukset 

tyydyttävät yksilön tarpeita ja ovat yhtenäisiä työntekijän omien arvojen kautta lisää-

vät nämä sitoutumista. Meyerin ja Allenin mukaan työkokemus voidaan jakaa kahteen 

osaan. Ensimmäinen osa tyydyttää sekä fyysiset, että psyykkiset tarpeet, ja nämä li-

säävät viihtyvyyttä organisaatiossa. Toinen osa lisää työntekijän tunnetta kokea osaa-

mista ja onnistumista työssään (Meyer & Allen, 1991, 69). 

Meyer ja Allen (1991) huomasivat, että kaikista vahvoin ja yhtenäisin suhde affektii-

viseen sitoutumiseen tulee työkokemuksesta. Työntekijät, joiden kokemukset ovat yh-

tenäisiä organisaation odotusten ja perustarpeiden tyydyttämisen osalta ovat taipuvai-

sempia kasvattamaan vahvemman affektiivisen sitoutumisen organisaatioon, kuin 

työntekijät, joiden kokemukset ovat vähemmän tyydyttäviä.  

Positiiviset tunteet ja ajatukset kohdeorganisaatiota kohtaan sekä halu ponnistella or-

ganisaation eteen, ovat vahvasti yhteydessä affektiiviseen sitoutumiseen. Affektiivi-

sesti sitoutunut henkikö on ylpeä, että kuuluu organisaatioon. He kunnioittavat yrityk-

sen arvoja, vaikka ne eivät täysin vastaisikaan henkilökohtaisia arvojaan. Tärkeä osa 

sitoutumista on työntekijän henkilökohtaisten tarpeiden täyttyminen. Jos työntekijä 

kokee, että organisaatiossa on positiivista työskennellä, siihen kuuluminen täyttää 

työntekijän odotukset ja henkilökohtaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa, on tämän 

todettu edelleen vahvistavan affektiivista sitoutumista. (Meyer & Allen 1991.)  

 

Työntekijän affektiivista sitoutumista on mahdollista vahvistaa ja tukea. Sitoutumista 

voidaan vahvistaa ja tukea antamalla henkilöstölle riittävän haasteellisia tehtäviä sekä 
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henkilökohtaista palautetta. Vahvinta affektiivinen sitoutuminen on työntekijöillä, joi-

den esimiehet mahdollistavat päätöksentekoon osallistumisen sekä kohtelevat heitä 

hyvin ja reilusti. Tärkeänä osana affektiivista sitoutumista on työntekijän henkilökoh-

taisten tarpeiden täyttyminen (Meyer & Allen 1997, 46). Wallin (2012, 31) mukaan 

työyhteisössä vallitseva hyvä keskinäinen luottamus lisää sitoutumista.  Tutkimusten 

mukaan puolestaan alhaisin affektiivinen sitoutuminen on työntekijöillä, jotka eivät 

tiedä mitä heiltä odotetaan (Meyer & Allen 1997, 45). 

 

3.4.2 Normatiivinen sitoutuminen 

 

Normatiivinen sitoutuminen liitetään työntekijän velvollisuudentunteeseen jatkaa työ-

suhteessa. Työntekijän, jonka normatiivisen sitoutumisen aste on korkea, on todettu 

ajattelevan, että hänen on pysyttävä yrityksen työntekijänä. Työntekijänä pysyminen 

liitetään toimintatapaan, jonka ymmärretään olevan oikea ja moraalisesti hyvä. (Meyer 

& Allen 1991.) 

 

Wienerin (1982) mukaan normatiivinen sitoutuminen kehittyy sosiaalisten kokemus-

ten tuloksena, jossa korostuu soveliaisuus pysyä uskollisena työnantajalle. Scholl 

(1981) taas korostaa saatujen etujen, kuten palkan tai koulutuksen tuomaa työntekijän 

velvollisuudentunnetta työnantajaa kohtaan.  

 

Normatiivista sitoutumista voi lisätä työnantajan tekemät panostukset, joiden vuoksi 

työntekijä kokee lähtemisen vaikeaksi. Tällaisia panostuksia työnantajan puolelta voi-

vat olla esimerkiksi koulutukset, etuudet ja maksut, joita työnantaja on tarjonnut. Tässä 

tulee kuitenkin ottaa huomioon, että yksilön ja kulttuurin vaikutus kokemukseen vaih-

telee suuresti. Normatiivinen sitoutuminen voi kehittyä myös psykologisen suhteen 

myötä (ks psykologinen sopimus). Tämä liittyy työntekijän ja työnantajan väliseen 

suhteeseen, joka sisältää vastavuoroisia velvoitteita. Tämä voi muuttua, jos vain toinen 

osapuolista kokee hoitaneensa vastavelvoitteet tai suhteessa syntyy eriäviä mielipi-

teitä. (Meyer & Allen 1997, 60–62.) 

 

Baruch (1998, 135–144) määrittelee sitoutumisen prosessina, joka edellyttää vasta-

vuoroisuutta. Sitoutuminen on kaksisuuntainen ilmiö, ”jolle ominaista on resiprookki-
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suus prosessin osapuolten välillä”. Sitoutumisen perustana nähdään vaihtosuhde orga-

nisaation ja työntekijän välillä, joka on tyydyttävä kummastakin osapuolesta tyydyttää 

molempia osapuolia. Brauch (1998) kuvailee organisaation ja yksilön välistä luotta-

musta ”…ikään kuin maaperäksi, josta sitoutuminen voi versota. (Jokivuori 2002, 20.) 

 

3.4.3 Jatkuva sitoutuminen 

 

Jatkuva sitoutuminen viittaa tietoisuuteen kustannuksista, jotka koituvat työntekijän 

vaihtaessa työnantajaa. Työntekijöillä, joiden sitoutuminen perustuu jatkuvuuteen, 

jäävät yritykseen, sillä heidän elämäntilanteensa velvoittaa tekemään niin. Irtisanou-

tuminen tai työpaikan vaihtaminen voivat aiheuttaa kuluja sekä menetyksiä työnteki-

jälle. Työntekijä tulkitsee tilannetta ikään kuin ”tuotos vastaan panos”. Tunne voi ke-

hittyä esimerkiksi siitä, että työntekijä on käyttänyt aikaa sekä panostusta organisaa-

tioon. Organisaatiosta lähteminen voi tuntua, kuin tehty työ menisi hukkaan. Myös 

tieto työn jättämisen vaikutuksesta taloudelliseen tilanteeseen lisää jatkuvaa sitoutu-

mista. (Allen & Meyer 1997, 56–57.) 

 

Jatkuvaan sitoutumiseen vaikuttaa työllistyminen tai työllistymisvaihtoehdot. Työnte-

kijän jatkuva sitoutuminen on vähäisempää, jos työllistymisvaihtoehtoja on tarjolla 

runsaasti.  Jos vaihtoehtoja ei ole, on jatkuva sitoutuminen vahvempaa. Jatkuva sitou-

tuminen voidaan tulkita niin, että mikäli lähteminen aiheuttaa enemmän kuluja ja me-

netyksiä, niin työhön jäädään. Tällöin jatkuva sitoutuminen kasvaa. (Meyer & Allen 

1997, 58.) Viitalan (2007, 91) mukaan jatkuvaan sitoutumiseen vaikuttavat palkkiot, 

edut sekä työnpaikan jättämisestä koituvat haitat.  
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4 Aineisto ja menetelmä 
 

 

Pro gradu työ toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tavoitteena oli kuulla työnte-

kijöiden kokemuksia organisaatiositoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Organisaatio-

sitoutumista tutkittiin erityisesti affektiivisen sitoutumisen kautta, joka on yksi Meyer 

& Allenin (1991) kolmen komponentin sitoutumisen osatekijästä.  Tutkimuksen koh-

teena olivat kansainvälisen ICT-alan contact center osaston työntekijöitä.  Työntekijät 

toivat esille omia kokemuksiaan ja käsityksiä affektiivisen sitoutumisen osa-alueista 

ja niihin vaikuttavista tekijöistä. 

 

Haastatteluiden ajankohtana Suomen henkilöstömäärä kohdeorganisaatiossa oli noin 

180 henkilöä, joista prosentuaalisesti suurin osa työskenteli contact center puolella. 

Organisaation muita osastoja ovat esimerkiksi Back Office, myynti sekä HR. Aineis-

ton keruun ajankohtana työskentelin itse organisaation contact center puolella. Melko 

pian haastatteluiden jälkeen aloitin kuitenkin työskentelemään organisaation HR-osas-

tolla, ja tällä hetkellä olen täysipäiväisenä HR Coordinaattorina. Olin pohtinut tutki-

musaiheita jo ennen, kuin itse tutkimuksen toteuttamisesta organisaatiolle sovittiin. 

Päädyimme lopulliseen aiheeseen Suomen henkilöstöjohtajan kanssa.  

 

Tutkimuksessa analysoitu aineisto koostui seitsemästä teemahaastattelusta, jotka to-

teutettiin yksilöhaastatteluina syys- ja lokakuun 2019 aikana. Aineisto käsitti kohde-

organisaatiossa vakituisessa työsuhteessa olevia henkilöitä. Tutkimuseettisistä syistä 

haastateltavien ikä ja sukupuoli on jätetty pois kuvauksesta. 

 

4.1 Teemahaastattelu  
 

Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna eli niin sanottuna puoli strukturoituna haas-

tatteluna. Puolistrukturoitu teemahaastattelu on ikään kuin lomakehaastattelun ja va-

paan haastattelun välimuoto, jossa kysymykset ovat kaikille samat, mutta vastauksiin 

ei ole vaihtoehtoja, vaan kukin haastateltava voi vastata niihin vapaasti (Hirsjärvi & 
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Hurme, 2008; Eskola & Suoranta 1998, 64). Robsonin (1995, 229) mukaan puolistruk-

turoidussa haastattelussa kysymykset on laadittu etukäteen, mutta haastattelija voi 

vaihdella kysymysten sanamuotoa. 

 

Laadullinen tutkimus tutkii ja analysoi merkityksiä, ja niiden suhteita puheessa sekä 

kirjoitetussa tekstimuodossa tai kuva-aineistossa. Aineisto saatetaan toisin sanoen 

tekstimuotoon eli kieleksi. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kontekstuaalisuu-

teen, tulkintaan sekä toimijoiden näkökulman ymmärtämiseen (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 19). Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on usein ”ajatus merkitysten kes-

keisyydestä”. Ihmisten toiminta nähdään merkitysvälitteisenä niin sosiaalisesti kuin 

kulttuurisestikin. Erilaisten merkityksellistävien käytäntöjen osana todellisuus koe-

taan. Tyypillisenä kvalitatiivisen tutkimuksen piirteenä on subjektiivisuus ja koke-

muksen huomioiminen. Tutkittavan henkilön kokemukset ja havainnot, henkilö toimi-

jana on lähtökohtana tutkimuksen subjektiivisuutta ajateltaessa. Henkilön toiminnat, 

havainnot ja kokemukset ovat aina suhteessa paikkaan, aikaan ja tilanteisiin. Tätä ko-

kemusta kuitenkin teoretisoidaan tutkimussuuntauksesta riippuen. (Hirsjärvi & Hurme 

2008.) Tutkittava nähdään haastattelussa subjektina. Hän luo merkityksiä ja on aktii-

vinen osapuoli (Hirsjärvi & Hurme 2008, 35). Haastattelut nähdään monimuotoisina, 

sillä haastattelu tapahtuu moniaikaisesti ja monipaikkaisesti. 

 

Haastattelu voidaan rinnastaa arkikielessä verbeihin haastaa ja jututtaa. Haastattelu 

eroaa kuitenkin merkittävästi keskustelusta, sillä haastattelu on ennalta määriteltyä toi-

mintaa, joka tähtää informaation keräämiseen sekä on päämäärähakuinen. Usein sy-

nonyymeina käytetty haastattelu ja haastatteleminen voidaan erottaa toisistaan käytän-

nöntoiminnassa. Haastattelemisella viitataan kahdenkeskeiseen vuorovaikutustilan-

teeseen ja haastattelu puolestaan laajempaan prosessiin. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 43.) 

 

Hirsjärvi & Hurme (2008, 44 viit. Rubin & Rubin 1995) ovat käyttäneet puolistruktu-

roimattomasta- ja strukturoimattomasta haastattelusta nimitystä kvalitatiivinen haas-

tattelu. Teemahaastattelun strukturointia ohjaa oletus haastateltavien subjektiivisista 

ajatuksista, kokemuksista, uskomuksista ja tunteista. Teemahaastattelussa haastattelu 

etenee teemojen mukaisesti, eikä yksityiskohtaisten kysymysten mukaisesti. Haastat-

telumuoto huomioi tutkittavien haastattelutilanteessa asioilla ilmaisemat tulkinnat 

sekä niiden vuorovaikutuksessa saamat merkitykset. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 44.) 
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Teemahaastattelua käytettäessä on otettava huomioon haastateltavien mahdollisuus 

vaikuttaa teemoihin ja niiden painottumiseen (Hirsjärvi & Hurme 2008). 

 

Tässä tutkimuksessa toteutetut haastattelut olivat tyypiltään teemahaastatteluja. Tee-

mahaastattelun käsite juontaa Miltonin, Fisken ja Kendallin (1956) julkaistusta teok-

sesta – The Focused Interview. Haastattelun oletuksena voidaan pitää, että haastatel-

tavat henkilöt ovat kokeneet tietyn tilanteen sekä tutkija on selvittänyt tutkittavan asian 

rakenteita, prosesseja sekä kokonaisuutta. Näiden perusteella tutkija kehittää haastat-

telurungon, jonka perusteella suoritetaan haastattelu, jolla pyritään ymmärtämään 

haastateltavien subjektiivisia kokemuksia tilanteesta. (Merton, Fiske & Kendall 1946.) 

Loin haastattelurungon työssä käytettävän teoreettisen viitekehyksen pohjalta 

 

Tutkimuksen päätarkoituksena oli heijastaa tutkittavien maailmaa, vaikka tutkijan 

subjektiiviset näkemykset vaikuttavat väistämättä tutkimusprosessin eri vaiheissa, ku-

ten käsitteiden valinnassa, ja niiden tulkinnassa sekä aineiston keruussa, raportoinnista 

aina analysointiin saakka (Hirsjärvi & Hurme 2008, 18). Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa yksilön ääni tulee kuuluviin (emt., 19). Teemahaastattelun lähtökohtana on ih-

miskeskeisyys, ihmiset nähdään yksilöinä kenen kokemuksia, elämyksiä ja ajatuksia 

pyritään päästä lähemmäksi (Hirsjärvi & Hurme 2008).  

 

Menetelmänä haastattelu perustuu kielelliseen vuorovaikutukseen eli dialogiin. Vuo-

rovaikutuksen merkitys korostuu ja tutkijalla on mahdollisuus lähestyä vaikeitakin tut-

kimusaiheita, kuten miten haastateltavat kokevat ympärillä olevaa maailmaa sekä min-

kälaisia merkityksiä koetut tapahtumat saavat. Haastattelut, vapaamuotoisina keskus-

teluina saattavat antaa asioille täysin uuden, ja jopa ainoan keinon selvittää asioita. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 11.) Haastatteluaineiston dialogisen luonteen vuoksi aineis-

ton analyysimenetelmäksi valitsin teemoittelun. Eskolan  ja Suorannan (1998, 126) 

mukaan teemoittelulla tarkoitetaan esiin tulevien näkökulmien tarkastelua, jotka ovat 

yhtenäisiä usean haastateltavan kesken. Teemoittelu vaatii onnistuakseen empirian 

sekä teorian vuorovaikutusta. Teemoittelun lisäksi käytin analyysissa tulkintaa. Hirs-

järvi ja Hurme (2008) kuvaavat tulkintaa analyysin tuloksien pohdinnaksi ja selvittä-

miseksi, josta voidaan tehdä omia johtopäätöksiä.  
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4.2 Haastatteluaineiston keruu 
 

Lähestyin ennalta valitsemiani kohdeorganisaation työntekijöitä ensimmäistä kertaa 

tutkimukseen liittyen sähköpostitse. Viestissä ilmeni tutkimuksen tarkoitus, haastatte-

lun toteutustapa, sen arvioitu kesto sekä vaikutus työntekijään. Haastateltavat vastasi-

vat myös sähköpostissa olevaan kahteen alkukysymykseen, jotka määrittelivät, onko 

kyseinen henkilö sopiva haastatteluun. Alkuvaatimuksena oli vakituinen työsuhde 

määräaikaisuuden sijaan. Toinen alkukysymyksistä muodostui henkilön iästä, joka ky-

syttiin ikäkategorioita käyttäen.  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittavaksi valitaan tyypillisesti harkinnan varainen 

näyte, jolloin tutkimuksen kohteeksi valikoituu yksilöitä, joiden kautta tutkittavaan il-

miöön on mahdollista syventyä mielekkäästi (Kiviniemi 2001). Myös tässä tutkimuk-

sessa haastateltavat valittiin sen mukaan, täyttivätkö he vaaditut alkukriteerit. Näitä 

olivat organisaation toiveena ollut työsuhteen vakinaisuus, sekä itseni määrittelemät 

henkilön ikä sekä sukupuoli. Tarkoituksena oli saada haastateltaviin mahdollisimman 

laajaa ikävaihtelua sekä mies- että naisosallistujia. Näiden tietojen lisäksi sähköposti-

viestissä ilmeni, että haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Viestissä kerrot-

tiin, että haastattelut nauhoitetaan ja, että haastattelu toteutetaan työajan ulkopuolella, 

jotta pystyn varmistamaan henkilöiden täydellisen anonymiteetin. Palkkioksi haasta-

teltavat saivat organisaation puolelta kustannetut kaksi kappaletta elokuvalippuja. 

 

Näiden puitteiden myötä haastatteluun valikoitui seitsemän vapaaehtoista organisaa-

tion contact centerissä vakituisessa työsuhteessa työskentelevää henkilöä. Ikäjakau-

maltaan työntekijät sijoittuvat tasaisesti kahteen kategoriaan 18-33 vuotiaat sekä 34-

59 vuotiaat. Ikäkategoriat ovat alkuvalinnan jälkeen muutettu kahdeksi isommaksi ka-

tegoriaksi, jotta mahdollinen riski haastateltavien tunnistettavuudesta pystyttiin mini-

moimaan. Haastattelun ajankohta sovittiin kunkin haastateltavan kanssa erikseen. 

 

Haastattelun aluksi kuvasin haastateltaville mitä tutkimukseni käsittelee, tarkemmin 

teoriaan menemättä. Ennen varsinaista aloitusta kävin myös läpi, että haastattelu nau-

hoitetaan kahdella erillisellä laitteella, nauhoitettu haastattelu muutetaan kirjoitettuun 

muotoon ja anonymisoidaan kunkin haastateltavan osalta. Näillä tiedoilla pyrin var-
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mistamaan, että haastateltavat kokevat olonsa mahdollisimman turvalliseksi, ja ilma-

piiri haastattelussa olisi luotettava ja avoin. Kerroin lisäksi, että henkilön anonymi-

teetti varmistetaan myös siten, että organisaatiolla ei ole pääsyä itse aineistoon, aino-

astaan valmiiseen Pro Gradu työhön.  Ennen nauhoituksen aloitusta, kävin jokaisen 

haastateltavan kanssa läpi, että mikäli hän kokisi jonkin teemoista epämukavaksi, tai 

ei muusta syystä halua vastata kysymykseen, on osallistuminen tältä osin täysin hänen 

päätettävissään. Avasin myös, että teemojen ulkopuoliset aiheet olisivat sallittuja, jotta 

haastattelutilanne olisi mahdollisimman luonteva ja ohjaamaton 

 

Haastattelussa oli Hirsjärven ja Hurmen (2008) avulla valmisteltu haastattelupohja, 

joka koostui kuudesta teemasta. Teemojen määrittelyssä käytin teorialähtöistä näkö-

kulmaa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 66–67).  Kysymysten asettelu ja järjestys poikkesi-

vat eri haastatteluissa hieman toisistaan riippuen haastattelun luonnollisesta kulusta. 

Tämä on kuitenkin puolistrukturoidulle haastattelulle ominaista (emt.). Haastattelujen 

pituus vaihteli, niin, että lyhyimmäksi haastatteluajaksi tuli 35 minuuttia ja pisimmäksi 

puolestaan 57 minuuttia.  

 

Haastattelu voidaan rinnastaa arkikielessä verbeihin haastaa ja jututtaa. Haastattelu 

eroaa kuitenkin merkittävästi keskustelusta, sillä haastattelu on ennalta määriteltyä toi-

mintaa, joka tähtää informaation keräämiseen sekä on päämäärähakuinen. Usein sy-

nonyymeina käytetty haastattelu ja haastatteleminen voidaan erottaa toisistaan käytän-

nöntoiminnassa. Haastattelemisella viitataan kahdenkeskeiseen vuorovaikutustilan-

teeseen ja haastattelu puolestaan laajempaan prosessiin. (Hirsjärvi & Hurme 2008,  42) 

 

Hastattelurungon muodostivat seuraavat kuusi varsinaista teemaa. 

 

1. Esimieheltä saatu tuki ja positiivinen palaute 

2. Organisaation ilmapiiri  

3. Viestintä ja kommunikointi 

4. Työtilat ja työvälineet 

5. Onnistumisen tunne 

6. Tulevaisuus organisaatiossa 
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Litteroinnilla viitataan puhutussa muodossa olevan aineiston muuntamiseen äänestä 

tekstiksi. Usein litterointi onkin haastatteluaineiston ensimmäinen käsittelyvaihe. (Hy-

värinen ym. 2010, 26) Kunkin haastattelun jälkeen aineisto litteroitiin sanatarkasti, 

jättäen kuitenkin erilaiset täytesanat litteroinnin ulkopuolelle. Kaikista haastatteluista 

yhteensä litteroitua tekstiä tuli fonttikoolla 12 ja 1.5 rivivälillä 121 sivua.  

 

Koska laadullisen tutkimuksen aineisto on tekstimuodossa, on se lähtökohtaisesti aina 

monitulkintaista (Hirsjärvi & Hurme 2008, 83). 

 

4.3 Tutkimuksen eettisyys ja tutkijapositio 
 

Jokainen tutkimus kohtaa eettisiä kysymyksiä. Haastattelussa eettiset ongelmat ovat 

kuitenkin monitahoisempia kuin usean muun tutkimusmenetelmän kanssa. Eettisyys 

tulee huomioida tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Tärkeitä ihmistutkimuksissa huo-

mioon otettavia eettisiä periaatteita ovat luottamuksellisuus, informointiin perustuva 

suostumus, seuraukset ja yksityisyys (Hirsjärvi & Hurme 2008, 19–20). 

 

Haastattelut tapahtuivat syys- ja lokakuun 2019 aikana haastateltavien kanssa valitussa 

paikassa. Kaikki tapaamiset tapahtuivat kuitenkin organisaation tilojen ulkopuolella, 

jotta anonyymisyys pystyttiin varmistamaan jokaisen henkilön kohdalla. Haastatelta-

ville lähetetyssä haastattelukutsussa ilmeni, että haastatteluun osallistuminen on va-

paaehtoista ja haastattelu toteutetaan työajan ulkopuolella, jotta täydellinen anonyy-

miuus pystytään varmistamaan jokaisen henkilön kohdalla. Haastattelukutsussa ilmeni 

myös tieto siitä, että haastattelut nauhoitetaan ja aineisto litteroidaan kirjalliseen muo-

toon sekä anonymisoidaan. Järjestelyillä pyrittiin varmistamaan, että haastateltavat ko-

kevat olonsa mahdollisimman turvalliseksi ja vakuuttuvat siitä, että heidän tietojaan 

käsitellään luottamuksellisesti. Haastateltaville kerrottiin, että anonyymius varmiste-

taan myös siten, että kohdeorganisaatiolla ei ole pääsyä kuin ainoastaan valmiiseen 

Pro gradu- työhön. Näillä toimilla pyrin varmistamaan, että tutkimus on eettisen peri-

aatteen, yksityisyyttä noudettava.   

 

Ilmaisin haastateltaville, että myös kokemukset käsiteltävien teemojen ulkopuolelta. 

Tämän tarkoituksena oli pitää haastattelut mahdollisimman vapaamuotoisina ja kes-

kustelunomaisina. Kävin vielä ennen haastattelujen alkua jokaisen henkilön kanssa 
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läpi, että haastattelu nauhoitetaan kahdella erillisellä nauhurilla, jotta mahdollisilta 

teknisiltä ongelmilta pystytään välttymään. Samalla kerrottiin myös nauhoituksien säi-

lytyksestä sekä niiden lopullisesta tuhoamisesta viimeistään 6 kuukautta Pro gradu -

työn arvioinnin jälkeen. Informoin jokaiselle haastateltavalle myös mahdollisuudesta 

kieltäytyä käsiteltävästä teemasta tai kysymyksestä, mikäli hän näin haluaisi. Infor-

mointi haastattelun kulusta, sekä vapaaehtoisuudesta noudattavat hyvän eettisen tutki-

muksen periaatteita. tiivistä ja poista päällekkäisyydet 

 

Tutkijan mukanaolo tutkimuksessa ei ole aina täysin ongelmatonta. Tutkittavat voivat 

olettaa, että tutkija ymmärtää jotakin ilman, että se selkeästi sanotaan suoraan tai il-

maistaan muulla tavoin. Myös organisaation aiemmat roolit voivat tulla osaksi tutki-

musta. Tutkittavat voivat myös olettaa, että tutkija on kollegan roolissa tutkijan sijaan. 

Näistä lähtökohdista tutkijan roolin sekä tutkijan subjektin ja henkilökohtaisen sub-

jektiivisuuden kohtaamisessa syntyy monenlaisia yhdistelmiä. Erityisesti kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa yleisesti syntyvä käsite positio tarkoittaa tutkijan suhdetta tutkit-

taviin, ja tutkimuksen kohteeseen sekä tutkijan tietoisesti valitsema rooli tutkimuk-

sessa. Tästä voidaan käyttää myös terminä tutkijan paikka tai paikantuminen. (Ron-

kainen 1999.) 

 

Tutkijan positio ei kuitenkaan automaattisesti pysy samana koko tutkimuksen ajan. Se 

voi muuttua, tai muodostua myös tutkimuksen aikana. Organisaation sisällä tutkijan 

suhde tutkittaviin voi olla joidenkin kohdalla tutumpi kuin toisien. Tutkijan on mah-

dollista ottaa tietoinen rooli suhteessa tutkittaviin, ja, tai tutkimuksen kohteeseen. Tut-

kijan rooleina voi olla esimerkiksi tarkkailija, myötäeläjä tai puolestapuhuja. Tutkitta-

vat suhteessa tutkijaan voivat toimia joko tutkimuskohteina tai informantteina. Se 

mikä tutkijan positio lopulta on, ei ole kuitenkaan tutkijan itsensä päätettävissä. Tut-

kimuksen kohteet ja tutkittavat sijoittavat tutkijan asemaan ja säätelevät tutkimuksen 

aikana syntyvää suhdetta. Kun tutkijan positiota pohditaan syvällisemmin, voidaan 

joutua monimutkaiseen keskusteluun, miten positio on osana tutkimustietoa ja näkö-

kulmaa. (Hirsjärvi & Humer 2008, 70–71) 

 

Tutkijasubjektius tarkoittaa roolia tutkijana, mutta myös sen mukaista toimintaa ja 

ajattelutapaa. Tutkimusmenetelmien ja valintojen perustelu tulee olla tiedeyhteisön ja-
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kamia ja hyväksyttäviä, eikä tutkijan henkilökohtaisen valinnan perustelemia. Myös-

kään tutkimustuloksia ei voida perustella tutkijan henkilökohtaisilla mieltymyksillä tai 

kokemuksilla. Tällaisessa haastattelussa tutkijasubjektius on merkityksellistä, koska 

Aineistonkeruutavan tulee olla perusteltu tutkimuskysymykseen sopivana eikä tutki-

jan mieltymyksenä. (Hirsjärvi & Hurme 2008) 

 

Tutkimuksessa luonnollisesti kuuluu myös tutkijan ääni. Tämä ei kuitenkaan ole sama 

asia kuin tutkijan subjektiivisuuden tai henkilökohtaisen subjektiuden läsnäolo tutki-

musprosessissa sekä tutkimuksen tekstissä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 73). 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija toimii ikään kuin tulkkina. Tutkijan omat ko-

kemukset vaikuttavan siihen, kuinka hän ymmärtää haastateltavien maailmaa. Tutkijaa 

voi kutsua tässä yhteydessä merkityksen luojaksi. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 192.) 

 

Tutkimuksen alkuvaiheessa olin kohdeorganisaatiossa osa-aikaisena työntekijänä con-

tact center puolella. Organisaatio ja siellä työskentelevät henkilöt olivat minulle siis 

entuudestaan tuttuja. Melko pian tutkimuksen alettua siirryin henkilöstöhallinnon puo-

lelle, jossa työskentelin osan viikosta. Helmikuussa 2020 siirryin täysipäiväisesti yri-

tyksen henkilöstöhallinnon työntekijäksi. 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 

Reliabilieetilla tarkoitetaan, että mikäli tutkimus toistettaisiin samalle henkilölle, olisi 

tutkimus tulos sama. tutkimuksen luotettavuutta. Kvalitatiivinen tutkimus, ja haastat-

telu tutkimusmenetelmänä tuottaa kuitenkin aina haastateltavien subjektiivisia koke-

muksia. Sanan perinteisessä merkityksessä ei reliaabeliutta tai validiutta ole miele-

kästä käyttää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kvalitatiivisen tutkimuksen voisi to-

teuttaa miten vain. Tavoitteena on tutkia haastateltavien käsityksiä ja heidän maail-

maansa niin hyvin kuin mahdollista. (Hirsjärvi & Hurme 2008.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa nousee esille roolini niin tutkimuksen toteut-

tajana kuin kohdeorganisaation työntekijänä. Tuntiessani haastateltavat sekä organi-

saation tilan haastattelujen ajan kohdalla, on mahdollista, että objektiivisuus tutkijana 

on aineiston analyysissa kärsinyt. Tätä estääkseni, rakensin teemat mahdollisimman 

löyhiksi, jotta kysymysten asettelussa, tai tekstin tulkinnassa ei oma henkilökohtainen 
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kokemukseni tule objektiivisen tulkinnan ja analyysin tielle. Kun kyseessä on kuiten-

kin ihmisten omia kokemuksia, on jopa väistämätöntä, että tulkintaan ei olisi vaikut-

tanut henkilökohtainen kytkökseni kohdeorganisaatioon. Seurausta kuitenkin keven-

tää, että aineiston tulokset olivat melkein poikkeuksetta seitsemän haastateltavan kes-

ken hyvin samankaltaisia. Objektiivisuuden heikentyminen voi näkyä aineiston kirjo-

itussävyn kriittisyydessä.   
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5 Tutkimuksen tulokset  
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli teemahaastatteluilla selvittää työntekijöiden sitoutu-

mista vahvistavia ja puolestaan heikentäviä tekijöitä organisaatioon kuulumisesta ja 

muutoksen mahdollisia vaikutuksia tähän. Teemat rakennettiin Meyer & Allenin kol-

men komponentin teorian, affektiivisen sitoutumisen pohjalta. Jokainen teema selittää 

sitoutumista omasta näkökulmastaan. Teemoina olivat: 1. esimiehen tuki- ja palaute, 

2. organisaation ilmapiiri, 3.viestintä ja kommunikointi, 4. työvälineet- ja työtilat, 5. 

onnistumisen tunne työssä sekä 6. tulevaisuus organisaatiossa.  

 

Kappaleissa käsiteltävät tulokset muodostuivat litteroidusta aineistosta, joka koodat-

tiin teemojen sisältöä tukevilla lyhenteillä. Litteroitu ja koodattu aineisto käsittelin tee-

moittain, etsin teemoista haastateltavien kerronnasta samankaltaisuuksia tai eriäväi-

syyksiä. Tuloksissa käsiteltävät löydökset ovat aineistolähtöisiä ja haastateltavien sub-

jektiivisia kokemuksia. Kussakin teemassa haastateltavien kokemuksen toistuivat use-

alta osalta.  

 

5.1 Esimieheltä saatu tuki ja palaute 
 

Kohdeorganisaatiossa ollut muutos vaikutti työntekijöiden kokemukseen erityisesti 

henkilökohtaisen palautteen saannista, arkipäivän tuesta sekä positiivisen palautteen 

huomioimisesta. Muutoksen koetaan vaikuttaneen henkilökohtaiseen palautteen mää-

rään vähenevästi. Haastateltavat kokivat, että työntekijät kokevat muutoksen aikana 

annetun palautteen olleen ryhmätasoista, eikä yksilöllisiä verbaalisia palautteita ole 

saatu toivotulla tavalla.  

 

”- - On se tärkee, ja eihän se oo optimaalinen asetelma, että sitä pitää 

itse käydä hakemassa sitä palautetta omasta työstään, vaan sitä pitäs 

siinä tulla jatkuvasti.” H3 
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 ”No vois olla enemmän semmosta työhön liittyvää palautetta olis kiva 

saada. Että nyt meni hyvin, sitä ei ehkä tuu noin henkilökohtasella ta-

solla meillä. Et se on enemmän semmosta ehkä yleistä meillä, et; “Nyt 

oltiin hyviä koko porukka”, mutta ei henkilökohtaisesti tuu tarpeeks.” 

H4 

 

Selkeänä aiheena aineistosta nousi useamman haastateltavan kohdalla positiivisen pa-

lautteen vähäisyys. Kokemuksena oli, ettei positiivinen palaute ole automaattisesti 

osana arviointiprosessia.  

 

”- - Mut sit se positiivisen palautteen merkitys on vähän erilainen, se, 

että palkitaan myös sit niistä hyvistä suorituksista. Ettei aina vaa muis-

teta niitä epäonnistumisia tai virhetilanteita - -.” H3 

 

 Organisaatiossa on käytössä niin määrällinen kuin laadullinen palauteformaatti, jonka 

työntekijät saavat viikoittain. Aineiston mukaan, työntekijät kokevat palautteen pai-

nottuvan numeraaliseen palautteeseen, joka on rinnastettu suoriutumisena muuhun tii-

miin nähden. Palaute ei automaattisesti sisällä positiivista verbaalista sisältöä. Aineis-

ton perusteella, koettaisiin positiivinen palaute niin motivaatiota kuin työtehokkuutta 

lisäävänä tekijänä.  

 

Erilaiset palkitsemisjärjestelmät esimiehen instrumentaalisena tukena koetaan puuttu-

van aineiston mukaan tämän hetkisestä toiminnasta. Näillä kuitenkin koettaisiin ole-

van vaikutusta työntekijän kokemaan tukeen aineiston perusteella. 

 

” - - Muutenkin musta tuntuu, et sillä ei oo mitään merkitystä mitä siinä 

raportissa lukee, sillä ei se vaikuta mun palkkaan mitenkään, eikä siellä 

oo mitään et mitä mä voisin tehdä eri tavalla. Siinä on vaan kerrottu, 

että tällä viikolla sä oot punasella. Mut se ei niin kun muuta mun elämää 

oikein mihinkään suuntaan.” H7 

 

Muutos on tuonut organisaatioon uudenlaisen käsitteen kiireestä. Kun puhelimet soi-

vat työntekijöillä jatkuvasti, ovat esimiehet yhtenään palavereissa. Esimiesten kiireet 
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vaikuttavat työntekijän kokemukseen saamastaan tuesta. Tuen koetaan koostuvan lä-

hinnä kuukauden – muutaman kuukauden välisistä keskusteluista. Näin ollen ei esi-

miehellä välttämättä ole tietoa työntekijän todellisista ajatuksista nykytilanteesta, tai 

tunteista, joita työntekoon liittyy. Haastatteluissa ilmenikin vahvasti, kuinka arkipäi-

vän kommunikointi ja ”välittämisen” näyttämisen koettiin puuttuvan. Arkipäiväisen 

tuen osoitus työntekijöille antaisi haastateltavien mielestä tukea sekä ilmaisisi esimie-

hen kiinnostuksen työntekijän vointiin ja työntekoon henkilökohtaisella tasolla. Tuen 

koettiin olevan lähinnä ryhmätasolla, joskin myös sen on koettu olevan aineiston poh-

jalta vähäistä.  

 

” Yhtä lailla kun uudet työntekijät kaipaa tsemppiä siihen uuden oppi-

miseen, niin ihan saman lailla vanhat kaipaa tsemppiä ja palautetta 

niistä hyvistä onnistumisista.” H3 

 

”Yksilösuorituksiin ei pystytä niinkään paneutumaan esimiestason puo-

lelta. Eli haluisin, että siellä jotenkin nähtäisiin kehityskelpoiset yksilöt, 

joille tarjottaisiin siitä rutinoituneesta perusasiakaspalvelusta poik-

keavia toimia.” H6 

 

”En mä tiedä oliks se yksilö huomiointi [aiemmin], ku mä alotin esimer-

kiks nii, sillonkaa nii... Hirvee… Semmosta… Niiku olennaista Mutta sii-

täkin on kyllä vähentyny joo, ilman muuta.” H1 

 

Esimiehen tuki nousi esille myös kokemuksena avoimuuden puutteesta. Kokemuksena 

on ollut, että mahdollisen kritiikin antaminen esimiehelle tai organisaatiolle, on vai-

keuttanut omaa asemaa organisaatiossa.  

 

[Kokemuksena on, ettei kritiikin antaminen esimiehille/organisaatiolle 

päin ole mahdollista. Seurauksena on ollut oman aseman vaikeutuminen 

ja asioiden vieminen epäammattimaiselle tasolle].H7 
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Esimieheltä saatu tuki voi vaikuttaa työntekijän näkemykseen esimiehen arvostuksesta 

työpanokseen, ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Työntekijän kokemus avun saami-

sesta sitä tarvittaessa, kiinnostuksen osoitus mielipiteistä, mahdollisen ylimääräisen 

työn huomiointi ja kiittäminen hyvin tehdystä työstä rakentavat esimieheltä saatua tu-

kea työntekijän näkökulmasta. Tämä rakentaa kokonaisuudessaan esimieheltä saatua 

emotionaalista tukea. (Kottke & Saharafinski, 1988.) Toisena esimiehen tuen muotona 

on instrumentaalinen eli toiminallinen tuki. Tämä kattaa niin palvelut, rahan kuin työ-

välineet (Cohen & Wills 1985; Thoits 2011). Esimieheltä koettu tuki vaikuttaa positii-

visesti työntekijän työsuoritukseen, työtyytyväisyyteen sekä sitoutumiseen, ja päin-

vastoin negatiivisesti työntekijän lähtöaikeisiin (Edmoson & Boyer 2013). 

 

5.2 Organisaation ilmapiiri 
 

Aineistosta nousi esiin muutoksen tuoma vaikutus myös ilmapiiriin. Kiire, epätietoi-

suus sekä avunpuute nousivat esille aineistosta ilmapiiriin vaikuttavina tekijöinä. Vai-

kutuksen koettiin heijastavan erityisesti avoimuuden tunteeseen osana ilmapiiriä. 

 

Haastateltavia pyydettiin kuvailemaan kohdeorganisaation sen hetkistä ilmapiiriä en-

simmäisenä mieleen tulevalla adjektiivilla. Osa adjektiiveista toistui useamman haas-

tateltavan puolelta. Ilmapiiriä kuvailtiin termeillä: iso kysymysmerkki, jäykkä, kanger-

televa, hyvä, pilvipoutainen sekä sekava. Ilmapiirin koettiin olevan yhtenäinen koko 

organisaatiossa, eikä eroja kerrosten tai tiimien välillä tullut aineistossa esille.  

 

Muutoksen myötä organisaation ilmapiirissä koettiin haastateltavien mukaan turhau-

tuneisuutta sekä stressaantuneisuutta. Näiden tunteiden koettiin ilmenevän erilaisia 

taukohuonekeskusteluina ja ”kollegoiden kanssa jupisemisena”. Erilaiset juorut ja ne-

gatiivinen puhe taukohuoneissa koettiin vaikuttavan ilmapiiriin kokonaisvaltaisesti. 

Aineistosta korostui myös stressin ja muutoksen vaikutus organisaation arkipäivän il-

mapiiriin. Haastateltavat kokivat pystyvänsä vaikuttamaan ilmapiirin rakentumiseen 

sekä siihen, kuinka itse kokevat ilmapiirin. 

 

”Toki mä yritän ite myös aktiivisesti siihen vaikuttaa myönteisellä ta-

valla, ja tiedä kokemuksesta just sen, että jos jää semmoseen nalkutus 



30 
 

 

vaiheeseen, ja kaikki nalkuttaa, niin se ei, ei niiku kanna eteenpäin. Et 

välillä siellä on ollu semmosta, et se on jääy aika kielteiseks.” H5 

 

”Nii, ja kun tuntuu et on koko ajan vaan kiire ja tulee koko ajan lisää 

hommia, mut se ei näy missään palkassa tai missään tälläsessä, et kyllä 

mulle tulee sellanen olo, et hohhoi, että ei nyt hirveesti arvosteta. Et ha-

luun kyl jonnekkin muualle töihin. Et ei tätä vaan jaksa enää. Tuntuu, 

että on hirveen kuormittava se työpäivä.”H7 

 

Kiire koetaan aineiston pohjalta suureksi ilmapiiriin vaikuttavaksi tekijäksi. Kiire nä-

kyy myös arkipäiväisessä kommunikoinnissa kollegoiden kesken.  

 

”Tai et ei, vaikka on se vieruskaveri ni ei sillekkää kerkee nii paljoo jut-

telee. Ja jos kerkee ni jotain työjuttuja.”H2 

 

Henkilöstön nopean ja suuren kasvun myötä on tutustuminen uusiin kollegoihin koettu 

aineiston mukaan vaikeaksi. Erilaisten virkistyspäivien, tai tiimien yhteisen tekemisen 

puute myös arkipäivän mahdollistajana koetaan vaikuttavan negatiivisesti ilmapiiriin 

yleisesti.  

 

”Et kyl se heti kun on ollu noita jotain juhlia, ni kyl se vaikuttaa vaikuttaa 

et on jotenki helpompi joidenki ihmisten kanssa olla tekemisissä.” H2 

 

”No sit täytyy taas sanoa, että [suuri osa uusista kollegoista], mullahan 

ei ole minkäänlaista hajua heistä, ei mitään kontaktia.”H6 

 

Yhtenä ilmapiiriin suuresti vaikuttavana tekijänä nousi aineistosta työn luonteen vai-

kutus ilmapiiriin. Työ edellyttää nopeaa reagointia ja erityisesti ruuhka-aikaan teho-

kasta työskentelyä. Kun muutoksen aikana ruuhka on vakioksi muodostunut tila, on 

tämä vaikuttanut aineiston mukaan kokemukseen ilmapiiristä ja sitä kautta omaan työ-

ylpeyteen.  
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”- - mutta kaikilla on se vähän sama paine tunne ja se fiilis, että me 

ollaan vähä niiku, meitä on vähän syrjäytetty, että me ollaan se pohja-

sakka.” H4 

 

Kokemus aineiston esiin nousseesta riittämättömyyden tunteesta koetaan rakentuvan 

osaltaan ilmapiiriin vaikuttavasta läpinäkyvyyden puutteesta.  

 

”Just se, että siellä käy vaan ihmisiä ja kukaan ei ikinä esittele niitä 

meille, jos tulee jotain vieraita taloon niin, ei kukaan puhu meidän 

kanssa. Ne menee ohi vaan. Me ei olla mitään, sillä tavalla.”H4 

 

Läpinäkyvyyden puutteen on koettu vaikuttavan myös ilmapiiriin yleisestä avoimuu-

desta.  

 

 ”- - Ja ilmeisesti politiikka on, että parempi, että ei kysy. Tai mun mie-

lestä on viestitty vähän siihen suuntaan. Et vaikka sanotaan, et kysykää, 

niin mun mielestä siin on taustalla sit kuitenkin semmonen viesti, et älkää 

kysykö liian paljoo. - - ” H7 

 

 

Aineistossa nousi esille yhteisen tekemisen, erilaisten virkistyspäivien ja arkipäivän 

oheisaktiviteettien lisäämisen tarve. Kollegoiden parempi tunteminen, yhteisen iden-

titeetin rakentaminen sekä virkistyspäivien järjestämisen koetaan parantavan niin il-

mapiiriä, minkä kautta yleinen työviihtyvyys ja ammattiylpeys nähtäisiin paremmaksi. 

Myös erilaiset tiedotuksien pitäminen ”huddlien” fyysisesti, sähköisten viestintämuo-

tojen sijaan, koettiin yleisesti virkistävän työpäivän kulkua ja kommunikointia.  

 

5.3 Viestintä ja kommunikointi 
 

Viestinnän ja kommunikoinnin osalta aineistosta nousi esille viestintäkanavien run-

saudesta johtuva epäselvyys, viestinnän ennakoinnin sekä läpinäkyvyyden puute. Tee-

massa käsiteltiin nimenomaisesti kommunikointia muutoksesta ja sen aikana tapahtu-

nutta viestintää.  
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Haastatteluiden mukaan viestinnän koettiin kuuluvan vain osalle organisaation jäse-

nistä, vaikka tiedon koetaan kuuluvan kaikille työntekijöille. Tämä ilmeni aineistosta, 

että viestinnän koettiin jakautuvan epätasaisesti niin tiimikohtaisesti kuin ajallisesti. 

 

”Et tota, ei pitäis olla niin paljon semmosia huhuja ja eroavaisuuksia 

siinä, että kuka tietää ja mitä tietää tyyppisesti vaan sit pitäis olla niiku 

- -.”H3 

  

Viestintäkanavien epäselvyys toistui haastatteluaineistossa jokaisen haastateltavan 

kohdalla. Kanavia viestinnälle on monta, eikä niitä ole selkeästi jaoteltu mitä viestitään 

missäkin kanavassa. Viestiin reagoiminen sekä ajan tasalla pysyminen koetaan tästä 

syystä vaikeaksi, osaltaan jopa mahdottomaksi.  

 

”- - Se on aika lailla ollu vaa sitä, et luetaan sielt ruudult sen muutoksen. 

Et ei se oo semmosta, että pidetään. Välillä on joo huddlei, mut sit neki 

on sillai, et käsitellään, ehkä sit jää välillä enemmä kysymyksii, kun vas-

tauksii sit saa. Koska niitä on parin viikon välein ja parissa viikossa nyt 

on tapahtunu jo kaiken näköstä. Et kyl se kaipas aika paljon musta pa-

rannusta.” H2 

 

”- - Jotain siihen, siinä pitäis viestintää kehittää, kehittää yhdessä. Et 

kun tulee tämmösii muutoksia, et me saatais sit ulospäin sitten paljon 

selkeemmin asiakkaallekin päin ja myös meille. Koska sitä infoo tulee 

niin paljon et, ei siin vaa pysy perässä.” H2 

 

Aineistossa selkeäksi ongelmaksi kanavien lisäksi nousi viestintäkanavien käyttöön 

varattu aika. Vaikka viesti tulisi perille eri kanavia pitkin, eivät haastateltavat koe löy-

tävänsä aikaa niiden läpikäymiseen kiireisenä työpäivän. Ajanpuute on aiheuttanut 

priorisoimisen konkreettiseen työhön, jolloin organisaatio-, tai toimintatapojenmuu-

tokset ovat menneet henkilöstöltä aineiston mukaan ohi. 

 

”Et ku koko aja tulee jotain lisää ja lisää, ja sit sun pitää tehä sitä työt 

sillei. Eikä sitä oo ehkä määritelty sitä tietynlaista aikaa. Mä en usko et 

ihmiset haluu tulla sen takia aikasemmin töihin, et sit sä voit käydä läpi 
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ne asiat mitä siel on niiku viime viikolla tai tällä viikolla, käydä lukee ne 

kaikki.” H2 

 

”Sit pitäis olla aikaa käydä kaikki, kaikki muutokset mitä on kirjotettu 

teammsii ja eri joka paikkaan, mitä nyt kirjotetaan sinne sun tänne. Ja 

sitä aikaa ei oikei löydy. Ei ainakaan anneta semmosta aikaa, että olis 

pois linjoilta. Et ois työasia, ois sillon lupa olla pois linjoilta, ehkä puol 

tuntii, että lukis kaikki läpi.” H4 

 

 

Viestinnän koetaan aineiston mukaan vaikuttavan myös työn mielekkyyteen. Koke-

muksena on, että jos muuttuneita asioita ei tiennyt ajallaan, voi sen seurauksena joutua 

asiakkaan kanssa epämukavaan tilanteeseen. Viestintäkanavien parannus koettiin ai-

neistossa helpottavan myös laadukasta ja tehokasta työntekoa. Epäselvän viestinnän 

koettiin myös lisäävän työkuormaa, sillä tiedon etsimiseen joutuu käyttämään run-

saasti aikaa. Viestinnän koettiin olevan myös ajallisesti haasteellista. Aineistossa il-

meni, että tärkeiden asioiden viestiminen viimetinkaan vaikuttaa myös palvelun laa-

tuun. 

  

”Ne ei oo yksiselitteisiä, kun ne tulee. Sen lisäks ne tulee yleensä jälki-

junassa, ja muutenkin musta tuntuu että, esimerkiksi jossain häiriötilan-

teissa ja muissa tämmösissä sen tiedon hankkiminen pitäis tulla ensin.” 

H5  

 

”No mä koen, että ei viestit mee ihan aina täysin perille. Varsinkin jos 

ne on ihan vaankirjotetussa muodossa.  Et jos on kyse jostain isoista 

muutoksista, niin ne pitäis käydä myös niinkun henkilökohtaisesti läpi. 

Ei välttämättä yks-yks tai siis tällein et kaks ihmistä, vaan jossain niin-

kun et meillä olis se huddle, jossa oikeesti käytäis ne läpi. Ja ois aikaa, 

et ihmiset sais oikeesti kysyäkysymyksiä jos ne ei ymmärrä jotain asiaa, 

tai jos ne haluaa vaan tuoda esille jotain asiaa. Munmielestä se on tosi 

tärkee muutoksessa et niitä sit käytäis, eikä ihmeteltäs.” H7 
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5.4 Työtilat ja -välineet 
 

Organisaation henkilöstön kasvun myötä on toiminta laajentunut yhdestä kerroksesta 

nykyiseen neljään kerrokseen. Viimeiset kaksikerrosta otettiin käyttöön loppukesän ja 

alkusyksyn aikana, kun henkilöstön määrä kasvoi muutamassa kuukaudessa kymme-

niä prosentteja. Nopean ja äkillisen kasvun myötä, ei työtilojen valmistukseen pystytty 

vastaamaan tarvittavalla nopeudella. Seurauksena työtilojen ja työvälineiden käyt-

töönotto ei ole sujunut aineistosta saadun tiedon mukaan ongelmitta. Työntekijät ko-

kivat työpisteiden toimivuuden ja työvälineistä huolehtimisen olevan pitkälti oman ak-

tiivisuuden ja huolehtimisen varalla.  

 

Työtilojen viihtyvyys nousi aineistossa keskeiseksi teemaksi. 

  

”- - Kyllä se vaikuttaa joo, varsinki just ne, kun ne on nii ankeet sillei et, 

sama oonks mä nyt siel mun työpöydällä sitten viettää sitä taukoo vai, 

vessassa vai missä ikinä sillei, et ku ku se on se ja sama, kun ne ei oo 

yhtään viihtysät sillei.” H2 

 

Aineistosta nousi esille myös työvälineiden ja niiden toimivuuden merkittävyys työs-

kentelyn saumattomaan sujumiseen ja tavoitteisiin ylettämisen kannalta. Työvälinei-

den ongelmana koetaan, ettei järjestelmät ole käyttäjäystävällisiä.  

 

”Mut osa kaipais tosi voimakkaasti sitä, et kaikki työpisteet ois saman-

laisia, ja pääsis samanlailla kiinni niihin ja pidettäis käytännössä sa-

manlaisena. Ja se ois kaikille yhtä helppoa.”H3 

 

Työtilojen vaikutuksen koetaan olevan suorassa yhteydessä tavoitteisiin pääsemisen 

kanssa. Työvuoron alkaessa kello 08.00, tulee työntekijän olla valmiina ottamaan pu-

heluita vastaan kello 08.00. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pitää työntekijän 

saapua työpaikalla vähintään 10 minuuttia ennen työvuoron alkua. Tietokoneet säily-

tetään henkilökohtaisessa kaapissa, joka voi olla tiimistä riippuen eri kerroksessa, kuin 

missä työvuoro minäkin päivänä on. Tietokoneen ja kuulokkeiden hakuun kuluu oma-

aikansa. Toimistotiloissa ei työntekijöillä ole asiakaspalvelun puolella omia työpis-

teitä, vaan vuoron aloitusajasta riippuen saapuu kukin työntekijä ennalta määriteltyyn 
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kerrokseen. Tietokoneet ja kuulokkeet voivat sijaita eri kerroksissa, joten tulee työn-

tekijöiden varata myös tähän oma aikansa. Työpisteet eivät ole keskenään samanlaisia, 

sillä on tietokoneet ja niihin liitettävät johdot voivat olla keskenään erilaisia. Epästan-

dardoidut paikat vaikeuttavat haastattelujen mukaan työpäivän aloitusta vaihtelevin 

määrin. Aineiston mukaan voi huonompina päivinä viedä jopa tunnin, että kaikki ko-

neet ja näytöt saa yhdistettyä sekä säädettyä omalle tasolleen.  

 

Kaikki asiat yhteen luettuina, on työergonomiassa aineistojen mukaan paljon kehitet-

tävää. Työergonomian kärsiessä, vaikuttaa tämä myös suorastiniska- ja päähartia-alu-

een kipuihin ja tätä kautta myös sairaslomiin.  

 

”Ja edelleen kun sä tulet töihin, on paljon paikkoja missä ei ole näppiksiä 

eikä hiirtä, ja sä alotat työpäivän etsimällä työvälineitä. Joka nyt tietysti 

jokainen voi ymmärtää, ettei tietysti oo tehokasta toimintaa. 

Ja sit me päästään vielä siihen. [Et kun kaikken koneet ei aina toimi], ja 

sitä toimivan paikan löytymistä voi joutuu tekee niiku tunnin. Ja sillon 

me taas puhutaan siitä, et onko tehokasta työntekoo, puhumattakaan 

siitä, et millä mielialalla [ihmiset on kun pitää] rueta tekee niitä töitä. 

Kun [on taisteltu jo tunti], et mä pääsisin tekee niitä töitä. Ja mun mie-

lestä se ei kuulu niikun mun työtehtäviin. Olla joku it-tuki ja säädellä 

työpisteitä ja näin pois päin. Ei toimi.” H5 

 

5.5 Onnistumisen tunne  
 

Kaikista haastatteluissa käydyistä teemoista eniten eroavaisuuksia oli onnistumisen 

tunteessa. Se kuinka onnistumisen tunteita koetaan, tuetaan ja voidaan vahvistaa, vaih-

teli haastateltavien kesken monelta osin.  

 

Aineiston mukaan haastateltavat kokivat saavansa työstään onnistumisen tunteita sekä 

kokevat voivansa itse vaikuttaa onnistumisen tunteen syntymiseen. Palautteen merki-

tys onnistumisen tunteeseen koettiin kuitenkin vähäiseksi. Eniten onnistumisen tun-

netta aineiston mukaan antaa onnistunut kohtaaminen asiakkaan kanssa, ja välittömästi 

kontaktin yhteydessä saatu mahdollinen positiivinen palaute. Myös perehdytyksen ja 

työhön kuuluvien koulutusten koettiin lisäävän onnistumisen tunnetta sekä tukevan 
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työntekoa. Organisaatiomuutoksen aikana tapahtuneet muutoksen järjestelmissä ja oh-

jeistuksissa, koettiin kuitenkin kaipaavan lisätukea ja koulutusta, jotta onnistumisen 

tunnetta ja varmuutta olisi saatu heti muutoksen alusta saakka. 

 

 ”Onnistumisen tunne tulee yleensä siinä puhelussa lähinnä, noista kir-

jallisista harvemmin, koska se ei oo yhtä vuorovaikutteista. Et puhelussa 

sillon kun mä huomaan, et se toinen on ymmärtäny ja siitä on niiku hyö-

tyy hänelle” HX 

 

”- -No ehkä… Siinähän se onnistumisen tunne tulee, kun saa asiakkaalta 

sen palautteen puhelun päätteeks, et sanotaan et on ollu tosi tyytyväinen, 

sen kuulee siitä puhelusta. Et; “Hei kiitos”. Et siitä ehkä tulee semmonen 

hyvä fiilis ja onnistumisen tunne kun saa asiakkaalt sen kiitoksen, ja et 

oikeesti on tajunnu sen asian.” H2 

 

”Koska mä tiedän miten mä teen työni ja mä mieluummin teen sen niin, 

että mä saan niitä positiivisia palautteita asiakkailta kuin, että mä saan 

sitä vihreetä siihen raporttiin.”H6 

 

Onnistumisen tunnetta on vahvistanut erilaiset palkinnot ja erityisesti samalla linjalla 

työskentelevien kollegoiden antama positiivinen palaute. Sen sijaan esimiesten tai val-

mentajien antaman palautteen merkitys oman onnistumisen tunteeseen jää verrattain 

pieneksi aineiston perusteella.  

  

”No meillä on se sellanen palkitsemisjärjestelmä R&R, [poistettu teks-

tiä], joka äänestetään siis työntekijöiden kesken, eikä esimiehillä oo sii-

hen osaa eikä arpaa, tai mitä siis yks ääni yhtä lailla kun kaikilla muil-

lakin siinä äänestyksessä, ja se on hienoa. Nimenomaan työntekijät kes-

kenään äänestää semmosen, joka on suoriutunu ja tehny tehtävänsä hy-

vin. Ja se on ehkä, omalla tavallaa vielä arvokkaampi se niiku, vertaisten 

antama ääni, ja sitä kautta tuki niin, tuntuu tavallaan todella hyvältä se, 

että ympärillä olevat on huomannu, että on tehny tehtävänsä hyvin ja se 

on mun mielestä tärkee osa tota meidän palkitsemista ja palautejärjes-

telmää.” H3 
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Myös koulutuksen tuoma tuki onnistumiselle koettiin haastateltavien kesken vaihtele-

vaksi. Koulutukset nähtiin joltain osin riittävinä, mutta samanaikaisesti osa olisi kai-

vannut koulutuksia useammin, kertaavina ja päivitettyinä versioina mahdollisien muu-

toksien myötä.  

 

”- -Nii no, ehkä nyt esimerkiksi esim. noissa migraatio jutuissa on käyty 

ne peruskoulutukset, mut ku niitä puheluita on ruennu oikeesti tulemaan 

nii ehkä, joku tämmönen lisä, jatkokoulutus vois olla ihan hyvä. Et ite 

osais, tai tietäs, missä asioissa ne asiakkaat soittaa. Ja osais sitten ehkä 

kysyä, vähä syvemmin, niiku syvemmältä niitä kysymyksiä. Ja sitten, et 

oikeesti pääsis kysymään niistä, kylhä niistä sit sais sellasta lisävar-

muutta päivittäiseen tekemiseen.” H1 

 

5.6 Tulevaisuus organisaatiossa 
 

Haastattelujen viimeisenä teemana oli tulevaisuuden uranäkymät organisaatiossa. Tee-

man kysymys oli, onko työntekijän aikomus jäädä vai lähteä firmasta.  

 

Teeman kysymys jakoi haastateltavien äänet organisaatioon jäämisen tai lähtemisen 

kannalta epätasaisesti. Haastatteluissa viisi kertoi jäävänsä, ja kaksi lähtevänsä orga-

nisaatiosta. Organisaatiossa pysymiseen tai lähtemiseen vaikuttavia syitä ovat aineis-

ton mukaan erityisesti tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet kohdeorganisaatiossa, 

motivaatio nykyistä työnkuvaa kohtaan sekä muutoksen tuoma yleinen ilmapiirin 

muutos. 

 

Aineiston mukaan henkilöt, jotka kokivat halukkuutta jäädä firmaan, näkivät organi-

saatiossa uralla etenemismahdollisuuksia ja olivat halukkaita näkemään, kuinka ti-

lanne voi kehittyä tulevaisuudessa. 

 

”- - Kyllä mä haluan nähdä et mitä tossa nyt tapahtuu. Tossa kuitenkin 

koko ajan on erilaisia mahdollisuuksia mitä voi tehdä. Et ei oo pelkäs-

tään se call centterin puoli. Et on sitä bäkkärin hommaa ja sit kun meille 
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siirtyy kaikki noi kaikki kortit. Et kaikkia mahdollisuuksia sit varmasti 

tulee.” H2 

 

Organisaation kasvun ja muutoksen myötä koetaan näiden avaavan uusia mahdolli-

suuksia tulevaisuuden suhteen.  

 

”- -Voisin nähdä ja tota, en tiiä, mulla on, alkuun oli jotenkin todella 

vaikee nähä sitä, että miten tuolla eteneminen onnistuis, mutta päivä päi-

vältä se tuntuu enemmän mahdolliselta ja niitä väyliä tuntuu sit kuitenkin 

löytyvän tossakin firmassa ja organisaatiossa. Ja tota se ei oo missään 

nimessä poissuljettu vaihtoehto. Et jos sieltä löytyy mielenkiintosia hom-

mia ja uusia haasteita tulevaisuudessakin niin miksi ei.” H3 

 

Aineistossa mukaan uralla etenemisen suhteen ollaan valmiita joustamaan. Ulkomaan 

komennot ja jopa pysyvä muuttaminen ulkomaille firman tarjotessa tähän mahdolli-

suutta nousi esille aineistosta useamman haastateltavan kohdalla.  

 

”- - Ja en näkis mitään esteitä noin organisaation ja sen yrityskuvan suh-

teen tai tällein. Mä mieluusti haluisin vetää tässä vaikka kymmenen 

vuotta, mut se pitäis olla sit kehitys todellakin niin, että Suomessa men-

nään spesialisti tasolle ja sitten sen jälkeen olen hyvin valmis muutta-

maan Saksaan tai Hollantiin jatkaakseni urakehitystäni, en näe siinä mi-

tään ongelmaa. Että niin kun sitoutuminen yritykseen riippuu täysin yri-

tyksen tarjoamasta urakokonaisuudesta sanotaanko.” H6 

 

Myös nykyisen työn nähtiin mahdollistavan nykyistä elämää, eikä eteneminen organi-

saatiossa ollut ainoana lähtökohtana organisaatiossa pysymiselle.  

  

”Ja tää työpaikka on henkilökohtaisesti mulle hyvä sen takia, että suh-

teessa työpanokseen ja siitä maksettava palkka on niitä edullisimpia 

vaihtoehtoja mulle.” H5 
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Henkilöt, jotka haastattelu hetkellä kokivat, että eivät halua jatkaa firman palveluk-

sessa kokevat aineiston mukaan suurimpina syinä olevan organisaation tämän hetki-

nen ilmapiiri, työnkuva ja tulevaisuuden näkymän vähäiset kehitysmahdollisuudet. 

 

”- -Tällä hetkellä on organisaatiosta, mutta myös itse työ. Molemmat on 

aika rankkaa.” H4 

 

”Firmana justiinsa luulis, että niitä kiinnostaa vähän sillein että, tai niin 

kun nyt on sellanen olo, että ilmeisesti firma ei koe mua sitten mitenkään 

et mä oisin ässet firmalle. Koska niin kun, ei ne oo tarjonnu mulle mitään 

mahollisuutta päästä kehittää oikein itteeni - -.” H7 
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6 Tulosten tarkastelu 
 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden kokemuksia affektiiviseen si-

toutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Kokemus on aina subjektiivinen, eikä haastatte-

luaineistosta voida automaattisesti vetää yleispäteviä johtopäätöksiä koko organisaa-

tion tilanteesta. 

 

Keskeistä on kuitenkin huomioida aineiston tuomat vastaukset, ja niiden yhteneväi-

syydet keskenään. Haastatteluissa toistui teemakohtaisesti samat sitoutumiseen vai-

kuttavat tekijät eri haastateltavien näkökulmasta. Selkeästi samojen aihepiirien toistu-

minen, voi kuvastaa organisaation työntekijöiden sitoutumisen tilaa laajemmassa mit-

takaavassa muutoksen aikana.  

 

Vahvin affektiivinen sitoutuminen on todettu olevan työntekijöillä, joiden esimiehet 

mahdollistavat päätöksentekoon osallistumisen sekä kohtelevat heitä hyvin sekä rei-

lusti. (Meyer & Allen 1997, 46.) Esimiehen tuki arkipäiväisessä työnteossa, kannustus 

ja yksilönä huomioiminen olivat aineiston pohjalta kokemuksiltaan keskenään saman-

kaltaisia. Meyerin ja Allenin (1997, 56) mukaan esimiehen tuki lisää työntekijän af-

fektiivista sitoutumista. Arkipäiväisen tuen puute, yksilönä huomioimisen vähäisyys 

voidaan nähdä vaikuttavan affektiiviseen sitoutumiseen negatiivisesti, sillä esimiehen 

tuki ja organisaation tapa viestiä ja kommunikoida henkilöstön kanssa, on myös teo-

reettisen viitekehyksen valossa affektiivista sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Mey-

erin (2002) mukaan lähiesimiehen tuki on osa-alueena kytköksissä työhön liittyviin 

kokemuksiin, ja ennustaa vahvimpana sitoutumista ennustavana tekijänä. Aineistossa 

nousi esille osan haastateltavien kokemus riittämättömyyden tunteesta, joka voi teori-

aan rinnastettuna alentaa työntekijän affektiivista sitoutumista. Esimiehen tuki ja po-

sitiivisen palautteen tärkeys affektiiviseen sitoutumiseen vaikutti saadun aineiston pe-

rusteella olleen eniten sitoutumiseen vaikuttava tekijä käsiteltyjen teemojen puitteissa. 

 

Positiivinen palaute auttaa muodostamaan työntekijän roolia omasta pätevyydestään 

työssä. Allen & Meyerin (1990) mukaan työntekijät, jotka kokevat olevansa päteviä 

roolissaan kokevat suurempaa affektiivista sitoutumista (Allen & Meyer 1990, 3-4, 
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13). Teemaan liittyvä palautteen saanti on myös vahvasti yhteydessä esimieheltä saa-

tavaan tukeen. Yksilönä huomiointi heijastuu aineiston pohjalta työntekijän kokemuk-

seen hänen panostuksensa tärkeydestä organisaatiolle. Yksilön kokemus organisaation 

tärkeänä voimavarana on kolmen komponentin teorian mukaisesti affektiivista sitou-

tumista lisäävä tekijä (Meyer & Allen 1990). Teemassa nousi esille osan haastatelta-

vien kokemus riittämättömyyden tunteesta, joka voi teoriaan rinnastettuna alentaa 

työntekijän affektiivista sitoutumista. Esimiehen tuki ja positiivisen palautteen tärkeys 

affektiiviseen sitoutumiseen vaikutti saadun aineiston perusteella olleen eniten sitou-

tumiseen vaikuttava tekijä käsiteltyjen teemojen puitteissa. 

 

Onnistumisen tunnetta tukemassa ja rakentamassa on myös organisaation tarjoamat 

koulutukset. Aineistossa korostui muutoksen aikana olevan koulutuksen nopeatempoi-

suus ja riittämätön kertaaminen, mikä Bartlett (2001, 343-346) mukaan vaikuttaa af-

fektiiviseen sitoutumiseen niiden tuomien hyötyjen kautta. Mikäli työntekijät ovat ko-

keneet koulutukset osaltaan riittämättömiksi, ei saatavat hyödyt niistä ole automaatti-

sesti lisänneet sitoutumista organisaatioon. Poikkeuksena tähän on kuitenkin aineiston 

perusteella työsuhteen alussa tapahtuva alkuperehdytys.  

 

Ilmapiiri nostatti aineistossa keskenään samankaltaisia aihepiirejä esille. Selkeänä pin-

nalla oli aineiston mukaisesti muutoksen myötä koettu kiire ja tähän liittyvä ahdistus 

sekä stressi. Työstä koettavan stressin on tutkittu olevan yhteydessä affektiiviseen si-

toutumiseen heikentävästi (Meyer 2002). Organisaation yleinen ilmapiiri aineistossa 

kuvattujen adjektiivien valossa, joita olivat esimerkiksi kankea ja kysymysmerkki voi-

vat viestiä työntekijöiden kokemaa stressiä muutoksen tuomasta tilanteesta sekä siihen 

liittyvästä epävarmuudesta. Samaisessa aineistossa ilmapiirin kohdalla esiintyi myös 

kollegoiden kesken vallitseva hyvä ja turvallinen ilmapiiri. Organisaation hyvä ilma-

piiri on aiempien tutkimusten valossa todettu vaikuttavan affektiiviseen sitoutumiseen 

vahvistavasti. Positiivinen ilmapiiri auttaa ja luo tunnetta oman työn vaikutusmahdol-

lisuuksista sekä mahdollisuudesta ilmaista mielipiteensä (Gusley 1992, 395-397). 

 

Haastatteluissa ilmi tulleiden aiheiden kautta, voidaan aineiston sävy kokea varsin 

kriittiseksi, mikä rinnastettuna valittuun teoreettiseen viitekehykseen voi tämä luoda 

tunnetta heikosta affektiivisesta sitoutumisesta.  
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Viimeisimpänä haastatteluissa käytynä teemana oli tulevaisuus organisaatiossa. 

Teema tulevaisuus organisaatiossa toi aiempaan aineistoon rinnastettuna eroavia ja 

mielenkiintoisia tuloksia. Muut aiheena käsitellyt teemat antoivat suunnaltaan saman-

kaltaisia viitteitä sitoutumiseen. Voidaan tulkita, että muutoksen myötä monet Meyer 

& Allenin määrittelemistä sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä koettiin puuttuvan tai 

olevan epäselviä sen hetkisessä organisaatiotoiminnassa. Tulevaisuus organisaatiossa 

poikkesi kuitenkin jokseenkin muusta aineistosta. Haastateltavien äänet jakautuivat 

viisi kokee jäävänsä ja kaksi etsii saman aikaisesti muita vaihtoehtoja uralleen. Tulok-

sena tämä voidaan nähdä yllättävänä, sillä affektiivisen sitoutumisen teorian pohjai-

sesti, on aineistossa nähtävillä mahdollisesti heikkoa affektiivista sitoutumista muu-

toksen aikana. Voidaankin pohtia, onko aineiston työntekijöiden sitoutuminen korke-

ampaa normatiivisen tai jatkuvan sitoutumisen muodossa, jolloin tämän hetkinen 

työstä saatava korvaus on riittävä pitäytymään organisaatiossa, tai koetaan lähtemisen 

olevan vaihtokustannussyistä vaikeampaa. 

 

Työntekijät, jotka kokevat jäävänsä organisaatioon, perustelivat päätöstään uranetene-

mismahdollisuuksilla niin kotimaassa, kuin mahdollisesti ulkomaillakin organisaation 

komennuksessa. Jokivuoren (2004, 290–291) mukaan uralla etenemismahdollisuudet 

sekä työsuhteen pysyvyys rakentavat omallaan affektiivista sitoutumista. Potentiaalis-

ten ja työuraansa kehittämään kiinnostuneiden työntekijöiden tunnistaminen on tär-

keää myös sitoutumista vahvistavana tekijänä.  



43 
 

 

 

7 Johtopäätökset 
 

 

Organisaation tuottama asiakaspalvelukokemus rakentuu pitkälti työntekijän kautta, 

kenet asiakas kohtaa ottaessaan yhteyttä asiakaspalvelukanavaan. Sitoutumisen on 

useiden tutkimuksien valossa koettu olevan yhteydessä työn miellekyytteen. Työstään 

nauttiva henkilöstö pystyy tuottamaan myös parempaa asiakaspalvelua ja pääsemään 

tehokkuudeltaan myös parempiin tuloksiin. Sitouttamisen kautta voi organisaatio pa-

rantaa sekä työntekijöiden viihtyvyyttä että asiakaspalvelun laatua. 

 

Tehokkuus koetaan oleelliseksi osaksi contact center työskentelyä. Ihmisten hyvin-

vointi ja sitoutuneisuus voidaan olettaa pysyvän organisaatioiden keskeisenä tavoit-

teena myös tulevaisuudessa. Organisaation tulisi kehittää toimintatapoja ja harjoittaa 

johtamistyyliä, jossa tehokkuus voidaan löytää taylorisesta tyylistä poiketen, tuke-

malla, kommunikoimalla sekä osallistamalla henkilöstöä erityisesti heitä koskevaan 

päätöksentekoon.  

 

Organisaation tulisi tunnistaa potentiaaliset työntekijät, ja osoittaa sitoutumista myös 

organisaation puolelta. Sitouttamiseen tulisi rahallisten ja muiden korvauksien lisäksi 

tapahtua koko organisaatiotasolla osallistamalla henkilöstöä, tunnistamalla positiivi-

sen palautteen ja organisaation yhteisien arvojen ja tavoitteiden tärkeys sekä tuoda ne 

läpinäkyvästi esille koko henkilöstölle. Potentiaaliseksi tunnistetuille yksilöille tulisi 

antaa riittävän haasteellisia tehtäviä, ja mahdollisesti tukea urakehitystä organisaa-

tiossa, mikäli heidät halutaan sitouttaa organisaatioon myös affektiivisella tasolla. Af-

fektiivisen sitouttamisen merkitys voidaan katsoa organisaation voimavaraksi, sillä 

Meyer & Allenin teorian mukaisesti ovat affektiivisesti sitoutuneet työntekijät jatku-

vaa tai normatiivista sitoutumista vahvemmin organisaatioon sitoutuneita. He ovat val-

miita ponnistelemaan yhteisien tavoitteiden ja arvojen eteen.  

 

Haastatteluissa ilmeni, että organisaation arvot eivät välttämättä selkeitä kaikkien 

työntekijöiden keskuudessa. Läpinäkyvyys erityisesti organisaation ylhäältä alaspäin 

tapahtuvassa viestinnässä, toisi työntekijöille selvemmin esiin hänen merkittävyytensä 
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organisaatiolle, ja kuinka työntekijä voi omalla toiminnallaan edesauttaa tavoitteisiin 

pääsemistä organisaatiotasolla. Selkeä visio ja missio rakentavat niin organisaa-

tioidentiteettiä kuin työntekijän kuuluvuuden tunnetta organisaatioon.  

 

Vaikka perinteisesti contact center henkilöstöä ei olla nähty pitkäaikaisina työnteki-

jöinä, olisi organisaatiolla mahdollisuus vaikuttaa vaihtuvuuteen affektiivisen sitoutu-

misen kautta. Tayloristisesta ajattelusta poiketen, voidaan kyseenalaistaa, onko tehok-

kuuden mittaaminen nykyisillä tavoillaan kannattavaa henkilöstön näkökulmaa tarkas-

teltaessa. Työstään nauttiva työntekijä voi kokea työviihtyvyyden paremmaksi, päästä 

parempiin tuloksiin, ja olla myös tehokkuudeltaan parempi. Kuinka contact center 

työskentelyä voitaisiin viedä tähän suuntaan, ja saada työntekijät sitoutettua sekä pit-

käkatseisesti nauttimaan työstään osana tehokkuuden maailmassa? 

 

Esimiehen rooli työntekijän arkipäivän työssä on ensiarvoisen tärkeää, jonka kautta 

työntekijä tietää oman roolinsa yksilönä organisaatiotasolla. Esimies- alaistyön kes-

keisenä kulmakivenä tulisi olla riittävän ajan löytäminen kohtaamiseen normaalina 

työpäivänä. Perinteisiä kahvihuone keskusteluja ei tulisi osana esimiehen tuen muo-

tona unohtaa, vaan voi niistä haastatteluaineistoonkin nojaten muodostua olennainen 

osa esimiehen ja työntekijän välistä vuorovaikutusta. 

 

Tutkimusmenetelmät, joita tutkimuksessa käytettiin sopivat subjektiivisien kokemus-

ten tutkimiseen. Teemoittelu tukee aineiston analyysitapaa, kun tarkoituksena on löy-

tää samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia ja edetä teemasta kohti tarkempaa yksityis-

kohtaisempaa analyysiä. Subjektiivisuus tulee esille yksilöhaastatteluissa, joissa kes-

kittyminen on kunkin haastateltavan kokemuksessa. Teemahaastattelun kautta oli 

mahdollisuus kuulla kunkin haastateltavan omakohtaisia kokemuksia käsiteltävistä ai-

heista.  

 

Tämän tutkimuksen kannalta haastateltavien rajaaminen contact center henkilöstöön 

oli oleellista, sillä tarkoituksena oli kuulla nimenomaisesti etulinjassa työskentelevien 

kokemuksia sitoutumisesta muutoksessa. Voidaan pohtia, olisiko esimiesten haastat-

teleminen antanut erilaisia tuloksia affektiivisen sitoutumisen suhteen. Tämä olisi voi-

nut antaa lähtökohtia verrata ja tutkia, mistä mahdolliset eroavaisuudet sitoutumiseen 

ovat lähtöisin organisaatiossa.  
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Tutkimuksessa keskeisiä tuloksia olisi mahdollista käyttää esimerkiksi organisaation 

henkilöstöstrategian suunnittelussa. Tulokset voivat osoittaa suuntaa, mihin asioihin 

henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön tulisi erityisesti kiinnittää huomiota työtyytyväi-

syyden, työhyvinvoinnin ja sitoutumisen vahvistamiseksi contact center työskente-

lyssä.  
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