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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten ICT eli informaatio- ja 

viestintäteknologia alan organisaatioissa opitaan ja mihin työntekijät ovat sitou-

tuneet. Samalla tutkimuksessa kartoitetaan niitä organisaation tekijöitä, jotka 

voivat tukea tai estää työntekijöiden oppimista ja sitoutumista. ICT-alan nopean 

kehittymisen takia oppimisen tutkiminen on tärkeää kyseisessä kontekstissa, 

samoin kuin osaamisen säilyttämiseen eli työntekijöiden sitoutumiseen liitty-

vien tekijöiden tutkiminen. Ilmiötä tarkastellaan tässä tutkimuksessa ICT-alalla 

työuransa alussa olevien työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimusaineisto koos-

tuu 11 Hermo-hankkeen yhteydessä kerätyistä haastattelusta. Aineisto analy-

soitiin laadullisin sisällönanalyysin keinoin teemoittelemalla.  

Löydösten mukaan oppiminen on ICT-alan organisaatiossa jatkuvaa ja 

työn ohessa tapahtuvaa. Informaalin oppimisen lisäksi organisaatioissa on ha-

vaittavissa non-formaalia ja formaalia oppimista. Ensisijainen sitoutumisen 

kohde uransa alussa oleville tulosten perusteella on oma ura ja osaamisen kehit-

täminen. Organisaatioon sitoutuminen on laskelmoivaa, eli organisaatioon si-

toudutaan niin kauan, kun se tukee omaa kehittymistä eikä organisaatiosta läh-

teminen ole kannattavaa.  

Löydösten perusteella uransa alussa olevat ICT-alan työntekijät omaavat 

vahvan oppimisorientaation ja työn jatkuvan oppimisen vaatimus on työnteki-

jöille kuin itsestäänselvyys. Organisaatioiden odotetaan tukevan työntekijöiden 

oppimista, ja tärkeää on etenkin esimiehiltä saatu palaute tehdystä työstä. Op-

piminen onkin merkittävä tekijä vahvan oppimisorientaation omaavien työnte-

kijöiden organisaatioon sitoutumisessa.  
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1 JOHDANTO 

Työelämän nopeat muutokset ovat lisänneet tutkijoiden kiinnostusta työelä-

mässä tapahtuvaa oppimista kohtaan (Tynjälä 2009, 11). Voidaankin puhua op-

pimisyhteiskunnista tai tietoyhteiskunnista. Tiedon ja oppimisen keskeinen 

asema tarkoittaa tietointensiivisissä organisaatioissa työskenteleville vaatimusta 

uuden tiedon omaksumiseen, hyödyntämiseen ja tuottamiseen (Pyöriä 2005).  

Ainoastaan formaaleihin koulutuksiin nojautuva oppiminen ei riitä var-

mistamaan työntekijöiden riittävää osaamista, vaan oppimisen tulisi olla mah-

dollista myös työn ohessa (Gijbels, Raemdock, Vervecken & Herck 2011). Jatku-

va oppimisen vaatimus koskettaakin niin yksittäisiä työntekijöitä kuin kokonai-

sia organisaatioita, jotka pyrkivät vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin 

osaamisellaan (Tynjälä 2009, 11).  

Cappellin (1999) mukaan työelämän muutokset muuttavat myös työnteki-

jän ja työnantajan suhdetta; organisaatioiden on vaikea sitoutua työntekijöihin-

sä pitkällä aikavälillä, koska organisaatioiden on vaikea ennustaa tulevia osaa-

misen tarpeitaan. Toisaalta tietointensiivisissä organisaatioissa pätevien työnte-

kijöiden pitäminen organisaatioissa olisi kuitenkin tärkeää osaamisen ja toi-

minnan ylläpitämiseksi (Alvesson 2002).  

ICT-alalla voidaan puhua jopa työvoimapulasta, jolloin työntekijällä on 

valtaa valita työnantajaorganisaatio. Osaavia työntekijöitä saatetaan tarvita 

enemmän kuin heitä olisi tarjolla. Alvessonin (2002) mukaan työntekijä saattaa 

olla altis houkutuksille eli vaihtamaan organisaatiota työvoiman kysynnän 

vuoksi. Tämän seurauksena implisiittinen eli hiljainen tieto voi valua organisaa-

tiosta pois samoin kuin työntekijän muodostamat verkostot ja asiakassuhteet. 

Tietointensiivisen organisaation johtamisessa olennaista onkin estää halutun ja 

korvaamattoman osaamisen poistuminen organisaatiosta. (Alvesson 2002.)  

Sitoutumista organisaatioon voidaan vahvistaa erilaisin henkilöstöhallin-

nan keinoin. Yhtenä merkittävänä sitoutumisen vahvistajana on monissa tutki-

muksissa todettu olevan oppiminen ja sen tukeminen organisaatioissa. Tutki-

musten mukaan oppimista tukeva työympäristö edistää sitoutumista (ks. Joo 
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2010, Rana 2015). Vaikka sitoutumista ja oppimista on tutkittu kansainvälisesti, 

suomalainen tutkimus on keskittynyt tutkimaan sitoutumisen teemaa tietoin-

tensiivisillä aloilla lähinnä psykologisen sopimuksen näkökulmasta sekä tutki-

malla organisaatioon sitoutumista ja tiedonjakamista (ks. Saari 2014; Joensuu 

2014; Otonkorpi-Lehtoranta, Leinonen & Heiskanen 2017).  

 Tämän tutkimuksen kontekstina on ICT-alan organisaatiot, jotka voidaan 

luokitella tietointensiivisiksi organisaatioiksi. Tutkimuksessa tarkastellaankin, 

millaista oppimista kyseisissä organisaatiossa tapahtuu ja mihin haastatellut 

työntekijät ovat sitoutuneet. Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat ovat 

ICT-alalla työuransa alussa ja työkokemusta alalta on vasta muutaman vuoden 

ajalta. Sitoutumisen tutkiminen nuorten tai vasta organisaatioon tulleiden työn-

tekijöiden keskuudessa on tärkeää, sillä kuten Jokivuori (2002, 102) toteaa, iän ja 

työkokemuksen myötä sitoutumisen organisaatioon voimistuvan. Nuorten ja 

työuransa alussa olevien työntekijöiden sitoutuminen organisaatioon voikin 

olla heikompaa kuin vanhempien työntekijöiden. (Jokivuori 2002, 102.) Tässä 

tutkimuksessa kiinnitetään myös huomiota siihen, miten organisaatiot voisivat 

toiminnallaan tukea työntekijöidensä oppimista ja sitoutumista.  
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2 OPPIMINEN 

Oppiminen on hyvin laaja ja moniulotteinen käsite. Oppimisella voidaan viitata 

muun muassa oppimisen tuloksiin, oppimiseen liittyviin prosesseihin tai vuo-

rovaikutukseen. (Illeris 2007, 2–3.) Oppimiselle on muodostunut teorioita ja teo-

reettisia painotuksia aikojen saatossa, jotka painottavat eri tavoin oppimiseen 

liittyviä tekijöitä. Järvisen, Koiviston ja Poikelan (2000, 81) mukaan oppimisen 

teoriat voidaan jakaa neljään eri teoriasuuntaukseen: behaviorismiin, kogniti-

vismiin, eksperientialismiin ja humanismiin. Eri teoriasuuntaukset ovat aikansa 

tuotteita, mutta teorioilla voidaan edelleen pyrkiä selittämään oppimisen kon-

tekstuaalisuutta. Oppimisteorioiden kehittymisen myötä niille on saattanut 

muodostua moderneja versioita, joiden lähtökohtana on alkuperäinen oppimi-

sen teoria. (Järvinen ym. 200, 82.)  

 Behavioristinen oppimissuuntaus perustuu refleksioon eli käyttäytymisen 

säätelyyn ehdollistamalla, joka tapahtuu ärsykkeen ja reaktion toistumisena 

(Järvinen ym. 2000, 83). Behavioristien mukaan, mikäli reaktiota vahvistetaan 

palkitsemalla, käytös todennäköisesti tulee jatkumaan. Ihmisten käytös on siis 

ympäristön ärsykkeiden säätelemää. (Merriam & Bierema 2013.) Järvisen ym. 

(2000, 84) mukaan moderneja behavioristisen oppimisen muotoja ovat malliop-

pinen sekä esimerkiksi ehdollistamisen hyödyntäminen mainonnassa. Toisin 

kuin behavioristinen suuntaus, kognitiivinen oppimisteoria korostaa yksilöä ja 

oppimisessa hänen aikaisempia tietojansa ja skeemoja, eli oppiminen perustuu 

kognitioille. (Järvinen ym. 2000, 84 –86.) 

Järvisen ym. (2000, 88) mukaan moderni muoto kognitiivisesta oppimis-

teoriasta on konstruktiivinen oppimisteoria. Konstruktivismi korostaa yksilön 

lisäksi myös sosiaalista vuorovaikutusta ja niissä muodostuneita merkityksiä. 

(Järvinen ym. 2000, 88.) Tynjälä (1999, 162) toteaa, että konstruktivismi on tieto-

teoreettinen näkemys eikä ainoastaan oppimisteoria. Konstruktivismin mukaan 

tieto on yksilön tai yhteisön muodostamaa, oppimisen suhteen konstruktivismi 

korostaakin yksilön aktiivista roolia ja sosiaalista vuorovaikutusta. Oppiminen 

on muutosta yksilön käsityksissä, eikä annetun tiedon toistamista. Konstrukti-
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vismin mukaan omien uskomusten ja käsitysten tiedostaminen reflektion avulla 

on oppimisen lähtökohta. (Tynjälä 1999,162–163.) 

Järvisen ym. (2000, 89) mukaan eksperientialisminen oppimisen teoria 

näkee oppimisen kokemuksen tuottamisena. Myös tässä oppimisen teoriassa 

reflektiolla on keskeinen asema. Kokemuksellisessa oppimisessa olennaista on 

ulkoisen toiminnan ja sisäisen toiminnan eli reflektion suhde. Nykyisessä 

koulujärjestelmässä hyödynnetty ongelmaperustainen oppiminen on 

eksperientalismin ja kokemuksellisen oppimisen muoto. Myös työelämässä 

tapahtuvassa oppimisessa eksperientalismilla on vahva rooli, kun tähdätään 

toiminnan muutokseen.  Humanistinen oppimisteoria täydentää edellä mainit-

tuja oppimisteorioita sosiaalisen oppimisen piirteiden avulla. Humanistinen 

oppimisteoria näkee oppimisen vuorovaikutuksena ja teorian taustalla ovat 

muun muassa Maslowin tarvehierarkiateoria sekä Knowlesin andragogiikan 

teoria. Oppimisteorian ydinajatuksena on osallistujien välinen dialogi ja vuoro-

vaikutus. (Järvinen ym. 2000, 89–92.) Oppimisen määrittely voi olla vaikeaa lu-

kuisten erilaisten teorioiden ja painotusten takia. Knowlesin, Holtonin ja Swan-

sonin (2011) mukaan olennaista oppimisessa on muutos. Osa teorioista näkee 

oppimisen käyttäytymisen muutoksen prosessina. Oppiminen voidaan myös 

nähdä kasvuna, potentiaalin saavuttamisena tai erilaisten kompetenssien muo-

dostumisena. (Knowles ym. 2011.) 

Aikuisen oppimista käsittelevän teorian, andragogiikan käsitteen teki tu-

tuksi Malcolm Knowles, joka 1970-lvulla kiinnitti huomioita lasten ja aikuisten 

oppimisen eroihin (Knowles ym. 2011). Knowlesin (1980, 44–45) teorian ydin-

ajatuksena on se, että aikuisen oppijan erityispiirteitä ovat kyky itseohjautuvuu-

teen, aiempien kokemusten merkitys oppimiskokemuksissa, valmius oppia ja 

erilaiset oppimisorientaatiot. Andragogiikan yhtenä painotuksena on aikuisten 

omat oppimisen tarpeet ja näiden tunnistaminen. Oppimistarpeiden tunnista-

minen etenee kolmen vaiheen mukaan: ensin tarkastellaan niitä taitoja, joita 

halutaan edistää, minkä jälkeen arvioidaan nykyinen osaamistaso ja viimeisen 

vaiheen aikana tarkastellaan nykyisen ja halutun osaamisen tason välistä eroa. 

Tämän prosessin avulla yksilö voi tutkiskella omia kehittymisen mahdollisuuk-
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sia. (Knowles 1980, 225–232.) Myöskään Knowlesin teoria ei ole selvinnyt ilman 

kritiikkiä, esille on tuotu esimerkiksi myös aikuisten oppijoiden tarve ohjauk-

seen (Järvinen ym. 2000, 92.) Merriamin ja Biereman (2013) mukaan aikuisen 

oppijan roolit, elämänvaihe ja kokemus ovat keskeisiä tekijöitä verrattaessa lap-

sen ja aikuisen oppimista. Aikuisten oppimismotivaatiot liittyvät näihin tekijöi-

hin, ja syy oppimiselle voikin usein olla halu parantaa omaa elämäntilannetta. 

(Merriam & Bierema 2013.)  

Tynjälän (2009) mukaan oppiminen on perinteisesti yhdistetty formaalei-

hin oppimisen konteksteihin.  Oppiminen voidaan jakaa formaaliin, non-

formaaliin ja informaaliin oppimiseen, sen mukaan miten ja milloin oppiminen 

tapahtuu. Aina jaottelu ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen, vaan oppimisti-

lanteissa saattaa olla päällekkäisyyksiä (Merriam & Bierema 2013). Formaali 

oppiminen tapahtuu tarkoituksenmukaisten rakenteiden kuten koulutusten 

avulla (Moilanen 2001, 145). Oppiminen myös tapahtuu opettajan tai muun pä-

tevän henkilön opastuksella ja opetus on etukäteen suunniteltu ja organisoitu 

(Eraut 2010). Merriamin ja Biereman (2013) mukaan non-formaali oppiminen on 

niin ikään tarkoituksellinen ja järjestetty oppimistilanne, mutta oppimisen 

tavoite ei ole koulutuksellinen eli koulutuksella ei tavoitella esimerkiksi 

tutkintoa. Non-formaaliin oppimistilanteeseen usein kuuluu 

opetussuunnitelma sekä oppimisen ohjaaja, kuten formaaliin oppimisen 

kontekstiin. Opetussuunnitelma on kuitenkin joustava ja oppimistilanteet ovat 

usein vapaa-ehtoisia ja lyhytkestoisia. Tämän vuoksi non-formaaleiden 

oppimistilanteiden tunnistaminen voi olla vaikeaa. (Merriam & Bierema 2013.) 

Erautin (2010) mukaan informaali oppiminen on usein huomaamatonta, 

eikä oppimisen tulokset ole aina tiedostettavissa samoin kuin formaalin oppi-

misen tulokset. Informaali oppiminen tapahtuu usein formaaleiden rakenteiden 

ulkopuolella esimerkiksi itse työn tekemisen ohessa. Informaalin oppimisen 

tuntomerkkejä ovat implisiittinen ja tahaton oppiminen ilman opettajan läsnä-

oloa. (Eraut 2010.) Merriamin ja Biereman (2013) mukaan informaalissa oppimi-

sessa muodostuu hiljaista tietoa, joka voi vaikuttaa toimintaamme ilman, että 

sitä toiminnan hetkellä tiedostamme. Työorganisaatioissa informaalia oppimis-
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ta tapahtuu esimerkiksi työkavereiden kanssa jutellessa. Informaali oppiminen 

jää kuitenkin helposti huomiotta, sillä miellämme oppimisen formaaleiden op-

pimislaitosten konteksteissa tapahtuvaksi (Merriam & Bierema 2013). Olennais-

ta informaalissa oppimisessa onkin kokemusten reflektointi (Vaherva 1999, 97). 

Juuri reflektio auttaa opitun siirtämisessä käytäntöön (Illeris 2007, 66). Tiedos-

tamattoman ja informaaleissa tilanteissa saavutetun opin reflektointi voi kui-

tenkin olla vaikeampaa kuin esimerkiksi kouluissa opitun tiedon reflektointi.  

Oppimiseen voivat vaikuttaa myös yksilöiden rajoitteet esimerkiksi tie-

donkäsittelyn suhteen sekä mahdolliset ennakkoluulot ja asenteet oppimista 

kohtaan (Argyris 1993, 8).   Oppimiskäsitykset voivat erota muun muassa iän 

mukaan. Esimerkiksi työorganisaatioissa vanhemmat työntekijät usein käsittä-

vät oppimisen formaaleina koulutuksina, kun nuoremmille työntekijöille olen-

naista oppimisessa on kokemusten kautta oppiminen ja havaintojen tekeminen. 

(Pillay, Boulton-Lewis, Wilss & Rhodes 2003.) Myös oppimisen merkitys voi 

vaihdella yksilöllisesti. D`maton ja Herzfeldtin (2008) mukaan työpaikoilla nuo-

remmilla työntekijöillä on työssään vahvempi oppimisorientaatio kuin van-

hemmilla työntekijöillä. Nuoremmat ikäpolvet ovat omaksuneet jatkuvan op-

pimisen osaksi työuraansa ja tämä selittänee sen, että mitä nuorempi sukupolvi 

oli kyseessä, sitä vahvempi oppimisorientaatio tutkimuksessa ilmeni (D`Amato 

& Herzfeldt 2008). Oppijoiden yksilöllisyyden vuoksi oppimisen keinoja on 

monia, oppijat saattavat oppia itsenäisesti tai tarvita apua oppimisensa tueksi. 

Itseohjautuva ja omatoiminen oppija pystyy hyödyntämään erilaista materiaalia 

oppimisensa tukena. (Moilanen 2001, 99–101;141.)  

Oppimisen tapa on muuttunut ajan kuluessa; oppimisesta on tullut jatku-

vaa ja oppiminen myös tapahtuu nopeammin. Uutta tietoa muodostuu eri ka-

navilla jatkuvasti ja ihmisillä on tarve omaksua tämä tieto mahdollisimman no-

peasti esimerkiksi ylläpitääkseen ammatillista osaamistaan. (Grebow & Gill 

2018, 59.) Oppimisen vaatimukset ovatkin levinneet organisaatioihin, joiden on 

muutosten aikana taattava itselleen osaava työvoima (Tynjälä 2008). Kiinnostus 

työssä tapahtuvaan oppimiseen onkin laajentunut 1990-luvulta lähtien työelä-

män muutosten takia. Enää jatkuvan oppimisen vaatimukset eivät kosketa vain 
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yksilöitä vaan myös organisaatioita. (Tynjälä 2009.) Nykyään puhutaankin pal-

jon oppivista organisaatiosta, jotka pyrkivät vastaamaan lisääntyvän tiedon ja 

täten jatkuvan oppimisen haasteisiin (Launis & Engeström 1999, 67). Tässä tut-

kimuksessa tarkastellaan oppimista organisaatioissa, tarkemmin tietointensiivi-

sissä organisaatoissa.  

2.1 Organisaatiossa oppiminen  

Oppivasta organisaatiosta on olemassa monia eri teorioita ja organisaation op-

pimista voidaan tarkastella eri näkökulmista kuten yksilön tai organisaation 

näkökulmista (Moilanen, 2001, 67). Moilanen (2001, 69) määrittelee oppivan 

organisaation ”tietoisesti johdetuksi kokonaisuudeksi, jonka keskeiset organi-

saatio- ja yksilötason tekijät liittyvät yhteiseen suuntaan, esteiden tunnistami-

seen, keinojen soveltamiseen ja arviointiin”. Oppivalla organisaatiolla tulee olla 

yhteinen visio siitä, mitä oppimisella halutaan saavuttaa.  

Moilanen (2001, 74) korostaa määrittelyssään oppimisen mahdollistavien 

eli organisaation puitteiden sekä yksilöiden eli oppijoiden roolia, oppiva orga-

nisaatio tarvitsee näitä molempia onnistuakseen. Argyris (1993, 8) toteaa, että 

vaikka oppiminen tapahtuu yksilöiden toiminnan kautta, organisaatio voi kui-

tenkin tukea oppimista luomalla ne raamit, joiden mukaan ongelmat ja ratkai-

sut organisaatioissa muodostuvat. Myös Järvisen ym. (2000, 111) mukaan tieto 

suuntautuu työntekijästä organisaatioon, etenkin kun kyse on uuden tiedon 

oppimisesta. Yksilön osaamisen kehittyminen näkyy näin myös ryhmätason 

toiminnassa ja täten koko organisaation osaaminen kehittyy (Tuomi & Sumkin 

2012, 31).  

Tynjälän (2008) mukaan työorganisaatioissa oppimista voi tapahtua:” työ-

tä tekemällä, yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kollegoiden kanssa, asiakkai-

den kanssa työskentelyssä, uusien ja haastavien tehtävien yhteydessä, reflek-

toimalla ja arvioimalla työtään, formaalin koulutuksen myötä ja ylimääräisten 

työtehtävien yhteydessä. ” Organisaatiossa oppiminen voi siis olla yksilöllinen 

tai yhteisöllinen prosessi (Järvinen ym. 2000, 94). Työn lomassa tapahtuva op-
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piminen voi kuitenkin olla vaikeasti eriteltävissä sen informaalin luonteen 

vuoksi (Tynjälä 2008). Tuomen ja Sumkinin (2012, 30) mukaan organisaation 

koolla voi olla vaikutusta siihen, miten oppiminen järjestetään. Suurissa organi-

saatioissa on usein enemmän mahdollisuuksia formaaleihin koulutuksiin kuin 

pienemmissä organisaatioissa. Osaamisen kehittäminen pienemmissä organi-

saatioissa tapahtuukin suurimmaksi osaksi työtehtävien yhteydessä, jolloin op-

piminen on pitkälti yksilön omalla vastuulla ja oppimista voi ohjata hänen omat 

kiinnostuksenkohteensa. (Tuomi & Sumkin 2012, 30.) Oli organisaation koko 

mikä tahansa, Tynjälä (2008) toteaa, että suurin osa työpaikoilla tapahtuvasta 

oppimisesta on informaalia.  

Tynjälän (2008) mukaan organisaatoissa olisi kuitenkin hyvä tarjota myös 

formaalia koulutusta, jotta varmistetaan tarvittavien tietojen ja taitojen oikean-

lainen hallinta. Formaalin koulutuksen avulla voidaan myös jakaa tietoja orga-

nisaation sisällä ja muuttaa tiedostomaton tieto tietoiseksi. (Tynjälä 2008.) Jotta 

koulutuksilla vastataan työssä ilmenneisiin tarpeisiin, voidaan tehdä koulutus-

tarveanalyysi, jonka avulla voidaan pyrkiä vaikuttavaan koulutukseen (Vaher-

va 1999, 91). Schürmannin ja Beausaertin (2016) mukaan formaali työpaikalla 

tapahtuva koulutus saattaa tukea myös työssä tapahtuvaa informaalia oppimis-

ta. Yksilön oma kiinnostus kehittää omaa osaamistaan voi saada työntekijän 

sitoutumaan myös informaaliin oppimiseen. (Schürmann & Beausaert 2016.) 

Formaaleilla koulutuksilla voidaan myös tukea työntekijöiden organisaatioon 

sitoutumista (Meyer & Allen 1997, 68).  

Tynjälän (2008) mukaan työssä tapahtuvan oppimisen tuloksena muodos-

tuu muun muassa uusia innovaatioita tai työn tekemisen tapoja. Pyöriä (2005) 

toteaa, että organisaation menestymisen määrittää pitkälti se, miten organisaa-

tio onnistuu tuottamaan uusia innovaatioita ja luovia ratkaisuja. Työssä tapah-

tuvan oppimisen päämääränä onkin hyödyntää oppimisen tuloksia käytännön 

työssä (Tynjälä 2008). Vahervan (1999, 92) mukaan organisaation johdon tulisi 

tukea oppimisympäristöä ja mahdollistaa uusien opittujen menetelmien käyttö 

työssä. Oleellista onkin se, miten koulutuksissa opittu voidaan siirtää työpaikan 
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kontekstiin (Vaherva, 1999, 93) ja miten yhdistää formaaleissa ja informaaleissa 

oppimistilanteissa opitut tiedot (Tynjälä 2008).  

Tynjälän (2008) mukaan informaalia oppimista työpaikalla voi tapahtua 

myös sosiaalisissa tilanteissa, kuten työskentelemällä kollegoiden tai asiakkai-

den kanssa. Lohmanin (2009) tutkimuksen mukaan IT-alan työntekijöille sosiaa-

linen oppiminen yhdessä kollegoiden kanssa on mieluinen informaalin oppimi-

sen muoto.  Organisaatiossa oppiminen on usein kollektiivista ja vuorovaiku-

tuksessa tapahtuvaa, mitä ohjaa ulkoiset ärsykkeet kuten lakimuutokset tai asi-

akkaiden vaatimukset (Marsick & Watkins 2003). Moilanen (2001, 99-101) tote-

aakin, että vuorovaikutuksella voi olla merkittävä oppimista edistävä vaikutus. 

Työntekijöiden tulee olla avoimia toisten tietoja kohtaan ja olla valmiita tunnis-

tamaan oma tietämättömyys, jotta oppiminen vuorovaikutuksessa toisilta olisi 

mahdollista. Vuorovaikutuksen mahdollistaminen voi joskus vaatia myös työn 

uudelleenorganisointia. (Moilanen 2001, 99-101.) 

Oppimisympäristönä organisaatioilla voidaan havaita oppimista edistäviä 

ja estäviä tekijöitä. Organisaatioiden välillä onkin eroja siinä, miten oppiminen 

mahdollistetaan organisaatiossa (Tynjälä 2008). Tynjälän (2008) mukaan työn 

organisoinnilla on merkitystä siihen, kuinka paljon työn ohessa on mahdollista 

oppia. Oppimista estäviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi uusien kokeilujen 

puute (Fuller, Unwin, Felstead, Jewson & Kakavelakis 2012). Vaihtelevat työ-

tehtävät mahdollistavat oppimisen paremmin kuin tiukkaan määritellyt ja 

kontrolloidut työtehtävät (Tynjälä 2008).  Uusia haasteita tarjoavat työtehtävät 

luovat mahdollisuuden oppimiselle, mutta tämä edellyttää sen, että työntekijä 

on valmis ottamaan vastuun omasta oppimisestaan ja vastaamaan annettuihin 

haasteisiin (Ruohotie 1996, 64). Myös työntekijän asema organisaatiossa voi 

vaikuttaa niin oppimiseen sitoutumiseen kuin siihen, miten työntekijän osaa-

minen tiedostetaan ja huomioidaan organisaatiossa. Oppimisen mahdollisuuk-

sia saattaakin tulla enemmän organisaation hierarkiassa ylhäällä oleville työn-

tekijöille. (Fuller ym. 2012.) Lohmanin (2009) löydösten mukaan oppimista es-

tävät myös kiire, puutteelliset tarvikkeet, muiden työntekijöiden etäisyys, tar-

vittavien tilojen puuttuminen ja organisaation oppimista tukematon kulttuuri. 
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Työelämäbarometrin mukaan suurin osa suomalaisista kokee, että työpai-

kalla uuden oppiminen on mahdollista ja työpaikka tukee osaamisen kehittä-

mistä. Monet työnantajat ovatkin tiedostaneet työssä tapahtuvan oppimisen ja 

ammattitaidon kehittämisen tärkeyden. Vuoden 2017 työelämäbarometrissa on 

huomattavissa positiivinen kehitys osaamisen kehittämisen saralla. (Lyly-

Yrjänäinen 2017.) Työolotutkimusten mukaan työssä kehittymisen mahdolli-

suuksilla on vaikutuksia muun muassa työtyytyväisyyteen ja työssä jatkamisen 

halukkuuteen. Erityisesti korkeasti koulutettujen työntekijöiden ja ylempien 

toimihenkilöiden keskuudessa työssä kehittymisen mahdollisuudet koetaan 

positiivisiksi. Suomalaiset työntekijät kokevat, että itsensä kehittäminen on tär-

keämpää kuin hierarkiassa eteneminen. (Sutela & Lehto 2014.)  

2.2 Oppiminen tietointensiivisissä organisaatioissa 

 

Tietotyön ydin on ei-rutiininomaisten tehtävien ratkaiseminen ja tähän liittyvä 

luova ajattelu, joka erottaa tietotyön muista tavallisista töistä (Reinhardt, 

Schmidt, Sloep & Drachsler 2011).  Pyöriän (2005) mukaan tietotyöntekijän erot-

taa muista työntekijöistä kolme tekijää: tietotekniikan käyttö, korkea koulutus ja 

työn autonominen luonne. Keskeistä ovat myös organisaation rakenteet, jotka 

mahdollistavat tiedon luovan hyödyntämisen, tiedon muokkaamisen tai tiedon 

syventämisen. Tietotyöntekijöistä ei välttämättä voida kuitenkaan puhua yhte-

nä ryhmänä, vaan kyse on enemmänkin heterogeenisestä joukosta. (Pyöriä 

2005.) Tietointensiivisten organisaatioiden tärkeintä pääomaa ovat ihmiset ja 

heidän tietonsa. Tämän vuoksi osaavan henkilöstön pitäminen organisaatioissa 

on tärkeää. (Alvesson 2000.) Tähän tutkimukseen osallistuneet ICT-alan työnte-

kijät ovat korkeakoulutettuja, he työskentelevät tiiviisti tietotekniikan parissa ja 

heidän työnsä on vaihtelevissa määrin autonomista, joten edellä mainitut kri-

teerit tietotyöntekijän määrittelyssä täyttyvät. 

Ruohotien (1996, 57–58) mukaan tietojen ja taitojen vanheneminen on uh-

ka niin yksilön työllistymisen kuin organisaation menestymisen kannalta. Am-
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mattitaidon ja kilpailukyvyn ylläpitäminen on olennaista kaikilla aloilla, mutta 

etenkin korkeasti koulutettujen kohdalla saavutetut tiedot ja taidot saattavat 

vanheta. Talouden ja työelämän muutosten myötä myös työurat ovat muuttu-

neet, eivätkä vanhat mallit pitkästä urasta samassa työpaikassa enää yleisesti 

päde. Tämän myötä vastuu osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä on yksi-

löllä itsellään. (Ruohotie, 1996, 57–58.) Etenkin nopeasti kehittyvillä aloilla, ku-

ten ICT-alalla, työntekijän tulee huolehtia omasta pätevyydestään (Cappelli 

1999). Tietotyötä tekeviltä työntekijöitä odotetaan kykyä omaksua ja luoda uut-

ta tietoa (Pyöriä 2005). Työntekijän markkinakelpoisuus onkin huipussaan, kun 

nuori työntekijä siirtyy työelämään ja hänen osaamisensa on ajankohtaista 

(Cappelli 1999). Mahdollisuudet kehittyä ja oppia organisaatiossa saattavat 

houkutella organisaatioon omasta ammatillisesta kehittymisestään kiinnostu-

neita työntekijöitä (Alasoini 2012, 115).  

Tiedonjakaminen on etenkin tietointensiivisillä aloilla tärkeää työn teke-

misen ja jatkuvuuden kannalta (Otonkorpi-Lehtoranta ym. 2017). Organisaatio 

ei voi oppia yksilöiden tiedoista, mikäli tietoa ei jaeta organisaation sisällä 

(Argyris & Schön 1996, 6). Otonkorpi-Lehtorannan ym. (2017) tutkimuksen 

mukaan tietointensiivisessä organisaatiossa tiedonjakaminen on yleisintä tiimin 

sisällä ja läheisempien työntekijöiden kesken. Sitoutumisen kohde vaikuttaakin 

myös tiedon jakamiseen: esimerkiksi organisaatioon sitoutuneet työntekijät ja-

kavat tietoa ensisijaisesti organisaatiolle, kun taas omaan uraan sitoutuneille 

tiedon jakamista organisaatiolle ei koeta yhtä tärkeäksi. Organisaatioissa tie-

donjakoa edistäviä tekijöitä ovat muun muassa avoin keskustelukulttuuri, tii-

mityöskentely ja matala hierarkiarakenne. Tiedonjakoa vastaavasti rajoittaa 

esimerkiksi yksin työskentely, puutteet kommunikoinnissa ja tietojärjestelmis-

sä. (Otonkorpi-Lehtoranta ym. 2017.) Erilaiset oppimisen tilanteet ovatkin myös 

mahdollisuuksia tiedon jakamiseen.  

Schürmannin ja Beausaertin (2016) tutkimuksessa kävi ilmi, että tärkeitä 

informaalin oppimisen tilanteita henkilöstöhallinnon ja markkinoinnin parissa 

työskenteleville ovat ongelmien pohtiminen yhdessä kollegoiden kanssa sekä 

palautteen saaminen tai sen pyytäminen. Omatoiminen opiskelu kuten tiedon 
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etsiminen Internetistä, alan kirjoista tai muilta kanavilta olivat myös merkittä-

viä infomaalin oppimisen muotoja. (Schürmann & Beausaert 2016.) Lohman 

(2009) tutki informaalia oppimista IT-alalla eli informaatioteknologian alalla ja 

tulosten mukaan työntekijät sitoutuivat ensisijaisesti informaalin oppimisen 

muodoista tiedon etsimiseen Internetistä. Mikäli ongelmaan ei löydetä 

ratkaisua Internetistä, turvaudutaan kollegoiden apuun. (Lohman  2009.)  

Gijbelsin ym. mukaan (2011) mukaan ICT-alalla työpaikalla tapahtuvaan 

oppimiseen vaikuttavat yksilölliset tekijät: itseohjautuvuus oppimiseen tehostaa 

myös työhön liittyvää oppimista. Näin ollen oppimiseen ei vaikuta niinkään 

ympäristön tarjoamat ärsykkeet, vaan henkilökohtaiset piirteet ovat oppimisen 

kannalta merkittävämpiä. Myös Lohman (2009) löysi tutkimuksessaan 

yhdeksän piirrettä, jotka edistävät  motivaatiota informaaliin oppimiseen: 

aloitteellisuus, minäpystyvyys, halu ja kiinnostus oppia, kiinnostus ammattia 

kohtaan, rehellisyys, ulospäin suuntauneisuus, uteliaisuus, 

ennakkoluulottomuus sekä tiimipelaajana toimiminen.  Gijbelsin ym. (2011) 

tutkimuksen mukaan työpaikan sosiaalisella tuella ei ole merkitystä 

oppimiskäyttäytymiseen. Kuten tutkijat itse myös toteavat, he odottivat 

aiempien tutkimusten perusteella sosiaalisen tuen ja oppimisen välillä olevan 

positiivinen yhteys. (Gijbels ym. 2011.)  

Hirschmann ja Mulder (2018) tutkivat myös IT-alan informaalia oppimista 

ja heidän tutkimustulostensa mukaan informaaliin oppimiseen sitoutuminen 

liittyi vahvimmin työhön liittyvään ongelmanratkaisuun. Työntekijät 

sitoutuivat eniten tilanteen analysointiin ja ratkaistavan ongelman 

problematisointiin (Hirschmann & Mulder 2018). Tynjälän (1999, 161) mukaan 

asiantuntijatyössä ongelmienratkaisu ja oman osaamisen ylärajoilla työskente-

leminen on oppimista. Asiantuntijuus kehittyy jatkuvan oppimisen myötä eikä 

ole vain kerran saavutettu ominaisuus (Tynjälä 1999, 161). Asiantuntijuuden 

ylläpitäminen tietointensiivisissä organisaatioissa vaatii jatkuvaa oppimista. 

Työntekijän työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen voidaan nähdä kui-

tenkin ongelmana organisaation näkökulmasta, sillä työntekijästä tulee haluttu 

työntekijä myös muissa organisaatioissa (Byrne 2001). Henkilöstön lähteminen 
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organisaatiosta saattaa tarkoittaa tiedon valumista organisaation ulkopuolelle ja 

samalla kilpailuedun menettämistä (Alvesson 2000.) Mikäli työntekijä on tietoi-

nen oman osaamisensa arvokkuudesta ja erityisyydestä, ei tietoja välttämättä 

haluta jakaa organisaation sisällä. Näin pyritään suojaamaan oma kilpailukyky 

ja mahdollistamaan omalla uralla eteneminen (Marsick & Watkins 2003.) Olen-

naista onkin, mikä työntekijöitä motivoi ja mihin he työssään sitoutuvat. 

 

 

3 SITOUTUMINEN 

Sitoutuminen on kiinnostanut tutkijoita paljon ja aiheesta on runsaasti tutki-

musta. Organisaatioon sitoutumista onkin tarkasteltu muun muassa työhyvin-

voinnin ja henkilöstöhallinnan näkökulmista. (Jokivuori 2002.) Pyyny (2018) 

tekee sitoutumisen määrittelyssään eron organisaation sisäisiin ja ulkoisiin teki-

jöihin. Organisaatioon sitoutuessaan työntekijä sitoutuu muun muassa organi-

saation arvoihin ja tavoitteisiin. Ulkoisilla tekijöillä viitataan siihen, että työnte-

kijä ei niinkään sitoudu organisaatioon vaan esimeriksi itse työhön tai ammat-

tiinsa. (Pyyny 2018.) Työelämässä sitoutumisella voikin olla eri kohteita ja sitou-

tuminen näihin kohteisiin voi ilmetä eri tavoin.  

Sitoutuminen on itsessään moniulotteinen käsite, ja koska sitoutumisen 

kohteita voi olla monia erilaisia, on sitoutumista määritelty eri tavoin (Meyer & 

Herscovitch 2001). Sitoutuminen luokitellaan usein sosiaalipsykologiseksi käsit-

teeksi, vaikka sitoutumista koskeva tutkimus monitieteistä (Jokivuori 2002, 17). 

Koska sitoutuminen on sosiaalisissa asetelmissa aina läsnä, sen tutkiminen on 

tärkeää käyttäytymisen ymmärtämiseksi (Cohen 2003, 2). Bennin (2011) mu-

kaan sitoutumisella viitataan usein sopimuksiin ja lupauksiin olettaen, että osa-

puolet käyttäytyvät näiden mukaisesti. Sitoutumisella on aina kohde, oli se sit-

ten yksittäinen ihminen tai kokonainen organisaatio. Sitoutuminen sisältää 

usein myös ehdot, joiden täyttyminen mahdollistaa sitoutumisen jatkuvuuden.  
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(Brown 1996.) Jokivuori (2002, 18) toteaa, että sitoutumisessa on kyse asenteesta 

tai tavasta suhtautua sitoutumisen kohteeseen, kuten organisaatioon. Sitoutu-

minen usein ohjaa myös valintojamme, niin tietoisesti kuin tiedostamattomasti. 

Sitoutumisen uhkana ja usein sen loppumisen syynä ovat tylsistyminen ja se, 

ettei sitoutumisen kohteesta enää välitetä. (Benn 2011.)  

Cohenin (2003, 4) mukaan työpaikalla sitoutumisella on rooli niin organi-

saation kuin yksilön näkökulmasta. Organisaatiot tarvitsevat sitoutuneita työn-

tekijöitä toimiakseen mahdollisimman tehokkaasti. Yksilön elämässä työllä on 

usein edelleen merkittävä vaikutus henkilön identiteettiin ja myös koko elä-

mään. (Cohen 2003, 4.) Työ voi myös olla suuri ylpeyden aihe, jolloin myös 

työhön sitoudutaan ja siinä halutaan menestyä (Benn 2011). Työpaikalla sitou-

tuminen voi ilmetä eri tavoin, ja sitoutumisella voi olla vaikutusta niin organi-

saation tehokkuuteen (Meyer & Herscovitch 2001), työn merkityksellisyyden 

kokemukseen kuin työhyvinvointiin (Saari & Pyöriä 2012). 

3.1 Organisaatioon sitoutuminen 

Organisaatioon sitoutumisen erottaa muista sitoutumisen kohteista, kuten ih-

missuhteista se, että organisaation ja työntekijän suhdetta määrittää usein viral-

linen työsopimus, jolle sitoutuminen perustuu (Kiianmaa 1997, 100–103). 

O`Reillyn ja Chatmanin (1986) mukaan sitoutumisessa on kyse työntekijän psy-

kologisestä kiinnittymisestä (attachment) organisaatioon. Kiintymyksen muo-

dostumista ennustaa kolme tekijää, jotka voivat esiintyä yhdessä tai erikseen: 1) 

mukautuminen organisaation arvoihin palkkioiden toivossa, 2) identifikaatio ja 

ylpeyden tunne organisaatioon kuulumisesta 3) organisaation arvojen sisäistä-

minen. (O`Reilly & Chatman, 1986.) 

Organisaatioon identifioituminen eli samaistuminen organisaation arvoi-

hin vaikuttaa siihen, kuinka vahvaksi sitoutuminen muodostuu. Tutkimusten 

mukaan statuksen nousu, työsuhteen kesto ja työntekijän ikä voivat vaikuttaa 

positiivisesti sitoutumisen vahvistumiseen. (Kiianmaa 1997, 100–103.) Ruoko-

laisen (2011) tutkimuksessa organisaatioon sitoutumisen yhteydessä puhuttiin 
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työntekijän vastuusta, joka näyttäytyy muun muassa ylimääräisinä ponniste-

luina työssä sekä työntekijän joustavuutena. Mowday, Steers ja Porter (1979) 

toteavat, että organisaatioon sitoutumiselle on olennaista usko ja luottamus or-

ganisaation arvoihin ja tavoitteisiin sekä halu säilyttää jäsenyys kyseisessä or-

ganisaatiossa. Sitoutuminen voidaan nähdä passiivista uskollisuutta syvempä-

nä käsitteenä. Sitoutunut työntekijä on aktiivinen suhteessaan organisaatioon ja 

valmis näkemään vaivaa, jotta organisaation tavoitteet saavutetaan. (Mowday 

ym. 1979.) 

Tutkiessaan organisaatioon sitoutumista Meyer ja Allen (1991; 1997, 11) 

tekivät jaottelun kolmeen eri sitoutumisen tyyliin: affektiiviseen, normatiiviseen 

ja laskelmoivaan sitoutumiseen. Jokainen näistä sisältää oletuksen siitä, että si-

toutuminen viittaa yksilön ja organisaation väliseen suhteeseen, ja asennoitumi-

sella on vaikutusta organisaatiossa jatkamisen kannalta. Affektiivisesti sitoutu-

nut työntekijä on kiintynyt organisaatioon ja organisaatioissa jatkaminen tapah-

tuu halun ei velvollisuuden takia. Normatiivinen sitoutuminen liittyy vastakoh-

taisesti siihen, että työntekijä kokee velvollisuudekseen jatkaa organisaatiossa. 

(Meyer ja Allen 1991; 1997, 11.) Jokivuori (2002, 20) toteaa, että omaksutut nor-

mit ja tavat vaikuttavat siihen, että normatiivisesti sitoutunut työntekijä kokee 

velvollisuudekseen jatkaa organisaatiossa. 

Laskelmoiva sitoutumisen muoto viittaa siihen, että työntekijä tiedostaa 

lähtemisen riskit ja siitä aiheutuvat taloudelliset menetykset ja tämän perusteel-

la tekee päätöksen organisaatiossa jatkamisesta (Meyer ja Allen 1991; 1997, 11). 

Nämä kolme mainittua komponenttia eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan 

kaikki kolme voivat ilmetä työntekijän sitoutumisessa eri tavoin. (Meyer & 

Allen 1997, 11.) Brown (1996) puolestaan toteaa, että sitoutumisessa on kyse 

sitoutumisen ehtojen tulkinnasta yksilön näkökulmasta, ei niinkään erilaisista 

sitoutumisen muodoista. Sitoutumisessa on kyse tulkinnasta ja asenteista, joihin 

vaikuttaa muun muassa yksilön oma historia. Sitoutuminen voi myös muuttua 

tulkintojen muuttuessa.  (Brown 1996.)  

Organisaatioon sitoutuessaan yksilö kokee olevansa osa isompaa kokonai-

suutta, esimerkiksi puhuessaan ”meistä” viitatessaan organisaatioon (Rousseau, 
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1998). Jokivuoren (2002, 10–19) mukaan sitoutumiseen voi vaikuttaa se, kyke-

neekö organisaatio luomaan samaistuttavan kollektiivisen identiteetin työnteki-

jän silmissä. Onkin mahdollista, että työntekijöiden sitoutumisen tasot vaihtele-

vat organisaation sisällä. Sitoutumiseen saattaa vaikuttaa myös se, miten kysei-

senä aikana yleisesti puhutaan kollektiivisesta sitoutumisesta eli ihannoidaanko 

kollektiivisia vai individualistisia arvoja. (Jokivuori 2002, 10–19.)  

Työntekijöiden sitoutuminen voi vaihdella työntekijäryhmittäin; mekaa-

nista työtä sisältävillä aloilla henkilöstön sitoutumisella ei välttämättä ole niin 

suurta merkitystä kuin työn ollessa asiantuntijatyötä (Jokivuori 2002, 11). Cap-

pellin (1999) mukaan myös ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa organisaatioon si-

toutumiseen. Esimerkiksi taloudellinen ilmapiiri vaikuttaa siihen paljonko työ-

paikkoja on tarjolla: mikäli työntekijällä on paljon vaihtoehtoja työllistymisensä 

kannalta, saattaa tämä heikentää sitoutumista nykyiseen organisaatioon ja hou-

kutella vaihtamaan organisaatiota. Taloudellisen laskusuhdanteen aika vastaa-

vasti saattaa voimistaa organisaatioon sitoutumista, kun työllistyminen muual-

la on epävarmaa. (Cappelli, 1999.) Tämän tutkimuksen kontekstissa, eli ICT-

alalla on puhuttu jopa työvoimapulasta, joka osaltaan lisää työntekijöiden 

valtaa valita työnantajansa ja saattaa näin heikentää tiettyyn organisaatioon 

sitoutumista.  

Cohenin (2003, 5) mukaan työelämän muutosten myötä myös sitoutumi-

sen tärkeyttä ja sen roolia on pohdittu. Joustavuutta ja tehokkuutta korostava 

työelämä vaatii yrityksiltä nopeaa reagointia muutoksiin ja kulujen karsimista 

kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tällainen toimintamalli ei kannusta työntekijöi-

tä sitoutumaan organisaatioon, sillä usein muutokset tarkoittavat työntekijöi-

den irtisanomisia. Organisaation menestymisen kannalta olisi kuitenkin tärkeää 

saada osaavat työntekijät sitoutumaan organisaatioon. (Cohen 2003, 5.)  

Meyer ja Allen (1997, 5) toteavat, että pätevien työntekijöiden rekrytointi 

ja kouluttaminen tehtäviin on suuri taloudellinen ja aikaa vievä investointi, jo-

ten organisaation taloudellisesta näkökulmasta olisi tärkeää säilyttää osaavat 

työntekijät. Organisaatiossa saamansa kokemuksen puolesta työntekijästä tulee 
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kuitenkin haluttu työntekijä myös muiden organisaatioiden silmissä, mikä saat-

taa houkutella työntekijää vaihtamaan organisaatiota. (Meyer & Allen 1997, 5.)  

Mikäli työntekijä on sitoutunut työhönsä, mutta ei organisaatioon, on 

työntekijän lähteminen todennäköisempää kuin organisaatioon sitoutuneen 

työntekijän lähteminen (Cohen 2003, 6). Organisaatioon sitoutumaton työnteki-

jä on altis vaihtamaan organisaatiota saadessaan siihen mahdollisuuden (Joo 

2010). Organisaatio voi toiminnallaan pyrkiä sitouttamaan työntekijöitään.  

Affektiivista sitoutumista organisaatioon vahvistaa työn merkitykselli-

syyden kokemus (Saari & Pyöriä 2012, 52). Myös henkilöstöhallinnollisin kei-

noin voidaan edistää affektiivista sitoutumista luomalla työntekijöille sellainen 

kuva organisaatiosta, että työntekijät ovat tärkeitä organisaatiolle esimerkiksi 

osallistamalla työntekijöitä päätöksentekoprosesseihin. Kohti affektiivista sitou-

tumista ohjaa työntekijöiden tunne siitä, että organisaatio tukee työntekijöitään. 

(Allen, Shore & Griffeth, 2003.)  

 

Psykologinen sopimus. Organisaatioon sitoutumista voidaan tarkastella myös 

työelämän psykologisen sopimuksen avulla.  Rousseaun (1995) mukaan psyko-

logisessa sopimuksessa on kyse vaihdantasuhteesta, jota ohjaa yksilön ja orga-

nisaation tarpeet ja odotukset. Psykologisten sopimusten avulla voidaan ikään 

kuin ennustaa tulevaisuutta olettaen, että molemmat osapuolet pitävät kiinni 

sopimuksesta.  (Rousseau 1995.)  

Alasoini (2007, 111–112) toteaa, että psykologisessa sopimuksessa kyse on 

luottamuksesta, joka syntyy osapuolten velvoitteiden suorittamisesta tai suorit-

tamatta jättämisestä. Kaksi perusoletusta on perinteisen psykologisen sopimuk-

sen taustalla: ensinnäkin oletus siitä, että hyvin tehty työ ja lojaalius työnantajaa 

kohtaan takaavat työn turvallisuuden ja työnantajan luottamuksen. Toiseksi 

oletus siitä, että taloudellinen menestys näkyy myös palkansaajan työsuhteen 

jatkuvuudessa työnantajan parantuneen palkanmaksukyvykkyyden kasvun 

myötä. (Alasoini 2007, 111–112.) Sitoutumisella työntekijä osoittaa lojaaliuttaan 

ja luottamusta työnantajaorganisaatiota kohtaan, joka takaa työntekijälle työ-

paikan sekä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä organisaatiossa (Joensuu 2004.)   
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Taloudellisen epävarmuuden myötä nämä oletukset on kuitenkin kyseen-

alaistettu, sillä monet organisaatiot ovat alttiita muutoksille (Alasoini 2007, 111–

112). Työelämän muutosten myötä myös psykologinen sopimus on muuttunut, 

tämä on havainnollistettu taulukossa 1.  

TAULUKKO 1. Psykologinen sopimus Byrneä (2001) ja Alasoinia (2012) mukail-
len.  

Vanha psykologinen sopimus 

TYÖNTEKIJÄ ORGANISAATIO 

Lojaalius- ei lähde organisaatiosta Varma työpaikka 

Mukautuminen- tekee mitä käsketään Etenemismahdollisuuksia 

Sitoutuminen- ylimääräinen ponnis-

telu organisaation hyväksi 

Koulutus ja kehittymismahdollisuuksia 

Luottamus  Tuki ja turva 

 

Uusi psykologinen sopimus 

TYÖNTEKIJÄ  ORGANISAATIO 

Pitkät työpäivät Korkea palkka, Suorituspalkkiot 

Lisääntynyt vastuu Työ 

Laajempi osaaminen  Oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia 

Muutosten ja epävarmuuden sieto Yksilölliset työn tekemisen ehdot 

 

 

Byrnen (2001) mukaan uuden sopimuksen ja muuttuneen käyttäytymisen myö-

tä työntekijät ovat itse vastuussa omasta urakehityksestään, mikä saattaa näkyä 

lojaaliuden ja organisaatioon sitoutumisen puutteena. Organisaatioon sitoutu-

mista saattaakin heikentää se, että työntekijät sitoutuvat ennemmin työhönsä 

organisaation sijaan. (Byrne 2001.) Alasoinin (2012, 114) mukaan työelämän 
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muutosten myötä työnteon ehdot ovat myös muuttuneet yksilöllisyyttä koros-

taviksi. Lisääntyneiden vaatimusten ja työkulttuurin rajattomuuden vastineeksi 

työntekijät odottavat joustavuutta, joka mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhteen-

sovittamisen. Yksilöllistäminen tulee olla läpinäkyvää, oikeudenmukaista ja 

tasavertaista, ja onnistuessaan yksilöllistämisen keinoin voidaan edistää muun 

muassa työhön sitoutumista. Organisaatio voi myös tukea yksilön kehittymistä 

tarjoamalla mahdollisuuksia oppimiseen. Tämä lisää työntekijän mahdollisuut-

ta työllistyä uudelleen joko nykyisessä organisaatiossa tai organisaation ulko-

puolelle. Organisaatio ikään kuin korvaa aiemman lupauksen työstä uudella 

lupauksella työllisyyteen, eli paremmat mahdollisuudet työllistyä uudelleen.  

(Alasoini 2012, 114-115.) Organisaatio ei siis välttämättä lupaa työllistää työnte-

kijää koko hänen työuransa ajan, mutta tukee työntekijän tulevaa työllisyyttä 

tukemalla ammatillisen osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä.  

Sitoutuminen ja organisaatiossa oppiminen psykologisen sopimuksen näkö-

kulmasta. Perinteisen uran pystysuoran kehittymisen sijaan nykyään voidaan 

puhua monimuotoisista urista, jotka perustuvat horisontaaliselle kasvulle ja 

osaamisen kehittämiselle (Ruohotie 1996, 68). Monimuotoinen ura tarkoittaa, 

että yksilö itse johtaa omaa uraansa eikä organisaatio sanele yksilön urapolkua. 

Ura muodostuu yksilön omien oppikokemusten ja työkokemusten varaan eri 

organisaatioissa ja urakehitystä ohjaa sisäinen kehittymisen halu, ei niinkään 

ulkoiset palkkiot. (Hall & Moss 1998.) 

Kun puhutaan monimuotoisista urista, ihanteena ei ole yhdessä 

organisaatioissa tehty ura, vaan oman osaamisen kehittäminen ja uusien 

haasteiden löytäminen myös muista organisaatioista. Ruohotien (1996, 70–72) 

mukaan urakehitykselle olennaista on se, millaisia haasteita yksilölle tarjotaan 

ja miten niistä selviydytään. Organisaation rooli on tarjota kehittymismahdolli-

suuksia, joilla yksilö pääsee kohti psykologista menestystä (Hall & Moss, 1998.) 

Alasoini (2012, 108) nostaakin esille myös työn merkityksellisyyden 

kokemuksen. Organisaatioit saattavat kilpailla osaavista työntekijöistä, mutta 

myös samalla työntekijöiden ajasta, sillä itsensä toteuttaminen ja 
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merkityksellisyyden kokemusten saavuttaminen on mahdollista myös muilla 

elämänalueilla. Organisaatioiden onkin osattava luoda merkityksellisyyden 

kokemuksia työssä. (Alasoini 2012, 108-109.) 

Saari (2014) tutki väitöskirjassaan organisaatioon sitoutumista suomalai-

sissa, kontekstiltaan tietotyön organisaatioissa. Joidenkin tietotyöorganisaatioi-

den mukaan pitkät, koko työuran kestävät työsuhteet eivät kuulu nykyaikaan, 

vaan työntekijöiden kanssa solmitaan entistä joustavampia työsuhteita. Perin-

teisiä psykologisia sopimuksia puretaan myös työntekijälähtöisesti; työntekijät 

eivät kaipaa pitkiä työsuhteita yhdessä organisaatiossa. (Saari 2014.) Joensuu 

(2004) tutki lisensiaatin työssään psykologisen sopimuksen muutosta IT-alan 

organisaatiossa. Tutkituissa organisaatiossa havaittiin työelämän uutta psyko-

logista sopimusta, mutta myös vanhaa sopimusta. 

Joensuun (2004) tutkimuksessa uutta psykologista sopimusta edustavat 

työntekijät noudattivat sopimuksen oletuksia niiltä osin, että he odottivat jou-

tuvansa työskentelemään pitkiä päiviä epävarmuuden ja muutosten läsnä olles-

sa. Uuden psykologisen sopimuksen mukaan työskentelevät työntekijät odotti-

vat vähemmän koulutusta ja oma kehittyminen oli suuremmassa asemassa kuin 

vanhan sopimuksen työntekijöillä. (Joensuu 2004.) Saaren (2014) mukaan tieto-

työn piirissä ei tullakaan näkemään yhtä uutta psykologista sopimusta, vaan 

tietointensiivisten alojen sisällä voidaan nähdä erilaisia sopimuksia. Niin Saaren 

(2014) kuin Joensuun (2004) tutkimuksista ilmenee, eivät kaikki työntekijät ole 

omaksuneet uutta psykologista sopimusta ja työntekijöiden välillä on vaihtelua 

siinä, millaisia odotuksia työntekijä omaa työnantajaorganisaatiota ja omaa työ-

tä kohtaan. 

 

3.2 Muut sitoutumisen kohteet työelämässä 

Organisaatioiden lisäksi työntekijällä on myös muita mahdollisia sitoutumisen 

kohteita työelämässä. Pyyny (2018) käyttää väitöstutkimuksessaan käsitettä 

työssä sitoutuminen viittaamaan mahdollisiin sitoutumisen kohteisiin, joita 
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työntekijällä voi työssään olla. Näitä sitoutumisen kohteita ovat muun muassa 

organisaatio, työyhteisö tai oma ammatti, kyse onkin henkilökohtaisesta suh-

teesta sitoutumisen kohteeseen. (Pyyny 2018.)  

 Otonkorpi-Lehtorannan ym. (2017) tekemän tutkimuksen mukaan tietoin-

tensiivisissä organisaatioissa työntekijät sitoutuvat ensisijaisesti tiimiin. Aina 

tiimiä ei kuitenkaan ajatella erillisenä osana varsinaisesta organisaatiosta, vaan 

tiimi nähdään osana organisaatiota. Kuten monissa muissa sitoutumista tarkas-

televissa tutkimuksissa, niin myös heidän tutkimuksessansa käytettiin Meyerin 

ja Allenin (1991) kehittämää jaottelua sitoutumisen eri tyyleistä. Tiimiin sitou-

tuminen liittyi vahvasti affektiiviseen sitoutumisen tyyliin. Tulosten perusteella 

tietointensiivisessä organisaatiossa työntekijät sitoutuvat normatiivisen tyylin 

mukaisesti asiakkaisiin, kun taas omaan uraan sitoutumista määritteli laskel-

moivan sitoutumisen periaate. (Otonkorpi-Lehtoranta ym. 2017).  

Wallinin (2012) väitöskirjatutkimuksen mukaan hyvinvointialalla työsken-

televille työhön sitoutumisen kannalta on tärkeää työntekijän suhtautuminen 

tehtävään työhön eli hyvinvointityöhön. Sitoutumista vahvistaa merkitykselli-

syyden kokemus niin omien tavoitteiden kuin yhteiskunnan näkökulmasta. 

Myös kokemus omasta asiantuntijuudesta ja sen toteuttamisesta on työhön si-

toutumisen kannalta merkittävä tekijä. Keskeistä on myös oman ammatillisen 

osaamisen kehittäminen ja mielenkiinto alaa kohtaan. Hyvinvointialalla työs-

kenteleville merkityksellistä työhön sitoutumisessa on myös mahdollisuus hy-

viin ja vastavuoroisiin asiakassuhteisiin. (Wallin, 2012.) 

Hyvinvointialalle hakeutumisessa ja työskentelyssä usein puhutaan ”kut-

sumuksesta”, joka Wallinin (2012) tutkimuksessa tuli myös esille. Myös amma-

tillisen toimijuuden ja sen kehittäminen on merkittävää hyvinvointityöntekijöi-

den työhön sitoutumisessa. Mamian ja Koivumäen (2006) mukaan työhön sitou-

tuminen on merkittävä tekijä etenkin palvelualoilla, kun taas esimerkiksi tie-

tointensiivisillä aloilla korostuu myös organisaatioon sitoutuminen. 
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3.3 Sitoutumista vahvistavat ja estävät rakenteet 

Sitoutumisen voimakkuuteen vaikuttavina tekijöinä voidaan tehdä ero organi-

saation rakenteellisiin ja demografisiin tekijöihin.  Jokivuoren (2002, 102) tutki-

muksen mukaan iällä ja koulutustasolla on vaikutusta organisaatioon sitoutu-

miseen. Vanhemmat työntekijät omaavat vahvemman sitoutumisen organisaa-

tioon kuin nuoret työntekijät (Jokivuori 2001, 102). Myös Ruokolaisen (2011) 

tutkimuksen mukaan vanhemmat työntekijät olivat vahvemmin affektiivisesti 

ja normatiivisesti sitoutuneita organisaatioon verrattuna nuoriin työntekijöihin.  

Jokivuoren (2002,12) tutkimuksen mukaan myös koulutustaso vaikuttaa 

organisaatioon sitoutumiseen siten, että korkeasti koulutetut ovat usein hei-

kommin sitoutuneita kuin vähemmän koulutetut.  Tutkimuksen mukaan sitou-

tumiseen vaikuttaa myös siviilisääty: naimattomat olivat heikommin organisaa-

tioon sitoutuneita kuin avio- tai avoliitossa elävät. (Jokivuori 2002, 102.)  

Ruokolaisen (2011) tutkimuksen mukaan organisaatioon sitoutumiseen 

vaikuttaa myös organisaation kulttuuri ja johtaminen. Mikäli organisaation 

kulttuuri koetaan epäoikeudenmukaiseksi tai epäselväksi saattaa tämä heiken-

tää sitoutumista. Etenkin IT-alalla heikko organisaatiokulttuuri aiheuttaa epä-

selvyyttä työrooleissa ja tämä taas heikentää organisaatioon sitoutumista. Myös 

organisaation rakenne saattaa vaikuttaa organisaation sitoutumiseen niin, että 

pienempään organisaatioon on helpompi sitoutua kuin suureen ja hajanaiseen 

organisaatioon. (Ruokolainen, 2011.) Myös epävarma ilmapiiri organisaatiossa 

ja pelko työn menettämisestä, saattaa lisätä sitoutumista omaan uraan organi-

saatioon sitoutumisen sijaan (Benn 2011). 

Organisaatioon sitoutumista voidaan vahvistaa muun muassa sosiaalis-

tamisprosessien ja koulutuksen avulla (Meyer & Allen 1997). Vihersalon (1997, 

111–123) mukaan esimerkiksi erilaisten sosiaalistamisprosessien avulla voidaan 

vahvistaa työntekijän kokemusta organisaatioon kuulumisesta ja työyhteisön 

jäsenyydestä. Uuden työntekijän sosiaalistaminen alkaa jo rekrytoinnin aikana, 

jolloin pyritään muodostamaan työnhakijalle realistinen ja positiivinen kuva 

organisaation toiminnasta. Työsuhteen alussa työhön perehdyttämisellä on 

myös merkittävä rooli, samoin kuin perehdyttämisen jälkeisillä virallisilla tai 
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epävirallisilla sosiaalistumisprosesseilla, jotta työntekijä ei tunne jääneensä yk-

sin. (Vihersalo, 1997, 111–125.) Pyynyn (2018) mukaan yksilön sitoutumiseen 

voidaan yrittää vaikuttaa organisaation tasolla tekemällä erilaisia järjestelyitä 

organisaatiossa, esimerkiksi muotoilemalla työtehtävät yksilön toiveiden 

mukaan, sillä etenkin asiantuntijoille työn mielekkyys on tärkeää sitoutumisen 

kannalta.  

Niin Joon (2010) kuin Ng ym. (2006) tutkimusten mukaan myös esimiesten 

toiminnalla on vaikutusta organisaatioon sitoutumisessa. Grebowin ja Gillin 

(2018, 63) mukaan esimiehen on annettava kehittymistä tukevaa palautetta aina 

silloin kuin mahdollista.  Myös Jokivuoren (2002, 104) mukaan organisaatioon 

sitoutumista vahvistaa tunne esimiehen pätevyydestä ja luottamus organisaati-

on johtoa kohtaan.  

Saaren ja Pyöriän (2012, 52) tutkimuksessa tietotyötekijöiden organisaa-

tioon sitoutumista vahvisti työn sisältö, autonomia ja työyhteisön tuki. Haasta-

teltavat työntekijät olivat affektiivisesti sitoutuneita organisaatioon, mikä osal-

taan tukee myös sitoutumisen jatkuvuutta. Ongelmana tässä organisaatiossa ei 

ollut niinkään sitoutumisen vaan uusiutumisen puute.  (Saari & Pyöriä 2012, 52 

–55.) Joissain tilanteissa alhainen organisaatioon sitoutuminen voi olla positii-

vinen asia organisaation näkökulmasta, esimerkiksi organisaatiossa tapahtuvat 

muutokset voi olla helpompi toteuttaa, mikäli työntekijät eivät ole affektiivisesti 

sitoutuneita organisaatioon. (Rousseau, 1998.) Organisaatioissa tarvitaan myös 

vaihtuvuutta, jotta organisaatioon saadaan uutta tietoa ja ajankohtaista osaa-

mista. Joissain tilanteissa myös organisaatio voi kannustaa työntekijää lähte-

mään uusien mahdollisuuksien perään (Mamia & Koivumäki 2006).  
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4 SITOUTUMISEN VAHVISTAMINEN OPPIMI-

SEN KEINOIN  

Yksi tekijä organisaatioon sitoutumisen vahvistamisessa on oppimisen tukemi-

nen. Joon (2010) Koreassa toteutetun tutkimuksen mukaan organisaation oppi-

misympäristöllä oli positiivinen vaikutus tietointensiivisessä työssä työskente-

levien ja korkeasti koulutettujen työntekijöiden sitoutumiseen; mitä enemmän 

oppimista tuettiin, sitä sitoutuneempia työntekijät olivat. Organisaatioon sitou-

tumista vahvisti kokemus siitä, että organisaatio tukee organisaation oppimis-

ympäristöä. Tutkimuksen mukaan organisaation johdon ja esimiesten tuella on 

myös merkitystä organisaation sitoutumisen edistämisessä.  (Joo 2010.) 

Southcomben, Fulopin, Carterin ja Cavanagh`n (2015) mukaan myös yliopistos-

sa työskentelevien organisaatioon sitoutumiseen vaikuttaa oppimismahdolli-

suudet Australiassa toteutetun tutkimuksen mukaan. Omien mielipiteiden il-

maisuun ja riskien ottamiseen kannustava oppimisympäristö edistää affektiivis-

ta sitoutumista organisaatioon. Oppimiseen kaivataan myös organisaation tu-

kea ja riittävästi aikaa. (Southcombe ym. 2015.) 

Ng ym. (2006) Yhdysvalloissa toteutetun tutkimuksen mukaan työpaikan 

ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa organisaatioon sitoutumiseen. Tutkimukses-

sa tarkasteltiin johdon kommunikoinnin, oppimismahdollisuuksien ja työaika-

joustojen vaikutusta organisaatioon sitoutumiseen. Löydösten mukaan kyseiset 

ominaisuudet vaikuttavat positiivisesti organisaatioon sitoutumiseen: organi-

saatioon sitoutumista voidaan vahvistaa toimilla, jotka ilmaisevat organisaation 

välittävän työntekijöistään ja tukevan heitä. Näin vahvistetaan myös organisaa-

tioon kuulumisen tunnetta. (Ng ym. 2006.) Tämä tukee myös Rousseaun (1998) 

ajatusta siitä, että tuen ja välittämisen avulla vahvistetaan organisaation kuu-

lumisen kokemuksia.  

Lee ja Bruvold (2003) tutkivat miten hoitajien työhön sitoutumiseen vai-

kuttavat havainnot tehdyistä investoinneista työntekijöiden kehittämiseen. Tut-

kimuksen perusteella affektiivista sitoutumista vahvisti havaittu investointi 
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työntekijöiden kehittämiseen. Tutkijoiden mukaan investoinnit työntekijöiden 

kehittämiseen saattavat vaikuttaa hoitajien moraaliin ja omistautumiseen, joka 

osaltaan vahvistaa halua jatkaa organisaatiossa. (Lee & Bruvold 2003.) Meyerin 

ja Allenin (1997, 68) mukaan koulutuksilla voidaan saada aikaan erilaisia orga-

nisaatioon sitoutumisen muotoja henkilöstössä. Affektiivista sitoutumista vah-

vistaa työntekijän kokemus siitä, että organisaatio välittää hänestä ja haluaa 

mahdollistaa uralla etenemisen. Koulutusmahdollisuudet vahvistavat sitoutu-

misen jatkuvuutta, mikäli koulutus koetaan hyödylliseksi kyseisessä organisaa-

tiossa, mutta ei organisaation ulkopuolella. Normatiivisen sitoutumisen näkö-

kulmasta koulutuksen myötä koetaan velvollisuudeksi sitoutua organisaatioon, 

etenkin jos työntekijä on tietoinen koulutuksen kustannuksista. (Meyer & Allen 

1997, 68.) 

Ranan (2015) mukaan työntekijöiden sitoutumisen vahvistamiseen voi-

daan vaikuttaa keinoin, jotka lisäävät työntekijöiden vaikutusvaltaa, tiedonja-

koa, palkitsemista ja tietämystä. Mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen se-

kä saavutusten huomiointi osoittavat organisaation kiinnostusta työntekijöitään 

kohtaan, joka osaltaan voi tukea organisaatioon sitoutumista (Allen ym. 2003). 

Korkeasti koulutettujen työntekijöiden sitouttamisen edistämisessä voi olla tär-

keämpää luoda innovatiivinen ja kehityksen mahdollistava työyhteisö eikä 

niinkään työstä saatavat ulkoiset palkkiot (Saari & Pyöriä 2012, 59).  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on tutkia oppimista ja sitoutumista ICT-alan or-

ganisaatioissa. Oppimisen tukemisella on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa 

olevan yhteys sitoutumiseen ja tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, mi-

ten kyseisissä organisaatioissa opitaan ja miten organisaatiot tukevat työnteki-

jöidensä oppimista ja sitoutumista.  Tähän ilmiöön haluttiin nuorten ja vasta 

työuraansa ICT-alla aloittavien työntekijöiden näkökulma, sillä aiempien tut-

kimusten (mm. Jokivuori 2002) valossa voidaan todeta, että etenkin organisaa-

tioon sitoutuminen voi olla heikkoa nuorilla työntekijöillä.  

Kuten Vilkka (2005, 42) toteaa, tutkimuksen eri vaiheet saattavat lomittua, 

jolloin aiheen ideiointivaiheessa tehtyjä ratkaisuja voidaan joutua muuttamaan. 

Alkuperäinen tutkimussuunnitelma painottui sitoutumisen teeman ympärille, 

mutta aineistoon tutustumisen ja analysoinnin aikana tehtiin ratkaisu muuttaa 

pääkäsitteeksi oppiminen, jonka avulla tarkastellaan myös työntekijöiden sitou-

tumista. Tutkimuskysymykset saavuttivatkin lopullisen muotonsa aineistoon 

tutustumisen ja aineiston analyysin yhteydessä. 

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

1. Miten ICT-alan organisaatioissa opitaan? 

2. Mihin ICT-alan työntekijät sitoutuvat työuransa alussa? 

3. Miten oppimista ja sitoutumista tuetaan ICT-alan organisaatiossa? 
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5.2 Tutkimusaineiston kuvaus 

Tämä tutkimus on menetelmiltään laadullinen. Laadullisen tutkimuksen lähtö-

kohtina on todellisen elämän ilmiöiden kuvaaminen tietyn kontekstin sisällä 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161). Tämän tutkimuksen kontekstina on 

ICT-alan organisaatiot ja tutkittava ilmiö on nuorten työntekijöiden oppimisen 

ja sitoutumisen tukeminen kyseisissä organisaatioissa. Kyseinen konteksti 

valikoitui tutkimukseen, koska mahdollisuutena oli hyödyntää jo valmiina 

olevaa aineistoa.  

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty Jyväskylän yliopiston Kasvatustie-

teiden laitoksen ja Kauppakorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishanke Hermon 

(Eettinen henkilöstöjohtaminen luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä) yhtey-

dessä. Hanke kohdistuu suomalaisiin eri toimialojen kasvuyrityksiin ja hank-

keen tavoitteena on tutkia eettistä ja luovaa henkilöstöjohtamista sekä työssä 

tapahtuvaa luovaa toimintaa.  Hankkeeseen osallistuu viisi suomalaista eri toi-

mialojen kasvuyritystä. (https://hermohanke.com/) Tässä tutkimuksessa on 

hyödynnetty ICT-toimialan organisaatioista hankittua tutkimusaineistoa.  

Hermo-hanke on lähtökohdiltaan etnografinen.  Etnografiselle tutkimuk-

selle erityistä on fyysinen ja emotionaalinen läsnäolo, joka tapahtuu tutustumal-

la tutkimuskohteeseen arkisissa tilanteissa (Lappalainen, 2007).  Tämän tutki-

muksen kohdalla ei kuitenkaan voida puhua etnografisesta tutkimuksesta, sillä 

tutkija ei ole itse osallistunut aineiston hankintaan. Hankkeen aineisto on kerät-

ty monimenetelmällisin keinoin: haastattelemalla, havainnoimalla ja kyselylo-

makkeilla. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty haastatteluaineistoa, joka on 

hankkeen tutkijoiden ja tutkimusavustajien hankkimaa ja litteroimaa. Tutki-

mukseen valikoitui 11 haastattelua ja litteroitua aineistoa näistä kertyi 104 si-

vua.  

Tutkimukseen valikoituneet haastattelut ovat ICT-alan organisaatioiden 

työntekijöitä, joiden työkokemus nykyisessä organisaatiossa vaihtelee haastatel-

tavien kesken noin parista viikosta noin kolmeen vuoteen. Haastateltujen jou-

kossa on naisia ja miehiä, ja suurimmalle osalle haastateltavista nykyinen työ-

paikka on heidän ensimmäinen työpaikkansa ICT-alalla. Osalla haastateltavista 

https://hermohanke.com/
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korkeakoulu opinnot ovat vielä kesken ja opintoja suoritetaan työn ohessa. 

Haastateltavien joukkoa voidaan luonnehtia työuransa alussa oleviksi, joilla 

työkokemus ICT-alalla rajoittuu enintään kolmeen vuoteen. 

 

5.3  Eettiset ratkaisut 

 

Eettiset kysymykset ovat aina läsnä tutkimuksen teossa ja eettisesti hyvä tutki-

mus edellyttää hyvän tieteellisen käytännön noudattamista (Hirsjärvi ym. 2009, 

23).  Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan hyvän tieteellisen käytännön 

mukaista on muun muassa toimia tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen 

mukaan eli olemalla rehellinen, noudattamalla yleistä huolellisuutta ja tark-

kuutta niin tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa kuin esittämisessä sekä 

arvioimalla tutkimusta ja sen tuloksia (TENK 2012). Eettisen kestävyyden lisäk-

si hyvän tutkimuksen kriteeri on tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 149).  

Koska tutkimuksessa on hyödynnetty Hermo-hankkeen aineistoa, on tut-

kimuslupiin sekä tutkittavien suostumukseen liittyvät asiat hoidettu hankkeen 

tiimoilta. Aineiston keräämiseen liittyviin tutkimuseettisiin tekijöihin ei myös-

kään ole voitu vaikuttaa, sillä aineisto on saatu valmiiksi kerättynä ja litteroitu-

na. Tämän tutkimuksen eettiset tekijät liittyvätkin pitkälti aineiston säilytyk-

seen, aineiston analysointiin sekä tulosten raportointiin.  

Aineistoa säilytetään tutkimusprosessin ajan tutkijan henkilökohtaisella 

tietokoneella salasanasuojauksen takana. Tämän tutkimuksen tekemiseen käy-

tetty aineisto ja käytetyt muistiinpanot tuhotaan tutkimusprosessin jälkeen, 

mutta alkuperäinen aineisto säilyy kuitenkin Hermo-hankkeen tutkijoilla. Ai-

neiston huolellisella säilyttämisellä on pyritty suojaaman tutkimusaineisto. Tie-

tosuojaan liittyvä suojaamisvelvoite edellyttää sen, ettei tutkimusaineistoon ole 

asiaankuulumattomilla henkilöillä pääsyä (Kuula 2011, 64).  
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Kuten Eskola ja Suoranta (2014, 57) toteavat, tutkimuksen aineiston han-

kinnan yhteydessä tutkittaville luvattu aineiston nimettömyys tulisi säilyttää. 

Tutkijan on huolehdittava tutkittavien anonymiteetin suojasta niin, että henki-

löiden tunnistaminen ei ole mahdollista. (Eskola & Suoranta 2014, 57.) Tässä 

tutkimuksessa on kunnioitettu tutkittavien anonymiteettiä, jotta tutkittavien 

henkilöllisyys ei paljastu. Aineistositaateista on pyritty poistamaan sellainen 

tieto, joka voisi vaarantaa anonymiteetin rikkoutumista. Tutkimusraportti lähe-

tetään myös tutkimukseen osallistuneille organisaatioille luettavaksi.  

 

5.4 Aineiston analyysi 

Sisällönanalyysi. Tämän tutkimuksen aineiston analyysin lähtökohdat ovat 

laadullisessa sisällönanalyysissä. Sisällönanalyysi voidaan ajatella metodina tai 

väljänä viitekehyksenä kun analysoidaan kirjoitettuja, kuultuja tai nähtyjä 

sisältöjä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Laadullisella analyysillä pyritään selkeyt-

tämään aineistoa ja näin luoda uutta ymmärrystä tutkittavasta asiasta (Eskola & 

Suoranta 2014, 138).   

Tuomen ja Sarajärven (2009, 95) mukaan laadullinen sisällänanalyysi voi 

olla aineistolähtöistä, teoriasidonnaista tai teorialähtöistä. Näiden lähtökohtien 

ero on siinä, mikä on teorian vaikutus analyysiin. Teorialähtöinen analyysi 

nojaa valmisiin teorioihin analyysin aikana, jolloin voidaan pyrkiä testaamaan 

tätä teoriaa aineiston avulla tai rakentaa analyysitaulukko teorian pohjalta. 

Aineiston analyysi tapahtuu deduktiivisen päättelyn logiikan mukaan eli 

etenee yleisestä yksittäiseen. Tutkittavaan ilmiöön liittyvät käsitteet 

määritellään teorian avulla ja analyysiä ohjaa aikaisemman teorian perusteella 

tehty kehys tai malli. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–97.) 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 96) mukaan teoriasidonnainen tai 

teoriaohjaava analyysi eroaa teorilähtöisestä analyysista siten, analyysi etenee 

aineisto edellä, vaikkakin aikaisempi teoria ohjaa ja auttaa analyysia. 

Teorialähtöisessä analyysissä on näin piirteitä niin aineisto- kuin 
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teorialähtöisestä analyysista. Teoriasidonnainen analyysi voidaankin sijoittaa 

teoria- ja aineistolähtöisen analyysin väliin.  Abduktiivinen päättelyn logiikka 

yhdistetään usein teoriasidonnaiseen analyysiin, jolloin analyysissä yhdistyvät 

valmiit mallit ja aineistolähtöisyys. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96.) 

Aineistolähtöinen analyysi taas perustuu siihen, että ainesto on analyysin 

lähtökohta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95). Tällöin teoria rakennetaan aineiston 

perusteella (Eskola 2015, 188). Aineistolähtöinen analyysi etenee aineistosta 

teoriaan eli ikään kuin alhaalta ylös induktiivisen päättelyn logiikan mukaan 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 96).  

Tuomen ja Sarajärven (2009, 95–96) mukaan aineistolähtöisessä 

analyysissä analyysiyksiköitä ei ole päätetty ennen analyysiä, vaan ne 

poimitaan aineistosta. Analyysiin ei täten tulisi vaikuttaa aikaisemmat 

havainnot tai tiedot aiheesta. Aineistolähtöistä analyysia on kuitenkin kritisoitu 

nimenomaan objektiivisuuden näkökulmasta ja siitä, miten tutkija voi 

kontrolloida omia ennakkokäsityksiään niin, etteivät ne vaikuta aineiston 

analyysiin. On myös kyseenalaistettu se, onko olemassa ”puhtaita” havaintoja, 

vai vaikuttaako havaintoihin esimerkiksi käytetyt menetelmät ja 

tutkimusasetelma. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–96.)  

Tässä tutkimuksessa teorian vaikutus on tiedostettu analyysin aikana ja 

analyysi on toteutettu aineisto edellä. Täysin aineistolähtöisestä analyysistä ei 

kuitenkaa voidan puhua, sillä analyysiä on toteutettu osin myös 

teorianohjaamana. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi valikoitui 

analyysimenetelmäksi, koska tutkija ei itse ollut keräämässä aineistoa eikä 

päässyt vaikuttamaan mitä aineistossa tulisi olemaan. Näin ollen aineisto saneli 

suurimmalta osin sen, mitä aineiston perusteella voidaan tutkia.  

 

Teemoittelu. Tutkimusaineisto analysoitiin teemoittelemalla. Temaattinen ana-

lyysi eli teemoittelu on tutkimusmenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään ja 

analysoimaan aineistosta oleelliset teemat (Braun & Clarke 2006). Teemoittelu 

on yleinen laadullisen sisällönanalyysin menetelmä, jonka avulla voidaan pilk-

koa ja ryhmitellä aineistoa sekä vertailla aineistosta muodostettuja teemoja 
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(Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Teemoittelua tehtäessä aineistoa luetaan läpi et-

sien toistuvia ilmauksia, joiden avulla teemoja muodostetaan. Teemojen muo-

dostamisessa oleellista on se, että teemojen avulla pyritään vastaamaan tutki-

muskysymyksiin. (Braun & Clarke 2006.)  

Aineiston teemoittelu eteni pitkälti Braunin ja Clarken (2006) mallin mu-

kaisesti. Aineiston analyysin ensimmäinen vaihe oli aineistoon tutustuminen eli 

litteraattien lukeminen läpi useaan kertaan muistiinpanoja tehden (Braun & 

Clarke 2006).  Aineistoon tutustumisen yhteydessä huomattiin, ettei sitoutumi-

seen liittyen puhuttu suoraan, koska sitä ei oltu haastatteluissa kysytty.  

 Koska sitoutumisesta ei puhuttu suoraan, etsittiin haastatteluista piileviä 

ilmauksia, jotka liittyvät sitoutumisen eri kohteisiin. Aineiston analyysi on täten 

tutkijan omaa tulkintaa. Esimerkiksi puhuttaessa aikeista jatkaa organisaatiossa 

on tulkittavissa se, miten sitoutunut työntekijä mahdollisesti on organisaatioon. 

Analyysin aikana onkin huomioitu aikaisemmat tutkimukset sitoutumisesta ja 

teorian ohjaamana on otettu huomioon puheet organisaatiosta, työkavereista, 

työtehtävistä sekä asiakkaista tulkittaessa sitoutumista.  

Braunin ja Clarken (2006) mukaan teemoittelua voidaan tehdä joko se-

manttisen tai latentin perinteen mukaisesti. Semanttinen teemoittelu keskittyy 

siihen, mitä aiheesta on sanottu menemättä aiheessa tämän syvemmälle teemaa 

muodostettaessa. Latentti lähestymistapa taas keskittyy piileviin merkityksiin, 

oletuksiin ja ideologioihin. (Braun & Clarke 2006.) Tutkijan tehtävänä onkin 

päättää se, mitä haluaa aineistosta nostaa esille (Eskola 2015, 188). Aineistoon 

tutustumisen jälkeen aineistosta koodattiin systemaattisesti tutkittavan ilmiön 

kannalta oleelliset ilmaisut. Oppimisen suhteen on keskitytty semanttisiin il-

mauksiin, kun taas sitoutumisen suhteen on etsitty piileviä eli latentteja il-

mauksia. Aineiston koodaamisessa käytettiin värikoodeja.  

Aineiston koodaamisen jälkeen koodatut analyysiyksiköt eli lauseet pel-

kistettiin ilmauksiksi taulukoihin, jonka jälkeen aineistosta muodostetiin teemo-

ja.  Taulukossa 2. on esimerkki, miten teemat on muodostettu ala- ja yläluok-

kien avulla. Oppimista on analysoitu aineistolähtöisesti poimimalla aineistosta 

oppimiseen liittyvät tekijät. Oppimista koskevat ilmaukset koskivat joko infor-
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maalia työn ohessa tapahtuvaa oppimista tai formaali oppimista, eli joko koulu-

tuksia tai korkeakouluopintoja. Myös vapaa-ajalla tapahtuva oppiminen halut-

tiin nostaa aineistosta esiin. Oppiminen jakautui kolmeen yläteemaan, joista osa 

sisältää myös alateemoja.  

 

TAULUKKO 2. aineiston analyysi 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka  Yläluokka 

Joutuu itse opiskelemaan 

uusien työtehtävien myötä 

Itseopiskelu/Googlettaminen  

 

 

Netti hyvä resurssi  Itseopiskelu/Googlettaminen Työn ohessa tapahtuva op-

piminen 

Työkaveri osaa auttaa Yhteisöllinen oppiminen  

Vapaa-ajan projektit Harrastuneisuus  

Alan median seuraaminen Harrastuneisuus Vapaa-ajalla oppiminen 

Yliopistolla järjestetty kou-

lutus 

Organisaation ulkoiset kou-

lutukset 

 

Osaamistiimit Organisaation sisäiset koulu-

tukset 

Formaali oppiminen 

 

Kun teemat on muodostettu, on raportoinnin ja viimeisen analyysin aika (Braun 

& Clarke 2006). Aineiston raportoinnissa kirjoitetaan auki analyysin tulokset, eli 

oma tulkinta siitä, mitä aineistosta löydettiin (Eskola 2015, 198). Tulosten rapor-

toinnissa on hyödynnetty muodostettuja teemoja tutkimuskysymyksiin vastat-

taessa.  
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6 TULOKSET  

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksia. Tulokset rakentuvat tutkimusky-

symysten mukaan siten, että ensimmäisessä alaluvussa vastataan ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen oppimisesta ICT-alan kontekstissa. Toisessa alaluvussa 

käsitellään työntekijöiden sitoutumisen kohteita sekä sitoutumisen ehtoja. Kol-

mannessa alaluvussa vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen eli miten 

sitoutumista ja oppimista tutkituissa organisaatioissa tuetaan eli mitkä organi-

satoriset tekijät voivat vaikuttaa työntekijöiden oppimiseen sekä sitoutumiseen.  

6.1 Oppiminen ICT-alan organisaatiossa 

 

Tämän alaluvun myötä vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, eli mi-

ten ICT-alan organisaatioissa opitaan. ICT-alan jatkuvan kehittymisen takia op-

piminen on keskeistä ICT-alan organisaatioissa ja oppimisen merkitys korostui 

myös tämän tutkimuksen haastatteluissa.  

Oppimisen käsite on tämän tutkimuksen tuloksissa jaettu informaaliin ja 

formaaliin oppimiseen sekä vapaa-ajalla tapahtuvaan oppimiseen. Oppiminen 

ICT-alla jakautuu täten joko työn ohessa tapahtuvaan informaaliin oppimiseen 

tai formaaliin oppimiseen eli järjestettyihin oppimisen mahdollisuuksiin, joita 

ovat joko organisaation sisäiset tai ulkoiset koulutukset. Tuloksissa ja tuloksia 

kuvaavassa kuviossa on yhdistetty formaali ja non-formaali oppiminen niiden 

samankaltaisen luoteen takia. Formaalilla oppimisella tässä yhteydessä viita-

taan tarkoitukselliseen ja järjestettyyn oppimistilanteeseen. Monet haastatelta-

vista mainitsivat myös vapaa-ajalla tapahtuvan oppimisen ja harrastuneisuu-

den tukevan omaa kehitystä, ja tämä on myös huomioitu osana oppimisen ku-

viota.  

  

 



 

38 
 

 

 

 

KUVIO 1. Oppiminen ICT-alan kontekstissa 

 

Työn ohessa oppiminen 

Haastateltavien mukaan oppimista tapahtuu lähes päivittäin työn tekemisen 

ohessa. ICT-alalle ominaista on jatkuvan oppimisen vaatimus, sillä ala kehittyy 

koko ajan, ja haastateltavien mukaan oppiminen ei koskaan täysin lopu. Eräs 

haastateltava totesikin, että ”vaikka yliopisto loppui niin oppiminen ei lopu”. 

Etenkin uudessa organisaatiossa aloittaessa työ sisältää paljon oppimista: ”et ei 

se oo pelkästään sitä, että saispa jotain naputettua sinne ylös vaan kyllä se on 

sitä varsinki itelle tässä vaiheessa kun on paljon uutta” (H2).  

Oppiminen tutkituissa organisaatiossa on pitkälti ongelmanratkaisua ja 

olemassa olevan tiedon etsimistä ja soveltamista. Työhön liittyvän ongelman-

ratkaisun mainittiin myös olevan palkitsevaa ja työn parhaita puolia. Oppimi-

sen koettiin olevan luonnollinen osa työtä: ”ainaki mun mielestä osa.. tätä työtä 

että se on tavallaan se on se Google siinä kaverina koko ajan ja tälleen” (H1). 

Oppimisesta mainittiin myös, että parhaiten oppii työtä tekemällä ja eräs haas-

tateltava sanoikin oppivansa parhaiten kokeilemalla erilaisia ratkaisuja.   

 

Yhteisöllinen oppiminen. Oppiminen tapahtui ensisijaisesti joko yhteisöllisenä 

oppimisena tai itseopiskeluna. Yhteisöllistä oppimista tapahtui vuorovaikutuk-
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sessa joko kollegoiden, esimiesten tai asiakkaiden kanssa työn tekemisen ohes-

sa. Etenkin tiimityöskentelyn nähtiin edistävän ongelmien ratkaisua, kun on-

gelmia päästiin pohtimaan yhdessä tiimiläisten kanssa.  

tärkein siinä on se että se on tosi helppo käydä työkavereilta kyselemässä että mi-
ten tämmönen laite toimii ja miten tämmöstä pitäis ohjata se on ehdottomasti se 
paras asia ja paras keino ollu itelle miten tätä oppii (H7) 

 

Aloitteleva työntekijä saattoi käydä kysymässä kokeneemmalta työntekijältä, 

miten esimerkiksi tietty ongelma tulisi ratkaista. Ajatuksia vaihdettiin myös 

esimerkiksi kahvitaukojen yhteydessä. Osa haastateltavista koki, että tällaista 

tiimityöskentelyä ja organisaation sisäistä tiedonjakoa tulisi kuitenkin olla 

enemmän. Uudelle työntekijälle tiimin puuttuminen aiheutti epävarmuutta, 

kun joutui työskentelemään yksin ilman tiimin tukea. 

vois olla enemmänkin tämmöstä tiimityöskentelyä ja just niinku jotain palaveerausta ja 
tällästä et katsomoitas enemmän porukalla kun on kuitenkin sillai tällästä aika yksinäis-
tä..yksinäistä niinku tekemistä, yksinäistä puurtamista ehkä (H1) 

 

Tiedonjakaminen koko organisaation kesken todettiin hankalaksi, etenkin sil-

loin kun kaikkia organisaation jäseniä ei tunneta. ”niin paljon vaihtelee osaami-

nen ja kaikki muu tota... tuntuu että kaikki elää sitä omaa elämää ja melkein 

kilpailee toisiaan vastaan” (H7). Mainittuja haasteita organisaation sisäiselle 

tiedonjaolle olivat myös erilaiset salassapitosopimukset, jotka rajoittivat tiedon-

jakamista. Tiedonjakamisen edistämisen keinoiksi mainittiin yhteiset palaveri-

käytänteet, joissa tietoa voisi jakaa erilaisista projekteista sekä tekniikoista. Tie-

don jakaminen onnistui muun muassa erilaisten organisaation sisäisten viestin-

täkanavien kautta. Tietojen huolellinen dokumentointi edistäisi myös tiedon 

siirtymistä. ”Sen pitää olla (dokumentoinnin) niin hyvin tehty että sä voit lähtee 

vaan puoleks vuotta Malagalle juomaan viinaa niin kaikki hommat hoitus tääl-

lä”(H11). Syyksi dokumentoinnin tekemättä jättämiselle mainittiin työntekijöi-

den laiskuus.  
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Googlettaminen/itseopiskelu netistä. Yhteisöllisen oppimisen ohella itsenäi-

nen opiskelu oli osa päivittäistä oppimista. Itsenäinen opiskelu tapahtui lähinnä 

tiedonhankintana Internetistä ja Google mainittiin tärkeänä tietolähteenä. On-

gelmanratkaisun kannalta ongelmien googlettaminen koettiin helpoksi ja nope-

aksi keinoksi, sillä tieto oli helposti saavutettavissa. Haastateltavat olivatkin 

tottuneet itseohjautuvasti hakemaan ratkaisuja ongelmiin.  

Aina ratkaisua ei kuitenkaan löytynyt Internetistä, jolloin parempi tieto-

lähde saattoi olla vieressä istuva kollega. Haastateltavat totesivatkin, että eten-

kin teknisissä ongelmissa apu löytyy usein organisaation sisältä. Löydettyä tie-

toa oli myös osattava tarkastella kriittisesti, eli onko tieto luotettavaa ja voiko 

sitä soveltaa ratkaistavana olevaan ongelmaan.  

Joo google on kyllä hyvä, ainut et silläkään ei välttämättä kaikkea löydä että tuntuu että 
tällasissa teknisemmissä asioissa se työkaveri osaa yleensä auttaa paremmin että kyllä sil-
lä googlella silti on paljon asioita ratkastu (H7) 

 

Vapaa-ajalla tapahtuva oppiminen  

Työn ohessa tapahtuvan oppimisen lisäksi osa haastateltavista sanoi kehittä-

vänsä osaamistaan myös vapaa-ajalla erilaisten projektien parissa ja seuraamal-

la alan mediaa. Vapaa-ajalla tapahtuvan tekemisen nähtiin tukevan työn teke-

mistä.  

et tottakai töissäkin oppii koko ajan, ei se nyt oikeesti sitä vaadi, et käytät joka päivä kaks 
tuntia siihen vielä töiden lisäks kotona.. mut että.. et.. silleen, vapaa-ajan tekemisellä pys-
tyy tukemaan sitä oppimista, että mikä sitten tapahtuu myös töissä (H4) 

 
ICT-alalla harrasteisuuden oletettiin haastateltavien keskuudessa olevan edelly-

tys sille, että kehittyy työssään parhaiden tekijöiden tasolle. ”kyllä tässä aika 

kova harrastuneisuus ja mielenkiinto pitää olla, jos haluut olla tosi hyvä ”(H11). 

Vaikka harrastuneisuus koettiin yleisesti olevan osaamisen kehittämisen kan-

nalta olennaista, eivät kaikki haastateltavat olleet kiinnostuneita käyttämään 

vapaa-aikaansa osaamisensa kehittämiseen. Töiden ohessa tapahtuvan oppimi-

sen todettiin riittävän. 
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Formaali ja non-formaali oppiminen 

Työn ohessa tapahtuvan oppimisen lisäksi osa haastateltavista oli osallistunut 

tai tulee osallistumaan formaaleihin koulutuksiin. Organisaatioissa oli myös 

järjestetty organisaatioiden sisäisiä koulutusmahdollisuuksia kuten erilaisia 

osaamistiimejä ja työpajoja. Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan olleet osallis-

tuneet ulkoisiin tai sisäisiin koulutuksiin, saati olleet tietoisia koulutusmahdol-

lisuuksista.  

 

Ulkoiset koulutukset. Koulutuksiin osallistuneet haasteltavat olivat osallistu-

neet koulutuksiin joko niin, että organisaatio oli järjestänyt mahdollisuuden 

koulutukseen tai niin, että työntekijä oli itse pyytänyt mahdollisuutta osallistua 

organisaation ulkoiseen koulutukseen. Mikäli työntekijä oli itsenäisesti hakeu-

tumassa koulutukseen, oli tätä organisaatiossa tuettu. Erään haastateltavan 

mukaan työntekijän oma aktiivisuus on olennaista koulutuksiin pääsemisessä; 

”että pitää itse etsiä mihin haluaa mennä ja sitten yleensä kyllä pääsee kun ky-

syy vaan” (H2). 

 Vaikka koulutukset yleisesti koettiin hyödyllisiksi, ei koulutusten sisältö 

aina kuitenkaan vastannut täysin odotuksia eikä koulutus ollut välttämättä 

oleellista työn tekemisen kannalta. Vaikka organisaation ulkoisia koulutuksia 

kaivattiin oppimisen ja työn tekemisen tueksi, todettiin myös, ettei sopivia kou-

lutuksia aina ole tarjolla. Yksi haastateltavista mainitsi osallistuvansa IT-alan 

ammattilaisille suunnattuihin koulutusta sisältäviin verkostotapaamisiin. Ver-

kostoitumisen myötä nämä tilaisuudet koettiin hyviksi tilaisuuksiksi tiedonja-

kamiseen myös organisaation ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.  Formaa-

leihin koulutuksiin kuuluu myös korkeakouluopinnot, joita osa haastateltavista 

oli suorittanut tai suoritti vielä töiden ohella. Koulun ja töiden todettiin tukevan 

toinen toisiaan. 

kun oli kouluaikaan sitten niinku samaa aikaa oman alan töissä ja koulussa, niin sitte sitä 
tuli semmosta tasapainoo siitä, että pysty koulu juttuja hyödyntämään töissä ja töissä 
opittuja juttuja koulussa (H6) 
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Korkeakouluopinnoista koettiin olevan hyötyä ja antavan ”ihan ok kehyksen” 

omalle osaamiselle, vaikka kaikkea ei kouluissa opita valmiiksi. Haastateltavat 

olivatkin kouluttautuneet joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.  

 

Organisaation sisäinen koulutus. Organisaatioissa järjestettiin vaihtelevasti 

organisaation sisäistä koulutusta. Tällaisia koulutuksia tai osaamisen kehittämi-

sen mahdollisuuksia olivat muun muassa osaamistiimit, joihin kokoonnuttiin 

opiskelemaan yhdessä tiimin vetäjän ohjauksessa. Muita mainittuja olivat myös 

hackdayt ja lapdayt, joihin kokoonnutaan yhdessä opiskelemaan erilaisia tek-

niikoita. Organisaation sisäistä kouluttamista oli tapahtunut myös erilaisissa 

palavereissa, jolloin yksilöt tai tiimit olivat pystyneet jakamaan omaa osaamis-

taan muille organisaation jäsenille. Sisäistä koulutusta oli tapahtunut myös eri 

toimipisteiden kesken, eli ”välillä on kouluttanu meitä niinkun järjestelmän 

käytössä se Helsingin pää, että sieltä ollaan saatu sitä koulutusta aika hyvin” 

(H3). Organisaation sisäiset koulutukset ovatkin enemmän non-formaalia kuin 

formaalia koulutusta. Olennaista onkin, että kyseessä on järjestetty oppimisen 

tilaisuus, mikä erottaa sen informaaleista oppimisen tilanteista.  

6.2 Työssä sitoutuminen ja uralla eteneminen 

Tämän alaluvun myötä vastataan toiseen tutkimuskysymykseen eli mihin ICT-

alan työntekijät sitoutuvat työuransa alussa. Sitoutumista lähestyttiin työssä 

sitoutumisen käsitteen avulla, sillä työntekijät ilmaisivat sitoutumista työssään 

eri kohteisiin. Vaikka sitoutumisesta ei suoraan puhuttu, niin haastatteluissa 

viitattiin kuitenkin organisaatiossa jatkamiseen ja sen ehtoihin, joka tulkittiin 

aineistoa analysoidessa viittaavan organisaatioon sitoutumiseen. Muita sitou-

tumisen kohteita olivat projektit eli työtehtävät sekä asiakkaat.  

 

Työssä sitoutuminen 

Organisaatioon sitoutumisesta puhuttiin lähinnä organisaatiossa jatkamisen 

tasolla ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, millaisena työntekijä näkee työuransa 
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tulevaisuuden. Haastateltaville tärkeää oman työuransa kannalta oli oman 

osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen, joka vaikuttikin haastateltavien ensi-

sijaiselta sitoutumisen kohteelta.  

Varmaan ihan nyt ensimmäisenä sitten nyt kun on päässy niinku ensimmäiseen tämmö-
seen varsinaiseen oman alan työpaikkaan niin sitten sitä oman osaamisen kehittämistä ja 
sitä kautta sitten katsoo että mihin se vie (H6) 

 

Osaamisen kehittämisen myötä toivottiin lisää vastuuta sekä osa haastateltavis-

ta odotti myös etenemismahdollisuuksia organisaatiossa tai sen ulkopuolella. 

Organisaation kehittyminen nähtiin hyväksi mahdollisuudeksi kehittää omaa 

osaamista. Osalle haastateltavista oli selvää se, miten haluaa omaa osaamistaan 

kehittää ja tavoitteena saattoi olla jokin tietty rooli organisaatiossa tai osaamisen 

taso. Osalla haastateltavista ei ollut tulevaisuudelle tarkkoja suunnitelmia ja 

työpaikka nähtiin kehittymisen mahdollistajana. Mikäli organisaatiossa etene-

minen ja kehittyminen ei olisi enää mahdollista, useampi haastateltavista oli 

sitä mieltä, että voisi lähteä etsimään näitä mahdollisuuksia muista organisaa-

tioista.   

että ei oo tullu semmosta seinää vastaan että.. tarkotuksena on vähän, että jos se tulee jos-
sain vaiheessa niin ei oo sillein mitään että mun tarviis täällä loppuelämää olla (H3)  

Semmoset että kyllähän mä ihan mielellään mielellään täällä oon että se nyt riippuu ihan 
siitä että mitenkä yritys kehittyy ja mihin suuntaan se menee (H9) 

 

ICT-alan suuri vaihtuvuus tiedostettiin haastateltavien keskuudessa ja haasta-

teltavat olivat tietoisia siitä, että osaavalle alan ammattilaiselle on töitä tarjolla. 

Tämä oli tiedostettu myös erään haastateltavan edellisessä työpaikassa, jossa 

oltiin todettu, että työntekijöiden suuri vaihtuvuus on alalle tyypillistä. Kysei-

nen haastateltava totesikin, että ”vanhastaki kun sieltä niinku vaihoin niin tun-

tu melkeen tökeröltäki että jouduin sieltä lähtee, vaikka niinku viihdyin siellä 

hyvin” (H3).  Myös organisaatioiden sitoutumisen vaikeus työntekijöihin todet-

tiin, ja sitoutumisen edellytyksenä nähtiin pelko arvokkaan osaamisen menet-

tämisestä  
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jos pystyis osottaa ittensä niinku arvokkaaks työntekijäks niin varmaan luulen et pide-
tään kiinni ja sitä kautta tarjota etenemismahdollisuuksia... varmaan tiedostetaan, että jos 
ei tarjota niin sitte helposti tulee se niinku kiusaus tai tarve et hakeutua jonnekki muualle 
(H1) 

Organisaatioon sitoutumisen kannalta organisaation ilmapiirillä ja kollegoilla 

oli merkitystä siihen, miten organisaatiossa viihdyttiin. Organisaation ilmapii-

rissä tärkeänä koettiin se, että ilmapiiri on rento ja tarvittaessa tukea on saata-

villa. Haastateltavien motiiveja organisaatiovaihdokseen olivat olleet mielen-

kiintoiset työtehtävät toisaalla, organisaation maantieteellinen sijainti sekä ”tyl-

sistyminen” edellisessä organisaatiossa eli erään haastateltavan mukaan työ ”ei 

enää maistunut”. Yksi haastateltavista totesikin, että katselee uusia työpaikkoja, 

jotta tietää, millaisia mahdollisuuksia on organisaation ulkopuolella. Mahdolli-

siksi syiksi jättää nykyinen organisaatio mainittiin myös mahdollisuus parem-

piin ansioihin.  

Organisaatioiden lisäksi osa haasteltavista oli sitoutunut projekteihin ja 

niiden kehittämiseen sekä asiakkaisiin. Projektiin sitoutumisesta mainittiin, että 

mikäli on alusta asti ollut mukana projektissa, haluaa siinä myös pysyä mukana 

ja nähdä miten projekti kehittyy. Asiakkaille haluttiin tarjota mahdollisimman 

hyvää palvelua ja asiakkaiden toiveet usein määrittävät myös työtehtäviä ja 

projekteja. Asiakkaiden palvelu oli osa melkein jokaisen haastateltavan työtä, 

joko suoraan asiakaspalveluna tai tuotteiden kehittämisenä asiakkaiden toivei-

den mukaisesti.  Suhtautuminen asiakkaisiin oli joko neutraalia eli asiakkaiden 

palvelu koettiin kuuluvan työhön tai sitten asiakkaiden kanssa oltiin mielellään 

tekemisissä.  

 

Työnkuvan kehittäminen 

Moni haastateltavista näki mahdollisuuksia kehittää omaa työnkuvaansa orga-

nisaatiossa. Eräälle haastateltavalla ehto organisaatiossa jatkamiselle oli työn-

kuvan ja työn tekemisen käytäntöjen kehittäminen, sillä hän koki, ettei työ tällä 

hetkellä vastannut hänen toiveitaan ja osaamistaan. 

Sit se vaatis just muutoksia, että kyllä ihan varmasti istuisin alas keskustelemaan siitä, et-
tä joku juttu pitää muuttuu et niinkun, ei tämmöstä niinkun, tällein miten se nyt on men-

nyt niin ei niinkun pystyis jaksaan loputtomiin (H5) 
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Myös useampi haastateltavista totesi, että kaipaa lisää vastuuta joko nyt tai tu-

levaisuudessa. Osa haastateltavista oli itse ohjautunut projekteihin, joiden myö-

tä oli jo saanut vastuullisempia tehtäviä, minkä koettiin myös tukevan oppimis-

ta ja osaamisen kehittämistä. Oleellista oli työtehtävien kehittäminen niin, että 

työtehtävät olisivat tarpeeksi vastuullisia ja työntekijän mielenkiinnon mukai-

sia.  

Osalle haastateltavista oltiin jo organisaation tasolla suunniteltu mahdolli-

sia uusia työtehtäviä ja lisävastuita. Erään haastateltavan kohdalla tällainen työ-

tehtävien kehittämistyö oli ajankohtaista, mutta hänen ja organisaation näke-

mykset työnkuvan kehittämisestä erosivat. Organisaatio oli suunnitellut työn-

tekijälle erilaisia työtehtäviä, kuin mitä työntekijä itse toivoisi. ”mä ehkä koen 

että tavallaan mulle pyritään löytään eri tyyppistä toimenkuvaa, kun mitä mä 

ehkä niinkun ite osittain halusin” (H5). Työntekijä olisi halunnut kehittää ny-

kyisiä tehtäviään, mutta organisaatio oli suunnitellut työntekijälle uusia työteh-

täviä.  

Haastateltavien tulevaisuuden suunnitelmat erosivat siten, että kauemmin 

eli noin kolme vuotta organisaatiossa työskennelleet osasivat tarkemmin eritel-

lä, millaisia kehittymisen mahdollisuuksia organisaatiossa on ja mitä mahdolli-

sesti haluaisi ja mitä ei halua tulevaisuudessa tehdä. Esimerkiksi yhden haaste-

levan tavoitteena oli seuraavan viiden vuoden kuluessa olla: ”jos ei firman pa-

ras niin ainaki firman top kympissä niinku asiantuntemuksen osalta” (H4). Alle 

vuoden organisaatiossa työskennelleiden tavoitteet eivät aina olleet yhtä selkei-

tä, vaan tavoitteena oli kehittyä omassa työssä ja tulevaisuudessa mahdollisesti 

havitella parempia ansioita ja esimiestehtäviä. Muutaman kuukauden organi-

saatiossa työskennellyt totesikin, että: ”No kai täs nyt on kaikilla tavotteita että 

ei sitä nää mihin se elämä sitte vie” (H8).  
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6.3 Organisatoriset tekijät oppimisen ja sitoutumisen tukemi-

sessa 

Tämän alaluvun myötä vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen, eli miten 

ICT-alan organisaatiossa tuetaan työntekijöiden oppimista ja sitoutumista. Or-

ganisatoriset tekijät jakautuivat kolmeen teemaan: oppimisen mahdollistami-

nen, oppimisen tuki ja organisaation johtaminen. Oppimista ja sitoutumista tu-

kevien tekijöiden lisäksi haastateltavat mainitsivat myös näitä estäviä tekijöitä. 

 

Oppimisen mahdollistaminen  

Organisaatiossa oppimisessa olennaista on oppimisen mahdollistaminen. Haas-

tatteluissa kävi ilmi, että organisaatioilla on erilaisia keinoja tukea työntekijöi-

den oppimista. Organisaatiossa esimerkiksi mahdollistettiin formaaleihin kou-

lutuksiin osallistuminen ja varaamalla oppimiseen aikaa työpäivistä. Mikäli 

työntekijä opiskeli töiden ohessa, oli opintoihin osallistuminen organisaatiossa 

mahdollistettu.  

Oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle oli usean haastateltavan mukaan 

varattu erillisiä tunteja, jotka työntekijä voi hyödyntää esimerkiksi opiskelemal-

la itsenäisesti uusia tekniikoita tai osallistumalla erilaisiin osaamistiimeihin tai 

työpajoihin, mikäli organisaatiossa sellaisia järjestetään. Erityisesti kilpailuky-

kysopimuksen myötä tulleet kiky-tunnit koettiin hyödyllisiksi osaamisen kehit-

tämisen kannalta. Omaa osaamista oli mahdollista kehittää oman mielenkiin-

non mukaan näiden oppimiseen varattujen tuntien aikana.  

Osalle haastateltavista oli kuitenkin epäselvää se, mihin osaamisen kehit-

tämiseen mahdollisuuksiin on oikeutettu osallistumaan. Osaamisen kehittämi-

nen esimerkiksi työpajoissa nähtiin tärkeänä mahdollisuutena, mutta osallistu-

mista esti joko työtehtävät eli esimerkiksi asiakaspalvelutehtävät, jolloin työpis-

teeltä ei voinut poistua tai oma rooli organisaatiossa. Yksi haastateltavista 

luonnehti omaa rooliaan organisaatiossa ”väliinputoajaksi”, ja koki tämän roo-

lin takia jäävänsä paitsi muun muassa koulutusmahdollisuuksista.   

Kokisin niinkun tarpeelliseks osallistua, mut mä en tiedä keltä mä niinkun.. voisin siitä 
kysyä.. ja että saisinko mä sitte niinkun lupaa osallistua ja... niinkun nää kurssit ja itsensä 
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kehittäminen ja nää lapdayt ja tämmöset niin niihin mä koen että mä niihin en pääse osal-
listumaan ja mä haluaisin (H5) 

 

Myös tuntien kirjaukset aiheuttivat osalle haasteltavista päänvaivaa. Esimerkik-

si mikäli tietyn projektin takia oltiin opeteltu uutta tekniikkaa, oli epäselvää 

voiko tunnit kirjata projektille ja asiakkaan laskutettavaksi vai tulisiko tunnit 

kirjata muualle. Osa haastateltavista totesi myös, että organisaatiossa oppimi-

nen tapahtuu tiettyjen rajoitteiden sisällä. Koska kyse on työpaikasta, ei oppi-

minen ja itsensä kehittäminen voi viedä kaikkea työaikaa. Oppimisen mahdolli-

suuksia rajoittaa myös organisaation resurssit esimerkiksi koulutusten järjestä-

miseen. Myös työtehtävien aiheuttaman kiireen todettiin rajoittavan oppimista.  

 

Oppimisen tuki 

Haastatteluista kävi ilmi, että työyhteisön tuki on tärkeää työssä tapahtuvan 

oppimisen ja työn tekemisen kannalta. Haastateltavien kokemukset tuen ja 

avun saamisesta vaihtelivat. Osa haastateltavista koki, että kollegoilta on help-

po mennä pyytämään apua ja tukea ratkaistaviin ongelmiin, kun taas osa koki 

kynnyksen avun pyytämiseen olevan korkea ja tyytyivät etsimään ratkaisua 

itsenäisesti Internetistä. Tuen saamista edisti muun muassa fyysinen työympä-

ristö; mikäli apua oli saatavissa lähellä, oli sen pyytäminen myös helpompaa. 

 Vaikka osa kollegoista työskentelee toisessa toimipisteessä, onnistui tie-

donjakaminen myös etäyhteyksien avulla, jolloin fyysinen ympäristö ei estänyt 

oppimista. Tiedonjakaminen onnistui niin yhteisten viestintäkanavien kautta 

kuin Skypen avulla. Oleellista Skypen kautta tapahtuvassa kommunikoinnissa 

oli se, että osapuolet tietävät toistensa osaamisen ja osaavat hakea apua oikeilta 

ihmisiltä. ”Kyllä mä oon senkin huomannut että noihin etäpisteisiin niitten ka-

vereihin on siis helppo ottaa yhteyttä jos vaan tietää keneen ottaa yhteyttä” 

(H7).  

Kokemukset jakautuivat myös esimieheltä saatavan tuen suhteen. Osa ko-

ki kynnyksen pyytää apua esimieheltä olevan matala, kun taas toisille tämä 

kynnys oli korkea. Oleellista tässä oli se, että esimies on tietoinen mitä kunkin 
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työntekijän työtehtäviin kuuluu ja onko esimiehellä itsellä osaamista kyseisiin 

tehtäviin liittyen. Joissain tilanteissa saatettiin tukea hakea esimerkiksi projekti-

päälliköiltä esimiehen sijaan, mikäli kyse oli projektiin liittyvistä asioista. Osa 

haastateltavista sen sijaan koki, että esimiehet ovat oikeastaan ”vertaisia”, jotka 

tekevät samoja työtehtäviä, mikä teki tuen ja avun saamisesta helppoa. Avoi-

men keskusteluyhteyden lähiesimiehen kanssa koettiin edistävän työn tekemis-

tä ja tuen saamista. Osa haastateltavista kuitenkin mainitsi suhteen esimieheen 

olevan vaikea. Tähän vaikuttivat esimiehen tapa ilmaista omia mielipiteitään ja 

antaa palautetta.  

...tuli sit vielä mieleen just tosta kommunikointi asiasta, et sit kun hän on vähän vanhem-

pi ihminen, niin sil tulee välillä ihan älyttömän tökeröitä sähköpostiviestejä, että niinkun 

hyvä etten rupee itkeen tuolla(H5) 

 

Oppimisen tueksi haastateltavat kaipasivat enemmän palautetta tehdystä työs-

tä. Osa haastateltavista mainitsi kehityskeskustelut eli keskustelut työntekijän ja 

esimiehen kesken palautteen saamisen mahdollisuutena. Kehityskeskusteluissa 

kartoitetaan työntekijän kehittymistä yhteisen keskustelun avulla. Haastatelta-

vien mielestä kehityskeskustelut ovat olleet hyödyllisiä, mutta asetetut tavoit-

teet eivät ole niin konkreettisia kuin mitä haluttaisiin. Kehityskeskusteluiden 

lisäksi palautetta halutaan useammin ja kohdennettuna esimerkiksi tiettyyn 

projektiin.  

Työn ohjauksen todettiin olevan yleisesti hyvin itsenäistä. Tämä oli eten-

kin vasta vähän aikaa organisaatioissa työskenneille haasteellista ja tukea tarvi-

taan enemmän kuin mitä organisaatiossa tarjotaan. Puutteellinen ohjaus korva-

taan itsenäisellä opiskelulla ja ohjautumisella työhön. ”kyllähän sitä niinku kai-

pais enemmän just sitä sellasta tietyllä tavalla opastusta ja ekana päivänäki tun-

tu et heitetään nyt tavallaan syvään päätyyn” (H1). Työn ohjauksessa koettiin 

hyväksi nimetty perehdyttäjä, jonka vastuulla on perehdyttää työntekijä orga-

nisaatioon, ja jolta on mahdollista pyytää tarvittaessa apua. Uusille organisaati-
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on jäsenille osa organisaation käytänteistä, kuten sairauspoissaolot ja koulu-

tusmahdollisuudet olivat edelleen epäselviä.  

 

Organisaation johtaminen 

Organisaatioiden ilmapiiri koettiin yleisesti hyväksi, mutta organisaation joh-

dolta kaivattiin läpinäkyvyyttä ja selkeitä pelisääntöjä. Organisaation tilanteesta 

haluttiin pysyä selvillä ja tähän nähtiin ratkaisuna esimerkiksi organisaation 

yhteiset informaatiotilaisuudet. Organisaation toiminnassa kaivattiin avoimuut-

ta muutenkin kuin puheen tasolla.  

 

tavallaan ehkä vähän semmonen kuva, että mainostetaan että tää on tosi avoin ja puhu-
taan paljon... kyllä nyt välillä on semmonen kuva, että ehkä sitä vähän mainostetaan lii-
kaa, että on vähän avointa ja näin mutta en mä tiiä... että ei tavallaan pääse päivän aikana 
niihin yhteisiin keskusteluihin mukaan (H3) 

mutta ehkä vähän semmosta infoa sitten kaipailis välillä että tietäs suurin piirtein että 
missä tai mitenkä menee että (H6) 

 

Oman työn johtaminen ja vaikuttamismahdollisuudet omassa työssä koettiin 

tärkeiksi työn mielekkyyden kannalta ja näitä vaikuttamismahdollisuuksia ha-

vaittiin omassa työssä. Haastateltavat kuitenkin kaipasivat mahdollisuuksia 

vaikuttaa myös muissa organisaatiota koskevissa asioissa. Vaikutusmahdolli-

suuksien ja vapauden myötä tuleva vastuu tiedostettiin, ja yleisesti työntekijät 

kokivat nauttivansa organisaation luottamusta. Poikkeuksena yksi haastatelta-

vista koki, että joutuu jatkuvasti todistelemaan omaa osaamistaan organisaation 

johdolle. Syynä tälle haastateltava näki huonon kommunikointiyhteyden orga-

nisaation johdon kanssa.  

 

ja sit koska niinkun on vielä nainen it-alalla.. niin sitten ehkä pidetään että mitä tommo-
nen nuori tyttö hyppii nyt mun silmille näissä asioissa, että niinkun ei oo sellasta niin hy-
vää kommunikointiyhteyttä mikä pitäis olla, että.. (H5) 

et ehkä enemmän toivois sieltä suunnalta semmosta, et luotettais tavallaan siihen työnte-
kijän ammattiosaamiseen ja tekemiseen.. et tosi paljon joutuu todisteleen (H5) 
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Itseohjautuvalle työskentelylle haasteita toi yhteisten pelisääntöjen ja käytäntö-

jen puuttuminen. Organisaatioilta toivottiin organisaation sisäisiä sääntöjä, joi-

den mukaan toimitaan, jottei aikaa tuhlautuisi työn tekemisestä. Organisaation 

hierarkian suhteen haastateltavien vastaukset erosivat; osa koki organisaation 

joustavan rakenteen ja vähäisen hierarkian hyväksi, osa kaipasi lisää hierarkiaa 

ja selkeän organisaatiorakenteen. Organisaation rakenteessa hyväksi koettiin 

lähiesimiehet, sillä puhuminen suoraan organisaation johdolle saattaisi olla 

vaikeampaa. Rakenteen joustavuus aiheutti osassa haastateltavista epävar-

muutta, mikäli työtehtävät ja tiimit muuttuivat jatkuvasti.  
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7 POHDINTA

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella uraansa aloittelevat ICT-alan 

työntekijät omaavat vahvan oppimisorientaation ja oppiminen on tärkeää oman 

osaamisen kehittämisen ja uralla etenmisen kannalta. Tutkitut työntekijät ovat 

ensisijaisesti sitoutuneita omaan uraan sekä oman osaamisen kehittämiseen 

tutkituissa organisaatiossa. Oppimisensa suhteen työntekijät ovat 

itseohjautuvia, mutta kaipaavat myös tukea ja ohjausta. 

Organisaatioon sitoutumista määritteleekin se, millaisia mahdollisuuksia 

työntekijällä on kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Mahdollisuudet 

oppia ja kehittää omaa osaamista organisaatiossa ovat monelle ICT-alan 

ammattilaiselle organisaatioon sitoutumisen ehto. Millaisia oppimisen ja uralla 

etenemisen mahdollisuuksia työntekijä odottaa saavansa organisaatiolta 

perustuu psykologiselle sopimukselle. Osa työntekijöistä odottaakin oppimis- ja 

etenemismahdollisuuskia nykyisessä organisaatiossa. Organisaatioon 

sitoutumiseen voidaan yrittää vaikuttaa erilaisin keinoin tukemalla oppimista 

esimerkiksi edistämällä organisaation sisäistä tiedonjakoa, antamalla työstä 

usein rakentavaa palautetta ja antamalla työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa 

heitä ja organisaatiota koskeviin asioihin. Oppimista tukemalla organisaatio voi 

säilyttää osaavat ja osaamisen kehittämiseen sitoutuneet työntekijät.  

Oppiminen itsenäisenä ja sosiaalisena työn ohessa tapahtuvana jatkuvana 

toimintana. Oppiminen ICT-alan organisaatiossa on jatkuvaa ja työn tekemisen 

ohessa tapahtuvaa. Haastateltaville olikin kuin itsestäänselvyys se, että työ 

sisältää oppimista. Osalla haastateltavista korkeakouluopinnot olivat vielä 

kesken, mutta myös jo valmistuneet kokivat myös oppimisen jatkuvan 

työelämässä. Työntekijät myös tunnistivat niin oppimista kuin oppimisen 

tarpeita työssään. Vahvaan oppimisorientaatioon takana voi olla  D`maton ja 
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Herzfeldtin (2008)  löydös nuorten vahvemmasta oppimisorientaatiosta: 

oppimista pidetään elinikäisenä prosessina, eikä oppiminen rajoitu ainoastaan 

formaaleihin oppimisen tilanteisiin. Myös ICT-alan jatkuva kehittyminen voi 

herkistää alan ammmattilaiset sille, että oman ammattitaidon ylläpitämiseksi 

oppimisen tulee olla jatkuvaa. Alan suuren tietomäärän vuoksi myös vapaa-

ajalla tapahtuvaa oppimista pidettiin tärkeänä osaamisen kehittämisen 

kannalta. Oletuksena oli, että vain harrastuneisuuden ja vapaa-ajan tekemisen 

avulla voi kehittyä alan huippuosaajaksi, mikä osaltaan myös tukee vahvaa 

oppimisorientaatiota.  

Tutkituissa organisaatioissa oppiminen on pääosin informaalia, ongelmien 

ratkaisuun liittyvää oppimista. Työn ohessa tapahtuva oppiminen perustuu 

pitkälti ongelmanratkaisulle, oli kyseessä sitten asiakkaisiin tai projektin 

toteuttamiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen. Haastatteluissa mainittiin 

myös tiedon dokumentoinnin tärkeys, jotta tieto siirtyisi organisaation sisällä. 

Ongelmallista tiedon dokumentoinnin kannalta onkin, mikäli työntekijät eivät 

koe dokumentointia tärkeäksi ja tekevät sen huolimattomasti tai jos 

dokumentointi jätetään kokonaan tekemättä esimerkiksi laiskuuden takia. 

Voidaan myös pohtia miksi dokumentointi ei ole kaikille tärkeää.  Jätetäänkö 

jotain mahdollisesti tahallaan dokumentoimatta ja vaikuttaako esimerkiksi 

sitoutumisen kohde tiedonjakoon kuten Otonkorpi-Lehtorannan ym. (2017) 

tutkimuksessa.  

ICT-alalla oppimisessa korostuvat itseohjautuvuus sekä oppimisen 

sosiaalinen luonne. Itseopiskelu Internetistä ja yhteisöllinen oppiminen muiden 

työntekijöiden kuten tiimin kesken ovat päivittäisiä informaalin oppimisen 

keinoja.  Oppimista kuvaakin hyvin konstruktivistinen oppimiskäsitys, joka 

Tynjälän (1999, 163) mukaan korostaa oppimisessa yksilön aktiivista 

tiedonmuodostusta aikaisempien kokemusten pohjalta sekä sosiaalisten 

tilanteiden merkistystä. Jokainen haastatelluista on joko valmistunut tai 

suorittamassa korkeakouluopintoja, joten he omaavat jo koulutuksen antamaa 

tietoa ja mahdollisesti myös harrastusten kautta kertynyttä osaamista, jota 

hyödynnetään uuden tiedon muodostamisessa. Oppimisen apuna oli usein 
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Internet, josta tuli osata etsiä luotettavaa tietoa, jota oli myös osattava soveltaa 

työtehtävissä. Ongelmiin etsittiin myös ratkaisua pohtimalla ratkaisuja yhdessä 

muiden työntekijöiden kanssa, jolloin ongelmaan löydettiin yhdessä rakennettu 

ratkaisu. Apua saatettiin hakea myös suoraan kokeneemmilta työntekijöiltä, 

jolloin oppimisessa saattoi olla kyse enemmänkin behaviorismin kaltaisesta 

mallioppimisesta.  Myös humanistisen oppimisen teorian korostama 

dialogisuus tulee esille yhteisöllisen oppimisen muodoissa, kun ongelmia 

ratkotaan yhteisen keskustelun avulla. Niin ikään myös kokemukselliseen 

oppimiseen perustuva ongelmalähtöinen oppiminen on keskeistä ICT-alan 

organisaatioissa tapahtuvalle oppimiselle. ICT-alan organisaatioissa oppiminen 

on oppimisteorioiden valossa kompleksinen ilmiö, joka pitää sisällään viitteitä 

eri oppimisen teorioista.  

 Lohmanin (2009) tutkimuksessa itseopiskelu Internetistä oli IT-alan työn-

tekijöille ensijainen informaalin oppimisen keino, mikä näkyi myös tässä tutki-

muksessa. Internetin ohella yhteisöllinen oppiminen ja tiedonjako kollegoiden 

kanssa olivat tärkeitä informaalin oppimisen mahdollisuuksia. Tässä tutkimuk-

sessa ei käynyt selväksi se, onko Internet vai sosiaalinen oppiminen ensisijaista 

ICT-alan työntekijöille. Lohmanin (2009) mukaan kollegoilta saatavaan apuun 

vaikuttaa muun muassa se, miten helposti he ovat saavutettavissa. Myös tässä 

tutkimuksessa ilmeni saavutettavuuden merkitys kollegoilta saatavaan apuun. 

Mikäli kollegat olivat helposti saavutettavissa eikä koettu avun pyytämisen 

olevan suuren kynnyksen takana, oli muiden apua helpompi pyytää. Oppimi-

sen yhteydessä puhuttiinkin muiden työntekijöiden tuen tärkeydestä, toisin 

kuin Gijbelsin ym. (2011) tutkimuksen mukaan sosiaalisella tuella ei ole vaiku-

tusta työssä tapahtuvaan oppimiseen. Vaikka Gijbelsin ym. (2011) tutkimukses-

sa ei löydetty positiivista korrelaatiota sosiaalisen tuen ja oppimisen välillä, voi-

si tämän tutkimuksen kontekstissa sellainen löytyä määrällisten tutkimusmene-

telmien avulla.  

 Oppimiseen ja tiedonhankinnan tapaan vaikuttivat ratkaistava ongelma 

sekä muiden ihmisten läheisyys. Otonkorpi-Lehtorannan ym. (2017) mukaan 

tiedonvaihto on yleisintä läheisten työkavereiden kanssa, ja tämä näytti pätevän 
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myös tämän tutkimuksen osalta. Tiedonjakoa tapahtui lähinnä tiimin kesken tai 

kollegoiden kanssa, joiden työpiste oli lähellä tai joiden osaaminen oli tiedossa.  

Tiedonjakaminen koko organisaation kesken koettiin kuitenkin ongelmalliseksi, 

ja työntekijöiden koettiin jopa kilpailevan toisiaan vastaan. Marsick ja Watskins 

(2003) toteavatkin, että tiedon jakamattomuuden ja oman osaamisen piilottami-

sen syynä voi olla työntekijän pelko oman kilpailukykynsä menettäminen työn-

tekijämarkkinoilla. 

 

Organisaation rakenteet oppimista tukemassa. Organisaatiossa oppiminen 

mahdollistettiin varaamalla osaamisen kehittämiselle erillisiä tunteja ja järjes-

tämällä sisäisiä koulutuksia ja muita osaamisen kehittämisen paikkoja kuten 

osaamistiimejä. Tällaisissa oppimisen menetelmissä korostui myös oppijan oma 

aktiivisuus ja mielenkiinto, työntekijä sai joko osallistua osaamistiimeihin tai 

hyödyntää varatut tunnit opiskelemalla itsenäisesti. Organisaation ulkoisten 

koulutusten koettiin tukevan myös omaa osaamista. 

Koulutuksiin osallistumisen aste kuitenkin vaihteli, eikä osalla haastatel-

luista työntekijöistä ollut vielä mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Myös 

esimerkiksi ”väliinputoajan” rooli aiheutti epätietoisuutta koulutuksiin osallis-

tumisen mahdollisuuksista. Koulutuksiin hakeutumisessa olennaista oli työnte-

kijöiden oma aktiivisuus osaamistarpeiden tunnistamisessa. Vaikka koulutus-

ten antia ei aina koettu hyödylliseksi, oli työntekijöiden mielestä silti hyvä, ettei 

koulutusta tapahdu vain organisaation sisällä. Meyerin ja Allenin (1997, 68) 

mukaan koulutusten avulla voidaankin vahvistaa organisaatioon sitoutumista, 

joten jo tämän takia organisaation kannattaisi mahdollistaa ulkoiset koulutuk-

set. Myös Ranan (2015) mukaan organisaatioiden tulisi kannustaa työntekijöitä 

osallistumaan erilaisiin oppimisaktiviteetteihin. Näin viestitään, että organisaa-

tio välittää työntekijöistä ja heidän kehittymisestään. Osa haastateltavista olikin 

tyytyväinen koulutuksiin osallistumisen mahdollisuuksiin: ”kyllä niinkun 

tommoset työn ulkopuoliset koulutukset on hyviä, että ei kouluteta vaan sisäi-

sesti” (H3). Myös Allenin ym. (2003) mukaan mahdollisuudet kasvaa ja oppia 
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organisaatiossa tukevat organisaatioon sitoutumista. Tämä korostuu etenkin 

vahvan oppimisorientaation omaavien työntekijöiden haastatteluissa. 

Organisaatioiden rooli oppimisen tukemisessa on informaalien ja 

formaalien oppimismahdollisuuksien luominen. Työntekijöiden oppimista 

tukemalla edesautetaan niin organisaation oppimista kuin työntekijöiden 

markkinakelpoisuutta. Mahdollisuudet tiedonjakamiseen ja avun pyytämiseen 

ovat tärkeitä oppimista tukevia keinoja, ja oppimiseen kaivataan tukea koko 

organisaation tasolta eli niin kollegoilta, esimiehiltä ja organisaation johdolta. 

Oppimisen tueksi kaivattiin sisäisen tiedonjaon ja kommunikoinnin edistämistä 

sekä palautetta tehdystä työstä.  Myös Schürmannin ja Beausaertin (2018) 

löydösten perusteella palautteen saaminen on tärkeä sytyke informaalille 

oppimiselle. Vaikka kehityskeskustelut koettiin hyviksi keskustelun paikoiksi, 

on se ainoana palautteen saamisen mahdollisuutena riittämätön; palautetta 

työstä kaivattiin tarkennettuna eri projekteille. Etenkin esimiehen rooli 

palautteen antajana korostui haastatteluissa.  

Kommunikointi ja tiedonjako esimiehen kanssa vaihtelivat työntekijöiden 

kesken, ja suhde esimieheen vaihteli organisaatioiden sisällä. Otonkorpi-

Lehtolaisen ym. (2017) mukaan esimiehen rooli näyttäytyy yksilöille eri tavoin 

ja tämä saattaa vaikuttaa myös siihen, miten tietoja vaihdetaan esimiehen kans-

sa.  Kommunikointi esimieheen saattoi olla lähes päivittäistä ja työtehtäviin liit-

tyvää, mutta osa työntekijöistä vältteli kommunikointia esimiehen kanssa. 

Kommunikointiongelmia tai -puutteita aiheuttivat eriävät näkemykset, tapa 

kommunikoida sekä esimiehen tavoitettavuuden ongelmat.  

Esimiehen kanssa kommunikoinnin koettiin sujuvan silloin, kun esimie-

hellä oli tietämystä työntekijän työn aiheesta, jolloin esimies pystyi antaa työn-

tekijän kannalta hyödyllisiä neuvoja. Esimiehen ja työntekijän välillä vallitsi 

yhteinen ymmärrys. Työntekijät näyttävät kaipaavan esimiestä, jolla on sisällöl-

listä osaamista työntekijöiden aiheesta sekä hyvät kommunikointitaidot, jotta 

asioista pystytään keskustelemaan. Esimies voisikin toiminnallaan tukea orga-

nisaatioon sitoutumista antamalla keskusteluissa työntekijöille vaikuttamisen 

paikkoja, mikä vahvistaa organisaatioon kuulumisen tunnetta. Ranan (2015) 
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mukaan sitoutumista voidaankin vahvistaa antamalla työntekijöille vaikutus-

valtaa organisaatiossa.  

 

Sitoutumista työhön ja siinä kehittymiseen. Otonkorpi-Lehtorannan ym. 

(2017) tutkimuksessa, tietotyöntekijöiden omaa uraa tärkeämpiä sitoutumisen 

kohteita olivat tiimi ja organisaatio. Tässä tutkimuksessa oma ura kuitenkin 

näyttää olevan ensisijainen sitoutumisen kohde. Organisaatioon sitotumista 

tulkittaessa Meyerin ja Allenin (1991) luokittelun avulla on organisaatioon 

sitoutuminen laskelmoivaa, eli organisaatioon sitoudutaan niin kauan kun se 

on itselle hyödyllistä eli tukee omaa kehittymistä ja uralla etenemistä. Uransa 

alussa olevat asiantuntijat pyrkivät työn tekemisen ohessa kehittämään omaa 

osaamistaan, jotta uralla eteneminen olisi mahdollista.  

 Otonkorpi-Lehtorannan ym. (2017) tutkimuksessa työntekijöiden 

ensijainen sitoutumisen kohde oli tiimi, mutta tässä tutkimuksessa 

sitoutuminen tiimiin ei tullut haastatteluissa esille. Tiimeihin viittattiin lähinnä 

oppimisen mahdollistajina ja organisaation ilmpiiristä puhuttiin yleisellä 

tasolla. Otonkorpi-Lehtoranta ym. (2017) toteavatkin, että tiimi koetaan 

kuuluvaksi organisaatioon, eikä näitä välttämättä eroteta toisistaan. Voikin siis 

olla, että organisaatioon ja tiimiin sitoutuminen korostuu, kun organisaatiossa 

ollaan työskennelty kauemmin. Tämän tutkimuksen tuloksia sitoutumisen 

osalta rajoittaa kuitenkin sekundaarinen aineisto. Haastatteluissa ei suoraan 

kysytty sitoutumiseen tai sen kohteisiin liittyviä kysymyksiä. Mikäli 

sitoutumisen kohteista oltaisiin kysytty, olisi tiimien merkitys voinut korostua 

samoin kuin affektiivinen organisaatioon sitoutuminen.  

Asiakkaisiin sitoutuminen on Otonkorpi-Lehtorannan ym. (2017) mukaan 

normatiivista. Tämän tutkimuksen haastatetteluissa asiakkaisiin sitouduttiin 

normatiivisesti, mutta myös affektiivisesti. Halu ja velvollisuus asiakkaiden 

palveluun tulivat molemmat esille, eikä näin ollen voida sanoa, että 

sitoutuminen olisi joko normatiivista tai affektiivista. Sitoutumisen tyypit 

vaihtelevat yksilöittäin: toisille asiakkaiden palvelu on pakollinen osa työtä, 
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kun taas toisille asiakkaiden palvelu on mielekästä ja asiakaspalvelua vaativiin 

tehtäviin hakedutaan tarkoituksella. 

Kuten myös Pyynyn (2018) tutkimuksesta käy ilmi, työntekijät sitoutuvat 

myös mielekkäisiin työtehtäviin. Työtehtävissä nimenomaan ongelmanratkaisu 

koettiin antoisaksi, kuten myös Hirshmannin ja Mulderin (2018) tutkimuksessa 

ilmeni. Työtehtävien tulisi olla tarpeeksi haastavia, jotta oppiminen mahdollis-

tuu. Työnkuvaa kehittäessä oleellista oli kehittää työnkuvaa niin, että työntekijä 

voisi itse vaikuttaa millaisia työtehtäviä tekee. Vaikutusmahdollisuudet omaa 

työtä kohtaan koettiin hyviksi, mutta etenkin organisaatiota koskeviin päätök-

siin eivät työntekijät juurikaan päässeet vaikuttamaan.  

Allenin ym. mukaan (2003) organisaatio voisi vaikuttaa myönteisesti työn-

tekijöiden sitoutumiseen osallistamalla heitä päätöksentekoon. Vaikutusmah-

dollisuuksien myötä työntekijän organisaatioon kuulumista voidaan tukea, joka 

Ng ym. (2006) mukaan tukee osaltaan myös organisaatioon sitoutumista. Työ-

tehtäviin ja projekteihin sitoutumista vahvistavaksi tekijäksi mainittiin se, mikä-

li työntekijä oli ollut mukana projektin alusta alkaen. Tämä mahdollisti projek-

tin kehittymisen seuraamisen ja mahdollisesti edistää affektiivista sitoutumista 

työtehtäviin. Affektiivista organisaatioon sitoutumista voisi edistää tarjoamalla 

työntekijöille pitkäikäisiä ja mielekkäitä projekteja, jotka myös mahdollistavat 

työntekijän kehittymisen. 

Ruokolainen (2011) toteaa, että pitääkseen osaavat työntekijät 

organisaatiossaan, tulisi organisaatioiden tukea myös muita työntekijöiden 

sitoutumisen kohteita. Koska työntekijöille on tärkeää oman osaamisensa 

kehittäminen, on organisaation roolina mahdollistaa oppiminen, psykologisen 

sopimuksen mukaisesti. Tässä myös tulee esiin sitoutumisen oppimisen yhteys; 

tukemalla oppimista voidaan myös tukea sitoutumista. Tämä löydös on 

samansuuntainen kuin Joon (2010) tutkimuksessa todettu oppimisympäristön 

yhteys organisaatioon sitoutumiseen.  

Osa haastateltavista myös odotti organisaation tarjoavan 

etenemismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Mikäli organisaatio ei mahdollistaisi 

kehittymistä ja uralla etenemistä, ei koettu velvollisuutta olla lojaaleja kyseiselle 
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organisaatiolle. Organisaatiossa kehittyminen ja eteneminen voidaan nähdä 

ehtona organisaatioon sitoutumiselle. Kuten Byrne (2001) ja Saari (2014) totea-

vat, työntekijöiden omaan uraan sitoutuminen voi olla uhka organisaatioon 

sitoutumiselle. Aikaisempien tutkimusten (Saari 2014, Joensuu 2004) perusteella 

IT-alalla työntekijöiden odotukset työelämän psykologista sopimusta kohtaan 

vaihtelevat. Myös tähän tutkimukseen osallistuneiden työntekijöiden 

psykologisissa sopimuksissa on piirteitä niin vanhasta kuin uudesta työelämän 

psykologisesta sopimuksesta. Osa työntekijöistä edelleen odottaa lojaaliuden 

organisaatiota kohtaan mahdollistavan organisaatiossa etenemisen, kun taas 

osa näki työurat muuttuvina ja joustavina.  

   

Käytännön implikaatiot. Nuorten ja vasta työuraansa aloittavien 

työntekijöiden organisaatioon sitoutumisen vahvistamisessa on olennaista se, 

että organisaatiossa on myös hyvä oppimisympäristö. Työuransa alussa ICT-

alan ammattilaiselle tärkeää on kehittää omaa osaamista ja oppia työn 

tekemisen ohessa. Etenkin uudessa organisaatiossa aloittaessa oppimista on 

paljon ja työntekijät tarvitsevat tukea yksilöllisesti. Oppimiselle olisi siis hyvä 

varata riittävästi aikaa muun työn ohella. Sosiaalinen tuki onkin oppimisessa 

merkityksellistä. Vihersalon (1997, 111–125) mukaan uuden työntekijän 

perehdyttäminen on tärkeää, jotta työntekijä ei koe jäävänsä yksin uudessa 

työssään. Myös tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että uudet työntekijät kaipaavat 

ympärilleen tiimin tuen sekä henkilön, joka puoleeen kääntyä kun vastaan tulee 

ongelmia.  

Työn mielekkyydellä ja työtehtävillä on merkitystä sille, miten 

organisaatiossa viihdytään. Työtehtävät tulisi olla tarpeeksi haastavia ja 

työntekijän mielenkiinnon mukaisia. Parasta olisi, mikäli työntekijä saisi itse 

vaikuttaa omiin työtehtäviinsä ja työn tekemisen tapoihin kuten työaikaan. 

Tehdystä työstä saatu palaute tukee työntekijöiden kehittymistä, joten 

palautetta olisi hyvä saada useammin kuin kerran vuodessa käytävien 

kehityskeskusteluiden yhteydessä.  



 

59 
 

Itseopiskelun ohella sosiaalinen oppiminen on olennainen 

oppimismenetelmä tutkituissa ICT-alan organisaatiossa. Tiimin tuki ongelmien 

ratkaisussa ja tiedonjakaminen organisaation sisällä koettiin tärkeiksi 

oppimisen kannalta, ja näitä voidaan tukea organisaation tasolla. Jo fyysisellä 

työympäristöllä voidaan helpottaa tiedonjakoa tiimin kesken sijoittamalla 

samanlaista työtä tekevät samaan tilaan. Mikäli samaa työtä tekevät 

työskentelevät eri toimipisteissä, on yhteys heihin mahdollistettava esimerkiksi 

Skypen avulla.  

Sisäistä viestintää kehittämällä voidaan parantaa organisaation sisäistä 

tiedonjakoa, joka on olennaista osaamisen jakamisen kannalta. Koko 

organisaation yhteiset viestintäkanavat mahdollistavat organisaation sisäisen 

tiedonjaon, mutta tämän lisäksi työntekijät kaipaavat yhteisiä tilaisuuksia. 

Organisaation yhteisissä tilaisuuksissa voidaan esimerkiksi käydä 

organisaatioon liittyviä ajankohtaisia asioita sekä yksittäisiä projekteja, jolloin 

voidaan tutustua myös muiden osaamiseen organisaatiossa. Tämä mahdollistaa 

sosiaalisen oppimisen, kun tiedostetaan muiden osaaminen ja hyödynnetään 

sitä. Tiedonjakamisen edistämiseksi olisi myös hyvä tutustuttaa työntekijät 

toisiinsa ja edistää yhteisen vision eteen työskentelemistä, tällä voitaisiin välttää 

organisaation sisäiset kilpailuasetelmat ja vastaavat jännitteet.  

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen on tutkimuksen luotettavuuden 

tarkastelun lähtökohta (Kuula 2011, 34). Tuomen ja Sarajärven (2018, 160–161) 

mukaan tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä tutkimuksen reliabili-

teetin ja validiteetin avulla. Nämä käsitteet viittaavat tutkimuksen toistettavuu-

teen ja mittarin kykyyn mitata sitä, mitä on tarkoitettu. Kyseiset käsitteet kui-

tenkin soveltuvat laadullista tutkimusta paremmin määrällisen tutkimuksen 

luotettavuuden tarkasteluun. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 161.) Tässä tutkimukses-

sa validiteettia voidaan pohtia tutkimusaineiston käytön suhteen. Tutkimusai-



 

60 
 

neistona oli sekundaarinen haastatteluaineisto, jossa kartoitettiin lähinnä oppi-

miseen ja luovuuteen liittyviä tekijöitä. Sitoutumista ei suoraan haastatteluissa 

kysytty, vaan aiheeseen viitattiin esimerkiksi kysymällä työntekijän tulevaisuu-

den suunnitelmista. Näin ollen sitoutumisen tarkastelu pohjautuu pitkälti tutki-

jan omiin tulkintoihin ja löydöksiin.  

Kuten Eskola ja Suoranta (2014, 211) toteavat, laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava tutkijan rooli ja subjektiviteetti. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 160) mukaan laadulliseen tutkimukseen liittyykin 

myös kysymys havaintojen puolueettomuudesta. Koska laadullisessa tutki-

muksessa on aina kyse tutkijan tulkinnasta, tulisi luotettavuutta tarkastellessa 

huomioida miten aineistoa on tulkittu ja mitkä tekijät siihen ovat mahdollisesti 

vaikuttaneet. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 160).  

 Tutkijan keskeinen rooli vaikuttaa siihen, että toisin kuin kvantitatiivisis-

sa tutkimuksissa luotettavuus ei perustu mittareiden luotettavuuteen vaan ko-

ko tutkimusprosessin luotettavuuteen (Eskola & Suoranta 2014, 211–212.) Laa-

dullisen tutkimuksen luotettavuutta tulisikin tarkastella koko tutkimusproses-

sin ajan (Vilkka 2005, 158–159). Tämän tutkimusraportin aikana onkin pyritty 

mahdollisimman tarkasti kuvaamaan tutkimusprosessia ja sen etenemistä. Kos-

ka aineistona käytettiin sekundaarista aineistoa, luotettavuuden kysymykset 

liittyvät vahvasti etenkin aineiston analysointiin ja tulosten johdonmukaisuu-

teen.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on käytetty erilaisia 

kriteereitä (Tuomi & Sarajärvi 2018,162). Eskola ja Suoranta (2014, 212–213) 

käyttävät uskottavuutta, varmuutta, siirrettävyyttä ja vahvistuvuutta luotetta-

vuuden kriteereinä. Heidän mukaansa käytettäviä termejä tärkeämpää on kui-

tenkin se, mitä niillä tarkoitetaan. Varmuudella tarkoitetaan sellaisten ennus-

tamattomien ennakko-oletusten huomioiminen mahdollisimman hyvin, mitkä 

vaikuttavat tutkimukseen (Eskola & Suoranta 2014, 213).  

Eskola ja Suoranta (2014, 212) toteavat, että uskottavuudella viitataan tut-

kijan ja tutkittavien tulkinnan yhteneväisyyteen eli ovatko tutkijan tekemät tul-

kinnat tutkittavien käsityksiä vastaavia. Tutkittavat eivät välttämättä kuiten-
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kaan aina tunnista kokemuksia omakseen. Tämän vuoksi ei voida sanoa var-

maksi sitä, että antamalla tutkittavien tarkastella tehtyjä tulkintoja voitaisiin 

parantaa tutkimuksen uskottavuutta.  (Eskola & Suoranta 2014, 212.) Tutkimus-

eettisistä syistä tämä tutkimus lähetetään tutkittaviin organisaatioihin tarkastel-

tavaksi, jolloin organisaatiossa voidaan arvioida tutkimuksen eettisiä tekijöitä 

kuin myös uskottavuutta.  

Eskolan ja Suorannan (2014, 213) mukaan siirrettävyydellä viitataan tulos-

ten siirrettävyyteen toiseen kontekstiin tietyin ehdoin, vaikka todellisuuden 

diversiteetin takia yleistysten tekeminen ei ole mahdollista. Tämän tutkimuksen 

tulosten avulla voidaan tarkastella myös muissa ICT-alan organisaatiossa työn-

tekijöiden oppimista ja sitoutumista. Oppimisen ilmiötä voidaan tarkastella 

myös muissa tietointensiivissä organisaatioissa, mikäli käytetään Pyöriän (2015) 

tietotyöntekijän kriteereitä eli työntekijällä on korkea koulutus, työ on luoteel-

taan autonomista sekä sisältää tietotekniikan käyttöä. Tutkimuksen tuloksia ei 

kuitenkaan voida yleistää koskemaan kaikkia ICT-alan tai muiden tietointensii-

visten alojen organisaatioita, sillä tutkimusaineisto koostuu 11 haastattelusta eli 

aineisto on varsin suppea, eikä yleistysten tekeminen ole täten perusteltua.  

Vahvistavuus luotettavuuden kriteerinä viittaa siihen, että aiempien tut-

kimusten perusteella saadaan vahvistusta tutkimuksessa tehdyille johtopäätök-

sille (Eskola & Suoranta 2014, 213). Tutkimusraportin pohdinta osiossa tämän 

tutkimuksen tuloksia onkin pyritty tarkastelemaan vertailemalla tehtyjä tulkin-

toja aiempien tutkimusten löydöksiin.  

7.3 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimushaasteet 

Kuten Lehto, Neittaanmäki ja Neittaanmäki (2014) selvityksessään toteavat, 

ICT-ala on kasvava ala Suomessa. Yritysten määrän kasvaessa ala työllistää yhä 

useampia (Lehto ym. 2014). Jotta voidaan tukea alan kasvua, organisaatiot 

tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Tämä tutkimus kartoittaakin, miten ICT-alan 

organisaatioissa opitaan ja mitä työntekijät kaipaavat oppimisensa tueksi.  
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Työelämään houkutellaan tekijöitä jo koulujen penkeiltä ja monelle 

työntekijälle korkeakouluharjoittelu on ensimmäinen kosketus ICT-alan 

organisaatioihin. Monesti ura harjoittelupaikassa jatkuu myös harjoittelun 

jälkeen. Organisaatiolle tärkeää tietoa on, millaisia odotuksia työntekijöillä on ja 

mihin he ovat sitoueet. Organisaatiossa voidaan tämän tiedon perusteella 

kiinnittää huomioita niihin tekijöihin, joiden avulla voidaan tukea niin 

työntekijöiden oppimista kuin heidän sitoutumista organisaatioon. Myös 

oppimista ja sitoutumista estävien organisatoristen tekijöiden huomioiminen ja 

niihin puuttuminen voivat edistää organisaation sisäistä tiedonjakoa ja 

mahdollistaa entistä tehokkaamman toiminnan. Oppimiseen ja oman 

ammattitaidon kehittämiseen sitoutuneille työntekijöille on annettava 

oppimisen mahdollisuuksia, jotta tuetaan niin työntekijän kuin organisaation 

osaamista.  

Vaikka tämän tutkimuksen perusteella oppimisella on merkitystä 

työntekijöiden sitoutumiselle, olisi tätä hyvä tutkia vielä lisää. Tämän 

tutkimuksen rajoitteena oli sekundaarinen tutkimusaineisto, jossa ei erikseen 

kartoitettu työntekijöiden sitoutumista. Aihetta voidaankin tutkia lisää 

lisäämällä sitoutumista sivuavia teemoja haastatteluihin. Myös uransa eri 

vaihessa olevien työntekijöiden tutkiminen niin oppimisen kuin sitoutumisen 

osalta antaisi kokonaisvaltaisemman kuvan alan tilanteesta.  Myös ottamalla 

huomioon  työntekijödein demografiset tekijät, voidaan selvittää onko työssä 

sitoutuminen erilaista eri-ikäisten työntekijöiden kesken ICT-alan 

organisaatioissa. Lisäksi mielenkiintoista olisi selvittää miten erilaiset 

elämäntilanteet vaikuttavat niin oppimiseen kuin työssä sitoutumiseen. 

Tutkimuksen toteuttaminen myös muilla kuin tietointensiivisten alojen 

organisaatiossa voisi kartoittaa sitä, onko oppimisen tarve yhtä suuri myös 

muilla aloilla. Onkin selvää, että työelämän muutosten myötä tarvitaan lisää 

tutkimusta niin oppimisesta, sitoutumisesta ja niiden tukemisesta 

organisaatioissa
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