
  

 
 

 

 

 

 

 

ORGANISAATIOSITOUTUMINEN KOLMANNEN 

SEKTORIN PALKKATYÖSSÄ 

 

 

 

 

 

 

 

Mari Nissinen 

Pro-gradu tutkielma 

Sosiologia 

Yhteiskuntatieteiden ja  

filosofian laitos 

Jyväskylän Yliopisto 

Kevät 2013 



2 
  

Tiivistelmä 

 
Nissinen, Mari Tuulia. Organisaatiositoutuminen kolmannen sektorin palkkatyössä. Pro 

gradu-tutkielma. Sosiologia. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän Yliopisto. 

Kevät 2013. Sivuja 64 + 1 liite. 

 
Tutkimuksen aiheena oli organisaatiositoutuminen kolmannen sektorin palkansaajien kes-

kuudessa. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty keväällä 2011 kolmannen sektorin 

palkkatyö tutkimusprojektiin. Kyselyyn vastasi 1412 henkilöä erilaisilta kolmannen sekto-

rin toimialoilta. Tietojen analysoinnissa on käytetty SPSS-ohjelmaa. Perinteisten menetel-

mien lisäksi on hyödynnetty tilastollisista menetelmistä lineaarista regressioanalyysia. Ai-

neiston suuren koon vuoksi tutkimustulokset ovat melko hyvin yleistettävissä koskemaan 

kolmannen sektorin palkkatyön kenttää Suomessa. 

 

Tutkimuksen ensimmäinen tehtävä oli selvittää, kuinka sitoutuneita kolmannen sektorin 

palkkatyöläiset ovat työorganisaatioonsa. Aihetta on ennestään Suomessa tutkittu vain vä-

hän, joten yleiskuva suomalaisten organisaatiositoutumisen tasosta saatiin julkisen ja yksi-

tyisen sektorin tutkimuksia tarkastelemalla. Ulkomaisten tutkimusten perusteella organi-

saatiositoutuminen kolmannen sektorin palkkatyöläisten keskuudessa on melko vahvaa. 

Samanlaisia tuloksia saatiin lopulta tästäkin tutkimuksesta. 

 

Tutkimuksessa etsittiin myös organisaatiositoutumista ennustavia tekijöitä. Aikaisempien 

organisaatiositoutumista mittaavien tutkimusten ohjaamana ja aineiston sallimissa rajoissa 

aineistosta valittiin ennustavia tekijöitä lineaariseen regressioanalyysiin. Organisaatioilma-

piiri selitti kaikista voimakkaimmin organisaatiositoutumista. Ikä selitti myös vahvasti or-

ganisaatiositoutumista. Seuraavaksi eniten selitysvoimaa oli työn autonomialla ja esimie-

heltä tulevalla kannustuksella. Sosiaalisen tuen määrä, koulutus ja työsopimuksen luonne 

selittivät heikosti organisaatiositoutumista. Kolmannen sektorin palkkatyössä havaitut or-

ganisaatiositoutumista ennustavat tekijät eivät suuresti poikenneet ennustajista, joita on 

havaittu julkisen ja yksityisen sektorin tutkimuksissa. Joitakin eroja kolmannella sektorilla 

kuitenkin havaittiin suhteessa muihin sektoreihin. 

 

Asiasanat: Organisaatiositoutuminen, kollektiivisuus, työyhteisö, kolmas sektori, palkka-

työ, työn piirteet 
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1 JOHDANTO 

 

”Kansalaisyhteiskunnalla on perinteisesti tarkoitettu sitä toimintaa, joka on valtiosta va-

paata, jota ohjaavat siihen osallistuvat ihmiset, jossa osallistuminen on vapaaehtoista ja 

joka ei pyri tuottamaan voittoa” (Möttönen & Niemelä 2005, 28). Lainaus pitää paikkansa, 

joskaan sillä ei voida kokonaisvaltaisesti määritellä kolmannen sektorin toimijoita. Kol-

mannen sektorin voidaan nähdä laajentuneen perinteisestä ajatuksesta, jossa se nähdään 

ainoastaan kansalaisyhteiskunnan ylläpitäjänä. Kolmas sektori voidaan tänä päivänä nähdä 

myös tärkeänä osana sosiaalipalvelujen tuottamista ja sektorista on myös nopeasti muodos-

tunut kasvava palkkatyön alue. Kolmannen sektorin palkkatyöpanos oli vuonna 2011 noin 

77 000 henkilötyövuotta (Selander et al 2012.) Työntekijät on hajautettu laajalle alueelle 

erilaisiin organisaatioihin ja säätiöihin. Tässä tutkielmassa tarkastelen kolmatta sektoria 

palkkatyön näkökulmasta.  

 

Työelämän tutkimusta on tehty paljon, mutta lähinnä yksityisen ja julkisen sektorin näkö-

kulmista. Suomessa kolmannen sektorin palkkatyö on verrattain uutta ja tutkimustieto on 

vielä tällä hetkellä rajallista. Näin ollen on tärkeää lisätä tutkimusta myös kolmannen sek-

torin työelämästä. Työelämän tutkimuksella saadaan olennaista tietoa muun muassa työhy-

vinvoinnista, työelämän kehitystarpeista ja vahvuuksista. 

 

Tutkimukseni keskittyy tarkastelemaan organisaatiositoutumista kolmannella sektorilla. 

Organisaatiositoutumista määritellään muun muassa näkymättömäksi siteeksi yksilön ja 

kollektiivin välillä (Jokivuori 2002, 9). Organisaatiositoutumisen on sanottu olevan sitou-

tumista työtä ja työpaikkaa kohtaan, jolloin työntekijä omaa sisäistettyä vastuuta työpanok-

sesta ja suoriutumisesta (Räty 2009). Organisaatiositoutumisen voidaan siis yleisesti sanoa 

olevan myönteistä ja motivoitunutta suhtautumista työtä ja työpaikkaa kohtaan. 

 

Organisaatiositoutumisella on havaittu olevan paljon positiivisia vaikutuksia työntekoon, 

joten aihe on relevantti työorientoituneessa yhteiskunnassa. Organisaatiositoutumisen on 

todettu esimerkiksi vähentävän sairauspoissaolojen määrää työpaikoilla (esim. Meyer & 

Allen 1997, 26–28). Organisaatiositoutumisen on sanottu olevan edellytys laadukkaalle 

työsuoritukselle (Räty 2009, 15). 
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Työntekijät mielletään kolmannella sektorilla sen vapaaehtoisuuteen perustuvan luonteen 

vuoksi voimakkaasti sitoutuneiksi työntekijöiksi. Palkkatyön mukaantulo tuo kuitenkin 

kentälle uusia ulottuvuuksia, mikä herättää uudenlaisen mielenkiinnon organisaatiositou-

tumisen tutkimukselle. Tässä tutkielmassa tärkeänä lähtökohtana on organisaatiositoutumi-

sen aikaisempi tutkimus, joka Suomen osalta kattaa lähinnä julkisen ja yksityisen sektorin. 

Tavoitteenani on tarkastella, millaista on sitoutuminen kolmannella sektorilla toimivien 

palkkatyöläisten keskuudessa ja mitkä syyt siihen johtavat. 

 

Työni rakentuu niin, että ensin tarkastelen kolmannen sektorin työelämää kirjallisuuden 

valossa. Sen jälkeen esittelen organisaatiositoutumisen ja sille läheiset käsitteet. Sitten siir-

ryn tutkielman empiiriseen osuuteen, jossa esittelen käyttämäni sekundaariaineiston ja tut-

kimusmenetelmät. Lopuksi esittelen saamani tulokset ja keskustelen niistä kirjallisuutta 

hyödyntäen.  
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2 KOLMAS SEKTORI 

 

Terminä kolmas sektori on laajasti käytössä mutta sitä kohtaan on kohdistettu paljon kri-

tiikkiä (Rönnberg 1999, 79). Julkisen ja yksityisen sektorin ulkopuolella toimivista järjes-

töistä ja muista toimijoista on käytetty myös nimitystä järjestösektori tai vapaaehtoissekto-

ri. Erilaiset nimitykset kertovat osuvasti sen, kuinka haasteellista monenkirjavan toimija-

joukon sisällyttäminen saman määritelmän alle voi olla.  

 

Kolmannella sektorilla keskeisenä toimijajoukkona ovat erilaiset järjestöt ja osuuskunnat. 

Erään määritelmän mukaan kolmas sektori voidaan sijoittaa perusinstituutioiden eli yritys-

ten, valtion ja perheiden muodostaman kolmion keskiöön. (Rönnberg 1999, 79.) Kansalais-

järjestöjä pidetään kansalaisyhteiskunnan muodostavina välittävinä rakenteina, ja niiden 

tehtävänä on toimia kansalaisten puolestapuhujana valtion suuntaan, tarvittaessa myös val-

tiota vastaan. Samalla järjestöjen tärkeänä tehtävänä nähdään demokraattisen valtakoneis-

ton ylläpitäminen. (Helander 1998, 121.) Järjestöjä on luonnehdittu yhteiskunnan sisäiseksi 

ääneksi, joka kuuluu taloudellisten arvojen yli (Möttönen & Niemelä 2005, 6). Muun mu-

assa ammattiyhdistysten toiminta perustuu siihen, että järjestö pyrkii pitämään huolta jä-

sentensä oikeuksista esimerkiksi työehtosopimusta koskevissa asioissa, jolloin työntekijän 

ei tarvitse yksin puolustaa etuuksiaan työnantajaa tai organisaatioita vastaan. Yksi järjestö-

jen ydintehtävistä on arvojen ja tavoitetilojen jäsentäminen, joiden mukaisesti järjestöjen 

toimintaa organisoidaan. Sanotaan, että järjestöjen on tärkeää kulkea vastavirtaan yksilölli-

syyttä, itsekkyyttä ja taloudellisia arvoja korostavaa ajan henkeä vastaan vaalimalla ihmi-

syyttä, altruismia, vapaaehtoista osallistumista ja elämänarvoja, jotka ovat taloudellisia 

arvoja suurempia. (Niemelä 2003, 127–128.) Kolmannen sektorin toiminta on siis voittoa 

tavoittelematonta toimintaa. Voiton tavoittelun sijaan sektorilla toimivien järjestöjen talou-

dellinen toiminta perustuu sosiaalisille arvoille, eikä tähtää voiton tavoitteluun kuten yksi-

tyinen sektori (Rönnberg 1999, 79). 

 

Yhtäältä kolmas sektori pitää siis yllä demokratiaa ja nähdään aatteellisena toimijana, toi-

saalta sektori nähdään myös talouden ja palveluntuotannon näkökulmasta. Viime vuosisa-

dan puolella hyvinvointivaltiosta tuli osarahoittaja kansalaisjärjestöille, jolloin se myös sai 

ohjausvaltaa kansalaisjärjestöjen toiminnassa. Tuolloin muun muassa useat järjestöt pääsi-

vät merkittävien valtionavustusten piiriin. Järjestöjen keskus- ja piiritoimistot kasvoivat ja 
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palkatun henkilöstön määrä lisääntyi järjestöissä. (Möttönen & Niemelä 2005, 16.) Nyky-

ään kolmannen sektorin järjestöt tuottavat muun muassa sosiaali- ja terveys palveluita joko 

itsenäisesti tai yhteistyössä julkisen sektorin kanssa (Pihlaja 2010, 32). Suomessa julkisella 

sektorilla tapahtuikin 1990-luvulla laaja rakenteellinen uudistus, jolloin kolmannen sekto-

rin ulottuvuudet kasvoivat kattamaan myös osaa kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista.  

 

Kolmannella sektorilla rahoituspohjat ovat monenkirjavia. Julkisen rahoituksen osalta sosi-

aali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta vastaavat lähinnä eduskunta ja valtioneuvosto. Nämä 

päättävät miten Raha-automaattiyhdistyksen tuotto budjetoidaan ja jaetaan harkinnanvarai-

sina valtionapuina. Lisäksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan rahoittavat yksityiset 

rahoituslähteet sekä raha-automaattiavustusten lisäksi muut julkiset rahoituslähteet kuten 

kunnat, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työvoima- ja elinkeinokeskukset. Rahoitusta 

voidaan hakea myös toisilta yhdistyksiltä tai säätiöiltä. Myös Euroopan unionin varoista 

myönnettäviä tukia voidaan hakea. (Myllymäki 2003, 16–18.)  

 

Cunningham väittää (2001, 228), että hoivapalveluissa olisi siirrytty niin sanottuun sopi-

muskulttuuriin, jolloin julkinen sektori voisi säädellä kolmannen sektorin palveluja halua-

mallaan tavalla, koska toimii rahoittajana. Yhdysvalloissa yksityisen sektorin toimintamal-

leja on otettu käyttöön niin julkisella kuin kolmannella sektorilla. Vaikka järjestelmät eivät 

ole suoraan verrannollisia suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, on muutoksissa yhteistä 

tulosjohtamisen ja talousajattelun rantautuminen kolmannen sektorin piiriin (Salamon 

1993, 16). 

 

Yksi tapa rationalisoida kolmannen sektorin sisältöä on erottaa välillisen julkisen hallinnon 

orgaani sekä kolmannen sektorin järjestökentän orgaani (Myllymäki 2003, 16). Kolmannen 

sektorin toiminta perustuu yhdistymisvapauteen ja vapaaehtoisuuteen mutta välillisen jul-

kisen hallinnon tehtävistä ja asemasta säädetään erityislainsäädännöllä. Esimerkiksi Suo-

men Punainen Risti on lain (238/2000) mukaan Suomen valtion tunnustama julkisoikeudel-

linen yhdistys, jonka toiminta perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. Se on samalla tunnus-

tettu kansalaisjärjestö, mutta se ajatellaan osaksi hajanaisen välillisen hallinnon aluetta. 

Välillisen hallinnon alueelle liittyy erityispiirteenä se, että siihen kuuluvat orgaanit voivat 

käyttää julkista valtaa tai suorittaa julkisia tehtäviä. (Myllymäki 2003,16.) Samantyyppinen 

jako nähdään muuallakin, esimerkiksi Kanadassa. Muun muassa sairaalat ja yliopistot aja-

tellaan siellä yhtäältä vapaaehtoisjärjestöiksi lähinnä verotuksellisista syistä, toisaalta ne 
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ajatellaan myös näennäisesti valtion alaisiksi useissa kolmannen sektorin määritelmissä 

(McMullen & Schellenberg 2002, 8). 

 

Myös Pihlaja (2010, 35) jakaa sosiaalialan järjestöjen tuottamat palvelut kahteen ryhmään. 

Yhtäältä hän erottelee sellaiset järjestöt, jotka tekevät yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. 

Näin ollen järjestöt voivat tuottaa palveluja yhdessä julkisen sektorin kanssa ja ovat yhteis-

työssä kunnan, Kelan tai valtion kanssa. Toisaalta voidaan nähdä sellaiset järjestöt, jotka 

tuottavat palveluja itsenäisesti ilman julkisen sektorin apua. Tällaisia järjestöjen tuottamia 

palveluja ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilupalvelut, virkistys- ja harrastustoiminta, ym-

päristön ja maisemanhoito sekä lasten- ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajantoiminta. Myös 

monet sosiaali- ja terveysalan palvelut voivat kuulua tähän ryhmään. Edellä kuvatun toi-

minnan rahoittamiseksi järjestöt voivat tehdä yhteistyötä kuntien, valtion työvoimahallin-

non ja seurakuntien kanssa.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen vastuu hyvinvointipalvelujen tuottajana on kasva-

nut (mm. Myllymäki 2003, 19). Suurin osa alan järjestöjen palveluista on sosiaalipalveluja. 

Kolmas sektori tuottaa kuitenkin myös terveyspalveluja suurten säätiöiden toimesta. (ks. 

emt.) Palvelujen tarjoajat vaihtelevat kuitenkin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä. 

Yksityiset terveyspalvelut ovat tuotettu pääosin yritysten toimesta, yksityiset sosiaalipalve-

lut sen sijaan lähinnä kansalaisjärjestöjen toimesta. Myllymäki (2003, 19) selittää jakoa 

sillä, että kolmas sektori tarjoaa palveluja sellaisilta alueilta, jotka eivät ole voiton tavoitte-

lun kannalta mahdollisia, kuten päihde- ja mielenterveystyö. Pihlajan (2010, 32–33) mu-

kaan järjestöjen merkitys palvelujen tuottajana on merkittävä niin taloudellisesti kuin työl-

listäjänäkin. 

 

Yhteistä kolmannen sektorin yhdistyksille on jäsenistön ja kannattajien aktiivinen panos. 

Kolmas sektori on perinteisesti nähty vapaaehtoisten työntekijöiden aktiivisena toiminta-

kenttänä, vaikka sittemmin palkkatyö ja asiantuntijuus ovatkin rantautuneet sektorin piiriin 

ja toimintatavat ovat monimuotoistuneet. Kolmannen sektorin laajalle toiminnan kirjolle on 

yhteistä kuitenkin myös voittoa tavoittelematon mentaliteetti. 
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2.1 Kolmannen sektorin suhde julkiseen ja yksityiseen sektoriin 

 

Kolmannen sektorin tutkimus ei ole Pohjoismaissa houkutellut tutkijoita, sillä järjestöt ovat 

vakiintuessaan alkaneet muistuttaa valtiollista ja markkinamuotoista organisaatiota (Matt-

hies 1990). Ilmosen ja Jokisen (2002, 132) mukaan yhdistykset ovat sidoksissa markkinoi-

hin. Näin ollen rahankerääminen on tullut yhdistyksille aikaisempaa tärkeämmäksi. Loppu-

tuloksena yhdistykset irtaantuvat varsinaisesta tarkoituksestaan ja keskittyvät ainoastaan 

olemaan tehokkaita. Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan oteta lähtökohdaksi Ilmosen ja Joki-

sen oletusta siitä, että yhdistykset keskittyisivät ainoastaan olemaan tehokkaita, jolla siis 

viitataan markkinatalouden ajatusmalliin tehokkuuden maksimoinnista. Myöhemmin esi-

tellään kolmannen sektorin piirteitä, jotka joiltakin osin muistuttavat muiden sektoreiden 

piirteitä. Tarkastellaan kuitenkin ensin yleisesti kolmannen sektorin suhdetta yksityiseen ja 

julkiseen sektoriin.  

 

1980-luvulla uudenlainen kansalaisaktiivisuus toi esille kolmannen sektorin uuden tutki-

muksen ja teoriamuodostuksen, mutta senkin jälkeen järjestökenttää on kritisoitu liiallisesta 

sitoutumisesta julkiseen hallintoon (Vertio 2003, 56). Kuten aikaisemmin jo mainittiin, osa 

kolmannen sektorin organisaatioista tekee yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Näkökul-

masta riippuen kolmatta sektoria pidetään joko itsenäisenä sektorina tai julkisen sektorin 

täydentäjänä. Tässä tutkielmassa kolmas sektori käsitetään omana sektorinaan. Selvää on 

kuitenkin se, että yhteiskunta on kaikkien sektoreiden yhteinen toimintakenttä, mistä johtu-

en mitään sektoria ei voi pitää eristettynä muista. Sen myötä myös markkinatalous tulee 

ottaa huomioon kolmannesta sektorista puhuttaessa. Myöhemmin esitellään muun muassa 

työn piirteitä, joita yksityiseltä sektorilta on rantautunut kolmannelle sektorille. 

 

Sektorien rajojen tutkimisella on tämän tutkielman osalta se merkitys, että saadaan selville 

mitä kolmas sektori pitää sisällään ja toisaalta mitä sen piiriin ei lueta. Tarkastelu on teo-

reettista ja suhteutettava todellisuuteen pienellä varauksella. Kolmannen sektorin määritte-

ly on kuitenkin tutkimustehtävän kannalta oleellista ja sillä varmistetaan tutkimustehtävään 

vastaaminen täsmällisesti. Aikaisemmasta tutkimuskirjallisuudesta havaitaan, että sektorien 

ja erityisesti kolmannen sektorin määrittely on tuottanut haasteita muillekin tutkijoille. 

McMullen ja Schellenberg (2003, 49) toteavat omassa Kanadaan sijoittuvassa kolmannen 

sektorin tutkimuksessaan, että hyvä vastaus kolmannen sektorin määrittelyyn riippuu tie-
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tyissä rajoissa kysymyksen asettelusta. Myös yhteiskunnan muoto määrittää kolmannen 

sektorin organisaatioiden toimivuutta.  

 

Mainittakoon tässä yhteydessä mitä yksityisen ja julkisen sektorin käsitteet pitävät tämän 

tutkielman kontekstissa sisällään. Julkisella sektorilla käsitetään valtio, kaupungit ja kun-

nat. Yksityisellä sektorilla käsitetään yksityiset yritykset mutta samalla koko länsimaista 

yhteiskuntaa määrittävät markkinat. Kolmannen sektorin suhteista muihin sektoreihin on 

hyvä ottaa huomioon, että kolmannen sektorin palveluntuotannollinen ulottuvuus ja kansa-

laisjärjestön ulottuvuus voivat olla toisistaan hieman eriävissä suhteissa muihin sektoreihin. 

Siihen en kuitenkaan tässä yhteydessä vielä perehdy tarkemmin.  

 

Koko yhteiskuntaa koskevassa keskustelussa kolmannelta sektorilta on jossakin vaiheessa 

odotettu ratkaisua työttömyyden ongelmaan. Erilaisten julkisten sektorin tukien avulla voi-

daankin järjestää työpaikkoja työntekijöille, jotka ovat jääneet niin sanottujen avoimien 

työmarkkinoiden ulkopuolelle. Kolmas sektori pystyykin tarjoamaan niin sanotuilla sub-

ventioilla aikaansaatuja matalan tuottavuuden työpaikkoja, jotka eivät olisi kannattavia 

avoimilla työmarkkinoilla. Tukien avulla avoimien työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävät 

henkilöt pystyvät työllistymään. (Kinnunen & Laitinen 1998, 153.) Siitä, pystyykö kolmas 

sektori kuitenkaan lopulta täysin vastaamaan työttömyyden haasteeseen, on erilaisia näkö-

kantoja. 

 

 

2.2 Järjestötoiminnan lähtökohtana sosiaalinen pääoma 

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa kolmannen sektorin sisältö voidaan siis nähdä järjestötoi-

minnasta käsin kansalaisyhteiskunnan ja demokratian takeena, toisaalta osittaisena hyvin-

vointiyhteiskunnan ylläpitäjänä ja tukipilarina. Molemmissa ulottuvuuksissa tärkeässä 

osassa on sosiaalinen pääoma. Seuraavaksi käsittelen kolmatta sektoria sosiaalisen pää-

oman kautta.  

 

Sosiaalista pääomaa määritellään suhteellisen pitkäkestoiseksi voimavaraksi, joka kuuluu 

sosiaaliseen rakenteeseen ja joka on toimijoiden eli yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan käy-

tössä. Voimavara muodostuu sosiaalisista verkostoista, toimijoiden keskinäisestä luotta-
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muksesta sekä vastavuoroisuuden normeista. Sellaiset sosiaaliset rakenteet sisältävät run-

saasti sosiaalista pääomaa, jossa edellä mainitut komponentit ovat joko institutionalisoitu-

neet yhteiskunnan rakenteeseen tai sitten niitä ohjaavat selkeät, luotettavat ja yhteisesti 

jaetut epäviralliset arvot ja arvostukset. (Kaunismaa 2000, 121.) 

 

Teoreettiselta näkökannalta sosiaalista pääomaa voidaan pitää tärkeänä syynä siihen, miksi 

ihmiset organisoituvat. Voidaan kysyä, mitä vapaaehtoinen osallistuja saa vastineeksi työ-

panoksestaan silloin, kun hän ei tee työtä rahasta. Vastaus liittyy sosiaaliseen pääomaan, 

jota järjestöt tuottavat itselleen, mutta myös yhteiskunnalle. Järjestöjen luomaa sosiaalista 

pääomaa pidetäänkin välttämättömänä yhteiskunnan toimivuudelle (Niemelä 2003, 108–

109). Robert D. Putnamin (2000, 336) mukaan julkisten instituutioiden toimivuus riippuu 

ainakin osittain kansalaisten aktiivisuudesta vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa, joka it-

sessään on sosiaalista pääomaa. Instituutioiden toimivuuden lisäksi Möttönen ja Niemelä 

(2005, 67) jopa uskovat sosiaalisen pääoman kautta saataviin sosiaali- ja terveydenhuollon 

säästöihin.  

 

Järjestöjen merkitys itse asiassa muodostuu nimenomaan niiden synnyttämästä sosiaalises-

ta pääomasta, jonka taustalla ovat vapaaehtoistyö, luottamus yhteiseen pyrkimykseen ja 

vuorovaikutus jäsenistössä (Vertio 2003, 59). Järjestöt toimivat oman alansa asiantuntijoi-

na ja resursseista riippuen ne pyrkivät tuottamaan tutkimusta ja erilaisia palveluja sekä ke-

hittämään omaa asiantuntijuuttaan. Vertio (emt.) uskookin kasvavaan kansalaisasiantunti-

juuden tarpeeseen muun muassa 1990-luvun laman vuoksi, jolloin julkisen sektorin tehtä-

viä siirrettiin järjestöjen vastuulle.  

 

Sosiaaliseen pääomaan liitetään niin sanottu hiljainen tieto, jota järjestöillä usein on ja joka 

lisää järjestöjen asiantuntijuuden tasoa (Vertio 2003, 60–61). Hiljaisella tiedolla tarkoite-

taan tietoa, joka koostuu kokemuksesta ja ymmärryksestä ja jonka avulla ihminen nähdään 

palvelujärjestelmien läpi paremmin. Se on laatutekijä, joka erottaa järjestöt julkisen ja yksi-

tyisen sektorin palveluista. Hiljaisen tiedon keräämiseen liittyy järjestöjen tehtävä nähdä 

ihminen lähempää kuin muilla sektoreilla. Järjestöjen erikoisaluetta on havaita niin sanotut 

heikot signaalit, joita voivat olla muun muassa yksittäisen ihmisen kertomus epäkohdasta, 

tai median toistuvat tarinat tietystä epäkohdasta. (Vertio 2003, 60–61.) 

Kolmannen sektorin alla voidaan siis nähdä kansalaisyhteiskunnallinen ja hyvinvointival-

tiollinen näkökulma. Sosiaalisen pääoman käsitteen kautta ne voidaan nähdä toisiaan tuke-
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vina, ei poissulkevina, lähtökohtina. Kansalaisjärjestöt yhtäältä luovat sosiaalista pääomaa, 

toisaalta sosiaalinen pääoma voi olla merkittävässä asemassa parantamassa palvelun laatua. 

Vaikka kolmatta sektoria joidenkin tulkintojen mukaan pidetään julkisen sektorin täydentä-

jänä, on sosiaalisen pääoman kannalta merkittävää, että kolmas sektori mielletään omaksi 

sektorikseen. Vain sillä tavoin voidaan varmistaa sosiaalisen pääoman uusiutuminen.  

 

 

2.3 Työn uudet piirteet ja työyhteisö muutoksessa 

 

Kolmannella sektorilla voidaan siis nähdä erilaisia ulottuvuuksia, joita aikaisemmin kuvat-

tiin.  Muun muassa sektorin moniulotteisuuden vuoksi työ kolmannella sektorilla on ollut 

muutoksessa. Yksi näkyvä muutos onkin lisääntynyt palkkatyö tällä aiemmin vapaaehtois-

työhön keskittyneellä sektorilla. Myöhemmin tässä luvussa perehdytään tarkemmin muihin 

kolmannen sektorin työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin. Ensin kuitenkin on aiheellista 

tarkastella työelämässä tapahtunutta muutosta yleisellä tasolla. Useat työelämän muutokset 

koskevat kaikkia sektoreita aiheuttaen muutoksia myös työyhteisölle. Muutos on ainakin 

osittain seurasta yhteiskunnan muutoksesta kilpailulliseen ja tuloskeskeiseen suuntaan, 

jonka myötä työn piirteissä on nähtävissä useita muutoksia. 

 

Työn sisältö on muuttunut siirryttäessä teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen yhteiskun-

taan. Julkunen (2008, 118–120) puhuu työn subjektivoitumisen ja objektiovoitumisen kä-

sitteistä. Teollisen ajan työntekoa hallitsi koneellinen tuotantoperiaate, jolloin työ ikään 

kuin objektivoitui koneisiin, laitteisiin ja byrokraattisiin sääntöihin. Jälkiteollisessa ajassa 

työ on muuttunut objektivoituneesta subjektivoituneeseen, jolloin työn tekijä on tärkeässä 

roolissa työn onnistumiseksi ja hänen persoonallinen panoksensa vaikuttaa työn suorituk-

seen. Julkusen (2008, 118–120) mukaan työn subjektivoituminen on seurasta sekä tuotan-

non ja työvoiman rakennemuutoksesta, että uusista tuotantokäsityksistä.  

 

Julkusen (2001, 109–10) mukaan keskeinen työelämän muutoksen tausta on kilpailun ko-

rostuminen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, jonka myötä on puhuttu siirtymisestä kilpai-

luyhteiskuntaan. Yksityisen sektorin tavoin julkinen sektori on siirtynyt tulosjohtamiseen ja 

tehokkuusajattelu on lisääntynyt. Tässä yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotta-

minen on siirtynyt julkiselta sektorilta myös muiden sektoreiden piiriin.  
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Uuden työn piirteenä nähdään erilaiset joustot. Määrällisillä joustoilla tarkoitetaan työvoi-

man määrän ja työajan mukauttamista kysynnän vaihteluihin. Työvoiman määrän vaihtelu 

voidaan toteuttaa esimerkiksi jakamalla henkilöstö pysyvässä asemassa olevaan ydintyö-

voimaan ja helposti muunneltavaan reunatyövoimaan. Ydintyövoiman määrällistä jousta-

vuutta voidaan lisätä joustavin työaikakäytännöin. Määrällisen jouston lisäksi puhutaan 

laadullisesta joustosta, jolla tarkoitetaan esimerkiksi moniammattitaitoisuutta. Lisäksi mää-

rällisellä joustolla tarkoitetaan teknis-organisatorista ja toiminnallista joustavuutta, joka 

käytännössä voi ilmentyä mikroelektroniikan käyttöönottona tuotantoteknologiassa. Suo-

malaisen tutkimuksen valossa työn joustavuudella on ollut pääsääntöisesti myönteisiä vai-

kutuksia. Kuitenkin joustavuuden nähdään kääntyneen suomalaisessa julkisuudessa muun 

muassa työsuhteiden ja työnteon muotojen epävakaistumiseksi. (Julkunen, 2008 106–109.) 

 

Työn monimuotoistuminen on siis tuonut työn kentälle joustavuuden, toisaalta myös epä-

varmuuden. Projektiluonteiset työt ovat tulleet yleisiksi, jolloin yhtäältä vakituisen työsuh-

teen tuomaa varmuutta toimeentulosta ei ole. Toisaalta postmodernissa yhteiskunnassa 

projektista toiseen siirtyminen voidaan nähdä mielenkiintoisena yksilöllisenä työurana, 

jossa pääsee toteuttamaan itseään ja omia kykyjään. Työn uuden luonteen voi nähdä siis 

näkökulmasta riippuen vapauttavana, tai suurena toimeentulon epävarmuutena. Julkusen 

mukaan uusliberaali vallankäyttö painostaa meitä yksilöiksi, jonka ansiosta jokaisella on 

oikeus ja velvollisuus kilpailla resursseista ja asemista ja toteuttaa ”itseään”. Itsestä teh-

dään näin ollen menestys- ja kilpailusubjekti. (Julkunen 2008, 122.) Epävarmuus ei kuiten-

kaan poistu vaikka työsuhde näyttäisi vakaalta. Työelämää leimaa tehokkuusajattelu ja 

työstä voidaan irtisanoa myös vakituisia työntekijöitä.  

 

Postmoderni on tuonut mukanaan myös sosiaalisen prosessin muutoksen, joka näkyy li-

sääntyneenä autonomiana. Sosiaaliset prosessit näkyvät niin kotona, työssä kuin yhteis-

kunnassa. (Doogan 2009, 63.) Työn autonomia liittyy myös edellä kuvattuun työn jousta-

vuuteen, jolloin työntekijällä on valtuuksia päättää itse omista aikatauluistaan tai töiden 

järjestyksestään. Työssä autonomia näkyy myös yksilöllisinä työurina. Työurat ovat jous-

tavuuden ja toisaalta individualismia vaalivan ajan myötä yhtäältä yksilöllistyneet ja toi-

saalta tulleet epävakaammiksi. Työn nähdään tulleen lähemmäksi tekijäänsä siinä mielessä, 

että ammattitaidon lisäksi tekijä laittaa työssään likoon myös persoonansa jolloin puhutaan 

työn henkilökohtaistumisesta (Julkunen 2008, 122).  Työssä arvostetaan itsensä toteuttami-
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sen mahdollisuutta ja autonomian korkeaa tasoa (Räty 2009,8). Autonomian korkean tason 

on useissa tutkimuksissa havaittu ennustavan organisaatiositoutumista (esim. Brunetto et al 

2011, 233–234) ja sitoutuminen puolestaan nähdään edellytyksenä laadukkaalle työsuori-

tukselle (Räty 2009, 15). Työelämän huononemisesta puhutaan paljon, mutta näissä puit-

teissa työn luonteen muutos kertoo nimenomaan hyvistä tuloksista. 

 

Asiantuntijuus työelämässä on lisääntynyt. Kolmannella sektorilla tämä näkyy erityisen 

hyvin, sillä lisääntynyt palkattu työvoima edustaa nimenomaan alansa asiantuntijuutta. 

Koulutuksen merkitys työelämässä on korostunut ylipäätään. Siltalan (2007, 237) mukaan 

1980- luvun alussa työhön osallistuminen oli samanlaista koulutuksesta riippumatta mutta 

seuraavalla vuosikymmenellä peruskoulutuksen suorittaneiden osallistuminen työelämään 

putosi rankasti verrattuna korkeammin koulutettuihin (Siltala 2007, 237). Työn saanti il-

man ammattiin pätevöittävää koulutusta on muutaman vuosikymmenen takaa hankaloitu-

nut selvästi. Koulutuksen lisääntynyt merkitys näkyy työelämässä lisääntyneenä asiantunti-

juutena mutta myös työttömyytenä. Kolmannen sektori on pyrkinyt omalta osaltaan vas-

taamaan työttömyyden haasteeseen muun muassa tukityöllistämisen avulla. 

 

Länsimaisissa yhteiskunnissa työn muutoksena nähdään myös palkansaajarakenteen palve-

luvaltaistuminen (Turunen 2012, 10). Kolmannella sektorilla ilmiö on nähtävissä selvästi. 

Julkisen sektorin alettua ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalvelujaan myös kolmannen sektorin 

osuus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa on lisääntynyt. 

 

Työn uusiin piirteisiin liittyy olennaisesti käsite tietotyöstä. Tietotyötä on vaikea määritellä 

ottamatta huomioon yhteiskunnallista ja taloudellisesta muutosta; Tietotyön ohella puhu-

taan myös tietoyhteiskunnasta ja tietotaloudesta. Useat tietoyhteiskunnan teoriat sisältävät 

ajatuksen tiedon, luovuuden, innovatiivisuuden ja oppimisen uudenlaisesta asemasta tuo-

tannon ja kilpailun moottorina. Niin sanotussa kilpailussa voittaa se, joka tuo ensimmäise-

nä, ajan hengen ja kuluttajien halut vaistoten markkinoille uudet ideat. (Julkunen 2008, 

129–131.) Innovointi, innovaatiojärjestelmä ja innovaatioiden tuotteistaminen kannattavak-

si liiketoiminnaksi ovat tietoon perustuvaa taloutta, (Julkunen 2008, 129–131) toisaalta 

hyvä esimerkki tietoyön tekemisestä. 

 

Tietoyhteiskunnan tulon ajatellaankin vaikuttavan kaikkien töiden tietoistumiseen ja erityi-

sesti tietotyön ja tietoammattien muodostumiseen. Eri yhteyksissä tietotyö määritellään 
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kuitenkin eri tavoin. Yhdessä määritelmässä tietotyö rajataan koulutuksen, työn autonomi-

an ja tietotekniikan käytön perusteella kun taas toisaalta tietotyö voidaan määritellä kos-

kemaan kaikkia tiedon tuotannon, jakelun ja välittämisen ammatteja, huippututkijasta pos-

tinkantajaan. (Julkunen 2008, 131.)  

 

Edellä kuvattiin työn piirteitä, joilla voidaan hahmotella länsimaisen yhteiskunnan työnte-

koa nykypäivänä. Edellä kuvatut piirteet eivät ole riippuvaisia sektorirajoista, ja ne täytyy 

käsittää hyvin yleisellä tasolla. Seuraavaksi tarkastellaan kolmatta sektoria erillisenä aluee-

na tarkoituksena hahmottaa tarkemmin, millaiset työn piirteet ovat ominaisia juuri kolman-

nelle sektorille. 

 

 

2.4 Palkkatyön piirteet kolmannella sektorilla 

 

Edellisessä alaluvussa tarkasteltiin työssä tapahtuneita muutoksia lähinnä yleisellä tasolla. 

Vaikka osa työelämän muutoksista näkyy kaikilla sektoreilla, on kolmannella sektorilla 

omia erityispiirteitään. Kolmas sektori on perinteisesti mielletty vapaaehtoisuuteen perus-

tuvaksi. Sektorille on kuitenkin enenevissä määrin alettu palkata työntekijöitä vapaaehtois-

ten työntekijöiden rinnalle. Sen myötä ammattimaisuus ja asiantuntijuus sektorin sisällä 

ovat lisääntyneet. Seuraavaksi keskityn tarkastelemaan palkkatyötä kolmannella sektorilla. 

 

Kolmannen sektorin rahoitus tulee siis usein organisaation ulkopuolelta, esimerkiksi valti-

olta. Ulkopuolisten rahoittajien myötä tulosjohtaminen näkyy myös kolmannella sektorilla. 

Tulosjohtamisen myötä työpaikoilla on nähtävissä ilmapiirin kiristymistä, kun muun muas-

sa autonomian tason ja työn vaihtelevuuden on todettu vähenevän (Cunningham 2001, 

229). Organisaation ilmapiiri työpaikalla muuttuu myös silloin, kun vapaaehtoisten työnte-

kijöiden joukkoon yhdistetään palkattua henkilökuntaa. Ryhmädynamiikka muuttuu, kun 

toisille työstä maksetaan palkkaa ja toisille ei. Myös tulospaineet lisääntyvät, kun rahoittaja 

odottaa työltä tuloksia. Vapaaehtoisen ja palkallisen työvoiman välillä on havaittu ongel-

mia, joita selitetään organisaatioidentiteetin epäselvyyksillä (Kreutzer & Jäger 2011, 636).  

 

Kolmannella sektorilla organisaatiokulttuurissa on siis havaittavissa yksityisen sektorin 

piirteitä, kuten edellisessä kappaleessa havainnollistettiin. Muun muassa Heikkalan 
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(2001,70) mukaan työ- ja rahamarkkinoiden logiikat eivät sellaisenaan kuitenkaan sovellu 

kolmannelle sektorille. Kolmannelle sektorille uutena piirteenä nähdään tulleen eräänlainen 

sopimuskulttuuri (vrt. Cunningham 2001). Sillä tarkoitetaan kolmannen sektorin organisaa-

tion ja rahoituksen järjestäjän keskinäistä sopimusta. Onkin esitetty, että kolmannella sek-

torilla työsuhde konstruoidaan työn tilaajan (rahoittajan) ja työntekijän välille, jolloin or-

ganisaatio työnantaja osapuolena häviää (Koskinen 1999, 207). 

 

Vaikka rahoittajan on havaittu lisäävän työntekoon painetta, McMullen ja Brisbois (2003, 

27) esittävät, että kolmannella sektorilla hierarkkinen ylhäältä ohjautuva päätöksenteko 

olisi itse asiassa vähäisempää kuin muilla sektoreilla. Toisin sanoen, työntekijöillä olisi 

muita sektoreita enemmän mahdollisuuksia tehdä omaan työhönsä liittyviä päätöksiä. 

Syyksi korkeaan autonomian tasoon tutkijat arvelevat vaikuttavan työntekijöiden lisäänty-

neen asiantuntijuuden. Asiantuntijuus tuo sektorille ammattimaistumista. Työn motiivi voi 

ammattimaistumisen myötä muuttua; arvellaan, että palkalliset työntekijät eivät identifioi-

du järjestön arvomaailmaan, vaan tekevät organisaatiossa työtään muista syistä. (Cunning-

ham 2001, 229.) Tämä vahvistaisi ajatusta siitä, että sektori on lähentynyt toimintatavoil-

taan muita sektoreita ja samalla heikentäisi perinteistä ajatusta siitä, että kolmannella sekto-

rilla toimitaan arvo- tai aateperustaisesti.  

 

Millaisia ihmisiä kolmannella sektorilla sitten työskentelee? Muun muassa Kanadalaisessa 

tutkimuksessa ilmeni, että kolmannella sektorilla palkallisena työskentelee paljon naisia 

(McMullen & Schellenberg 2003, viii). Saman tutkimuksen mukaan useimmat palkkatyön-

tekijät ovat varsin korkeasti koulutettuja eli heillä on tutkinto jostakin korkeakoulusta. 

Useimmilla kuvaillaan olevan hyvät projektinjohtamistaidot ja organisointitaitoja. Useat 

tuntevat myös velvollisuuden yhteisen hyvän tekemiseen. Joillakin kolmannen sektorin 

työpaikoilla on vain vähän nuoria työntekijöitä, joten näissä tapauksissa on odotettavissa 

lähivuosina sukupolven vaihdosta. 

 

Kanadassa kolmannella sektorilla on paljon osa-aikaisia työsopimuksia. Se tuo työaikoihin 

joustavuutta työn alkamis- ja loppumisaikoihin. Sektorin palkkataso on yleisesti alhainen 

verrattuna esimerkiksi julkiseen sektoriin, jossa usein työt ovat samantyylisiä kuin kol-

mannella sektorilla. (McMullen & Schellenberg 2003, 49.) Kinnunen ja Laitinen 

(1998,163) näkevät kolmannen sektorin työn koostuvan usein suhteellisen pienestä ammat-

timaisesti työskentelevästä vakituisesta henkilöstöstä, vapaaehtoisesti tai palkkiota vastaan 
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työskentelevistä aktiivisista vapaaehtoisista toimijoista sekä tilaisuuksiin tai kampanjoihin 

osallistuvasta jäsenistöstä ja kannattajista. (Kinnunen & Laitinen 1998, 163.) Kolmannen 

sektorin asiantuntijajärjestöt ovat Suomessa omaksuneet myös kouluttajan roolin yhteis-

kunnassa. Järjestöt kouluttavat oman palvelutuotantonsa henkilöstön mutta ovat vastanneet 

myös valtakunnalliseen koulutustarpeeseen, esimerkiksi A-klinikkasäätiön koulutustoimin-

nassa. (Vertio 2003, 60–61.) Leete (2000, 442) uskoo, että motivaatio ja identifioituminen 

organisaation tavoitteisiin ovat erityisen tärkeitä osassa kolmannen sektorin työssä. Siksi 

motivoituneita työntekijöitä halutaan vaalia. Leeten (emt.) tutkimuksessa ilmenee, että pal-

kan tasapuolisuudella ja työnantajan reilulla käytöksellä on positiivista vaikutusta työnteki-

jän motivaation tasoon.  

 

Kuten tutkimuksista käy ilmi, kolmannella sektorilla näytetään arvostavan muita enemmän 

tasa-arvoa niin palkan kuin hierarkiankin suhteen. Kuitenkin jälkiteollisen yhteiskunnan 

suunta näyttäisi olevan kohti kasvavaa kilpailua ja yksilöllistymistä, joka on ainakin osit-

tain ristiriitaisessa suhteessa kolmannen sektorin arvo-maailmaan. Seuraavaksi tarkastelen 

hieman kolmatta sektoria refleksiivisen modernisaation näkökulmasta. 
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3 REFLEKSIIVISEN MODERNISAATION HAASTE KOL-

MANNELLE SEKTORILLE 

 

Postmodernia kuvaa voimakas ajatus yksilöllistymisestä. Elämme siis länsimaissa voima-

kasta individualismia korostavaa aikaa. Samaan aikaan kuitenkin kolmas sektori nähdään 

tasa-arvoisuuden puolestapuhujana, jota kuvaa vapaaehtoisen osallistumisen myötä kollek-

tiivisuus ja yhteen hiileen puhaltaminen. Miten yksilöllisyyteen painottuvaan yhteiskuntaan 

sitten sopii ikään kuin muodista pois jäänyt ajatusmalli, jota kolmas sektori tässä edustaa? 

 

Avataan ensin hieman teoriaa yhteiskunnan muutoksesta kohti jälkiteollista yhteiskuntaa. 

Lash (Beck et al 1995, 157–159) toteaa refleksiivisen modernisaation olevan seurausta 

modernista ja traditionaalisesta yhteiskunnasta. Refleksiivistä modernisaatiota pidetään 

teoriassa ikään kuin huipentumana yhteiskunnallisen muutoksen vaiheista. Alussa vallitse-

vat siis vahvat traditiot, kuten suurperhe, kirkko ja kyläyhteisö. Yksinkertainen moderni 

murtaa vanhat traditionaaliset rakenteet mutta tuo samalla uudenlaisia rakenteita muka-

naan. Ammattiliitot, hyvinvointivaltio, valtiobyrokratia, taylorilainen tehdaskuri sekä luok-

ka korvaavat vanhat rakenteet. Näin ollen traditionaalisen yhteiskunnan vahvat yhteisöt 

rikkoutuvat ja ”me” muuttuu joukoksi abstrakteja, jota kuvaa kasvottomuus ja yhteiskun-

nallisten suhteiden persoonattomuus. Lash (emt.) painottaa, että täysmodernisaatio toteutuu 

kuitenkin vasta sitten, kun toiminta vapautuu myös uusista rakenteista. Refleksiivinen mo-

dernisaatio kasvattaa subjektin voimavaroja ja antaa myönteisiä mahdollisuuksia au-

tonomiseen subjektiviteettiin puhuttaessa luonnollisesta, yhteiskunnallisesta ja psyykkises-

tä ympäristöstämme. Refleksiivisen modernisaation myötä yksilö vapautuu myös luokasta, 

kansakunnasta, ydinperheestä ja ehdottomasta uskosta tieteen pätevyyteen. Koko tätä yh-

teiskunnallista muutosta ajaa eteenpäin yksilöllistyminen. 

 

Jos pohdimme refleksiivisen modernisaation teorian valossa kolmannen sektorin tarvetta 

yhteiskunnassa, voi tilanne äkkiseltään näyttää toivottomalta. Vieläkö yksilöllisyyteen pai-

nottuvassa yhteiskunnassa on sijaa järjestötoiminnalle ja kokevatko yksilöt enää ylipäätään 

tarvetta osallistua kansalaistoimintaan? Samaa on pohtinut muun muassa Myllymäki (2003, 

13), joka epäileekin yhteisöllisyydestä kiinnostumisen jäävän yksilöllisyyttä ja menestystä 

ihannoivan aatteen jalkoihin. Tässä tutkimuksessa ikään kuin testataankin sitä, tuntevatko 
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kyselyyn vastanneet tarvetta kollektiivisuuteen vai käydäänkö työssä vain ja ainoastaan 

leivän tuomiseksi pöytään. 

 

Yhtäältä voitaisiin ajatella, että palkkatyön lisääntyminen kolmannella sektorilla vastaisi 

mahdolliseen kollektiivisuuden ja sitä myötä vapaaehtoisen työn tekemisen vähenemiseen. 

Näin ollen vapaaehtoisuuden väheneminen olisi korvattavissa palkkatyötä tekevillä työnte-

kijöillä eikä sektorin sisällä syntyisi pulaa työntekijöistä. Näin ollen kolmannen sektorin 

toiminta ja tasa-arvoinen työympäristö pysyisivät hyvissä kantimissa myös jälkiteollisena 

aikana. Toisaalta voitaisiin olettaa, että sektorin ydinajatus joutuisi ilman vapaaehtoistyön-

tekijöiden panosta vähitellen taka-alalle, jolloin kolmannen sektorin olisi enää vaikea erot-

tautua muista sektoreista. Silloin Myllymäen edellisen kappaleen ajatus olisi lähellä toteu-

tumista.  

 

Teoria kertoo karua tarinaa kollektiivisuuden vähenemisestä. Tutkimukset kuitenkin osoit-

tavat, että ei ole ollenkaan selvää, että kollektiivisuus olisi häviämässä. Muun muassa Joki-

vuori (2002, 101) on tutkinut sitoutumista työorganisaatioon ja ammattiyhdistykseen väi-

töskirjassaan. Hän toteaakin, että sitoutuminen organisaatioon on Suomessa edelleen vah-

vaa ja ammattiyhdistystä pidetään myös edelleen tärkeänä. Organisaatiositoutumisen puo-

lesta todistavat Suomessa useat muutkin tutkimukset (vrt. Turunen 2012). Näin ollen on 

esitettävissä todisteita sen puolesta, että yksilöllisyyttä korostava aika ei kuitenkaan olisi 

kitkenyt kollektiivisuutta kokonaan pois. Seuraavassa osiossa perehdytään lisää kollektiivi-

suuden teemoihin työorganisaation ja siihen liittyvien sosiaalisten rakenteiden valossa. 

Osiossa perehdytään myös tämän tutkimuksen ehkä olennaisimpaan käsitteeseen, organi-

saatiositoutumiseen. Käsitteen avaamisen lisäksi tutustutaan tekijöihin, joiden on todettu 

ennustavan organisaatiositoutumista aikaisemmissa tutkimuksissa. Käsitteiden määrittelyn 

ja organisaatiositoutumista ennustavien tekijöiden avulla saadaan viitekehystä tutkimuksen 

empiiriseen osioon. Niiden avulla saadaan suuntaviivat muun muassa muuttujien valintaan. 
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4 ORGANISAATIOSITOUTUMINEN JA TYÖYHTEISÖN 

SOSIAALISET RAKENTEET 

 

Tässä tutkimuksessa tutkin siis organisaatiositoutumista kolmannen sektorin palkansaajien 

keskuudessa. Tässä teoriaosiossa tulen muun muassa esittelemään, mitä organisaatiositou-

tumisella tarkoitetaan ja millaista aikaisempaa tutkimusta aiheesta on esitetty. Aikaisempi 

tutkimuskirjallisuus käsittää lähinnä organisaatiositoutumisen tutkimuksen julkisella ja 

yksityisellä sektorilla, sillä varsinkin Suomessa kolmannen sektorin palkkatyön tutkimus 

on tähän asti ollut vähäistä. Ensin kuitenkin esittelen muutamia sosiaalisen todellisuuden 

käsitteitä ja luokitteluja, sillä organisaatiositoutuminen ilmenee nimenomaan sosiaalisessa 

todellisuudessa ja se on käsitettävä sosiaalisessa kontekstissa.  

 

Organisaatiossa vallitsee näkymättömiä sosiaalisia rakenteita. Työntekijät ovat yleensä 

selvillä niistä ja näin ollen tietävät oman asemansa työyhteisössä. Sosiaalisten rakenteiden 

selkeyttämiseksi puhutaan roolien kategorisoimisesta eli henkilöiden tai toiminnan luokit-

telusta. Fairhurstin (2007, 57) mukaan luokittelu organisaatioissa muodostuu sosiaalisen 

kanssakäymisen tuloksena. Työntekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja katego-

risoinnin kautta ikään kuin vakuuttavat työtehtäviensä oikeellisuutta (emt.). Toisin sanoen 

se, että osaa luokitella tietyt tehtävät tietylle työntekijälle selkeyttää kokonaiskuvaa organi-

saation rakenteesta. Luokittelun taustalla nähdään aina diskurssi, joka tulee esiin erityisesti 

organisaatiossa tapahtuvan muutoksen tai konfliktin yhteydessä (Fairhurst 2007, 72). Dis-

kurssi pitää sisällään tietyt merkitykset, jossa todellisuus esitetään tietynlaisena (Jokinen & 

Saaristo 2004, 119). Sosiaalinen todellisuus on jatkuvassa liikkeessä, joten on luonnollista, 

että eriävien mielipiteiden yhteydessä taustalla vaikuttavat diskurssit tulevat esiin. 

 

Kategorisoinnille läheisinä käsitteinä nähdään identiteetti ja rooli. Roolilla tarkoitetaan 

käyttäytymisen tapaa, jolla voidaan määritellä tietty asema tai toimi (Katz & Kahn 1978 

Fairhurstin 2007, 54 mukaan). Rooliin liittyy myös lähtökohtaisesti odotusarvo siitä, miten 

rooli toteutetaan ja mitä asioita roolin ylläpitämiseen liittyy. Identiteetti liitetään tuntemuk-

seen, joka kumpuaa jäsenyydestä johonkin sosiaaliseen ryhmään. Siinä ryhmän jäsen sa-

maistuu ryhmän arvomaailmaan. (Tajfel 1978 Fairhurstin 2007, 54 mukaan.) Edellä kuva-

tut määritelmät ovat näkymättömiä sosiaalisen todellisuuden rakenteita, jotka liittyvät lä-

heisesti myös organisaatiositoutumiseen, jonka käsitteen esittelen tässä luvussa.  
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Organisaation sosiaalisiin rakenteisiin liittyy myös aiemmin esitetty tutkimus vapaaehtois-

ten ja palkallisten työntekijöiden välillä ilmenevistä ongelmista kolmannella sektorilla. 

Edellä kuvatun sosiaalisen todellisuuden teoriapohjan valossa esitänkin väitteen, että kol-

mannen sektorin työn kentällä ei vielä olisi valmiita sosiaalisia rakenteita uusien muutosten 

myötä, jonka takia niin sanottujen vanhojen ja uusien työntekijöiden välille aiheutuu häm-

mennystä.  

 

Seuraavaksi jatkan vielä tarkastelemalla organisaation sisäisiä rakenteita työyhteisön ja 

johtamisen näkökulmasta. Ne ovat yhtäältä tärkeitä käsitteitä organisaation toimivuuden 

kannalta, toisaalta keskeisiä tekijöitä organisaatiositoutumisen tutkimuksessa (esim. Ah-

med et al 2011, 18). 

 

 

4.1 Organisaation sosiaaliset suhteet 

 

Organisaation sosiaaliset suhteet ovat avainasemassa suhteessa muun muassa työtyytyväi-

syyteen (McDonald et al 2010, 96–105) ja myöhemmin esiteltävään organisaatiositoutumi-

seen. Organisaation johto on luonnollisesti osa sosiaalisia suhteita. Johdon tehtävä on kate-

gorisoinnin lähtökohdasta nähdä organisaatiossa olennaiset ja tärkeät asiat. Johdon tehtävä 

on määrittää organisaation arvot ja missio. Johdon täytyy olla vuorovaikutuksessa työnteki-

jöidensä kanssa ja selventää heille työtehtävien ja tapahtumien tarkoitus. (Pondy 1978 

Fairhurstin 2007, 56 mukaan.) Cameron ja kumppanit (2006, 111) teroittavat johtamistyön 

merkitystä organisaatioille tämän päivän haasteissa, joita ovat muun muassa informaatio-

teknologian mullistus, teknologiset innovaatiot ja globalisaatio. 

 

Kuten kategorisoinnin lähtökohta osoittaa, työnantajan suhde alaisiinsa nähdään tärkeänä 

suhteessa organisaation toimivuuteen. Dooganin (2009, 63) mukaan globalisaatio on kui-

tenkin heikentänyt työnantajan ja työntekijän sidettä. Yritykset ja organisaatiot toimivat 

maailmanlaajuisesti ja tietoverkko ja kulkuyhteydet mahdollistavat työnteon paikasta riip-

pumatta. Näin ollen on luonnollista, että työnantaja ja työntekijä eivät välttämättä usein 

kohtaa, joten sidos työnantajan ja työntekijän välillä voi olla heikko. Tutkittaessa organi-

saatioita työyhteisön näkökulmasta on havaittu, että työntekijät kaipaavat johdolta tukea 

työntekoon. Työntekijät arvostavat johtamisessa erityisesti oikeudenmukaisuutta (Räty 



22 
  

2009, 8). Tutkimuksissa on havaittu, että työpaikalla tapahtuviin muutoksiin sopeutumista 

vaikeuttaakin se, jos johdolta ei saada riittävästi tukea (Butterfield et al 2010, 151). Sen 

sijaan työtehtävien hoitamiseen tarvittava tuki, perehdytys ja koulutus lisäävät työntekijän 

hallinnan tunnetta työssä (Räty 2009, 8). Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että johtamis-

taidot ja erityisesti johdon hyvät sosiaaliset taidot ovat yhteydessä organisaation menestyk-

seen. (Cameron et al 2006, 112–113.) Sosiaaliset suhteet eivät tietenkään käsitä vain yl-

häältä alaspäin ohjautuvaa kommunikaatiota. Työyhteisön jäsenet ovat yleensä tekemisissä 

myös keskenään ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä myös alaisten keskinäisessä vuorovaiku-

tuksessa. Hyvin toimivalla työyhteisöllä havaitaankin olevan paljon positiivisia vaikutuksia 

työntekoon. Työtovereiden keskinäinen kannustuksen on todettu olevan jopa yksi tär-

keimmistä työtyytyväisyyteen liittyvistä asioista (McDonald et al 2010, 96–105). 

 

Työpaikan sosiaalisia suhteita käsittelevään keskusteluun on viime vuosina rantautunut 

myös alaistaidon käsite. Organisaatiokulttuuriin kuuluu olennaisena osana vuorovaikutus 

työntekijöiden kesken, eikä pelkkä yksipuolinen ylhäältä ohjautuva vuorovaikutus riitä 

organisaation menestymisen takeeksi. Myös alaisilta odotetaan tiettyjä ominaisuuksia työ-

paikalla ja Suomessa näistä ominaisuuksista on alettu puhumaan käsitteellä alaistaidot. 

Rädyn (2009, 5) mukaan alaistaitoja on mahdollista oppia vain työelämässä. Alaistaidoissa 

on piirteitä ammatillisesta osaamisesta, motivoituneisuudesta, luottamuksesta ja sitoutumi-

sesta. Alaistaitojen edellytyksenä nähdäänkin vahva sitoutuminen ja halu samaistua organi-

saatioon (Räty 2009, 14). 

 

 

4.2 Organisaatiokulttuuri , –ilmapiiri ja –identiteetti 

 

Organisaatiokulttuurissa näkyy organisaation edustama arvopohja ja muut organisaatiota 

määrittävät piirteet. Piirteet voivat pohjata esimerkiksi organisaation historiaan tai yleisiin 

oletuksiin organisaation toiminnasta ja päämääristä. (Cameron 2006, 120.) Kestävien työ-

suhteiden säilyttämiseksi on erityisen tärkeää, että työntekijöiden omat arvot kohtaavat 

työpaikan arvojen kanssa sillä arvojen ollessa kovasti toisistaan eroavat, työpaikan vaihta-

minen on yleistä (Räty 2009, 8). Organisaatiokulttuurin myötä ryhmä jakaa ikään kuin kol-

lektiivisen tietoisuuden organisaation tehtävistä ja päämääristä (Alvesson 2002, 118).  
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Organisaatiokulttuuri on heijastusta johtamistyylistä, strategian suunnasta, organisaation 

visiosta, ilmapiiristä, ryhmäytymisen keinoista ja työntekijöiden palkitsemissysteemistä 

(Cameron 2006, 120). Toimintojen kehittämiseksi on tärkeää tunnistaa organisaatiokulttuu-

rin keskeiset ja hallitsevat piirteet, jotta parannukset tapahtuvat juuri kyseiseen organisaa-

tiokulttuuriin sopivalla tavalla. Tutkimuksissa on havaittu, että johtajat ovat tehokkaimmil-

laan silloin kun he omaavat sellaisia valmiuksia, jotka vastaavat kyseisen organisaatiokult-

tuurin hallitsevia piirteitä. (Cameron 2006, 120.) Organisaatiokulttuuri voi parhaillaan toi-

mia työyhteisön voimavarana ja kannustimena. Vääränlainen kulttuuri voi toisaalta aiheut-

taa ongelmia organisaation sisällä. Joskus organisaatiokulttuuria onkin tietoisesti muutetta-

va, jos kulttuuri ei ole suotuisa organisaation kehittymisen tai toimivuuden kannalta. Kult-

tuuri ei kuitenkaan ole helposti muutettavissa ja muutokseen tarvitaan hyviä strategioita 

(Makin et al 1989,162).  

 

Organisaatiokulttuurin ohella myös organisaatioilmapiiri on tärkeä työpaikan sosiaalisen 

todellisuuden ilmentäjä. Organisaatioilmapiiri on ominaisuus, joka kuvaa organisaatioym-

päristön laatua organisaation sisällä (Juuti 1991, 120). Organisaatioilmapiiri koostuu orga-

nisaatiossa työskentelevien työntekijöiden havainnoista. Havainnot koskevat esimerkiksi 

sitä, millaista on olla organisaation jäsen, miten ihmisiä kohdellaan, miten on tapana työs-

kennellä, miten ihmiset kohtelevat toisiaan ja miten johdetaan. (Juuti 1991, 120.) Sund-

holmin (2000, 46) mukaan työilmapiiri on yksilöiden yhteinen tulkinta työstä tai työkon-

tekstin objektiivinen ominaisuus. Se on siis olemassa vain yksilöiden tajunnassa ja heidän 

sille antamiensa merkitysten perusteella. Tutkimuksissa puhutaan sekä organisaatioilmapii-

ristä että työilmapiiristä. Ne näyttäisivät käsitteen määrittelyltään olevan hyvin lähellä toi-

siaan. Näin ollen tämän tutkimuksen puitteissa puhutaan organisaatioilmapiiristä ja työil-

mapiiriä toisiaan vastaavina käsitteinä.  

 

Läheisenä käsitteenä organisaatiokulttuurille ja organisaatioilmapiirille nähdään organisaa-

tioidentiteetti. Organisaatioidentiteettiä on kuvattu muun muassa jäsenten mielipiteinä or-

ganisaation keskeisistä piirteistä ja siitä, mikä heidän mielestään erottaa kyseisen organi-

saation muista organisaatioista. Organisaatioidentiteettiin liitetään myös sellaiset piirteet, 

jotka jäsenet tulkitsevat pysyviksi, jatkuviksi ja kestäviksi ajateltuna organisaation aikaja-

naa eli menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. (Kuusela & Kuittinen 2008, 93.) Organi-

saatiossa voi samaan aikaan esiintyä useita identiteettejä (Kuusela & Kuittinen 2008, 96), 

jolloin ne kaikki ovat ainakin käsitteellisellä tasolla osa organisaatiokulttuuria. 
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4.3 Organisaatiositoutuminen 

 

Kuten edellä olemme havainneet, organisaatio tarvitsee menestyäkseen toimivat puitteet, 

joita ovat muun muassa hyvät sosiaaliset suhteet ja pätevä johtaminen. Muun muassa nii-

den avulla työntekijä voi muodostaa psykologisen siteen työorganisaatiotaan kohtaan, toi-

sin sanoen sitoutua organisaatioon. Organisaatiositoutumisella on havaittu olevan paljon 

myönteisiä vaikutuksia työelämässä. Rädyn (2009, 15) mukaan organisaatiositoutuminen 

on itse asiassa edellytys laadukkaalle työsuoritukselle. Seuraavaksi käyn läpi erilaisia or-

ganisaatiositoutumisen määritelmiä, jotta tutkittavan käsitteen sisältö selviää.  

 

Meyer ja Allen (1991, 61–89) selittävät organisaatiositoutumista tietynlaisena psykologi-

sena asteena. Se luonnehtii työntekijän suhdetta organisaatioon ja antaa viitteitä siitä, että 

henkilö haluaa pysyä organisaation jäsenenä jatkossakin. Jokivuoren (2002, 9) mukaan 

organisaatiositoutuminen on näkymätön side yksilön ja kollektiivin välillä. Side voi olla 

vahva tai heikko ja sitä voi ylläpitää tunne, rationaalinen valinta tai tottumus. Silverthorne 

(2005, 176) taas jakaa organisaatiositoutumisen määritelmän kolmeen osatekijään: jäsenen 

on hyväksyttävä organisaation tavoitteet, hänen täytyy olla halukas työskentelemään orga-

nisaation hyväksi ja hänellä täytyy olla halua pysyä mukana organisaatiossa. Työturvalli-

suuskeskuksen julkaisussa (Räty 2009) määritellään sitoutuminen työtä ja työpaikkaa koh-

taan sisäistettynä vastuuna työpanoksesta ja suoriutumisesta.  

 

Kaikista edellä kuvatuista määritelmistä esiin nousee tietynlainen tunne tai asenne, että 

työntekijä haluaa olla työorganisaationsa kanssa ikään kuin ”samalla puolella” ja haluaa 

edesauttaa organisaation menestystä. Organisaatiositoutuminen peilautuu näin ollen posi-

tiivisena ominaisuutena riippumatta siitä omaako sen organisaatiossa työnantaja vai työn-

tekijä. Positiivisena ominaisuutena se näkyy myös useiden tutkimusten valossa, sillä orga-

nisaatiositoutumisella on havaittu olevan paljon hyviä vaikutuksia työyhteisöissä. Sen on 

havaittu vähentävän sairauspoissaoloja ja lisäävän työtehokkuutta (ks. esim. Meyer & Al-

len 1997, 26–28; Cohen 2003, 18). Myös työpaikan vaihtamisen on havaittu olevan vähäi-

sempää sellaisilla työpaikoilla, jossa organisaatiositoutumisen aste on korkea (Allen & 

Meyer 1996, 252–276).  

 

Organisaatiositoutumista on mallinnettu (Meyer & Allen 1991, 61–89) kolmella sitoutumi-

sen komponentilla; jatkuva, normatiivinen ja affektiivinen sitoutuminen. Tietty psykologi-
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nen aste erottaa nämä erilaiset määritelmät toisistaan. Affektiivinen sitoutuminen viittaa 

tunneperäiseen sitoutumiseen, jolloin työntekijä tuntee identifioituvansa työorganisaatioon. 

Työntekijä pysyy työpaikallaan nimenomaan siitä syystä, että hän haluaa pysyä siellä. Jat-

kuva sitoutuminen sen sijaan viittaa sellaiseen sitoutumiseen, jossa työntekijä tietää tarvit-

sevansa työpaikan ja tiedostaa työpaikan menettämiseen liittyvät riskit. Työntekijä haluaa 

siis pysyä organisaatiossa oman hyvinvointinsa vuoksi. Viimeinen sitoutumisen kompo-

nentti on normatiivinen sitoutuminen. Tässä sitoutumisen muodossa työntekijän keskeinen 

tuntemus on velvollisuus pysyä työpaikassa. 

 

Affektiivinen sitoutuminen lienee eniten käytetty sitoutumisen muoto organisaatiositoutu-

misen tutkimuksessa ja se sopii myös taustaksi tälle tutkimukselle. Affektiivista sitoutu-

mista voidaan kartoittaa muun muassa kysymyksillä työorganisaation organisatorisista piir-

teistä, työntekijän piirteistä tai työkokemuksesta. (Meyer & Allen 1997, 42). Samanlaisia 

aihealueita käsittelevistä kysymyspatteristoista muodostan myös tässä tutkielmassa organi-

saatiositoutumista kuvaavan mittarin.  

 

Meyerin ja Allenin (1997, 42) mukaan affektiivinen sitoutuminen on yhteydessä esimer-

kiksi siihen, että työntekijä hyväksyy organisaation käytännöt kyseenalaistamatta. Affektii-

vista sitoutumista kuvataan lojaaliuden ja ylpeyden tunteena ja tunteena, että kuuluu jo-

honkin (Roussau & Aubé 2010, 323). Erityisesti se on ollut suosittu tutkittaessa organisaa-

tiositoutumisen suhdetta johdon toimintatapoihin. Normatiivinen ja jatkuva sitoutuminen 

ovat muodoiltaan uudempia ja osin myös siksi vähemmän käytettyjä. Affektiivinen sitou-

tuminen  onkin sitoutumisen muodoista se, mitä organisaatiot itse mieluiten vaalivat. 

(Meyer & Allen 1997, 67.) Seuraavaksi esittelen tarkemmin tekijöitä, joiden on tutkimuk-

sissa havaittu ennustavan organisaatiositoutumista. 

 

 

4.4 Organisaatiositoutumista ennustavia tekijöitä 

 

Erilaisten yritysten ja organisaatioiden kollektiivisuus on Jokivuoren (2002, 17) mukaan 

riippuvainen siitä, pystyvätkö ne luomaan keskuuteensa sellaista kollektiivista identiteettiä, 

johon työntekijät voivat samaistua. Jokivuori pitää sitoutumisen kannalta olennaisena asia-

na myös sitä, onko ajan henki suopea sitoutumiselle ja onko ihmisillä ylipäänsä valmiuksia 
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sitoutua kollektiiveihin. (Jokivuori 2002, 17.) Tutkimukset puhuvat sen puolesta, että sitou-

tuminen kollektiiveihin on Suomessa edelleen vahvaa, vaikka individualistinen ajan henki 

ei varsinaisesti kollektiivisuutta tuekaan. Sitä mikä kollektiivisuutta sitten pitää yllä työ-

paikoilla, on mielenkiintoista selvittää. Seuraavaksi tarkastelen muutamaa mahdollista 

vaihtoehtoa tutkimuskirjallisuuden perusteella. 

 

Esimieskäyttäytymisellä on huomattu olevan selitysvoimaa organisaatiositoutumisen syitä 

tutkittaessa. Yksityiselle sektorille sijoittuvassa tutkimuksessa erityisesti reiluus työnanta-

jan taholta näkyi selittävän organisaatiositoutumista (Ahmed et al 2011, 18). Postmodernin 

ajan haasteena nähdään kuitenkin heikentyneet siteet työnantajan ja työntekijän välillä. 

Velvollisuuden tunne puolin ja toisin on näissä tapauksissa heikko, jolloin sitoutuminen 

työhön on myös luonnollisesti heikko. (Doogan 2009, 144–145.)  

 

Meyer ja Allen (1997, 46–48) ovat myös havainneet, että työntekijän reilu kohtelu sekä 

kannustus työpaikalla lisäävät organisaatiositoutumista. Esimieheltä saatavan tuen lisäksi 

myös työtovereilta saatava tuki ja hyvä työilmapiiri ennustavat organisaatiositoutumista 

(Rousseau & Aubé 2010, 329–330; Brunetto et al 2011, 233–234). Organisaatioilmapiiri 

nähdään tärkeänä selittäjänä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla (Bhatti & Nawab 

2011, 473; Ahmed et al 2011, 18; Dorgham 2012, 84). Muita sektoreille yhteisiä organisaa-

tiositoutumista ennustavia tekijöitä ovat roolien selkeys ja työtyytyväisyys (Bhatti & Na-

wab 2011, 473). 

 

Autonomia koetaan työpaikalla yleisesti tärkeäksi (esim. Räty 2009, 8). Työn autonomialla 

tarkoitetaan sitä, että työntekijällä on vapauksia joko työaikaan, työtehtäviin tai niiden 

määrään sekä töiden suoritusjärjestykseen nähden. Myös kolmannen sektorin työpaikoilla 

autonomiaa on havaittu esiintyvän, kuten aikaisemmin tässä kirjallisuuskatsauksessa todet-

tiin. Työn autonomian onkin havaittu ennustavan organisaatiositoutumista. Muun muassa 

sairaanhoitajan työtä tutkineessa tutkimuksessa havaittiin, että mitä suuremmaksi au-

tonomian tunne kasvaa, sitä sitoutuneempi työntekijä on työorganisaatioonsa. (Brunetto et 

al 2011, 233–234.) 

 

Organisaatiositoutumisen tutkimuksen yhteydessä on tutkittu myös niin sanottujen demo-

grafisten taustamuuttujien osuutta selittäjinä. Niiden selitysvoima näyttäisi vaihtelevan 

muuttujakohtaisesti. Esimerkiksi iän ja organisaatiositoutumisen yhteys havaitaan tutki-
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muksissa toistuvasti (esim. Ruokolainen 2011, 23). Vaikuttaa siis siltä, että iän lisääntyessä 

työntekijän organisaatiositoutuminen kasvaa. Sen sijaan Meyer ja Allen (1997, 44) ovat 

havainneet, että koulutuksen taso tai siviilisääty eivät ennusta organisaatiositoutumista 

lainkaan. Myös sukupuolen yhteydestä organisaatiositoutumiseen on löydetty tuloksia var-

sin maltillisesti. 

 

Seuraavaksi siirrytään tutkielman empiiriseen osioon. Tutkimuksen tavoitteissa käydään 

läpi kysymykset, joihin pyritään löytämään vastauksia tämän tutkimuksen puitteissa. Sen 

jälkeen esitellään tutkimuksen aineisto. Sitten pohditaan tutkimuksen rajoitteita ja esitel-

lään tutkimusmenetelmät. Lopulta rakennetaan organisaatiositoutumista kuvaava mittari ja 

esitellään lineaariseen regressioanalyysiin valitut selittävät muuttujat. Ennen varsinaisia 

tutkimustuloksia tarkastellaan vielä jatkuvien muuttujien välisiä korrelaatioita. 
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5 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET 

 

Organisaatiositoutumista on tutkittu sosiologiassa paljon. Suomessa tutkimus on kuitenkin 

keskittynyt tähän asti lähinnä yksityiselle ja julkiselle sektorille. Tässä tutkimuksessa pyrin 

selvittämään organisaatiositoutumisen tasoa suomalaisessa kolmannen sektorin palkkatyös-

sä. Palkkatyö on viime vuosina lisääntynyt kolmannella sektorilla, silti tutkimustietoa on 

vain niukasti saatavilla. Ulkomaisten tutkimusten perusteella kolmannen sektorin organi-

saatiositoutumista pidetään yleisesti korkeana (esim. Cunningham 2001, 227) ja sillä on 

havaittu olevan runsaasti positiivisia vaikutuksia työntekoon. Tutkimuskysymys tässä tut-

kimuksessa on seuraava: 

 

1 Kuinka vahvaa tai heikkoa organisaatiositoutuminen on kolmannen sektorin 

palkkatyöläisten keskuudessa? 

 

Kolmannella sektorilla on työhön liittyviä ominaispiirteitä, joita kirjallisuus osuudessa esi-

teltiin. Tutkimukset osoittavat esimerkiksi, että kolmannella sektorilla työskentelevät sano-

vat useammin työn olevan tärkeämpää kuin siitä saatava palkka verrattuna työntekijöitä 

voittoa tavoittelevilla sektoreilla (Mirvis & Hackett 1983 Benzin 2005, 158 mukaan). Näin 

ollen ei ole ollenkaan selvää, että julkista ja yksityistä sektoria käsittelevät tutkimukset 

organisaatiositoutumisesta olisivat tuloksiltaan yhteneviä kolmannen sektorin tutkimuksen 

kanssa. Tässä tutkimuksessa aion selvittää, mitkä tekijät ennustavat organisaatiositoutumis-

ta kolmannella sektorilla. Tuloksia voidaan verrata yksityisen ja julkisen sektorin aikai-

sempaan tutkimuskirjallisuuteen ja siten tarkastella, ovatko organisaatiositoutumista ennus-

tavat tekijät samanlaisia vai erilaisia kolmannella sektorilla, kuin julkisella ja yksityisellä 

sektorilla. Tämän tutkimuksen avulla etsitään siis vastauksia seuraavaan tutkimuskysy-

mykseen:  

 

2 Mitkä tekijät ennustavat organisaatiositoutumista kolmannella sektorilla? (Näh-

däänkö yksityisen ja julkisen sektorin aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa 

samanlaisia organisaatiositoutumista ennustavia tekijöitä, kuin tässä tutkimuk-

sessa?) 
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6 AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetty aineisto ja menetelmät. Tutkimukseni on 

niin sanottu sekundaarianalyysi, eli ongelmiin vastataan toiseen tutkimukseen tehdyn ai-

neiston pohjalta. Sekundaariaineiston käyttöön liittyy rajoitteita, sillä se muodostaa pohjan 

sille mitä voidaan tarkastella. Sekundaarianalyysi on kuitenkin tässä tutkimuksessa toimiva 

ratkaisu, sillä kyselylomake kattaa tutkimani ilmiön kannalta olennaiset asiat. Aineiston 

esittelyn jälkeen käyn lyhyesti läpi tutkimukseen liittyviä rajoitteita ja esittelen tutkimuk-

sessa käyttämäni tutkimusmetodit. Sen jälkeen muodostan summamuuttujan organisaa-

tiositoutumisesta sekä selittävistä muuttujista ja tarkastelen muuttujien välisiä korrelaatioi-

ta.  

 

 

6.1 Aineiston esittely 

 

Aineiston ovat omaan Kolmannen sektorin palkkatyö -tutkimusprojektiinsa keränneet Petri 

Ruuskanen, Kirsikka Selander ja Timo Anttila. Aineisto kerättiin vuonna 2011 keväällä. 

Kyselyyn vastasi 1412 henkilöä ja vastausprosentti oli 22 %. Kolmannen sektorin palkka-

työ- tutkimusprojekti on edelleen käynnissä ja siihen liittyen on julkaistu artikkeli ”Työn ja 

perheen ristidriidat kolmannen sektorin palkkatyössä” (Selander et al 2012). Sienassa Itali-

assa järjestetyssä kongressissa aihetta on esitelty otsikolla ”Third sector job quality –

evidence from Finland (Ruuskanen et al 2012).  

 

Aineisto on kerätty kolmannen sektorin työntekijöille lähetetyllä kyselyllä, johon on vastat-

tu postitse tai sähköisesti. Ruuskasen ja kumppaneiden projekti kolmannen sektorin työ-

elämän laadusta oli sikäli poikkeuksellinen Suomessa, että kattavaa aikaisempaa tutkimusta 

aiheesta ei ollut. Näin ollen valmista aineistoa ei ollut saatavilla ja aineisto täytyi kerätä 

kolmannen sektorin palkansaajilta. Tilastokeskukselta löytyi viimeksi vuonna 2008 tehty 

kattava työelämän laadun tutkimus, joka kattoi yksityisen ja julkisen sektorin osuuden 

suomalaisesta työelämän laadusta. Kolmannen sektorin palkansaajien kysely toteutettiinkin 

Tilastokeskuksen Quality of Work Life Survey (QWL) kyselylomakkeella. Strukturoidulla 

kyselylomakkeella kartoitettiin kolmannen sektorin työn erityispiirteitä ja työn organisoin-

tiin liittyviä kehitystarpeita. Aineiston keräämiseen liittyi haasteita, sillä kolmannen sekto-
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rin palkansaajat jakautuvat tuhansiin organisaatioihin erilaisilla toimialoilla eikä kolman-

nen sektorin palkansaajista ole olemassa tarkkaa lukua (Ruuskanen et al 2012).  

  

Edustava otos saatiin keräämällä aineisto ammattijärjestöjen jäsenrekisterin avulla. Kysely 

kerättiin Akavan erityisalojen liiton jäseniltä, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäseniltä 

(JHL), Erityisalojen toimihenkilöliiton jäseniltä (ERTO) ja Sosiaalialan korkeakoulutettu-

jen ammattijärjestön jäseniltä (Talentia). Liitot lähettivät kolmannella sektorilla työskente-

leville jäsenilleen sähköpostin, jossa oli linkki elektroniseen kyselylomakkeeseen. Usealta 

ERTO:n ja JHL:n jäseneltä puuttui sähköpostiosoite, joten näille liitoille lisättiin myös 

mahdollisuus vastata kyselyyn postitse. Tutkijat arvelivat, että sähköpostittomat jäsenet 

poikkeaisivat muista esimerkiksi ammattiaseman, koulutuksen ja iän osalta. Postikysely 

perustui sähköpostittomien keskuudessa tehtyyn systemaattiseen satunnaisotokseen. Säh-

köisesti vastanneiden vastausprosentti oli 21 % ja postitse vastanneiden vastausprosentti 41 

%. (Selander et al 2012.) 
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TAULUKKO 1 Kolmannen sektorin toimialat yritysrekisterin ja kerätyn aineiston mukaan 

Kolmannelta sektorilta kerätty aineisto Yritysrekisteri (Tilastokeskus) 

Toimialajakauma ICNPO -luokittelulla % Toimialajakauma TOL2008  % 

Kulttuuri- ja harrastustoiminta (sis. liikun-
nan) 

14 % Taide, viihde ja virkistys 11 % 

Koulutus ja tutkimus 6 % 

Koulutus  

17 % Tieteellinen tutkimus ja kehittämi-
nen 

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 
 

47 % Terveys- ja sosiaalipalvelut 45 % 

  

Ympäristö 
 

23 % 

 

Järjestöjen toiminta 

  

22 % 

Kansalaistoiminta ja edunvalvonta 

Hyväntekeväisyys ja vapaaehtoistoiminta  

Kansainväliseen toimintaan liittyvät 

Uskontoon ja maailmankatsomukseen liitty-
vät 

Ammatti- ja elinkeinotoiminta 

Kehittäminen ja asuminen 10 % 
Majoitus, työllistämistoiminta, osin 
järjestöjen toiminta 

5 % 

Ruuskanen, Selander, Anttila (julkaisematon projektin loppuraportti) 

 

Kolmannen sektorin palkansaajien toimialat näkyvät taulukossa, jonka ovat koonneet 

Ruuskanen ja kumppanit (TAULUKKO 1). Vasemmassa sarakkeessa esitetään kolmannen 

sektorin toimialat prosentteina ja oikeassa sarakkeessa Tilastokeskuksen aineiston vastaa-

vat prosenttiosuudet. Taulukkoa tarkastelemalla saadaan tietoa aineiston yleistettävyydestä, 

vaikka muita tunnuslukuja vertailuun ei olekaan saatavilla.  

 

Vaikka nimekkeet eivät ole täysin toisiaan vastaavat, käy taulukosta kuitenkin ilmi molem-

pien aineistojen sosiaali- ja terveyspalvelujen suuri osuus. Toiseksi suurimpana toimialana 

molemmissa aineistoissa on järjestötoiminta. Ruuskasen ja kumppaneiden aineistossa jär-
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jestöihin lasketaan esimerkiksi kansalaistoiminta ja edunvalvonta sekä hyväntekeväisyys ja 

vapaaehtoistoiminta kun Tilastokeskuksen puolella puhutaan yleisesti järjestöjen toimin-

nasta. Ilmeisesti ryhmät kuitenkin vastaavat suunnilleen toisiaan ja prosenttiosuudet ovat 

lähes yhtenevät. Huomattava ero toimialojen vertailussa on koulutuksen ja tutkimuksen 

osuuksissa; Ruuskasen ja kumppaneiden aineistossa koulutuksen ja tutkimuksen edustus on 

6 %, kun Tilastokeskuksen aineistossa edustus on 17 %. Yhteenvetona voidaan sanoa, että 

vaikka prosenttiosuudet eivät ole täysin yhtenevät, aineiston pohjalta voidaan jossain mää-

rin tehdä yleistyksiä. 

 

 
KUVIO 1 Aineiston ikäjakauma 

 

Kyselyyn vastanneet henkilöt ovat iältään 16–67 vuotta (KUVIO1). Iän keskiarvo on 45 

vuotta. Keskihajonta on kuitenkin varsin suuri (10.8), joka kuviosta voidaan myös havaita. 

Kuviosta siis nähdään, että mikään ikäpolvi ei ole erityisen painottunut kyselyyn vastan-

neiden keskuudessa vaan aineistoon on vastannut melko tasapuolisesti kaikenikäisiä henki-

löitä. Iän mediaani on 46 vuotta ja moodi on 47 vuotta. Kyselyyn vastasi enemmän naisia 

kuin miehiä. Vastaajista peräti 85 % on naisia, miehiä on näin ollen 15 %.  

 

Kyselylomakkeessa vastaajaa on pyydetty kertomaan ammatillisesta koulutustaustastaan 

valitsemalla itseään parhaiten kuvaava vaihtoehto kuusiluokkaisesta asteikosta. Luokka 5 

oli nimeltään yliopisto- tai korkeakoulututkinto ja luokka 6 tutkijakoulutus. Olen yhdistä-
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nyt nämä kaksi luokkaa ja nimennyt luokan Yliopisto- tai korkeakoulututkinnoksi tutkija-

koulutuksen vähäisen lukumäärän vuoksi. Koulutus-muuttuja on siis jatkuva muuttuja. Alla 

on esitetty viisiluokkainen taulukko (TAULUKKO 2), josta selviää kyselyyn vastanneiden 

koulutustausta.  

 

TAULUKKO 2 Vastaajien ammatillinen koulutus 

 

 

Yli kolmasosalla vastaajista (TAULUKKO 2) on yliopisto- tai korkeakoulututkinto. Reilul-

la neljäsosalla vastaajista on opistotason tutkinto ja reilulla viidesosalla ammattikorkeakou-

lututkinto. Pieni edustus on myös ammattikoulun käyneillä ja kokonaan ilman ammatillista 

koulutusta työskentelevillä. Näissä luokissa prosenttiosuudet ovat kuitenkin huomattavasti 

muita luokkia alhaisemmat. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kolmannella sektorilla 

työskentelee varsin korkeasti koulutettua henkilökuntaa. Tämän lisäksi vastaajista noin 

joka viides ilmoitti toimivansa esimiestehtävissä.  

 

Toistaiseksi voimassa olevassa tai pysyvässä työsuhteessa työskenteli vastaajista noin 79 % 

ja määräaikaisessa työsuhteessa noin 21 %. Samassa työpaikassa oli keskimäärin työsken-

nelty 8.6 vuotta, mutta keskihajonta oli suuri arvolla 8.5. Kuten keskihajonnasta huoma-

taan, työsuhteen kestot ovat hyvin vaihtelevia vastaajien keskuudessa. Vaihteluväli on alle 

vuoden mittaisesta työsuhteesta yli 40 vuoden mittaiseen työsuhteeseen. Näin ollen usean 

vuosikymmenen mittainen työsuhde nostaa keskiarvoa suureksi, vaikka joukossa on itse 

asiassa paljon vastaajia, joiden työsuhde on kestoltaan alle vuodesta muutamaan vuoteen.  

 

Ammatillinen koulutus N % 

ei ammatillista koulutusta 56 4,6 

ammattikoulutus 165 13,7 

opistotason tutkinto 318 26,3 

ammattikorkeakoulututkinto 261 21,6 

yliopisto- tai korkeakoulututkinto 408 33,8 

Yhteensä 1208 100 
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6.2 Tutkimuksen rajoitteista 

 

Kuten kvantitatiiviseen tutkimukseen yleensä, myös tähän tutkimukseen liittyy rajoitteita. 

Koska tutkimusaihe täytyy olla tarkasti rajattu, se voi olla vain osaprojektio tutkimuksen 

kohteesta (Alkula 1994, 20). Tutkin organisaatiositoutumista yleisesti kolmannella sektoril-

la, joten palveluiden tuottamisen alue ja kansalaisjärjestöjen alue eivät näy erillisinä osina 

tutkimustuloksissani. Tutkimus tuo kuitenkin tärkeää lisätietoa vähän tutkitusta kolmannen 

sektorin palkkatyön kentästä. 

 

Aineiston koko on kohtuullisen suuri ja se antaa mahdollisuuden tuloksien yleistettävyy-

teen. Yleistettävyyteen on kuitenkin syytä suhtautua varauksella, sillä tässä tutkimuksessa 

käytettävän aineiston ja Tilastokeskuksen aineiston kesken kolmannen sektorin toimialoilla 

nähdään jonkin verran eroja. Karkeasti katsottuna toimialat vastaavat kuitenkin toisiaan. 

 

Tutkimuksen rajoitteiden puitteissa olen joutunut pohtimaan myös aineiston teoreettista 

edustavuutta. Ilmiön viitekehyksenä käytän muun muassa organisaation sosiaalisten suh-

teiden, organisaatiokulttuurin, kolmannen sektorin, postmodernin yhteiskunnan ja työn 

uuden luonteen teemoja. Niiden avulla taustoitan tutkimustani organisaatiositoutumisesta 

ja käyn läpi ilmiön kannalta olennaisia asioita. Organisaatiositoutumisen kannalta olennais-

ten teoreettisten käsitteiden avulla saan luotua yhteyden teorian ja empirian välille. 

 

 

6.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Mittareiden laatiminen ja muuttujien valinta on suoritettu aineiston ja teorian pohjalta. 

Käytän tutkimusmetodeina keskiarvoestimoituja summamuuttujia sekä lineaarista regres-

sioanalyysia. MEAN- menetelmä on niin kutsuttu keskiarvoestimoitu summamuuttuja, 

jonka vaihteluväli esimerkiksi Likert-asteikollisilla (1-5) muuttujilla on aina 1.00─5.00. 

Keskiarvoestimoidun summamuuttujan vaihteluväli on aina sama, huolimatta siitä, kuinka 

monesta osamuuttujasta se muodostuu (Jokivuori & Hietala 2007, 116.) Muodostan ensin 

organisaatiositoutumista kuvaavan summamuuttujan aineiston kysymyspatteristosta D8. 

Myöhemmin muodostan myös organisaatiositoutumisen ennustajia kuvaavia summamuut-

tujia. Mittareiden luotettavuutta testataan Cronbachin Alfan kerrointa käyttäen. Lukemisen 
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helpottamiseksi käännän summamuuttujien mitta-asteikot tarvittaessa siten, että ilmiön 

voimistuessa numeroarvo kasvaa. Seuraamisen helpottamiseksi muistutan tästä kunkin 

muuttujan kohdalla. 

 

Lineaarinen regressioanalyysi tarkastelee muuttujien välistä lineaarista yhteyttä (Num-

menmaa 2008, 297). Lineaarisessa regressioanalyysissa regressiokerroin kuvaa, kuinka 

monta yksikköä Y:n arvo muuttuu, kun X:n arvo on yhtä mittayksikköä suurempi. Analyy-

sissä saadaan myös selitysaste R², joka osoittaa kuinka suuren osan Y:n vaihtelusta X pys-

tyy selittämään. (Alkula et al 1999, 248.) Lineaarisuus eli suoraviivaisuus tarkoittaa sitä, 

että selitettävän ja selittävän tekijän kesken on suora yhteys: kun toisen arvo muuttuu, 

myös toisen arvo muuttuu. Regressioanalyysi sisältää myös ajatuksen, jonka mukaan vai-

kutusten välinen suhde on yksisuuntainen jolloin suhde voidaan ymmärtää selittäväksi tai 

jopa kausaaliseksi. Selittäväksi tekijäksi asetettu muuttuja on syy, ja selitettävänä oleva 

muuttuja on seuraus. (Jokivuori & Hietala 2007, 41.) Omassa tutkimuksessani selitettävä 

muuttuja on organisaatiositoutuminen. Selittäviksi tekijöiksi olen teorian ja aineiston poh-

jalta valinnut organisaatioilmapiirin, esimieheltä tulevan kannustuksen, työtovereiden sosi-

aalisen tuen ja työn autonomian. Selittävät muuttujat esitellään tarkemmin tuonnempana. 

 

Lineaarisen regressioanalyysin edellytyksenä on, että selitettävä muuttuja on jatkuva muut-

tuja. Selittävät muuttujat ovat mallissa yleensä myös jatkuvia muuttujia, mutta myös luo-

kittelu- ja järjestysasteikollisia muuttujia voidaan sisällyttää analyysiin. Silloin niistä täytyy 

muodostaa niin sanottuja dummy-muuttujia, jotka ovat aina kaksiluokkaisia muuttujia. Jos 

alkuperäinen muuttuja sisältää useampia luokkia, on myös tehtävä useampi kaksiluokkai-

nen dummy-muuttuja. (Jokivuori & Hietala 2007, 41.) Muodostan omassa analyysissäni 

joistakin taustamuuttujista tarvittaessa dummy-muuttujia. 

 

Lineaarinen regressioanalyysi sopii hyvin monentyyppisten aineistojen analysoimiseen, 

mutta menetelmään sisältyy tiettyjä ennakko-oletuksia ja rajoituksia. Regressioanalyysin 

oletuksena on, että muuttujien väliset yhteydet ovat lineaarisia. Malli olettaa myös, että 

selittävät muuttujat eivät ole yhteydessä toisiinsa, eli ne eivät ole multikollineaarisia. 

Muuttujien tulee noudattaa normaalijakaumaa, joskin siitä voidaan tinkiä, jos otoskoko on 

suuri. (Nummenmaa 2008, 303–304.) Omassa tutkimuksessani metodin rajoitukset on otet-

tu huomioon ja muun muassa multikollineaarisuuden mahdollisuus on tutkittu ja näin sul-
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jettu pois. Esittelen myöhemmin korrelaatiomatriisin, josta havaitaan, että multikollineaari-

suuden ongelmaa ei aineistossa ole. 

 

 

6.4 Organisaatiositoutumisen mittari 

 

Seuraavaksi nostan aineistosta tarkempaan käsittelyyn kysymyspatteriston D8, joka käsitte-

lee organisaatiositoutumista. Esittelen kysymyspatteriston vastausjakaumat, joita tarkaste-

lemalla saadaan suuntaviivoja sitoutumisen asteesta kolmannen sektorin palkkatyöläisten 

keskuudessa. Sen jälkeen muodostan kysymyspatteristosta organisaatiositoutumista kuvaa-

van mittarin, joka on keskiarvoestimoitu summamuuttuja. Mittaria käyn läpi esittelemällä 

muun muassa tärkeimpiä tunnuslukuja. Mittari on lopuksi vielä lineaarisen regressio-

analyysin selitettävä muuttuja, jolloin organisaatiositoutumista tarkastellaan ennustavien 

tekijöiden valossa.   

 

Aineiston kyselylomakkeessa (LIITE 1) organisaatiositoutumista käsitellään siis kysymys-

patteristossa D8. Vastaaja on valinnut vastauksensa kuhunkin väittämään Likert- asteikolla 

(1-5), jossa 1= täysin samaa mieltä ja 5= täysin eri mieltä.   
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TAULUKKO 3 Organisaatiositoutumista kuvaavien väittämien prosenttijakaumat 

D8. Mieti oletko täysin samaa mieltä vai täysin eri mieltä seuraavien väittämien kanssa: 

 Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Ei sa-

maa 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin 

eri miel-

tä 

Yhteensä 

A. Olisin hyvin 

onnellinen, jos 

voisin työskennellä 

tässä organisaati-

ossa eläkkeelle asti 

24 26,8 23,4 13,9 11,9 100 

B. En tunne erityis-

tä kiintymystä tätä 

organisaatiota 

kohtaan 

5,4 16,3 18,0 34,6 25,7 100 

C. Kuuluminen 

tähän organisaati-

oon merkitsee mi-

nulle henkilökoh-

taisesti paljon 

18,5 36,4 24,3 13,9 6,9 100 

D. Arvoni ovat 

hyvin samanlaisia 

organisaation ar-

vojen kanssa  

25,8 45,5 16,9 9,4 2,3 100 

E. Työskentelisin 

mieluummin jos-

sain toisessa työ-

paikassa kuin ny-

kyisessä 

9,1 14,1 22,4 29,9 24,5 100 

 

F. Kun teen työtä, 

haluan tuntea pon-

nistelevani paitsi 

itseni myös organi-

saation hyväksi 

28,8 46,9 17,6 5,0 1,6 100 

 

Vastausjakaumista (TAULUKKO 3) huomataan, että vastaajat ovat suhteellisen tyytyväisiä 

työorganisaatioihinsa. Väittämään A (Olisin hyvin onnellinen, jos voisin työskennellä tässä 

organisaatiossa eläkkeelle asti) yli puolet vastanneista on joko täysin samaa tai jokseenkin 

samaa mieltä. Väittämässä B (En tunne erityistä kiintymystä tätä organisaatiota kohtaan) 

yli puolet vastaajista ilmoittaa olevansa joko täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Sa-

mansuuntainen linja näkyy muidenkin väittämien kohdalla. Seuraavaksi esittelen tämän 

kysymyspatteriston pohjalta muodostetun keskiarvoestimoidun summamuuttujan, joka 

kuvaa organisaatiositoutumista. 
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Tutkimukseni selitettävä eli riippuva muuttuja on siis organisaatiositoutuminen. Edellä 

esitellystä kysymyspatteristosta D8 muodostetaan organisaatiositoutumista kuvaava mittari 

eli keskiarvoestimoitu summamuuttuja. Tässä keskiarvosummamuuttujalla kuvaan siis 

yleisesti organisaatiositoutumista aineiston pohjalta. Summamuuttuja on koodattu lukemi-

sen helpottamiseksi niin, että ilmiön voimistuessa vastauksen numeroarvo kasvaa asteikolla 

1–5. 

 

 

KUVIO 2 Organisaatiositoutumista kuvaavan summamuuttujan jakauma 

 

Organisaatiositoutumista kuvaavan keskiarvosummamuuttujan jakauman (KUVIO 2) 

moodi eli aineistossa useimmin esiintyvä arvo on 4. Mediaani eli järjestetyn joukon kes-

kimmäinen luku on 3.67. Sama mikä tunnusluvuista käy ilmi näkyy myös kuviosta, eli ja-

kauma on lievästi vasemmalle vino. Se viittaa siihen, että vastaajien organisaatiositoutumi-

sen aste on melko korkea. Vahvasta sitoutumisesta kertoo niin ikään summamuuttujan kes-

kiarvo, joka on 3.61. Keskiarvon tukena on hyvä tarkastella keskihajontaa. Keskihajonnalla 

kuvataan havaintojen keskimääräistä etäisyyttä jakauman keskiarvosta (Nummenmaa 2008, 

62). Tässä summamuuttujassa keskihajonta saa arvon 0.83, joka voidaan tulkita siten, että 
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hajonta keskiarvon ympärillä ei ole kovin suurta. Näin ollen keskiarvo kertoo melko hyvin 

organisaatiositoutumisen voimakkuudesta. 

 

Mittarin reliabiliteettia eli luotettavuutta kuvaa Cronbachin alfan arvo, joka organisaa-

tiositoutumista kuvaavalle muuttujalle on 0.83. Reliabiliteettikerroin on välillä 0-1 ja suuret 

kertoimen arvot ilmoittavat korkeasta reliabiliteetista, joka puolestaan osoittaa, että mitta-

rin osiot mittaavat samantyyppistä asiaa (Heikkilä 2004, 187). Hyvän alfan arvon tulisi olla 

suurempi kuin 0.7, mutta käytännössä joudutaan joskus tyytymään alhaisempiinkin kertoi-

miin (Alkula et al 1999, 99). Organisaatiositoutumista kuvaava summamuuttuja on siis 

alfan arvolla 0.83 oikein hyvä. 

 

TAULUKKO 4 Organisaatiositoutumista kuvaavien summamuuttujien tunnusluvut 

 oma tutkimus Jokivuori Turunen 

keskiarvo 3,61 3,79 3,12 

keskihajonta 0,83 0,82 0,89 

 

Keskiarvon ja keskihajonnan tulkitsemisen tueksi yllä on esitetty taulukko (TAULUKKO 

4), jossa ovat vierekkäin oman tutkimukseni organisaatiositoutumista kuvaavan muuttujan 

arvot, Jokivuoren (2002, 45) väitöstutkimuksen vastaavat arvot sekä Turusen (2011, 60) 

väitöstutkimuksen vastaavat arvot. Väitöskirjassaan Jokivuori on tutkinut sitoutumista työ-

organisaatioiden ja ammattijärjestöjen osalta. Jokivuoren rakentama muuttuja on muodos-

tettu samantyylisistä, osin samoista kysymyspatteriston kysymyksistä kuin oma summa-

muuttujani. Turunen (2012, 60) on tutkimuksessaan vertaillut useiden maiden palkansaaji-

en organisaatiositoutumista, jota on myöhemmin käyttänyt osana väitöskirjansa laajempaa 

työorientaatioiden tutkimusta. Taulukossa näkyvät Turusen tutkimuksen Suomea koskevat 

tunnusluvut organisaatiositoutumisesta.  

 

Vaikka keskiarvot ovat korkeita kaikissa tutkimuksissa, keskiarvojen välillä on jonkin ver-

ran vaihtelua. Jokivuoren tutkimuksessa sitoutumisen keskiarvo on jo lähempänä neljää, 

kun Turusen tutkimustulos on lähellä kolmea. Tämän tutkimuksen tulos taas asettuu näiden 

kahden arvon väliin. Hajontaluvut ovat hyvin samantyyppiset kaikissa kolmessa tutkimuk-
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sessa. Yleisesti lukujen perusteella näyttää siis siltä, että organisaatiositoutuminen on Suo-

messa varsin vahvaa.  

 

Taulukon avulla saadaan siis jonkinlaista yleiskuvaa organisaatiositoutumisen voimakkuu-

desta Suomessa. Tarkennetaan vielä tietoa kolmannen sektorin organisaatiositoutumisen 

tasosta tarkastelemalla hieman toimialakohtaisia keskiarvoja. Alhaisin organisaatiositou-

tumisen keskiarvo on työllistämisen edistämiseen liittyvällä toiminnalla keskiarvolla 3.31 

keskihajonnan ollessa .81. Korkein keskiarvo on poliittisilla organisaatioilla arvolla 3.92  ja 

keskihajonnalla .70. Toimialakohtaiset keskiarvot vaihtelevat siis huomattavasti. Vaihtelus-

ta huolimatta sekä matalin että korkein toimialakohtainen keskiarvo on varsin korkea. 

Huomattavaa on, että edelliset toimialat ovat aineistosta poimittuja tarkkoja toimialoja, 

joita ei ollut luokiteltu samalla tavoin, kuin taulukossa 1 pohdittaessa aineiston yleistettä-

vyyttä. Taulukossa 1 toimialat olivat luokiteltu suurempiin ryhmiin ja sen ovat omaan pro-

jektiinsa tehneet Ruuskanen ja kumppanit.  

 

Seuraavaksi esittelen lineaariseen regressioanalyysiin valitsemani organisaatiositoutumista 

ennustavat muuttujat. Olen valinnut muuttujat teorian pohjalta ja sekundaariaineiston aset-

tamissa rajoissa. Muuttujat ovat suurimmalta osaltaan työympäristöön kuuluvia tekijöitä. 

Niitä ovat organisaatioilmapiiri, esimieheltä tuleva kannustus ja työtovereiden sosiaalinen 

tuki. Ne erottuivat kirjallisuudessa tärkeinä organisaatiositoutumista määrittävinä tekijöinä 

ja olivat myös aineiston kannalta relevantteja. Olen kuitenkin valinnut mukaan myös yhden 

työn luonnetta kuvaavan selittäjän. Työn autonomia on valittu selittäväksi muuttujaksi siitä 

syystä, että kirjallisuuden valossa se toistui niin työn vallitsevana piirteenä, kuin myös or-

ganisaatiositoutumista selittävänä tekijänä usein. Toisaalta työn autonomia ei jää irrallisek-

si muista selittäjistä siitäkään syystä, että se liittyy olennaisesti työpaikan sosiaalisiin suh-

teisiin ja muihin työympäristöllisiin tekijöihin. 
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6.5 Selittävät muuttujat 

 

Seuraavaksi esittelen organisaatiositoutumista ennustavat muuttujat. Olen valinnut neljä 

muuttujaa aineiston ja aikaisemman tutkimuskirjallisuuden perusteella. Ne ovat organisaa-

tioilmapiiri, työn autonomia, työtovereiden sosiaalinen tuki ja esimieheltä tuleva kannus-

tus. Ennustajia kuvaavat keskiarvoestimoidut summamuuttujat, jotka on muodostettu ai-

neiston kysymyspatteristoista. Summamuuttujat sijoitetaan lopulta lineaariseen regressio-

malliin, jonka tuloksia esitellään luvussa 7. Ennen tulos-osiota tarkastellaan vielä jatkuvien 

muuttujien välisiä korrelaatioita. 

 

 

6.5.1 Organisaatioilmapiiri 

 

Kuten tutkimuskirjallisuudesta havaittiin, organisaatiositoutumista ennustaa muun muassa 

organisaatioilmapiiri. Organisaatioilmapiiriä määritellään siis ihmisten muodostamiksi 

mielikuviksi yhteisön toiminnasta ja sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä ympäristöstä 

(Juuti 1991). Muodostan seuraavaksi organisaatioilmapiiriä kuvaavan mittarin. Muodostan 

keskiarvoestimoidun summamuuttujan aineistosta valitsemani kysymyspatteriston pohjalta. 

Keskiarvosummamuuttuja ”organisaatioilmapiiri” on muodostettu aineiston kysymyslo-

makkeen seuraavista kysymyksistä:  
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TAULUKKO 5 Organisaatioilmapiiriä kuvaavien väittämien prosenttijakaumat 

E1. Seuraavaksi esitetään joitakin omaa työpaikkaasi koskevia väittämiä. Mieti oletko täy-

sin samaa mieltä vai täysin eri mieltä väittämien kanssa. 

 Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Ei sa-

maa 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin 

eri miel-

tä 

Yhteen-

sä 

C.Työpaikallamm

e vallitsee avoin 

ilmapiiri ja yh-

teishenki 

19,1 40,9 14,1 18,8 7,2 100 

D.Työpaikkamme 

ilmapiiri on kan-

nustava 

18,4 40,9 16,2 17,1 7,3 100 

E.Työpaikallamm

e esiintyy juorui-

lua ja kateutta 

12,1 27,0 21,1 26,1 13,7 100 

F.Työpaikallamm

e keskustellaan 

riittävästi työn 

järjestämisestä 

tai ongelmista 

8,6 36,1 14,7 29,0 11,6 100 

G.Työpaikallam

me välitetään 

tietoja avoimesti 

13,1 39,5 15,7 21,5 10,3 100 

 

Vastausprosenteista ilmenee (TAULUKKO 5), että reilusti yli kolmasosa vastaajista kokee 

työpaikan ilmapiiriin positiivisena sitä kysyttäessä (kysymykset C, D ja G). On kuitenkin 

huomattavaa, että juoruiluun ja ongelmien selvittämiseen liittyvät kysymykset (kysymykset 

E ja F) jakavat vastaajien mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Seuraavaksi esittelen näis-

tä kysymyksistä muodostetun keskiarvosummamuuttujan. Vastaukset ovat lukemisen hel-

pottamiseksi rekoodattu niin, että mitä parempi ilmapiiri, sitä suurempi arvo asteikolla 1-5. 

Cronbachin Alfan arvo summamuuttujalle on .88. 
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KUVIO 3 Organisaatioilmapiiriä kuvaavan summamuuttujan jakauma 

 

Organisaatioilmapiiriä kuvaavan summamuuttujan jakauma (KUVIO 3) on lähellä normaa-

lijakaumaa. Jakauman keskiarvo on 3.2. Lukujen hajonta keskiarvon ympärille on verrat-

tain voimakasta keskihajonnan saadessa arvon 1.0. Moodi eli aineistossa useimmin esiinty-

vä arvo on 4, jonka mukaan organisaatioilmapiiri työpaikalla koetaan melko hyväksi. Me-

diaani eli järjestetyn joukon keskimmäinen luku on 3.4.  

 

 

6.5.2 Työn autonomia 

 

Autonomia koetaan työpaikalla yleisesti tärkeäksi (esim. Räty 2009, 8). Työn autonomialla 

tarkoitetaan sitä, että työntekijällä on vapauksia joko työaikaan, työtehtäviin tai niiden 

määrään sekä töiden suoritusjärjestykseen nähden. Työn autonomia on tämän tutkimuksen 

toinen organisaatiositoutumista selittävä muuttuja. Seuraavaksi esittelen työn autonomiaa 

käsittelevän kysymyspatteriston, josta sen jälkeen muodostan keskiarvoestimoidun sum-

mamuuttujan.  
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TAULUKKO 6 Työn autonomiaa kuvaavien väittämien prosenttijakaumat 

 

D5. Mieti mikä vaihtoehdoista vastaa parhaiten omaa työtäsi tässä organisaatiossa? 

 aina (1) useimmiten 

(2) 

joskus (3) ei koskaan 

(4) 

Yhteensä 

E. Voitko vai-

kuttaa siihen, 

mitä työtehtä-

viisi kuuluu? 

10,3 43,0 40,4 6,3 100 

F. Voitko vai-

kuttaa työmene-

telmiin? 

19,0 53,8 24,2 3,0 100 

G. Voitko vai-

kuttaa työaikoi-

hin? 

14,1 48,1 30,5 7,3 100 

 

Vastausten prosenttiosuuksien perusteella (TAULUKKO 6) voidaan päätellä, että vastaajat 

voivat melko paljon vaikuttaa omaan työhönsä. Vähän alle puolet vastaajista voi useimmi-

ten vaikuttaa omiin työtehtäviinsä ja reilusti yli kolmannes vastaajista ainakin joskus (ky-

symys E). Melkein kolme neljäsosaa vastaajista ilmoitti pystyvänsä vaikuttamaan työmene-

telmiinsä useimmiten tai aina (kysymys F). Työaikoihin vastaajista reilusti yli puolet sanoi 

voivansa vaikuttaa useimmiten tai aina (kysymys G). Seuraavaksi esittelen näistä kysy-

myksistä muodostetun työn autonomiaa kuvaavan keskiarvosummamuuttujan. 

 

Cronbachin Alfan arvo on 0.75, joten kysymyksistä on turvallista rakentaa summamuuttu-

ja. Summamuuttuja rakentuu rekoodauksen jälkeen niin, että suuri arvo viittaa korkeaan 

autonomian tasoon ja pieni arvo matalaan autonomian tasoon.  
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KUVIO 4 Työn autonomiaa kuvaavan summamuuttujan jakauma 

 

Vastaajaa on pyydetty arvioimaan autonomian tasoa työssään asteikolla 1-4 (KUVIO 4). 

Vastauksien keskiarvo on 2.7, joka viittaa siihen, että autonomian taso työpaikalla koetaan 

melko korkeaksi. Keskihajonta on .63, josta voidaan tulkita hajonnan olevan kohtuullisen 

pientä. Mediaani eli järjestetyn joukon keskimmäinen luku on 2.7 ja moodi eli aineistossa 

useimmin esiintyvä arvo on 3.0. Tunnuslukujen perusteella voidaan sanoa, että vastaajat 

kokevat autonomian tason omassa työssään kohtuullisen korkeana ja vastausjakauma on 

näin ollen hieman vasemmalle vino noudattaen kuitenkin normaalijakaumaa. 

 

 

6.5.3 Työtovereiden sosiaalinen tuki 

 

Kirjallisuusosuudessa todettiin työtovereilta saatavan sosiaalisen tuen olevan yhteydessä 

organisaatiositoutumiseen. Siksi onkin perusteltua tutkia sosiaalisen tuen yhteyttä organi-

saatiositoutumiseen myös kolmannen sektorin palkkatyön osalta. Seuraava selittävä muut-

tuja on sosiaalinen tuki ja se on rakennettu kyselylomakkeen kysymyksen E4. pohjalta. 
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TAULUKKO 7 Työtovereiden sosiaalista tukea kuvaavien väittämien prosenttijakaumat 

E4. Seuraavat kysymykset liittyvät työtovereilta saatavaan sosiaaliseen tukeen. Mieti mikä 

seuraavista vaihtoehdoista luonnehtii parhaiten omaa työtäsi tässä organisaatiossa. 

 aina (1) useimmiten 

(2) 

joskus (3) ei koskaan 

(4) 

Yhteensä 

A. Saatko tukea 

ja rohkaisua 

työtovereiltasi, 

kun työ tuntuu 

hankalalta? 

29,8 43,1 23,2 3,8 100 

B.Kuuntelevatko 

työtoverisi tar-

vittaessa, jos 

kerrot työhön 

liittyvistä on-

gelmistasi? 

38,4 42,6 17,2 1,8 100 

 

Vastaajilla on selkeä linja sosiaalisen tuen määrää mittaaviin kysymyksiin (TAULUKKO 

7). Vastauksien mukaan noin kolme neljäsosaa kokee saavansa sosiaalista tukea työpaikal-

laan useimmiten tai aina. Vain muutama prosentti vastaajista on sitä mieltä, että he eivät 

koskaan saa sosiaalista tukea työtovereiltaan. Seuraavaksi muodostan keskiarvoestimoidun 

summamuuttujan sosiaalisesta tuesta. 

 

Cronbachin Alfan arvo on 0.88, joten mittari voidaan hyvin muodostaa edellä olevista ky-

symyksistä. Mittari rakentuu rekoodauksen jälkeen niin, että suuri arvo merkitsee korkeaa 

sosiaalisen tuen määrää ja pieni arvo vähäistä sosiaalisen tuen määrää. 
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KUVIO 5 Sosiaalista tukea kuvaavan summamuuttujan jakauma 

 

Vastaajia on pyydetty arvioimaan sosiaalisen tuen määrää työpaikalla asteikoilla 1–4 

(KUVIO 5). Keskiarvo tälle muuttujalle on 3.0. Mediaani on 3.0 ja moodi on 3.0. Keskiha-

jonta on 0.76. Hajonta on voimakkaampaa kuin edellisen selitettävän muuttujan kohdalla, 

mutta ei siitä huolimatta vielä kovin voimakasta. Summamuuttujan jakauma on hieman 

vasemmalle vino. Tunnuslukujen perusteella voidaan sanoa, että vastaajat kokevat saavan-

sa työtovereiltaan sosiaalista tukea useimmiten. 

 

 

6.5.4 Esimieheltä tuleva kannustus 

 

Esimiehen sosiaalisella vuorovaikutuksella on havaittu olevan merkitystä organisaation 

toiminnalle. Kuten aikaisemmin havaittiin, johtamistaidot ja erityisesti johdon hyvät sosi-

aaliset taidot ovat yhteydessä organisaation menestykseen. (Cameron et al 2006, 112–113.) 

Johtajan sosiaaliset taidot ennustavat myös organisaatiositoutumista (esim. Rousseau & 

Aubé 2010, 329–330). Seuraavaksi esittelen esimiehen kannustavuutta kuvaavan kysymys-

patteriston, josta sen jälkeen muodostan esimiehen kannustusta kuvaavan keskiarvoesti-

moidun summamuuttujan. 
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TAULUKKO 8 Esimieheltä tulevaa kannustusta kuvaavat väittämät prosentteina 

E7. Seuraavat väittämät koskevat lähiesimiestäsi. Vastaa kunkin kohdalla, oletko väittä-

män kanssa samaa vai eri mieltä. 

 täysin 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa 

mieltä 

ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

täysin 

eri miel-

tä 

Yhteensä 

A. Esimieheni 

tukee ja roh-

kaisee minua 

28,5 40,2 15,1 11,4 4,8 100 

B . Esimieheni 

antaa kiitosta 

hyvistä työsuo-

rituksista 

29,6 36,1 14,8 13,6 5,9 100 

D . Esimieheni 

keskustelee 

runsaasti kans-

samme 

22,4 33,1 16,8 18,9 8,8 100 

I . Esimieheni 

kannustaa 

työntekijöitään 

opiskelemaan 

ja kehittymään 

työssään 

20,4 35,9 20,0 15,6 8,1 100 

K. Esimieheni 

antaa riittäväs-

ti palautetta 

siitä, miten 

olen onnistunut 

työssäni 

15,2 31,6 19,1 22,9 11,3 100 

 

Vastausten suurimmat prosenttiosuudet painottuvat Likert-asteikolla kohtiin ”täysin samaa 

mieltä” ja ”jokseenkin samaa mieltä” kysyttäessä esimiehen kannustavuutta työntekijöitän-

sä kohtaan (TAULUKKO 8). Yksittäisissä kysymyksissä huomataan kuitenkin hajontaa; 

Kysyttäessä esimiehen riittävän palautteen määrästä, reilu kolmannes vastaajista ilmoittaa 

olevansa jokseenkin tai täysin eri mieltä.  Seuraavaksi muodostan kysymyksistä keskiar-

vosummamuuttujan.  

 

Alfan arvo on 0.91 eli kysymyksistä on turvallista muodostaa summamuuttuja. Jälleen re-

koodauksen jälkeen mittari rakentuu niin, että suuri arvo viittaa esimiehen olevan vastaaji-

en kokemuksien perusteella kannustava ja pieni arvo siihen, että kannustusta on liian vä-

hän. 
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KUVIO 6 Esimieheltä tulevaa kannustusta kuvaavan summamuuttujan jakauma 

 

Vastaajia on pyydetty arvioimaan esimieheltä saamaansa tuen määrää asteikolla 1–5 (KU-

VIO 6). Esimies-muuttujan keskiarvo on 3.5, mediaani on 3.6, moodi on 4.0 ja keskihajon-

ta on 1.0. Huomattavaa on, että hajontaluku on suhteellisen korkea verrattuna muiden selit-

tävien muuttujien hajontalukuihin. Keskihajonta siis ilmoittaa havaintojen keskimääräisen 

etäisyyden jakauman keskiarvosta (Nummenmaa 2004, 62). Kuten tunnusluvuista havai-

taan, jakauma on vasemmalle vino. Se siis tarkoittaa sitä, että vastaajat kokevat esimiehen-

sä yleisesti melko kannustavaksi. Seuraavaksi tarkastellaan vielä muuttujien välisiä riippu-

vuuksia korrelaatiomatriisista. 

 

 

6.5.5 Muuttujien väliset korrelaatiot 

 

Korrelaatioita tarkastelemalla pyritään löytämään näyttöä ilmiöiden välisistä yhteyksistä 

(Nummenmaa 2004, 28). Seuraavaksi tarkastellaan selitettävän muuttujan eli organisaa-

tiositoutumisen korrelaatiota selittäviin muuttujiin ja sosiodemografisiin taustamuuttujiin. 

Lisäksi tarkastellaan selittävien muuttujien välisiä yhteyksiä. 

 

 



50 
  

TAULUKKO 10 Muuttujien väliset korrelaatiot 

                                                                           Correlations 

 orga-

nisaa-

tiosi-

toutu-

minen 

ikä koulu 

tus 

suku 

puoli 

työso-

pimuk 

sen 

luonne 

orga-

nisaa-

tioil-

mapiiri 

työn 

auto-

nomia 

sosiaa 

linen 

tuki 

esi-

mies 

organisaa 

tiositou-

tuminen 

Pearson Cor-

relation 
1 ,262

**
 -,094

**
 -,007 -,089

**
 ,493

**
 ,295

**
 ,301

**
 ,431

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,807 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1239 1198 1208 1204 1233 1231 1234 1227 1210 

ikä 

Pearson Cor-

relation 
,262

**
 1 -,291

**
 -,054 -,284

**
 -,028 -,052 -,098

**
 -,028 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,065 ,000 ,342 ,072 ,001 ,332 

N 1198 1198 1193 1189 1193 1196 1193 1192 1191 

koulutus 

Pearson Cor-

relation 
-,094

**
 -,291

**
 1 ,071

*
 ,062

*
 ,028 ,206

**
 ,017 ,018 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,013 ,031 ,338 ,000 ,555 ,536 

N 1208 1193 1208 1199 1203 1206 1203 1202 1199 

sukupuoli 

Pearson Cor-

relation 
-,007 -,054 ,071

*
 1 ,001 -,018 -,090

**
 ,027 -,054 

Sig. (2-tailed) ,807 ,065 ,013  ,967 ,533 ,002 ,354 ,062 

N 1204 1189 1199 1204 1199 1202 1199 1198 1195 

työsopi 

muksen 

luonne 

Pearson Cor-

relation 
-,089

**
 -,284

**
 ,062

*
 ,001 1 ,092

**
 ,033 ,038 ,034 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,031 ,967  ,001 ,247 ,180 ,238 

N 1233 1193 1203 1199 1281 1226 1240 1222 1205 

organisaa 

tioilma  

piiri 

Pearson Cor-

relation 
,493

**
 -,028 ,028 -,018 ,092

**
 1 ,366

**
 ,485

**
 ,615

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,342 ,338 ,533 ,001  ,000 ,000 ,000 

N 1231 1196 1206 1202 1226 1231 1226 1224 1208 

työn auto-

nomia 

Pearson Cor-

relation 
,295

**
 -,052 ,206

**
 -,090

**
 ,033 ,366

**
 1 ,253

**
 ,336

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,072 ,000 ,002 ,247 ,000  ,000 ,000 

N 1234 1193 1203 1199 1240 1226 1246 1223 1206 

sosiaali-

nen tuki 

Pearson Cor-

relation 
,301

**
 -,098

**
 ,017 ,027 ,038 ,485

**
 ,253

**
 1 ,438

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,555 ,354 ,180 ,000 ,000  ,000 

N 1227 1192 1202 1198 1222 1224 1223 1227 1206 

esimies 

Pearson Cor-

relation 
,431

**
 -,028 ,018 -,054 ,034 ,615

**
 ,336

**
 ,438

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,332 ,536 ,062 ,238 ,000 ,000 ,000  
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Korrelaatiomatriisia tarkastelemalla havaitaan (TAULUKKO 10), että päämuuttuja organi-

saatiositoutuminen korreloi iän kanssa tilastollisesti erittäin merkitsevästi ja yhteys on mel-

ko voimakas. Organisaatiositoutumisen ja koulutuksen välinen riippuvuus on myös tilastol-

lisesti merkitsevää mutta korrelaation voimakkuus on huomattavasti edellistä tapausta ma-

talampi. Korrelaatiomatriisissa näkyvät myös dummy-muuttujat sukupuoli ja työsopimuk-

sen luonne. Sukupuoli ei korreloi tilastollisesti merkitsevästi organisaatiositoutumisen 

kanssa. Työsopimuksen luonne sen sijaan korreloi tilastollisesti merkitsevästi organisaa-

tiositoutumisen kanssa mutta riippuvuus ei ole kovin voimakasta. Organisaatiositoutumi-

nen korreloi kaikkien selittävien muuttujien kanssa voimakkaasti ja tulokset ovat tilastolli-

sesti erittäin merkitseviä. Suurimmat riippuvuudet ovat organisaatioilmapiirin ja esimiehel-

tä tulevan kannustuksen riippuvuudet organisaatiositoutumiseen. 

 

Tässä yhteydessä on tärkeää havainnoida selittävien muuttujien välinen korrelaatio. Line-

aarisen regressioanalyysin kannalta selittävien muuttujien keskinäinen korrelaatio ei voi 

olla liian voimakas, tai muuten puhutaan niin sanotusta multikollineaarisuuden ongelmasta. 

Se aiheuttaa ongelmia regressioanalyysin tulosten tarkkuuteen. Yleensä multiokollineaa-

risuusongelmia ei synny, jollei selittävien muuttujien välillä ole todella suuria riippuvuuk-

sia (http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/regressio/rajoitteet.html). Korrelaatiomatriisin 

perusteella selittävien muuttujien väliset yhteydet eivät ole liian suuria ja lineaarisen reg-

ressioanalyysin käyttöön ei ole estettä. Seuraavaksi voidaan siirtyä tarkastelemaan regres-

sioanalyysin tuloksia. 

  

N 1210 1191 1199 1195 1205 1208 1206 1206 1210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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7 TULOKSET 

 

Tutkimustehtävänä oli siis selvittää, kuinka vahvaa tai heikkoa organisaatiositoutuminen 

on kolmannen sektorin palkkatyöläisten keskuudessa. Lisäksi tutkin, mitkä tekijät sitoutu-

mista selittävät ja ovatko tekijät mahdollisesti samoja vai eriäviä verrattuna yksityisen ja 

julkisen sektorin aikaisempiin tutkimuksiin.  

 

Kuten tunnusluvuista aiemmin havaittiin, organisaatiositoutuminen kolmannen sektorin 

palkkatyössä on varsin vahvaa. Keskiarvo asteikolla 1-5 on 3,61. Tulos on samansuuntai-

nen ulkomaalaisen kolmannen sektorin tutkimuksen kanssa.  

Organisaatiositoutumista ennustavia tekijöitä tutkittiin lineaarisen regressioanalyysin avul-

la. Regressiomalliin valittiin taustamuuttujien lisäksi neljä selittävää muuttujaa tutkimus-

kirjallisuuden ja tutkimusaineiston perusteella. Muuttujat olivat organisaatioilmapiiri, esi-

mieheltä tuleva kannustus, sosiaalinen tuki sekä työn autonomia. 

Jotta lineaarisen regressioanalyysin tuloksia voidaan pitää luotettavina, on ensin tarkastel-

tava mallin selitysastetta ja F-testistä saatavaa P-arvoa. 

 

TAULUKKO 11 Regressiomallin selitysaste ja P-arvo 

 

Mallin selitysaste F-testin P-arvo 

37,1 % ,000 

 

Muuttujat selittävät 37,1 prosenttia organisaatiositoutumisesta kolmannen sektorin työpai-

koilla (TAULUKKO 11). Yhteiskuntatieteissä tällaista selitysastetta voidaan pitää jo erit-

täin hyvänä (Jokivuori & Hietala 2007, 40). F-testi on tilastollinen testi, joka kertoo, pysty-

täänkö regressioanalyysissa olevilla muuttujilla ylipäänsä selittämään selitettävän muuttu-

jan vaihtelua (Jokivuori & Hietala 2007, 40). Taulukosta nähdään regressiomallin P-arvo ( 

.000), jonka mukaan malli selittää organisaatiositoutumista tilastollisesti erittäin merkitse-

västi. Näin ollen mallin selitysastetta voidaan pitää pätevänä ja tutkimustuloksia voidaan 

luotettavasti tarkastella. 
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TAULUKKO 12 Regressiomallin Coefficients-taulukon tärkeimmät sarakkeet (tulokset) 

Ennustajat Standardisoidut beta-

kertoimet 

P-arvo (tilastollinen 

merkitsevyys) 
Sukupuoli (mies-nainen) ,040 ,088 

Ikä (nuori-vanha) ,259 ,000 

Koulutus (matala-korkea) -,059 ,019 

Työsopimuksen luonne 

(tilapäinen-pysyvä) 

,049 ,045 

Esimieheltä saatava kan-

nustus (vähän-paljon) 

,179 ,000 

Sosiaalinen tuki (vähän-

paljon) 

,062 ,024 

Työn autonomia (heikko-

vahva) 

,137 ,000 

Organisaatioilmapiiri (ne-

gatiivinen-positiivinen) 

,320 ,000 

R²  37,1 % 

Taustamuuttujista ikä ennustaa organisaatiositoutumista voimakkaasti (TAULUKKO 12). 

Se on itse asiassa toiseksi vahvin ennustaja heti organisaatioilmapiirin jälkeen beta-

kertoimen arvolla .259. Tulos ymmärretään siis niin, että mitä vanhempi työntekijä on iäl-

tään, sitä sitoutuneempi hän on organisaatioon. Yksi standardiyksikön lisäys ikä-

muuttujaan lisää organisaatiositoutumista .259 standardiyksikköä. Taulukon 12 toisessa 

sarakkeessa näkyvät P-arvot, jotka kertovat, ovatko selittävien muuttujien kertoimet tilas-

tollisesti merkitsevästi nollasta poikkeavia (Jokivuori & Hietala 2007, 48). Ikä-muuttujan 

P-arvo on tilastollisesti erittäin merkitsevä arvolla .000. 

 

Muut taustamuuttujat ovat sukupuoli, koulutus ja työsopimuksen luonne. Ne eivät ole seli-

tysvoimaltaan ikä-muuttujan tasoa mutta osalla muuttujista on siitä huolimatta jonkin as-

teista selitysvoimaa organisaatiositoutumisen ennustajana. Koulutus organisaatiositoutu-

mista ennustavana tekijänä on P-arvolla .019 tilastollisesti melkein merkitsevä. Beta-

kerroin saa negatiivisen arvon -.059. Tulos on luettavissa niin, että mitä vähemmän työnte-

kijä on opiskellut, sitä sitoutuneempi hän on organisaatioon. Molemmat arvot viittaavat 

siihen, että koulutus-muuttujan selitysvoima ei ole kovin voimakasta, mutta heikkoa yhte-

yttä organisaatiositoutumiseen sillä nähdään silti olevan. Työsopimuksen luonne oli myös 

mukana taustamuuttujan ominaisuudessa. Se siis dummy-muuttujana saa arvot 0= määräai-

kainen tai tilapäinen työsuhde ja 1=toistaiseksi voimassa oleva tai pysyvä työsuhde. Beta-

kerroin muuttujalle on .049. Näin ollen toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ennustaa 
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organisaatiositoutumista, kun taas määräaikainen työsopimus ei. P-arvo muuttujalle on 

.045, joka on koulutus-muuttujan tavoin tilastollisesti ainoastaan melkein merkitsevä. Työ-

sopimuksen luonne ei siis myöskään selitä organisaatiositoutumista erityisen vahvasti. Su-

kupuoli ei selitä organisaatiositoutumista lainkaan. Tulos jatkaa aikaisempien tutkimusten 

linjaa ja on sikäli odotettavissa oleva tulos. 

 

Standardisoitujen beta-kertoimien perusteella (TAULUKKO 12) organisaatiositoutumista 

selittää kaikista vahvimmin organisaatioilmapiiri (.320). Toisin sanoen, mitä parempi orga-

nisaatioilmapiiri työpaikalla on, sitä vahvemmin organisaatioon sitoudutaan. Organisaa-

tioilmapiirin P-arvo on .000, joka tarkoittaa sen olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

Toiseksi vahvimmin organisaatiositoutumista selittää siis ikä, jonka osuutta organisaa-

tiositoutumisen selittäjänä käytiin läpi aikaisemmin. Esimieheltä saatava kannustus selittää 

kolmanneksi eniten organisaatiositoutumista beta-kertoimen arvolla .179 ja työn autonomia 

neljänneksi eniten beta-kertoimen arvolla .137. Molemmat arvot ovat tilastollisesti erittäin 

merkitseviä (.000). Tuloksista käy siis ilmi, että mitä enemmän työntekijät saavat kannus-

tusta esimieheltään, sitä vahvemmin he sitoutuvat organisaatioon ja mitä enemmän työnte-

kijöillä on autonomiaa omassa työssään, sitä vahvemmin he sitoutuvat organisaatioon. 

 

Sosiaalisen tuen määrä ennustaa niin ikään organisaatiositoutumista. Kerroin on selvästi 

pienempi kuin muiden selittävien muuttujien (.062) ja P-arvo on tilastollisesti melkein 

merkitsevä (.024). Tilastollinen merkitsevyys ei siis ole vahva ja kerroin on pieni. Näin 

ollen selitysvoimaa ei voi millään lailla korostaa, mutta jonkinlaista yhteyttä sosiaalisen 

tuen määrällä näyttäisi kuitenkin olevan organisaatiositoutumiseen. Tulos on joka tapauk-

sessa tulkittava niin, että mitä enemmän työntekijät saavat sosiaalista tukea kollegoiltaan, 

sitä vahvemmin he sitoutuvat organisaatioon.  

Seuraavaksi siirrytään pohdinta-osioon, jossa tutkimustuloksia tarkastellaan tutkimuskirjal-

lisuuden valossa. On myös tärkeää pohtia, miten tutkimusta samasta aiheesta voisi edelleen 

laajentaa. 
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8 POHDINTA 

 

Tutkimukseni lähtökohtana oli selvittää, kuinka vahvaa tai heikkoa organisaatiositoutumi-

nen on kolmannen sektorin palkkatyötä tekevien keskuudessa. Tavoitteena oli myös selvit-

tää, mitkä tekijät ennustavat organisaatiositoutumista kolmannella sektorilla ja tutkia hie-

man ennustajien yhtäläisyyksiä ja eroja suhteessa aikaisempiin julkisen ja yksityisen sekto-

rin tutkimuksiin. Aikaisemman tutkimuksen valossa näytti siltä, että organisaatiositoutumi-

nen on varsin vahvaa siitäkin huolimatta, että jälkiteollista aikaa kuvaillaan voimakkaana 

individualismin eteenpäin viejänä, jossa kollektiiviset siteet ovat löyhentyneet. Oma tutki-

mukseni kolmannen sektorin palkkatyöläisten keskuudessa kertoo niin ikään voimakkaasta 

sitoutumisesta organisaatioon. Linja yksityisen ja julkisen sektorin kanssa näyttää olevan 

tältä osin yhtenevä. 

 

Valitsin regressioanalyysiin muuttujia aikaisemman organisaatiositoutumisen tutkimuksen 

valossa. Tavoitteenani oli siis selvittää, mitkä tekijät ennustavat organisaatiositoutumista ja 

ovatko ennustajat samoja kolmannella sektorilla kuin yksityisellä ja julkisella sektorilla. 

Muun muassa Ruokolaisen tutkimuksen tavoin (2011, 23) tässäkin tutkimuksessa tausta-

muuttujan roolissa ollut ikä selitti vahvasti organisaatiositoutumista. Linjaus oli selkeä; 

mitä vanhempi työntekijä on, sitä sitoutuneempi hän on työorganisaatioonsa. Suurten ikä-

luokkien jäädessä eläkkeelle nuorempi sukupolvi alkaa vähitellen siirtyä edeltäjiensä tehtä-

viin. Niin sanotun sukupolven vaihdoksen jälkeen olisikin kiinnostavaa tutkia uudelleen 

organisaatiositoutumista kolmannella sektorilla ja selvittää olisiko sitoutumisen tasossa 

tapahtunut muutoksia. Aihe tarjoaisi eväitä myös pitkittäistutkimukselle. 

 

Meyerin ja Allenin (1997, 44) tutkimuksessa koulutus ei ennustanut organisaatiositoutu-

mista. Sen sijaan tässä tutkimuksessa koulutuksen nähtiin ennustavan organisaatiositoutu-

mista, ei tosin erityisen vahvasti. Tuloksista ilmeni, että mitä vähemmän työntekijä on kou-

luttautunut, sitä voimakkaammin hän sitoutuu organisaatioon. Tulos on mielenkiintoinen 

monessakin mielessä. Olisi ensinnäkin kiinnostavaa tietää, miksi vähemmän kouluttautu-

neet itse asiassa sitoutuvat voimakkaammin organisaatioon. Lisäksi olisi kiinnostavaa tut-

kia ilmiötä muiden tutkimusten valossa, jotta nähtäisiin onko samansuuntaisia tuloksia ha-

vaittavissa myös muualla. Ainakin Meyerin ja Allenin tutkimuksen kanssa tämän tutki-

muksen tulos on ristiriidassa. 
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Aikaisempien tutkimusten tavoin tässäkään tutkimuksessa sukupuolella ei ole merkittävää 

vaikutusta organisaatiositoutumisen ennustamisessa. Tulos on sikäli positiivinen, että orga-

nisaatiositoutuminen on näin ollen mahdollista kaikenlaisissa organisaatioissa. Toisin sa-

noen organisaatiositoutuneita työntekijöitä voi löytyä yhtä lailla organisaatioista, joissa 

sukupuolijakauma on tasan kuin sellaisista joissa sukupuolijakauma on vinoutunut. Kol-

mannella sektorilla työskentelee palkkatyöntekijöinä paljon naisia, mikä ilmeni niin tässä 

tutkimuksessa kuin aikaisemmassakin tutkimuksessa (McMullen & Schellenberg 2003, 

viii). 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös työsopimuksen luonnetta suhteessa organisaa-

tiositoutumiseen. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus selitti organisaatiositoutumista, 

kun määräaikainen työsopimus ei. Syitä ei voida johtaa siihen, että varma toimeentulo toisi 

turvaa ja sitä kautta yhteisöön identifioitumista, sillä työmarkkinat ovat epävarmat ja myös 

jatkuvia työsopimuksia voidaan irtisanoa. Sen sijaan kuten aiemmin huomattiin, iän kasva-

essa organisaatiositoutuminen kasvaa. Olisiko mahdollista, että monet iäkkäät työntekijät 

työskentelevät jatkuvalla työsopimuksella ja vaikuttavat samalla jatkuvan työsopimuksen 

selitysvoimaan organisaatiositoutumista tutkittaessa?  

 

Varsinaisista selittävistä muuttujista organisaatioilmapiiri erottui merkittävimmin muiden 

joukosta. Toisin sanoen, mitä parempi organisaatioilmapiiri työpaikalla on, sitä vahvemmin 

organisaatioon sitoudutaan. Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden valossa tulos ei yllätä, 

sillä organisaatioilmapiirin vaikutus organisaatiositoutumiseen on havaittu niin julkisella 

kuin yksityisellä sektorilla (esim. Rousseau & Aubé 2010, 329–330; Brunetto et al 2011, 

233–234; Bhatti & Nawab 2011, 473; Ahmed et al 2011, 18; Dorgham 2012, 84). 

Ilmapiiriä on määritelty muun muassa havaitsemisvälineeksi, jolla ympäristön vaikutukset 

todentuvat asenteissa ja käyttäytymisessä (Kopelman, Brief & Guzzo 1990 Sundholmin 

2000, 47 mukaan). On kai selvää, että hyvä asenne ja hyvä käyttäytyminen työpaikkaa ja 

työtovereita kohtaan ovat positiivinen asia työyhteisössä. Näin ollen on helppoa ymmärtää, 

että hyvällä työilmapiirillä on positiivisia vaikutuksia työyhteisöön, tässä tapauksessa se 

siis lisää organisaatiositoutumisen tunnetta työntekijöissä.  

 

Työn autonomia nähdään siis jälkiteollisen ajan työn piirteenä. Kuten kirjallisuusosuudessa 

tuli ilmi, autonomia liitetään usein työn joustavuuden käsitteeseen. Julkusen mukaan jous-

tavuudella on suomalaisen tutkimuksen valossa nähty pääsääntöisesti hyviä vaikutuksia 
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(Julkunen, 2008 106–109). Siltä vaikuttaa myös tämän tutkimuksen perusteella, sillä au-

tonomian lisääntyessä organisaatiositoutuminen kasvaa. Samoja havaintoja on tehty myös 

muissa tutkimuksissa (esim. Brunetto et al 2011, 233–234). Työn joustavuutta ei kuiten-

kaan aina nähdä positiivisena piirteenä. Suomalaisessa julkisuudessa sen nähdään käänty-

neen osittain myös työsuhteiden ja työnteon muotojen epävakaistumiseksi. (Julkunen, 2008 

106–109.) Puhuttaessa kuitenkin työn autonomiasta, voimme kai olla samaa mieltä Rädyn 

(2009, 8) kanssa siitä, että työntekijät kokevat autonomian työpaikalla tärkeäksi ja sen vai-

kutukset näyttäisivät olevan positiivisia. 

 

Esimieheltä saatava kannustus selitti sekin organisaatiositoutumista. Vaikka globalisaation 

on sanottu heikentävän työnantajan ja työntekijän sidettä (Doogan 2009, 63), side on aina-

kin tämän tutkimuksen perusteella edelleen olemassa ja sillä voidaan selittää organisaa-

tiositoutumista. Samaa todistavat aikaisemmat tutkimukset, joiden mukaan työnantajan 

sosiaaliset taidot eivät ole tärkeitä pelkästään organisaatiositoutumisen kannalta (esim. 

Rousseau & Aubé 2010, 329–330), vaan myös esimerkiksi organisaation menestymisen 

kannalta (Cameron et al 2006, 112–113). Päätelmäksi voidaan siis sanoa, että sektorista 

riippumatta työntekijät kaipaavat esimiehiltä tukea työntekoon ja pitävät tukea arvossa.  

 

Työyhteisön sosiaalisen tuen oli tutkimuksissa havaittu ennustavan organisaatiositoutumis-

ta (Rousseau & Aubé 2010, 329–330; Brunetto et al 2011, 233–234). Tässä tutkimuksessa 

sosiaalisen tuen selitysvoimaisuus ei sen sijaan ollut erityisen voimakas. Näyttää siis siltä, 

että sosiaalinen tuki organisaatiositoutumisen ennustajana on näkyvämpi julkisella ja yksi-

tyisellä sektorilla kuin kolmannella sektorilla. Ilmeisesti organisaatiositoutumisen ennusta-

jat eivät ole sektoreiden välillä täysin samanlaisia. 

 

Postmodernin yhteiskunnan kauhukuvat kollektiivisuuden rapauttajana eivät näytä käyneen 

toteen ainakaan tähänastisen tutkimustiedon valossa. Sitoutuminen organisaatioon on edel-

leen vahvaa. Tämän tutkimuksen perusteella kolmannella sektorilla sitoudutaan organisaa-

tioon vahvasti ja samanlaisia tuloksia on saatu myös yksityistä ja julkista sektoria koske-

vissa tutkimuksissa. Yksityiseen ja julkiseen sektoriin verrattuna organisaatiositoutumista 

ennustavat tekijät näyttäisivät olevan päällisin puolin samantyylisiä kolmannella sektorilla. 

Pieniä eroja kuitenkin havaittiin. Koulutus ei näyttänyt muilla sektoreilla ennustavan orga-

nisaatiositoutumista, kun kolmannella sektorilla heikkoa yhteyttä havaittiin. Sosiaalinen 
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tuki oli vain pienessä roolissa tämän tutkimuksen ennustajana, kun muiden sektoreiden 

tutkimuksissa yhteys oli selvempi.  

 

Jatkotutkimusta ajatellen kolmannen sektorin ulottuvuuksia voisi olla hyödyllistä tutkia 

erillisinä alueina palvelun tuottamisen ja kansalaisjärjestöjen näkökulmista, jolloin saatai-

siin lisätietoa kahden ulottuvuuden mahdollisista eroavaisuuksista. Kuten aikaisemmin on 

todettu, kolmas sektori on laaja kenttä, jonka sisällä työ jakaantuu monelle toimialalle. 

Niinpä tässä tutkimuksessa organisaatiositoutumista tutkittiin hyvin yleisellä tasolla, jossa 

palvelun tuottamisen ulottuvuus ja kansalaisjärjestöjen ulottuvuus olivat ikään kuin samas-

sa nipussa eikä niiden välille tehty eroa. Toivottavasti palkkatyön tutkimus erityisesti kol-

mannella sektorilla lisääntyy tulevaisuudessa, sillä sitä kautta saataisiin eväitä esimerkiksi 

työyhteisöjen kehittämiseen ja työn laadun parantamiseen.  
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Johdanto 
 

 
 
 

Tässä kyselylomakkeessa selvitetään kolmannen sektorin palkkatyötä. Tavoit- tee-

namme on saada tietoja työoloista, työssä tapahtuneista muutoksista, työhy- vin-

voinnista ja esimiestyön edellytyksistä. 

 
Kyselylomakkeen sisältämät tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, ja 

vain tutkimusryhmän jäsenet näkevät ne. 

 
Kyselylomakkeen täyttäminen kestää noin 20 minuuttia. Kysymyksiin vastataan 

ympyröimällä sopivimman vastausvaihtoehdon numero (vain yksi vaihtoehto) tai 

kirjoittamalla vastaus viivalle. Kaikki kysymykset eivät välttämättä koske sinua, 

jolloin pyydämme siirtymään suoraan seuraavaan kysymykseen. 
 
 
 
 
 

A. Työpaikan taustatiedot 
 

 
 
 

A1. Mikä seuraavista on työpaikkasi organisaatiomuoto? 
 

1.  rekisteröity yhdistys 

2.  säätiö 

3.  uusosuuskunta 

4.  yhdistyksen tai säätiön hallitsema yritys 

5.  muu, mikä    
 

 
A2. Mikä seuraavista on organisaatiosi ensisijainen tarkoitus? (valitse 

mielestäsi tärkein). 
 

1.  aatteellinen toiminta 

2.  jäsenten edunvalvonta 

3.  yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

4.  palvelujen tuottaminen jäsenille 

5.  palvelujen tuottaminen ulkopuolisille 

6.  jäsenten keskinäinen toiminta tai vuorovaikutus 

7.  muu, mikä    
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A3. Mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa työpaikkasi toimialaa: 
 

1.  kulttuuriala 

2.  urheilu- ja liikunta 

3.  muu vapaa-ajan toiminta 

4.  koulutus ja tutkimus 

5.  terveydenhuolto 

6.  sosiaaliala 

7.  ympäristön ja eläinten suojelu 

8.  taloudelliseen, sosiaaliseen ja yhteisöjen kehittämiseen tähtäävä toiminta 

(esim. kotiseutuyhdistykset, kaupunginosayhdistykset jne.) 

9.  asumiseen liittyvä toiminta 

10. työllistämisen edistämiseen liittyvä toiminta 

11. poliittiset organisaatiot 

12. maanpuolustukseen ja rauhanturvaamiseen liittyvä toiminta 
13. ammatti- ja elinkeinotoiminta (esim. työnantajien, työntekijöiden ja toimi- 

henkilöiden ammattijärjestöt ja henkilökuntayhdistykset, elinkeinoyhdis- 

tykset, eri ammattialojen edustajien yhdistykset jne.) 

14. tiettyjen ryhmien edunvalvonta (esim. etnisten ryhmien edunvalvonta, ku- 

luttajayhdistykset, opiskelijajärjestöt jne.) 
15. hyväntekeväisyys (kotimaassa hyväntekeväisyyttä harjoittavat ja siihen 

kannustavat, sekä vapaaehtoisuutta edistävät järjestöt ja säätiöt. mm. 

apurahoja myöntävät säätiöt jne.) 

16. kansainvälinen toiminta (esim. kehitysyhteistyöhön liittyvät, ystävyysseu- 

rat, rauhanjärjestöt, ihmisoikeusjärjestöt, katastrofiapua tukevat järjestöt 

ja säätiöt jne.) 

17. uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset ja säätiöt 
 

 
Jos koet, ettet löydä yllä olevista vaihtoehdoista organisaatioonne sopi- 

vaa toimialaa voit myös kirjoittaa organisaation nimen, jossa työskente- 

let: 
 

 
 
 
 
 
 

A4. Millä seuraavista tasoista organisaatioosi liittyvää toimintaa toteute- 

taan (voit valita useampia)? Jos toimit esimerkiksi keskusjärjestössä jolla on 

jäsenjärjestöjä piiri- ja paikallistasolla, ympyröi kaikki kolme vaihtoehtoa. 
 

1.  paikallistasolla 

2.  alue- tai piiritasolla 

3.  valtakunnallisesti 
 

 
A5. Kuinka paljon näillä tasoilla on yhteensä työntekijöitä? 

 
  työntekijää 
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A6. Millä seuraavista toiminnan tasoista itse työskentelet? 
 

1.  paikallistasolla 

2.  alue- tai piiritasolla 

3.  keskusorganisaatiossa 
 

 
A7. Kuinka monta henkilöä on siinä toimipaikassa, jossa itse työskente- 

let? 
 

  henkilöä 
 

 
 
 
 
 

B. Työsuhteen tiedot 
 

 
 
 

B1. Mikä on ammattisi? Kuvaa ammattiasi yksityiskohtaisesti, esimerkiksi ”toi- 

mistosihteeri järjestössä”, ”kassa leipomon tiskillä”. 
 
 
 
 
 
 

 
B2. Kuinka kauan olet ollut nykyisen työnantajasi palveluksessa? 

 
   vuotta   kuukautta 

 

 
B3. Oletko esimiesasemassa? 

 
1.  kyllä 
2.  en → jos vastasit en, siirry kysymykseen B7 

 

 
B4. Kuinka monta henkilöä työskentelee nykyisin alaisuudessasi? 

 

 
 
 
 

B5. Toimitko ennen työsuhteen alkua vapaaehtoistehtävissä organisaati- 
onne piirissä? 

 
1.  kyllä 

2.  en 
 

 
B6. Toimitko nykyisin työnantajaorganisaatiossasi vapaaehtoistehtävis- 

sä? 

 
1.  kyllä 

2.  en 
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B7. Sisältyykö omaan työhösi toimintaa vapaaehtoistyöntekijöiden kans- 

sa? 
 

1.  lähes päivittäin 

2.  joka viikko 

3.  joka toinen viikko 

4.  vähintään kerran kuussa 

5.  harvemmin 

6.  ei koskaan 
 

 
B8. Onko työsuhteesi: 

 
1.  toistaiseksi voimassaoleva tai pysyvä → siirry kysymykseen B11 

2.  määräaikainen tai tilapäinen 
 

 
B9. Oletko määräaikaisessa työsuhteessa: 

 
1.  siksi, ettei muuta työtä ollut tarjolla 

2.  vai siksi, että halusit itse? 
 

 
B10. Onko määräaikaisuuteen syynä se, että olet: 

 
1.  sijainen 

2.  koeajalla 

3.  palkattu työllistämisvaroin 

4.  kausiluonteisessa työssä 

5.  tulet työhön kutsuttaessa 

6.  oppisopimuskoulutuksessa 

7.  muuten määräajaksi sovittu työsuhde (esim. projektiluonteinen työ) 
 

 
B11. Mihin seuraavista keskusjärjestöistä kuulut: 

 
1.  Erityisalojen toimihenkilöliitto (ERTO) 

2.  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) 

3.  Akavan Erityisalat 

4.  Talentia 
 

 
B12. Mitkä ovat kuukausitulosi päätyöstä veroja vähentämättä? Mukaan 

lasketaan vuorotyö-, ikälisät ja vastaavat, mutta ei ylityöstä saatuja korvauksia. 

(Ympyröi sopivimman vastausvaihtoehdon numero). 
 

1. alle 900e 9. 2301 - 2500e 17. 4001 - 4500e 

2. 901 - 1100e 10. 2501 - 2700e 18. 4501 - 5000e 

3. 1101 - 1300e 11. 2701 - 2900e 19. 5001 - 5500e 

4. 1301 - 1500e 12. 2901 - 3100e 20. yli 5500e 

5. 1501 - 1700e 13. 3101 - 3300e 21. en tiedä 

6. 1701 - 1900e 14. 3301 - 3500e 22. en halua vastata 

7. 1901 - 2100e 15. 3501 - 3700e   

8. 2101 - 2300e 16. 3701 - 4000e   



5  

C. Työaika 
 

 
 
 

C1. Oletko: 
 

1.  kokoaikatyössä, 

2.  osa-aikatyössä 
 

 
C2. Kuinka monta työtuntia viikossa työsopimuksesi edellyttää sinun te- 

kevän? 
 

1.   tuntia viikossa 
 

2. ei päde minuun: ei ole sopimusta työtuntien määrästä 
 

 
C3. Kuinka monta tuntia viikossa teet töitä? Laske mukaan myös ylityö oli se 

sitten palkallista tai palkatonta. Laske tunnit keskimääräistä viikkoa ajatellen. 
 

  tuntia/vko 
 

 
C4. Jos teet töitä enemmän kuin työsopimuksesi edellyttää, saatko niistä 
korvauksen pääsääntöisesti: 

 
1.  rahana 

2.  vapaana 

3.  korvataan osittain rahana ja osittain vapaana 

4.  en saa korvausta 

5.  en tee ylitöitä, → jos et tee ylitöitä, siirry kysymykseen C6 
 

 
C5. Miten usein teet ylityötä tai työsopimuksessa määriteltyä normaali- 

työajan ylittävää työtä, josta ET saa korvausta? 
 

1.  lähes päivittäin 

2.  joka viikko 

3.  joka toinen viikko 

4.  vähintään kerran kuussa 

5.  harvemmin 
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  har-  
vähin- vemmin 

lähes  joka tään kuin 

päivit- joka toinen kerran kerran en 

täin viikko viikko kuussa kuussa koskaan 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

 

C6. Kuinka usein teet seuraavia päätyöhösi liittyviä asioita: 
 
 
 
 
 
 
 

A. Töitä 

arki-iltaisin 

B. Töitä viikon-

loppuisin 
 

 
 

C7. Pitävätkö seuraavat työn ja perheen yhteensovittamista koskevat 

väittämät sinun kohdalla paikkansa: 
 
 
 
 
 
 
 

A. Ajattelen usein työasioita 

 

 
 
pitää täy-

sin paik-

kansa 

 
pitää 

jokseen- 

kin paik- 

kansa 

ei juuri-

kaan pidä 

paikkaan- 

sa 

 
ei pidä 

lainkaan 

paikkaan- 

sa 

kotona tai vapaa-aikana? 1 2 3 4 

B. Tunnen laiminlyöväni koti- 

asioita ansiotyön vuoksi? 1 2 3 4 
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D. Työhyvinvointi 
 

 
 
 

D1. Kuinka monta päivää olet ollut poissa töistä viimeksi kuluneiden 
12 kuukauden aikana oman sairauden takia? 

 
   päivää 

 

 
D2. Seuraavat väittämät koskevat sitä, kuinka koet työsi. Lue jokainen 

väittämä huolella, ja arvioi kuinka usein tunnet tällä tavoin. Jos et ole kos- 

kaan tuntenut väittämän kuvaamalla tavalla, valitse vaihtoehto 7 (en koskaan). 

Jos sinulla on ollut väittämän mukaisia kokemuksia, valitse vaihtoehdoista (1-6) 

se joka parhaiten kuvaa tunteen säännöllisyyttä. 
 

  
 
 
 
 
 

päi- 

vit- 

täin 

muu- 

ta- 

man 

ker- 

ran 

vii- 

kos- 
sa 

 

 
 
 

ker- 

ran 

vii- 

kos- 

sa 

 
muu- 

ta- 

man 

ker- 

ran 

kuus 

sa 

 
 
 
 
 

ker- 

ran 
kuus 

sa 

muu- 

ta- 

man 

ker- 

ran 

vuo- 

des- 
sa 

 
 
 
 
 
 

en 

kos- 

kaan 

A. Tunnen olevani täynnä 

energiaa, kun teen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

työtäni 

B. Tunnen itseni vahvaksi 

       

ja tarmokkaaksi 

työssäni 
1 2 3 4 5 6 7 

C. Olen innostunut työstäni 1 2 3 4 5 6 7 

 

D. Työni inspiroi minua 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

E. Aamulla herättyäni mi-

nusta tuntuu hyvältä 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

lähteä töihin        
F. Tunnen tyydytystä, kun 

olen syventynyt työhöni 
1 2 3 4 5 6 7

 
 

G. Olen ylpeä työstäni 1 2 3 4 5 6 7 

H. Olen täysin uppoutunut 

työhöni 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

I.  Kun työskentelen, työ 

vie minut mukanaan 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
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D3. Kun ajattelet työsi eri osatekijöitä, kuinka tyytyväinen olet seuraaviin 

asioihin: 
 
 

 
 
 

A. Kehittymismahdollisuuksiin 

erittäin 

tyyty- 

väinen 

melko 

tyyty- 

väinen 

 
vaikea 

sanoa 

melko 

tyyty- 

mätön 

erittäin 

tyyty- 

mätön 

työssä? 1 2 3 4 5 

B. Ammattitaitosi arvostami- 

seen? 1 2 3 4 5 

C. Mahdollisuuksiin vaikuttaa 

työyhteisön toimintaan? 1 2 3 4 5 

D Työpaikan sosiaalisiin 

suhteisiin? 1 2 3 4 5 

 
E. Työtehtävien sisältöön? 1 2 3 4 5 

 

 
F. Työstä saatavaan palkkaan? 1 2 3 4 5 

 
 
 
D4. Seuraavaksi esitetään joukko kysymyksiä. Mieti mikä vaihtoehdoista 
luonnehtii omaa työtäsi tässä organisaatiossa? 

 

 
pitää täy-

sin paik-

kansa 

pitää 

jokseen- 

kin paik- 

kansa 

ei juuri- 

kaan pidä 

paikkaan- 

sa 

ei pidä 

lainkaan 

paikkaan- 

sa 

A. Työni sisältää tiukkoja 
aikatauluja? 

B. Joudun usein venyttämään 

työpäivääni, että saan työt 

tehtyä? 

C. En ehdi tehdä töitä niin 

hyvin ja huolellisesti kuin 

haluaisin? 

D. Työtehtäväni ovat liian 

vaikeita? 

E. Joudun suorittamaan työ- 
tehtäviä, joihin tarvitsisin 

enemmän koulutusta? 

 

1 2 3 4 
 
 
1 2 3 4 
 

 
1 2 3 4 
 
 
1 2 3 4 
 
 
1 2 3 4 
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D5. Mieti mikä vaihtoehdoista vastaa parhaiten omaa työtäsi tässä orga- 

nisaatiossa? 
 
 

aina useimmiten joskus 

ei 

koskaan 
 

A. Pääsetkö oppimaan uusia asioita 

työssäsi? 
1
 
 2  3 4 

 

B. Vaatiiko työsi luovuutta? 1 
  

2 
  

3 
 

4 

 

C. Sisältyykö työhösi toistuvia tehtäviä? 1 
  

2 
  

3 
 

4 

 

D. Voitko soveltaa työssä omia ideoitasi? 1 
  

2 
  

3 
 

4 

E. Voitko vaikuttaa siihen, mitä 

työtehtäviisi kuuluu? 
1
 
  

2 
  

3 
 

4 

 

F. Voitko vaikuttaa työmenetelmiin? 1 
  

2 
  

3 
 

4 

 

G. Voitko vaikuttaa työaikoihin? 1 
  

2 
  

3 
 

4 

 

 
D6. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia osioita suhteessa työhösi: 

  
erit- 

  jos- 

sain 

 
ei 

ei 

lain- 

 täin 

tärkeä 

melko 

tärkeä 
 mää- 

rin 

kovin 

tärkeä 

kaan 

tärkeä 

A. Mahdollisuus kehittää itseään 1 2  3 4 5 

 

B. Hyvä palkka ja aineelliset etuudet 
 

1 
 

2 
  

3 
 

4 
 

5 

C. Rauhallinen ja säännönmukainen 

työ 

 

1 
 

2 
  

3 
 

4 
 

5 

D. Tuntea saavansa aikaan jotakin 

arvokasta 

 

1 
 

2 
  

3 
 

4 
 

5 

 

E. Työn varmuus ja säännölliset tulot 
 

1 
 

2 
  

3 
 

4 
 

5 

F. Turvallinen ja terveellinen 

ulkoinen työympäristö 

 

1 
 

2 
  

3 
 

4 
 

5 

G. Mahdollisuus käyttää luovuutta ja 

mielikuvitusta työssä 

 

1 
 

2 
  

3 
 

4 
 

5 

L. Työ on yhteiskunnallisesti 

hyödyllistä 

 

1 
 

2 
  

3 
 

4 
 

5 

M. Työssä on mahdollista auttaa 

ja huolehtia muista ihmisistä 

 

1 
 

2 
  

3 
 

4 
 

5 
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Olisin hyvin onnellinen, jos 

voisin työskennellä tässä organi- 
saatiossa eläkkeelle asti 

En tunne erityistä kiintymystä 

tätä organisaatiota kohtaan Kuu-

luminen tähän organisaatioon 

merkitsee minulle henkilökohtai- 

sesti paljon 

Arvoni ovat hyvin samanlaisia 
organisaation arvojen kanssa 

 

 
täysin 

sa- 

maa 

mieltä 

jok- 

seen- 

kin 

sa- 

maa 
mieltä 

ei 

sa- 

maa 

eikä 

eri 
mieltä 

 

 
jok- 

seen- 

kin eri 

mieltä 

 

 
 
 

täysin 

eri 

mieltä 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Työskentelisin mieluummin 
jossain toisessa työpaikassa kuin 
nykyisessä 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

ponnistelevani paitsi itseni myös 

organisaation hyväksi 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

D7. Mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa parhaiten mielipidettäsi työs- 

tä? 
 

1.  palkka on ehdottomasti tärkein 

2.  palkka on jossain määrin tärkeämpi kuin työn sisältö 

3.  työn sisältö on jossain määrin tärkeämpi kuin palkka 

4.  työn sisältö on ehdottomasti tärkein 
 

 
D8. Mieti oletko täysin samaa mieltä vai täysin eri mieltä seuraavien väit- 

tämien kanssa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 
 

 
 

B. 
 

C. 
 

 
 

D. 
 

E. 
 

 
F. Kun teen työtä, haluan tuntea 

 
 
 
 
 

D9. Jos voisit vaihtaa toiseen työpaikkaan samalla palkalla, niin vaih- 

taisitko: 
 

1.  samalle ammattialalle 

2.  eri ammattialalle 

3.  et lainkaan vaihtaisi? 
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E. Työn organisointi ja työyhteisön toiminta 
 

 
 
 

E1. Seuraavaksi esitetään joitakin omaa työpaikkaasi koskevia väittämiä. 

Mieti oletko täysin samaa mieltä vai täysin eri mieltä väittämien kanssa. 
 
 

 
 

täysin 

samaa 

mieltä 

jok- 

seen- 

kin 

samaa 

mieltä 

 
ei sa-

maa 

eikä eri 

mieltä 

 
jok- 

seen- 

kin eri 

mieltä 

 

 
 
täysin 

eri 

mieltä 

A. Työpaikallamme työt on 

organisoitu hyvin 

B. Työpaikallamme on liian vä-
hän työntekijöitä työtehtä- 

viin nähden 

C. Työpaikallamme vallitsee 
avoin ilmapiiri ja yhteishenki 

D. Työpaikkamme ilmapiiri on 

kannustava 

E. Työpaikallamme esiintyy 

juoruilua ja kateutta 

F. Työpaikallamme keskustel- 

laan riittävästi työn järjes- 

tämisestä tai ongelmista 

G. Työpaikallamme välitetään 

tietoja avoimesti 

 

1 2 3 4 5 
 
 
1 2 3 4 5 
 
 
1 2 3 4 5 
 

 
1 2 3 4 5 
 

 
1 2 3 4 5 
 
 
1 2 3 4 5 
 
 
1 2 3 4 5 

 

 
E2. Onko sinulla nykyisessä työpaikassasi hyvät, jonkinlaiset vai heikot 
mahdollisuudet saada ammattitaitoa edistävää koulutusta? 

 
1.  hyvät 

2.  jonkinlaiset 

3.  heikot 
 

 
E3. Onko sinulla nykyisessä työpaikassasi hyvät, jonkinlaiset vai heikot 

etenemismahdollisuudet? 
 

1.  hyvät 

2.  jonkinlaiset 

3.  heikot 
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E4. Seuraavat kysymykset liittyvät työtovereilta saatavaan sosiaaliseen 

tukeen. Mieti mikä annetuista vaihtoehdoista luonnehtii parhaiten omaa 

työtäsi tässä organisaatiossa. 
 
 

 
 

aina 

 
useim- 
miten joskus 

ei 

kos- 

kaan 

A. Saatko tukea ja rohkaisua työtovereil- 

tasi, kun työ tuntuu hankalalta? 

B. Kuuntelevatko työtoverisi tarvittaessa, 
jos kerrot työhön liittyvistä ongelmistasi? 

 

1 2 3 4 
 

 
1 2 3 4 

 

 
E5. Seuraavat väittämät liittyvät omaan toimintaasi työyhteisössä. Arvioi 

kuinka usein toimit väittämän mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 

A. Olen valmis käyttämään 

hyvin 

usein 

tai 
aina 

 

 
 
melko 

usein joskus harvoin 

erittäin 

harvoin 

tai ei 
koskaan 

aikaani auttaakseni muita, 

jos heillä on työhön liittyviä 

ongelmia 
B. Olen kohtelias ja otan 

huomioon työtoverini myös 

kaikkein rasittavimmissa 

tilanteissa 

C. Autan muita heidän 

tehtävissään 
D. Osallistun tilaisuuksiin, jotka 

eivät ole pakollisia mutta 

hyödyttävät organisaatiota 

E. Pysyttelen ajan tasalla lu-

kemalla organisaation tie-

dotteita, muistioita jne. 

F. Esitän ideoita, jotka kehittä- 

vät organisaation toimintaa 

 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
1 2 3 4 5 
 

 
 
1 2 3 4 5 
 
 
1 2 3 4 5 
 

 
1 2 3 4 5 
 
 
1 2 3 4 5 

 

 
E6. Kuka tai mikä seuraavista tahoista toimii lähimpänä esimiehenäsi: 

 
1.  koko yhdistyksen tai säätiön hallitus 

2.  yksi hallituksen jäsenistä on nimetty esimiehen tehtävään 

3.  toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja 

4.  ”tiimin vetäjä” tai projektinjohtaja 

5.  en tiedä kuka on esimieheni 

6.  joku muu,    
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E7. Seuraavat väittämät koskevat lähiesimiestäsi. Vastaa kunkin kohdal- 

la, oletko väittämän kanssa samaa vai eri mieltä. 
 
 
 
 
 
 
 

A. Esimieheni tukee ja rohkaisee 

 

 
 
täysin 

samaa 

mieltä 

jok- 

seen- 

kin 

samaa 

mieltä 

ei sa-

maa 

eikä 
eri 

mieltä 

 
jok- 

seen- 

kin eri 

mieltä 

 

 
 
täysin 

eri 

mieltä 

minua 1 2 3 4 5 

B. Esimieheni antaa kiitosta hyvistä 

työsuorituksista 1 2 3 4 5 

D. Esimieheni keskustelee runsaas- 

ti kanssamme 1 2 3 4 5 

E. Esimieheni kertoo avoimesti kai- 

kista työpaikan asioista 1 2 3 4 5 

I.  Esimieheni kannustaa työnteki- 

jöitään opiskelemaan ja kehitty- 

mään työssään 
K. Esimieheni antaa riittävästi 

palautetta siitä, miten olen 

onnistunut työssäni 

L. Esimieheni jakaa järkevällä 

1 2 3 4 5 
 

 
1 2 3 4 5 

tavalla vastuuta työntekijöilleen 1 2 3 4 5 
 

 
 

E8. Seuraavat väittämät kuvaavat organisaation luottamusmiesjohdon ja 
työntekijöiden välistä suhdetta: 

 
 
 
 
 
 
 
A. Organisaation luottamusmies- 

johto ei ole aidosti kiinnostunut 

työntekijöiden mielipiteistä ja 

 jok- 

seen- 

ei 

samaa 

 
jok- 

 

täysin 

samaa 

mieltä 

kin 

samaa 

mieltä 

eikä 

eri 

mieltä 

seen- 

kin eri 

mieltä 

täysin 

eri 

mieltä 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

näkemyksistä 
B. Organisaation luottamusmies- 

johto välittää työntekijöiden 

hyvinvoinnista 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

C. Organisaation luottamusmies- 
johto tarkastelee työpaikan 

asioita täysin eri näkökulmasta 

kuin palkattu henkilöstö 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

D. Omani ja organisaation luotta-

musmiesjohdon edut ovat pit-

kälti yhteneviä 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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E9. Kuinka paljon työyksikössäsi esiintyy: 
 
 

paljon 
melko 
paljon 

jonkin 
verran 

ei 
lainkaan 

 

A. Esimiesten ja alaisten välisiä ristiriitoja? 1 2 3 4 
 

B. Organisaation luottamusmiesjohdon ja 

työntekijöiden välisiä ristiriitoja? 
1 2 3 4

 
 

C. Työntekijöiden välisiä ristiriitoja? 1 2 3 4 

 
D. Vastuuta koskevia ristiriitoja? 1 2 3 4 

 
E. Arvovaltaristiriitoja? 1 2 3 4 

 

 
 
 
 
 

F. Työssä tapahtuneet muutokset 
 

 
 
 

F1. Onko työpaikkasi taloudellinen tilanne mielestäsi tällä hetkellä: 
 

1.  täysin vakaa ja turvattu 

2.  jokseenkin vakaa ja turvattu 

3.  hieman epävarma 

4.  hyvin epävarma 
 

 
F2. Onko työpaikkasi taloudellinen tilanne viimeksi kuluneiden kolmen 

vuoden aikana: 
 

1.  parantunut 

2.  pysynyt ennallaan 

3.  heikentynyt 
 

 
F3. Onko palkkatyöntekijöiden määrä viimeksi kuluneiden kolmen vuoden 

aikana toimipaikassasi: 

 
1.  lisääntynyt selvästi 

2.  lisääntynyt jonkin verran 

3.  pysynyt ennallaan 

4.  vähentynyt jonkin verran 

5.  vähentynyt selvästi 
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F4. Pitävätkö seuraavat väittämät paikkansa OMASSA työssäsi (viime 

vuosina)? Ympyröi ”ei sovi” vaihtoehto, mikäli väittämä ei sovi työhösi. Esimer- 

kiksi jos työnantajaorganisaatiollasi ei ole palvelujen käyttäjiä. 
 

pitää 

paikkan- 

sa 

ei pidä 

paik- 

kaansa 

 
ei sovi 

 

A. Työtehtävät ovat lisääntyneet 1 2 3 
 

 

B. Työtehtävien alue on laajentunut 1 2 3 
 

 
C. Työtehtävät ovat vaikeutuneet 1 2 3 

 

 
D. Tulosseuranta on tehostunut 1 2 3 

 
E. Uuden tiedon omaksumisvaatimukset 

ovat kasvaneet 
1 2 3

 

F. Kilpailu asiakkaista ja töistä lisää 

työpaineita 
1 2 3

 

G. Palvelujen käyttäjien (jäsenet, asiakkaat 

jne.) kriittisyys työyhteisömme tuottamia 

palveluja kohtaan on lisääntynyt 

H. Sitoutuneiden vapaaehtoistyöntekijöiden 

1 2 3 

rekrytointi on vaikeutunut 
1 2 3

 

I. Toimintaan on entistä vaikeampi löytää 

vastuullisia luottamusmieshenkilöitä 
1 2 3

 
 

 
 

F5. Saatko yleensä tietoa työtä koskevista muutoksista: 
 

1.  jo suunnitteluvaiheessa 

2.  vähän ennen muutosta 

3.  vasta muutoksen yhteydessä tai sen jälkeen 

4.  työssäni ei ole ollut muutoksia 
 

 
F6. Liittyykö työhösi seuraavia epävarmuustekijöitä: 

 

 
 

 
kyllä 

 

 
ei 

 

A. Lomautuksen uhka? 
 

1 
 

2 

 

B. Irtisanomisen uhka? 
 

1 
 

2 

 

C. Työttömyyden uhka? 
 

1 
 

2 

 

D. Ennakoimattomat muutokset? 
 

1 
 

2 

 

E. Työmäärän lisääntyminen yli sietokyvyn? 
 

1 
 

2 
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H. Vastaajan taustatiedot 
 

 
 
 

H1. Sukupuoli: 
 

1.  mies 

2.  nainen 
 

 
H2. Syntymävuosi 

 

 
 
 
 

H3. Ammatillinen koulutus: (tällä hetkellä) 
 

1. ei ammatillista koulutusta 

2. ammattikoulutus 

3. opistotason tutkinto 

4. ammattikorkeakoulututkinto 

5. yliopisto- tai korkeakoulututkinto 

6. tutkijakoulutus (lisensiaatti- tai tohtorintutkinto) 
 

 
H4. Siviilisääty: 

 
1.  naimisissa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 
2.  asumuserossa 

3. eronnut → siirry kysymykseen H6 

4. leski → siirry kysymykseen H6 

5. naimaton → siirry kysymykseen H6 

 

 

H5. Onko puolisosi tällä hetkellä: 
 

1.  pysyvässä työsuhteessa 

2.  määräaikaisessa työsuhteessa 

3.  yrittäjä 

4.  opiskelija 

5.  ei työssä 
 

 
H6: Onko sinulla kotona asuvia lapsia? (Tarkoittaa myös yli 18-vuotiaita ko- 

tona asuvia lapsia). 

 
1.  kyllä,    lasta 

2.  ei 
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Kommentit: Tähän voit kirjoittaa mitä tahansa palautetta tai kommentteja 

tut- kimuksen tekijöille. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiitos vastauksistasi kyselylomakkeen kysymyksiin! 

 
 


