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1. JOHDANTO 

 

Organisaatioon sitoutuminen on ollut eri tieteenhaaroja ja tutkimussuuntia 

kiinnostava aihe 1900-luvun puolivälin jälkeen. Käyttäytymis- ja taloustieteet 

ovat olleet kiinnostuneita sitoutumisen, ennen kaikkea organisaatioon 

sitoutumisen tutkimuksesta lähinnä sen tuottamien taloudellisten vaikutusten 

vuoksi. Tänä päivänä organisaatioon sitoutuminen nähdään tietojohtamisen 

viitekehyksessä myös organisaation aineetonta pääomaa säilyttävänä ja 

kasvattavana tekijänä (Massingham ja Diment 2009).  

 

Yksittäisen asiantuntijan tai työntekijän poistuminen organisaatiosta voi 

romauttaa organisaation tuloksenteko- ja suorituskyvyn pitkiksi ajanjaksoiksi, se 

saattaa menettää kriittistä osaamista sekä suhdeverkostoja ja pahimmillaan 

aiheuttaa vakavan osaamisvajeen organisaation ydinteknologioiden hallinnassa. 

 

Ståhle & Grönroos (2001) ovat esittäneet, että jopa 95 % organisaation pääomasta 

on aineetonta. Pelkästään tietämyksen ja osaamisen menettäminen aiheuttaa 

organisaatiolle kustannuksia, mutta myös tämän vajeen korjaaminen on aikaa 

vievää ja kustannuksia aiheuttavaa. Vajeen täyttäminen aiheuttaa organisaatiolle 

kustannuksia, jotka olisivat olleet vältettävissä tarkastelemalla organisaatioon 

sitoutumista ja toteuttamalla sitä vahvistavia toimenpiteitä. 

 

Organisaation haasteeksi muodostuu henkilöstön vaihtuvuuden ja poistuman 

rajoittaminen tilanteessa, jossa toimialalla on työvoimapula ja osaajaresurssilla on 

muita vaihtoehtoja. Organisaation on pystyttävä tavalla tai toisella sitouttamaan 

toimintansa kannalta kriittinen osaajaresurssi joko taloudellisesti tai muilla 

keinoilla.  

 

Työssä tarkastellaan organisaatioon sitoutumista johtamisen, kommunikaation ja 

oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Työn tavoitteena on selvittää 

asiantuntijoiden sitoutumisen taso, arvioida keinoja, joita organisaatiolla on 



13 

 

heidän sitouttamisekseen ja selvittää mahdolliset erot organisaation tunnistamien 

kriittisten asiantuntijoiden ja perusasiantuntijoiden sitoutumisen tasossa ja 

sitoutumisen tekijöiden vaikutuksissa. 

 

Työssä luodaan mittari, jolla voidaan mitata henkilöstön sitoutumisen sekä 

tutkimuksessa tarkasteltujen sitoutumisen vaikuttajien taso. Tutkimuksen 

empiirinen osuus toteutetaan eräässä julkishallinnon laitoksen yksikössä, ja sen 

vastaajaryhmänä toimivat kyseisen organisaatioyksikön asiantuntijat. 

 

1.1. TUTKIMUKSEN TAUSTA 

 

Tutkimus käynnistyi työn tekijälle esitetystä kysymyksestä, jonka esitti 

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtaja. Kysymys kuului: 

"Miten me voisimme sitouttaa kriittiset avainasiantuntijat organisaatioomme, että 

meidän ei koko ajan tarvitse olla huolissamme organisaatiomme suorituskyvyn 

puolesta? ”.  

 

Kysymyksen perustavaa laatua oleva luonne on ollut pinnalla monessa eri 

yhteydessä työn tekijän oman tehtävän näkökulmasta, koska hän on vastuussa 

kyseessä olevan julkishallinnon organisaation tuottamista ICT-palvelutuotannon 

osa-alueista, joissa osaaminen ja kriittiset asiantuntijat näyttelevät merkittävää 

roolia. Työn tekijä on tunnistanut ja havainnut tiettyjen toiminnan osa-alueiden 

olevan riippuvaisia muutamasta asiantuntijasta ja on havainnut tarpeen näiden 

kriittisten resurssien sitouttamiselle ja osaamisen jakamiselle organisaation 

muiden asiantuntijoiden kanssa.   

 

Tutkimuksen kohteena olevan julkishallinnon viraston mahdollisuudet sitouttaa 

henkilöstö taloudellisia keinoja käyttäen ovat rajalliset. ICT-toimialalla toimivan 

organisaation käyttämät teknologiat ja tekniikat ovat yleisesti käytössä olevia, 

joten kaupalliset toimijat tavoittelevat itselleen samaa osaamista, kuin mitä 

tutkimuksen kohteena oleva organisaatio tarvitsee.  
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Organisaatio on varmistanut tarvitsemansa teknisen osaamisen kouluttamalla ja 

harjaannuttamalla asiantuntijoitaan kriittisten teknologioiden osaajiksi. Tämä on 

mahdollistanut organisaation suorituskyvyn ja osaamisen ylläpitämisen, mutta 

aiheuttanut tilanteen, jossa se joutuu pitämään kiinni resurssista, johon se on 

tehnyt suuria taloudellisia investointeja. Asiantuntijoiden osaaminen ja 

ammattitaito on universaalia, joten heillä on runsaasti vaihtoehtoja 

kouluttautumisen ja harjaantumisen jälkeen työllistyä paremmin palkattuna 

ulkopuolisella, kaupallisella toimijalla. 

 

Osaamisen ja tietämyksen säilyttämiseksi tutkimuksen kohteena olevan 

organisaation on pystyttävä rakentamaan organisaatioon sitoutuminen muiden 

kuin taloudellisten sitouttajien varaan. Organisaation asiantuntijoiden 

sitoutumisen motivoijana on oltava tunne organisaation jäsenyyden 

säilyttämiseksi mieluummin kuin työstä saatava rahallinen korvaus. 

 

Nämä seikat ja oman työnsä aiheuttamat haasteet mielessään työn tekijä sai 

aiheen, tavoitteen sekä motivaation tämän työn toteuttamiseen. Aiheen 

tutkimukselle antoi työn tekijän edustama organisaatio, mutta työn tekijä toteutti 

tutkimuksen itsenäisenä tutkijana. 

 

1.2. TARKASTELTAVAT ILMIÖT JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen ensisijainen tavoite on luoda realistinen kuva asiantuntijaresurssin 

organisaatioon sitoutumisen tasosta, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä eroista 

asiantuntijasegmenttien sitoutumiseen vaikuttavien tekijöiden välillä tarkastelun 

kohteena olevassa julkishallinnon laitoksen yksikössä.  Tutkimuksen toissijaisena 

tavoitteena on tuottaa mittari, jolla pystytään tarkastelemaan organisaatioon 

sitoutumista ja sen vaikuttajia. Mittarin validiteetti ja käytettävyys arvioidaan 

vastaavankaltaisen, mutta laajemman tutkimuksen toteuttamisessa. 

 

Tutkimus voi olla joko kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava (Hirsjärvi, 

Remes ja Sajavaara 2012). Tämän tutkimuksen tavoite on kartoittaa 

organisaatioon sitoutumisen taso, siihen vaikuttavien tekijöiden vaikutusta sekä 
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kriittisen asiantuntijaresurssin ja perusasiantuntijoiden organisaatioon 

sitoutumisen eroja.  

 

Työn teoreettisen osan tärkein tavoite on tuoda esiin organisaatioon sitoutumiseen 

liittyvä, työn tutkimusaiheen kannalta keskeinen teoreettinen taustatieto ja sitä 

kautta luoda pohja tutkimuksen tekemiselle. Toinen tavoite on antaa perusteet 

työn lopputuotteena olevan mittarin luomiselle. 

 

Työn empiirisen osan ensimmäinen tavoite on selvittää erään julkishallinnon 

laitoksen yksikön asiantuntijoiden organisaatioon sitoutumisen taso ja mahdolliset 

erot kriittisen asiantuntijaresurssin sekä perusasiantuntijoiden välillä. Toinen 

tavoite on arvioida organisaatioon sitoutumiseen vaikuttavien tekijöitä ja arvioida 

niiden vaikuttavuus. Tärkeimmät tarkasteltavat vaikuttajat ovat johtaminen, 

kommunikaatio ja organisaation oikeudenmukaisuus. Kolmas tavoite on luoda ja 

rakentaa organisaatioon sitoutumisen mittari, jota pystytään käyttämään 

itsenäisenä tuotteena.  

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

Organisaatioon sitoutumisen osalta: 

Miten organisaatioon sitoutuminen on rakentunut tarkasteltavassa yksikössä? 

Millaisia eroja organisaatioon sitoutumisen tasossa on havaittavissa eroja 

henkilöstön iän, työhistorian tai koulutustaustan suhteen? 

Millaisia eroja on havaittavissa kriittisten asiantuntijoiden ja 

perusasiantuntijoiden sitoutumisen tasossa tutkittavassa yksikössä? 

Sitoutumisen vaikuttajien osalta:  

Miten paikallinen, lokaali johtaminen ja ylemmän tason, globaali johtaminen 

eroavat vaikutuksiltaan organisaatioon sitoutumiseen? 

Miten paikallinen, lokaali kommunikaatio ja ylemmän tason, globaali 

kommunikaatio eroavat vaikutusiltaan organisaatioon sitoutumiseen? 

Vaikuttaako henkilöstön kokema organisaation oikeudenmukaisuus lokaalilla 

ja globaalilla tasolla organisaatioon sitoutumiseen? 
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1.3. TUTKIMUKSEN RAKENNE 

 

Tutkimus muodostuu teoria- ja empiriaosasta. Tutkimuksen ensimmäisessä 

teoriaosassa tarkastellaan organisaatioon sitoutumista, siitä rakennettuja malleja ja 

työssä käytettävää organisaatioon sitoutumisen viitekehystä. Toisessa 

teorialuvussa käsitellään organisaatioon sitoutumisen vaikuttajat niiltä osin ja sillä 

tarkkuudella, jolla työn tutkimuskysymykset edellyttävät. Kolmannessa 

teorialuvussa tarkastellaan organisaatioon sitoutumisen vaikutukset.  Neljännessä 

teorialuvussa tiivistetään sitoutuminen, sen vaikuttajat ja vaikutukset tutkimuksen 

teoreettisessa viitekehyksessä 

 

Empiriaosan ensimmäisessä luvussa kuvataan tutkimustyön prosessi ja esitellään 

mittarin rakenne ja sen havaittu validiteetti mitata vaadittuja elementtejä. Toisessa 

empiriaosassa käsitellään toteutettu tutkimus ja kuvataan tutkimuksen avainluvut. 

Kolmannessa empiriaosassa käsitellään tutkimuksessa saadut tulokset.  

 

Työn päättävässä osassa luvussa vastataan esitettyihin tutkimuskysymyksiin, 

arvioidaan tulosten yleistettävyys, arvioidaan tutkimuksen onnistumista ja 

mietitään jatkotutkimusaiheita. 
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2. ORGANISAATIOON SITOUTUMINEN 

 

Organisaatioon sitoutuminen on yksilön ja organisaation välille rakentuva 

psykologinen side tai linkki (Mowday, Steers & Porter 1979, Sheldon 1971). 

Tämän siteen vahvuuden määrittää ja sen vahvuutta muuttaa organisaation ja 

yksilön välinen vuorovaikutus (Angle & Perry 1981). Määrittelyn mukaisesti 

yksilö kiintyy organisaatioon henkisellä tasolla siten, että sen kohteena olevan 

organisaation jäsenyyden tarve on suurempi, kuin sen vaihtoehtojen. Becker 

(1960) määrittelee organisaatioon sitoutumisen yksilön tarpeena säilyttää 

toiminnan vakaus. 

 

Scholl (1981) määrittelee sitoutumisen stabiloivaksi voimaksi, joka ylläpitää 

yksilön käyttäytymistä tilanteessa, jossa yksilön omien tavoitteiden mukaiset 

olosuhteet eivät täyty.  Ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta organisaatioon 

vahvasti sitoutuneen yksilön käytös saattaa näyttää yksilön omien etujen 

vastaiselta sellaisessa tilanteessa, jossa hänen täytyy valita organisaation ja 

yksilön omien tavoitteidensa välillä (Meyer ja Herscovitch 2001).  

 

Sitoutunut yksilö pyrkii suosimaan valinnoissaan ja toiminnassaan 

toimintatapamalleja ja ratkaisuja, jotka hyödyttävät organisaatiota, jopa sellaisissa 

tapauksissa, joissa ne ovat ristiriidassa hänen henkilökohtaisten etujensa kanssa. 

Organisaatiota suosiva käytös perustuu yksilön arvioon kasvavasta hyödystä 

investoinnilleen. Yksilö sitoutuu organisaatioon, johon hän on tehnyt 

investointeja, koska hän odottaa niiden arvonnousua pidemmällä ajanjaksolla 

(Scholl 1981). 

 

Organisaatioon sitoutumista voidaan tarkastella attitudionaalisesta ja 

behavioraalisesta näkökulmasta. Meyer ja Allen (1991) ovat määritelleet 

attitudionaalisen organisaatioon sitoutumisen yksilön mielikuvaksi organisaatiosta 

ja sen muutokseksi organisaation tuottamasta vasteesta. Behavioristinen 

näkökulma perustuu yksilön suorittamaan panostukseen (Becker 1960) tai 
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uhraukseen (Kanter 1968) organisaatioon, jonka perusteella yksilön toiminta ja 

suhtautuminen muuttuu organisaatiota suosivaksi. 

 

Attitudionaalinen ja behavioraalinen sitoutuminen voidaan kuvata 

kehärakenteena, joka on molemmilla lähes identtinen, joskin sitoutumisen 

tarkastelun lähtökohta eroaa. Mowday ym. (1979) mukaan attitudionaalinen 

sitoutuminen on prosessi, jossa yksilö on sisäistänyt organisaation arvot ja 

tavoitteet, on halukas näkemään vaivaa organisaation näiden saavuttamiseksi ja 

haluaa säilyttää organisaation jäsenyyden.  Attitudionaalinen organisaatioon 

sitoutuminen perustuu yksilön emotionaaliseen tarpeeseen olla organisaation jäsen 

(Allen ja Meyer 1990). 

 

  

KUVA 1: Attitudionaalisen (asenteellisen) sitoutumisen kehä. 

 

Attitudionaalinen organisaatioon sitoutuminen perustuu yksilön positiiviseen 

mielikuvaan organisaatiosta, joka ylläpitää hänen organisaatiota suosivaa 

käytöstään ja tästä saatavaan, organisaation häneen kohdistaman positiivisen 

vasteen kautta muuttuvaan mentaaliseen malliin (Meyer ja Allen 1991, Mowday 

ym 1979). Meyer ja Allen (1991) ovat laajentaneet attitudionaalisen organisaation 

sitoutumisen käsitteen koskemaan yksilön tuntemaa velvollisuutta ja tarvetta 

säilyttää organisaation jäsenyys.  
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KUVA 2:Behavioristisen (käytösperusteisen) sitoutumisen kehä. 

 

Yksilön teot ja olosuhteet toimivat behavioristisen tarkastelun lähtökohtana 

(Meyer ja Allen 1991). Käyttäytymisperusteisen näkökulman mukaan yksilö 

sitoutuu organisaatioon tekojensa kautta, joiden seurauksena yksilö muodostaa 

siihen emotionaalisen riippuvuussuhteen (Becker 1960).  

 

Käytösperusteinen sitoutuminen muodostuu seuraavasti: Yksilö havaitsee 

toimintansa aiheuttaneen organisaatioon investoinnin, panostuksen, jonka hän 

arvottaa ja sopeuttaa toimintansa sen arvoa ylläpitäväksi (Becker 1960). 

Organisaatioon sijoitetun panostuksen säilyttävä käytös muuttaa yksilön asenteita 

organisaation jäsenyyttä ja panostusta säilyttävän käyttäytymismallia suosivaksi.  

 

Kanter (1968) kuvasi työssään yksilön behavioristisen sitoutumisen luonteen 

perustuvan yksilön jatkettuun osallistumiseen yhteisöön tuottojen säilyttämiseksi 

ja lähtemisen aiheuttamien kustannusten välttämiseksi. Yksilön organisaatioon 

kohdistama panostus, uhraus tai investointi voi olla joko aineellinen tai aineeton 

(Meyer ja Allen 1991). 
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Sitoutumisen tarkastelun lähtökohtana voivat toimia sen motiivi ja kohde (Becker 

ja Billings 1993). Becker, Billings, Eveleth ja Gilbert (1996) ovat jakaneet 

sitoutumisen globaaliin ja lokaaliin sitoutumiseen. 

 

Lokaalilla sitoutumisella tarkoitetaan yksilön sitoutumista johonkin 

organisaatiossa vaikuttavaan komponenttiin, esimerkiksi työhön, uraan, 

ammattiin, esimieheen, ryhmään tai tiimiin (Becker ym. 1996). Jos organisaation 

toiminta suosii lokaalin sitoutumisen kohdetta, niin se vahvistaa organisaatioon 

sitoutumista (Blau 2001 , Blau ja Boal 1987). 

 

Globaalisti sitoutuneet yksilöt ovat sitoutuneita organisaation johtoon tai 

organisaatioon itseensä (Becker ja Billings 1993). Globaali sitoutuminen koskee 

organisaatiota kokonaisuutena. Becker ym.  (1996) mukaan yksilöt, jotka ovat 

sitoutuneita lokaalisti ja globaalisti, ovat täysin sitoutuneita. Yksilöt, jotka eivät 

ole sitoutuneet kummallakaan tavalla, ovat sitoutumattomia.  

 

 

KUVA 3: Organisaatioon sitoutumisen ilmiö 

 

Organisaatioon sitoutumisen muutoksia määrittelevät sitoutumisen tekijät. 

Organisaatioon sitoutumisen tekijöiksi käsitetään ilmiöt, asenteet tai muut seikat,  

joilla on kausaalinen riippuvuussuhde organisaatioon sitoutumiseen (Bateman ja 

Strasser 1984). 
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Korrelaatit ovat organisaatioon sitoutumiseen vaikuttavia ilmiöitä tai tekijöitä, 

joiden vaikutuksesta organisaatioon sitoutumisen aste muuttuu, ja jotka voivat 

muuttua organisaatioon sitoutumisen vahvuuden vaihtelun vaikutuksesta (Mathieu 

ja Zajac 1990, Meyer, Stanley, Herscovitch ja Topolnytsky 2002).  

 

Organisaatioon sitoutumisen seuraukset ovat niitä ilmiöitä, joita organisaatioon 

sitoutumisen muuttuminen aiheuttaa, synnyttää, vahvistaa tai heikentää. 

Organisaatioon sitoutuminen on tutkittavana ilmiönä mielenkiintoinen juuri 

näiden vuoksi. 
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2.1. NÄKÖKULMIA ORGANISAATIOON SITOUTUMISEEN 

 

Tässä luvussa esitellään merkittävimpiä näkökulmia organisaatioon 

sitoutumiseen. Tarkasteluun on kerätty useimmin viitattuja ja käytetyimpiä 

lähestymistapoja ja -malleja. Tässä työssä toteutettu tarkastelu ei ole kattava, 

koska erilaisia malleja ja niiden variaatioita on runsaasti. 

 

TAULUKKO 1: Organisaatioon sitoutumisen malleja 

Malli Dimensioita Sitoutumisen tyypit 

Becker (1960) 1 Laskelmoiva 

Etzioni (1961) 3 Moraalinen, laskelmoiva, syrjäytyvä 

Kanter (1968) 3 Laskelmoiva, kognitiivis-koheettinen, kontrolloiva 

Mowday ym 

(1979) 

1 Arvojen sisäistäminen, halu tavoitella näitä ja halu säilyttää 

organisaation jäsenyys 

Angle ja Perry 

(1981) 

2 arvositoutuminen (value commitment), yksilön haluun 

säilyttää organisaation jäsenyys (commitment to stay) 

Wiener (1982) 1 Velvollisuus 

Penley ja Gould 

(1988) 

3 Moraalinen, laskelmoiva, syrjäytyvä (poikkeaa Etzioni (1961) 

määrittelystä syrjäytyvän sitoutumisen osalta) 

Meyer ja Allen 

(1991) 

1 (3) Sitoutuminen on unidimensionaalinen ilmiö, joka rakentuu 

affektiivisesta, normatiivisesta ja jatkuvuusperäisestä 

komponentista 

Janos, Jeremier, 

Koehler ja 

Sincich (1993),  

1 (3) Sitoutuminen on unidimensionaalinen ilmiö, joka rakentuu 

affektiivisesta, normatiivisesta ja moraalisesta komponentista. 

 

Organisaatioon sitoutumisen tutkimuksessa ensimmäisiä tuotettuja selityksiä 

ilmiölle on Beckerin (1960) luoma ”side-bet”-malli. Hänen mukaansa yksilö 

sitoutuu organisaatioon tekemiensä panostusten ja investointien kautta. Yksilön 

toteuttamat ja tunnistamat investoinnit muodostavat hänen organisaatiolle 

luovuttamansa pääoman, jonka arvoa suojatakseen ja menettämisen pelossa yksilö 

ei ole halukas jättämään organisaation jäsenyyttä (Becker 1960).  
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Meyer ja Allen (1991) ovat täydentäneet omaan kolmikomponenttiseen malliinsa 

Beckerin (1960) mallia koskemaan yksilön tunnistamia vaihtoehtoja. Jos 

organisaation jäsenyydelle on niukasti vaihtoehtoja, yksilö arvottaa investointinsa 

suuremmaksi kuin tilanteessa, jossa vaihtoehtojen määrä on suurempi. Myös 

Hartmann ja Bambacas (2000) täydensivät Becker (1960) mallia havainnollaan, 

jonka mukaan yksilö arvottaa investointinsa arvon korkeammalle, mikäli 

organisaation jäsenyydestä luopumisen vähentää vaihtoehtojen määrää 

entisestään. 

 

Ezioni (1961) mukaan sitoutuminen rakentuu kolmesta elementistä (Etzioni 

(1961) kts. Penley ja Could 1988). Hänen mukaansa yksilö kiinnittyy 

organisaatioon moraalisen, laskelmoivan ja syrjäytyvän elementin kautta (Etzioni 

(1961) kts. Penley ja Could 1988).  

 

Moraalinen sitoutuminen tarkoittaa yksilön kiinnittymistä organisaatioon 

positiiivisen suhtautumisen kautta, jolloin hän samaistuu organisaatioon ja 

sisäistää organisaation arvot ja säännöt (Etzioni 1961, kts. Penley ja Gould 1988). 

Laskelmoivassa sitoutumisessa yksilö arvioi organisaatioon tekemänsä 

investoinnit ja arvottaa niiden menettämisestä aiheutuvat tappiot. Syrjäytyvä 

sitoutuminen edustaa yksilön negatiivisen suhtautumisen vaikutusta organisaation 

jäsenyyteen (Etzioni 1961, kts. Penley ja Gould 1988). 

 

Penleyn ja Gouldin (1988) esittämä sitoutumisen rakenne perustuu Etzionin 

(1961) sitoutumisen malliin, eroten siitä vain syrjäytyvän sitoutumisen 

määrittelyn osalta. Heidän mukaansa syrjäytyvä sitoutuminen tarkoittaa yksilön 

kokemaa ympäristön painetta säilyttää organisaation jäsenyys sen jälkeen, kun 

mikään muu vaikuttaja ei enää toimi sitoutumista ylläpitävänä voimana.  
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Kanter (1968) esitti sitoutumisen ilmenevän kolmella tavalla. Hänen mukaansa 

sitoutuminen on joko jatkuvuus-, kognitiivis-koheettista tai kontrolloivaa 

sitoutumista. Jatkuvuussitoutuminen perustuu yksilön halulle omistautua yhteisön 

selviämiseen tähtäävään toimintaan, joka säilyttää hänen toteuttamiensa 

investoinnit ja uhraukset (Kanter 1968).  

 

Kognitiivis-koheesinen sitoutuminen rakentuu yksilön yhteisössä muodostamien 

sosiaalisten suhteiden varaan (Kanter 1968). Yksilö rakentaa suhteensa yhteisön 

kanssa ja sisällä, sisäistää yhteisön säännöt sekä vaatimukset ja haluaa toteuttaa 

yhteisön tavoitteita sekä toimia yhteisön arvojen mukaan (Kanter 1968). 

Kontrolloivassa sitoutumisessa yksilö sisäistää yhteisön normit ja säännöt ja on 

sitoutunut noudattamaan niitä. Yhteisön muodostama normatiivinen paine 

yhteisön jäsenyyden menettämisen uhasta antaa yksilölle motiivin toteuttaa 

yhteisön tavoitteiden ja arvojen mukaista toimintaa (Kanter 1968). 

 

Mowday ym. (1979) totesivat organisaatioon sitoutumisen perustuvan seuraaviin 

sääntöihin: yksilö sisäistää ja hyväksyy organisaation tavoitteet ja arvot, on 

halukas huomattaviin ponnistuksiin näihin pääsemiseksi ja haluaa säilyttää 

organisaation jäsenyyden. Mowday ym. (1979) loivat omaa lähestymistapaansa 

tarkastelevan mittarin, joka on osoittautunut validiksi työkaluksi organisaatioon 

sitoutumisen mittaamisessa.  Määrittely on edelleenkin yleisesti hyväksytty 

organisaatioon sitoutumisen kuvaus. 

 

Angle ja Perry (1981) kuvasivat organisaatioon sitoutumisen jakautuvan kahteen 

elementtiin, jotka ovat arvositoutuminen (value commitment) sekä yksilön haluun 

säilyttää organisaation jäsenyys (commitment to stay). Arvositoutuminen kuvaa 

yksilön halua olla organisaation jäsen ja halukkuus jäädä yksilön laskelmoivaa 

tarvetta, tai pakkoa pysyä organisaatiossa.   
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Wienerin (1982) velvollisuusperusteisessa organisaatioon sitoutumisen mallissa 

yksilö sisäistää ja hyväksyy organisaation asettamat normit ja vaatimukset, joita 

noudattamalla ja toteuttamalla hän pystyy ylläpitämään itselleen edullista 

tilannetta. Velvollisuusperusteista sitoutumista vahvistaa yksilön ympäristön, 

sidosryhmien sekä työyhteisön häneen kohdistama normatiivinen paine sekä 

organisaation häneen kohdistamat investoinnit (Wiener 1982).  

  

Meyer ja Allen (1991) organisaatioon sitoutumisen malli määrittelee 

organisaatioon sitoutumisen olevan yksidimensionaalinen rakenne, joka koostuu 

kolmesta dynaamisesti muuttuvasta komponentista. Nämä ovat affektiivinen, 

normatiivinen ja jatkuvuusperäinen komponentti. Meyer ja Allen (1991) mallissa 

sitoutuminen muodostuu komponenttien dynaamisesta yhteisvaikutuksesta.  

 

Kuten Meyer ja Allen (1991), Janos, Jeremier, Koehler ja Sincich (1993) mukaan 

organisaatioon sitoutuminen on yksidimensionaalinen ilmiö, joka muodostuu 

affektiivisesta, jatkuvuusperäisestä ja moraalisesta dimensiosta. Affektiivisesti 

sitoutunut yksilö on tunneperusteisesti kiinnittynyt organisaatioon (Janos ym. 

1993). Jatkuvuusperäisesti sitoutuneella yksilöllä ei ole mielekästä vaihtoehtoa 

organisaation jäsenyydelle. Moraalisen dimension kautta sitoutunut yksilö näkee 

organisaation auktoriteettina, jonka arvojen ja tavoitteiden tavoittelu on hänen 

näkökulmastaan moraalisesti oikein (Janos ym. 1993).  

 

Riippumatta organisaatioon sitoutumista kuvaavasta mallista, niillä on yhdistäviä 

tekijöitä. Kaikki organisaatioon sitoutumista kuvaavat mallit määrittävät 

sitoutumisen ilmiöksi, joka on yksilön kannalta määrävä tai velvoittava voima ja 

määrittää yksilön käytöstä (Meyer ja Herschovitch 2001). Kuvaamisessa 

käytettävät mallit, näkökulmasta riippumatta, tarkastelevat juuri näitä ilmiöitä ja 

niiden vahvuutta. 
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2.2. TUTKIMUKSESSA KÄYTETTY SITOUTUMISEN MALLI 

 

Edellisessä luvussa kuvatuista malleista Meyer ja Allen (1991) rakentama 

sitoutumisen malli valittiin tämän tutkimuksen organisaatioon sitoutumisen 

viitekehykseksi. Se on yleisesti käytetty kuvaus organisaatioon sitoutumisesta 

(Meyer ym. 2002) ja sen dynaaminen luonne antavaa hyvän kuvan sitoutumisen 

rakenteesta ja luonteesta tutkittavassa yksikössä. Tässä luvussa kuvataan valittu 

malli ja tarkastellaan sen rakennetta tarkemmin. 

 

 

KUVA 4: Organisaatioon sitoutumisen malli (Meyer ja Allen 1991) 

 

Meyer ja Allen (1991) kolmikomponenttinen sitoutumisen malli rakentuu 

affektiivisesta, normatiivisesta ja jatkuvuusperäisestä komponentista. Meyer ja 

Allen (1991) mukaan organisaatioon sitoutuminen muodostuu yksilön halusta, 

velvollisuudesta ja tarpeesta säilyttää organisaation jäsenyys.  
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Affektiivinen organisaatioon sitoutumisen komponentti perustuu yksilön 

tunnistamiin ja sisäistämiin organisaation arvoihin ja tavoitteisiin, hänen haluunsa 

käyttää omia resurssejaan näihin pääsemiseksi sekä haluun säilyttää organisaation 

jäsenyys (Allen ja Meyer 1990, Meyer ja Allen 1991).  Affektiivinen 

komponentin vahvuus määräytyy yksilön organisaation, sen arvojen ja 

tavoitteiden sisäistämisen ja hyväksymisen kautta syntyvän kiintymyksen 

perusteella (Mowday ym 1979). 

 

Normatiivisen organisaatioon sitoutumisen komponentti perustuu Wiener (1982) 

mukaan yksilön velvollisuudentuntoon sekä normien sisäistämisestä ja niiden 

oikeutuksen ymmärtämisestä kumpuavaan tarpeeseen olla organisaation jäsen. 

Normatiivinen komponentti kuvaa yksilön velvollisuudentunnetta organisaation 

jäsenyyden säilyttämiseksi (Allen ja Meyer 1990). Sen syntymisen ja vahvuuden 

määrittää ympäristön, sidosryhmien ja organisaation yksilöön kohdistama 

normatiivinen paine (Wiener 1982), yksilön organisaation normien sisäistäminen 

ja näiden hyväksyminen (Meyer ja Allen 1991) sekä organisaation yksilöön 

kohdistamat investoinnit, jotka aiheuttavat tarpeen korvata nämä organisaatiolle 

(Hartmann ja Bambacas 2000). 

 

Organisaatioon sitoutumisen jatkuvuusperäinen komponentti perustuu Becker 

(1960) määrittelemään side-bet- malliin, jonka mukaan yksilö tekee 

organisaatioon investointeja ja uhrauksia (Kanter 1968). Näiden tuottamaa hyötyä 

ylläpitääkseen ja niiden menetystä välttääkseen yksilö ylläpitää organisaation 

jäsenyyden säilyttävää käytöstä.  

 

Meyer, Allen ja Smith (1993), sekä Hartmann ja Bambacas (2000) mukaan 

yksilön havaitsemien vaihtoehtojen määrä määrittää hänen arviotaan tekemiensä 

investointien ja uhrausten arvosta. Mikäli vaihtoehtojen määrä on vähäinen, 

investointien ja uhrausten arvo on yksilölle korkeampi, kuin tilanteessa, jossa 

vaihtoehtoja on runsaasti (Meyer ym. 1993). Investointien ja uhrausten arvo on 

yksilölle suurempi myös tilanteessa, jossa organisaation jäsenyyden jättäminen 

vähentää vaihtoehtojen määrää (Hartmann ja Bambacas 2000).  
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Meyer ja Allen (1991) malli ei muodosta uutta määrittelyä olemassa olevien 

sitoutumisen mallien lisäksi, vaan se kokoaa niistä perustavaa laatua olevat 

näkökulmat loogiseksi kokonaisuudeksi. Malli kuvaa organisaatioon sitoutumisen 

dynaamisena rakenteena, jossa yksilö on aina sitoutunut organisaatioon kaikkien 

komponenttien kautta, ainoastaan niiden vahvuus ja vaikutus eroaa (Meyer ja 

Allen 1991, Meyer ym 1993).  
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3. ORGANISAATIOON SITOUTUMISEN TEKIJÄT 

 

Tässä luvussa käsitellään organisaatioon sitoutumisen tekijöitä ja korrelaatteja. 

Organisaatioon sitoutumisen tekijöitä (antecedents) ovat ilmiöt, asenteet, 

tapahtumat sekä toimenpiteet, jotka vaikuttavat organisaatioon sitoutumisen 

astetta muuttavasti, mutta eivät itse muutu organisaatioon sitoutumisen muutosten 

seurauksena. Korrelaatit ovat ilmiöitä, asenteita, tapahtumia ja toimenpiteitä, jotka 

vaikuttavat organisaatioon sitoutumisen asteeseen, mutta myös muuttuvat sen 

vaikutuksesta. Tässä tutkimuksessa korrelaatteja ei käsitellä omana 

kokonaisuutenaan, vaan tekijöinä.  

 

 

KUVA 5: Sitoutuminen, vaikuttajat, korrelaatit ja vaikutukset yksinkertaistettuna 
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3.1. PERSOONALLISET JA HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET 

SITOUTUMISEN TEKIJÖINÄ 

 

Persoonallisilla ja henkilökohtaisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan yksilön 

persoonasta, fyysisistä ominaisuuksista ja hänen suhtautumisestaan riippuvia 

tekijöitä, jotka vahvistavat tai heikentävät hänen sitoutumistaan organisaatioon. 

Tässä luvussa on käsitelty tekijöinä ikä, työhistorian pituus ja koulutustausta, 

joiden vaikutusta tarkastellaan tämän tutkimuksen puitteissa. 

 

Iän on havaittu olevan organisaatioon sitoutumisen vaikuttaja (mm. Mathieu ja 

Zajac 1990, Allen ja Meyer 1990, Lok ja Crawford 1999,  Meyer ym 2002). 

Yksilön ikääntyminen vahvistaa yksilön organisaatioon sitoutumista. Iän on 

esitetty vaikuttavan yksilön affektiiviseen (Meyer ja Allen 1991, Mathieu ja Zajac 

1990, Meyer ym 2002) ja jatkuvuusperäiseen (Meyer ja Allen 1991, Cohen 1999) 

organisaatioon sitoutumisen komponenttiin. 

  

Mathieu ja Zajac (1990) mukaan yksilön organisaatiosta luoma mielikuva 

muuttuu rationaalisemmaksi hänen ikääntyessään ja hänen organisaatioon 

kohdistamansa odotukset muuttuvat realistisemmiksi.  Meyer ym. (2002) mukaan 

yksilön organisaatiosta saamien positiivisten kokemusten määrän kasvu vahvistaa 

hänen affektiivista organisaatioon sitoutumisen komponenttiaan ajan kuluessa. 

 

Meyerin ja Allenin (1991) mukaan yksilön jatkuvuusperäisen sitoutumisen 

vahvistumisen aiheuttaa hänen ajan mittaan tekemiensä investointiensa ja 

uhraustensa määrän kasvaminen. Cohen (1999) on todennut iän karttumisen 

vähentävän yksilön tunnistamien vaihtoehtojen määrää ja korottavan menetettyjen 

etujen takaisin hankkimisesta aiheutuvaa vaivaa ja kustannuksia.   

 



31 

 

Työhistorian pituus. Finegold, Mohrman ja Spreizer (2002) ovat todenneet 

pidentyvän työuran yhdessä iän karttumisen kanssa vähentävän yksilön 

halukkuutta vaihtaa työnantajaa. Meyer, Irving, ja Allen (1998) ovat havainneet 

ensimmäisen työvuoden aikana yksilön organisaatioon sitoutumisen perustuvan 

lähinnä affektiiviseen komponenttiin silloin, kun hänellä on muita vaihtoehtoja. 

Meyer ja Allen (1991) ovat esittäneet työuran pidentymisen vahvistavan kuvaa 

organisaatiosta ja yhdenmukaistavan yksilön mielikuvaa siitä todellisuuden 

kanssa. 

 

Meyer ym (2002) ovat havainneet yksilön työ- ja organisaatiohistorian pituuden 

vaikuttavan organisaatioon sitoutumisen normatiiviseen ja affektiiviseen 

komponenttiin. Heidän mukaansa affektiivinen komponentti vahvistuu 

organisaatiohistorian pidetessä, mikäli yksilön organisaatiosta ja työstä saamat 

kokemukset ovat positiivisia. Allen ja Meyerin (1990) mukaan yksilön 

organisaatioon sitoutumisen normatiivinen komponentti vahvistuu hänen 

sisäistäessään organisaation normit ja niiden oikeutuksen. Yksilö kokee, että 

organisaation häneen kohdistamat investoinnit velvoittavat häntä toimimaan 

organisaation hyödyksi ja säilyttämään organisaation jäsenyyden, jotta hän tulee 

”maksaneeksi velkansa” (Meyer ym. 1998).  

 

Meyer ja Allen (1991) ovat todenneet organisaatioon sitoutumisen 

jatkuvuusperäisen komponentin vahvistuvan yksilön tekemien sitoumusten ja 

investointien lisääntyessä työhistorian pidetessä. Mathieu ja Zajac (1990) sekä 

Meyer ym. (2002) ovat esittäneet yksilön organisaatiolle käyttämän ajan, vaivan, 

työn tekemisen vuoksi toteutetun opiskelun sekä muodostettujen 

henkilökohtaisten suhteiden muodostavan investoinnin, jonka hän arvottaa 

harkitessaan vaihtoehtoja organisaation jäsenyydelle. Sitoutumisen vahvistuminen 

riippuu työn, koulutuksen ja oppimisen yleisestä käytettävyydestä. Mikäli yksilö 

pystyy hyödyntämään oppimaansa tai saamaansa koulutusta muuallakin, saattaa 

hänen sitoutumisensa aste heiketä (Mathieu ja Zajac 1990). 
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Koulutustaso. koulutus on sitoutumisen kannalta negatiivinen tekijä (Mathieu ja 

Zajac 1990, Lok ja Crawford  2001). Mayer ja Schoorman (1998) ovat havainneet 

ja dokumentoineet heikon, mutta merkittävän negatiivisen korrelaation 

organisaatioon sitoutumisen jatkuvuusperäisen komponentin ja koulutustason 

nousun välillä.  

 

Koulutustason noustessa yksilölle avautuu enemmän vaihtoehtoja, jolloin yksilön 

jatkuvuusperäinen organisaatioon sitoutumisen komponentti heikkenee (Mathieu 

ja Zajac 1990, Hartmann ja Bambacas 2000). Meyer ja Allen (1991) mukaan 

korkeammin koulututettu tarkastelee organisaation arvoja ja tavoitteita 

kriittisemmin, kuin alemman koulutuksen saanut. Kriittisemmän tarkastelun 

seurauksena saattaa olla affektiivisen sitoutumisen komponentin heikkeneminen. 

Labatmediene, Endriulaitiene ja Gustainiene (2007) mukaan koulutustaso ei 

vaikuttaisi lainkaan affektiiviseen tai jatkuvuusperäiseen komponenttiin, vaan 

yleisesti organisaatioon sitoutumiseen.  

 

3.2. JOHTAMINEN SITOUTUMISEN TEKIJÄNÄ 

 

Mathieu ja Zajac (1990) mukaan johtamisen organisaatioon sitoutumisen tekijöitä 

ovat esimiehen toimeenpanotekniikka, alaisen kohtaaminen, 

kommunikointikyvykkyys, sekä osallistuttava johtamistapa. Lok ja Crawford 

(1999; 2001) ovat havainneet johtamisen vaikuttavan organisaatioon 

sitoutumiseen sekä organisaation (globaalin), että paikallisella (lokaalilla) tasolla. 

 

Meyer ym. (1998) ovat havainneet työstä saatavien myönteisten kokemusten 

rakentavan yksilön attitudionaalista organisaatioon sitoutumista. Mikäli esimiehen 

ja alaisen välisessä vuorovaikutuksessa saatavat kokemukset ovat myönteisiä, 

heidän työstään saamansa kokemukset ovat myönteisiä. Dale ja Fox (2008) 

määrittävät esimiehen ja alaisen välisen henkilökohtaisen kanssakäymisen 

tärkeäksi osaksi alaisen työkokemuksen rakentamisessa. Meyer ja Allen (1991) 

ovat todenneet affektiivisen organisaatioon sitoutumisen komponentin 

vahvistuvan organisaatiosta ja työstä saatavien positiivisten kokemusten kautta. 
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Yksilön luottamuksen johtamiseen on havaittu vahvistavan hänen  organisaatioon 

sitoutumisen normatiivista komponenttia (Ozark 2006). Tämä ilmiö havaitaan 

selkeimmin organisaatioissa, joissa on koettu tai ollaan kokemassa suuria 

muutoksia.  

 

Alaisen kohtaamista ja kommunikointikyvykkyyttä on esimiehen taito kuunnella 

ja ottaa huomioon henkilöstön mielipiteet päätöksenteossaan. Scott-Ladd, 

Travaglione ja Marshall (2006) mukaan yksilön osallistuttaminen 

päätöksentekoon vahvistaa yksilön organisaatioon sitoutumisen affektiivista 

komponenttia ja yksilön työtyytyväisyyttä. Dale ja Fox (2008) mukaan 

toimeenpanotekniikka, jossa esimies kuuntelee alaistaan ja delegoi vastuuta 

suorittamisesta, vahvistaa luottamusta tavoitteen saavuttamiseen, sekä suorittajan 

sitoutumisen astetta.  

 

Luottamus johtoon vahvistaa henkilöstön sitoutumista organisaatioon (Zeffrane ja 

Al-Zarooni 2012). Myös johdon ja esimiesten henkilöstöä kohtaan osoittama 

luottamus vahvistaa organisaatioon sitoutumisen astetta (Zeffrane ja Al-Zarooni 

2012). 

 

Emery ja Barker (2007) ovat havainneet karismaattisen ja älyllisesti stimuloivan 

johtamistyylin rakentavan yksilön positiivista mielikuvaa organisaatiosta.  

Transformationaalisen johtamistyylin on havaittu vahvistavan yksilön 

sitoutumista organisaatioon (Aarons 2006). Transformationaalisessa mallissa 

esimies luo ja asettaa arvot ja tavoitteet, joita kohti hän ohjaa johdettaviaan 

muuttaen heidän arvojaan ja uskomuksiaan käyttäen yksilön huomioonottamisen, 

älyllisen stimuloinnin sekä inspiroivan motivoinnin keinoja (Humpherys, Weyant 

ja Sprague 2003). Organisaatiosta saatu positiivinen mielikuva vahvistaa yksilön 

affektiivista sitoutumisen komponenttia (Allen ja Meyer 1990, Meyer ja Allen 

1991). 
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Lok ja Crawford (2001) ovat todenneet johtamiskulttuurin vaikuttavan 

organisaatioon sitoutumiseen. Heidän mukaansa byrokraattinen johtamistapa ja - 

kulttuuri heikentää organisaatioon sitoutumista, kun taas innovatiivinen ja 

osallistuttava vahvistaa sitä. Innovatiivisen ja osallistuttavan johtamiskulttuurin on 

havaittu vähentävän koulutustason nousun aiheuttamaa organisaatioon 

sitoutumisen heikkenemistä (Lok ja Crawford 1999). 

 

3.3. KOMMUNIKAATIO SITOUTUMISEN TEKIJÄNÄ 

 

Trombetta ja Rogers (1988) ovat todenneet kommunikaation luotettavuuden ja 

avoimuuden vaikuttavan organisaatioon sitoutumiseen. Kommunikaatiolla 

tarkoitetaan dialogia, jota organisaatiossa käydään, ja kommunikaatioilmapiirillä 

kommunikoinnin avoimuutta ja intensiteettiä (Guzley 1992). 

 

Trombetta ja Rogers (1988) ovat tunnistaneet kommunikaation organisaatioon 

sitoutumiseen vaikuttaviksi elementeiksi tiedon tarkkuuden, avoimuuden ja 

henkilöstön osallistuttamisen organisaation tiedonjakoon sekä 

päätöksentekoprosessiin. McElroyn (2001) mukaan tiedon jakaminen, luotettavan 

informaation tuottaminen ja tämän välittäminen organisaatiossa vahvistaa 

sitoutumisen affektiivista ja normatiivista komponenttia.  

 

3.4. ORGANISAATION OIKEUDENMUKAISUUS SITOUTUMISEN 

TEKIJÄNÄ 

 

Organisaation oikeudenmukaisuus tarkoittaa yksilön subjektiivista havaintoa 

organisaation toiminnasta häntä ja hänen kanssatyöntekijöitään kohtaan (Patrik 

2012). Yksilö arvioi organisaation hänen työpanoksestaan saamaan tuoton sen 

häneen kohdistettujen toimenpiteiden arvoon ja perustaa käsityksensä 

organisaation oikeudenmukaisuudesta tälle suhteelle (Patrik 2012).  

 

Yksilön havaintoon organisaation oikeudenmukaisuudesta vaikuttavat prosessit, 

toimintatavat ja menetelmät, joilla organisaatio ratkaisee yksilöön kohdistettavat 

toimenpiteet ja tunnustukset (McFarley ja Sweeney 1992) sekä ne palkkiot, 
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arvostus ja tunnustukset, joita edellä mainittujen perusteella jaetaan (Patrik 2012). 

Organisaation oikeudenmukaisuus vaikuttaa yksilön työtyytyväisyyteen ja 

organisaatioon sitoutumiseen (Patrik 2012). Organisaation oikeudenmukaisuus 

jakaantuu kahteen komponenttiin, jotka ovat distributiivinen ja proseduraalinen 

oikeudenmukaisuus. Proseduraalinen ja distributionaalinen oikeudenmukaisuuden 

tunne rakentuu yksilöön kohdistuvana, sekä hänen havainnostaan muihin 

kohdistuvasta organisaation toiminnasta (McFarlin ja Sweeney 1992). 

 

Distributiivisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan yksilön saamia 

tunnustuksia, kiitoksia sekä muuta organisaation häneen kohdistamaa kohtelua 

suhteessa hänen odotuksiinsa siitä, miten hän on organisaatiossa toiminut 

(Lemons ja Jones 2001). Yksilön ja hänen työtovereidensa saamat ylennykset, 

muistamiset, palkitsemiset ja kiittämiset, sekä niiden reiluus suhteessa tekoihin 

määrittävät yksilön kokeman organisaation distributiivisen oikeudenmukaisuuden 

tason. Patrik (2012) on havainnut vahvan korrelaation distributiivisen 

oikeudenmukaisuuden ja organisaatioon sitoutumisen välillä. 

 

Proseduraalisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan yksilön kokemusta niiden 

prosessien, toiminnan ja menettelytapojen läpinäkyvyydestä, joilla organisaatio 

kohdistaa toimenpiteitään häneen ja hänen kanssatyöntekijöihinsä (Lemons ja 

Jones 2001). Organisaation toteuttaman kohtelun perustana olevien 

toimintatapojen ymmärtäminen ja niiden reiluus määrittelee yksilön kokeman 

proseduraalisen oikeudenmukaisuuden tunteen. Patrik (2012) on havainnut 

vahvan korrelaation myös organisaatioon sitoutumisen ja proseduraalisen 

oikeudenmukaisuuden välillä. 

 

McFarlin ja Sweeney (1992) toteavat proseduraalisen oikeudenmukaisuuden 

vaikuttavan sekä distributiiviseen oikeudenmukaisuudentunteeseen, että 

organisaatioon sitoutumiseen.  Proseduraalinen oikeudenmukaisuus vaikuttaa 

organisaatioon sitoutumisen affektiiviseen komponenttiin (Dessler 1999).  
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McFarley ja Sweeney (1992) toteavat organisaation myönteiseksi koetun 

proseduraalisen oikeudenmukaisuuden parantavan yksilön suhtautumista 

distributiotionaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Lemons ja Jones (2001) mukaan 

yksilön sitouttaminen päätöksentekoon vahvistaa hänen positiivista käsitystään 

organisaation proseduraalisesta oikeudenmukaisuudesta. Organisaatioon 

sitoutuminen on vahvempaa niillä yksilöillä, jotka suhtautuvat myönteisesti 

organisaation proseduraaliseen oikeudenmukaisuuteen, vaikka eivät olisi 

tyytyväisiä työpanoksestaan saamansa korvaukseen (McFarley ja Sweeney 1992). 

 

3.5. TYÖ- JA URASITOUTUMINEN SITOUTUMISEN TEKIJÖINÄ 

 

Työsitoutuminen määritellään yksilön työhön tunteman kiintymyksen tasoksi 

(Blau ja Boal 1987). Yksilö on työhön sitoutunut silloin, kun hän kokee 

jonkinasteista kiintymystä siihen, mitä hän tekee.  Meyer, Allen ja Smith (1993) 

ovat havainneet työhön sitoutumisen rakentuvan kolmekomponenttiseksi 

rakenteeksi organisaatioon sitoutumisen tavoin.   

 

Työhön sitoutumisen komponentit määritellään affektiiviseksi, normatiiviseksi ja 

jatkuvuusperäiseksi komponentiksi (Meyer ym. 1993). Blau (2003) on jakanut 

jatkuvuusperäisen komponentin kahteen erilliseen osaan, jotka ovat työstä 

luopumisen aiheuttamat nousseet kustannukset ja työstä luopumisen vaihtoehtojen 

vähyys. 

 

Cohen (1999) on todennut työhön sitoutumisen toimivan organisaatioon 

sitoutumisen vaikuttajan silloin, kun yksilön toteuttama työ tai tehtävä 

organisaatiossa vastaa hänen visiotaan palkitsevasta ja mielekkäästä työstä. Mikäli 

yksilö on sitoutunut työhönsä organisaatiossa, ja työroolin muuttaminen tai työn 

saaminen toisista organisaatioista on työlästä, yksilö sitoutuu organisaatioon 

työsitoutumisen kautta.  
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Uraan sitoutuminen tarkoittaa yksilön suhtautumisen ja paneutumisen syvyyttä 

omassa ammatissaan ja organisaatiossaan etenemiseen (Blau 1985).  Humayn ja 

Lin (2010) toteavat uraan sitoutumisen kuvaavan yksilön psykologista sidettä 

uraansa. 

 

Uralla tarkoitetaan yksilön muodostamaa kuvaa omasta kumulatiivisesta 

menestymisestään organisaatiossa. Blau (1985) määrittelee uraan sitoutumisen 

vahvuuden yksilön henkilökohtaisen tarpeen syvyydeksi rakentaa ammattitaitoon 

ja osaamiseen perustuva eteneminen organisaatiossa. Chang (1999) mukaan 

urasitoutuminen vahvistaa yksilön organisaatioon sitoutumista silloin, kun 

organisaatio toimii hänen urakehityksensä kannalta hyödyllisesti. Meyer ja Smith 

(2000) ovat havainneet myönteisen urakehityksen vahvistavan affektiivista 

organisaatioon sitoutumisen komponenttia vahvasti urasitoutuneilla yksilöillä. 
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4. ORGANISAATIOON SITOUTUMISEN VAIKUTUKSET 

 

Organisaatioon sitoutumista tutkitaan sen vaikutusten vuoksi. Vaikutukset 

kohdistuvat sekä organisaatioon, että sitoutuneeseen yksilöön. Organisaatioon 

kohdistuneet sitoutumisen vaikutukset ovat pääsääntöisesti positiivisia, mutta 

yksilöön kohdistuneet vaikutukset saattavat olla myös yksilön kannalta 

negatiivisia. Tässä luvussa käsitellään näitä vaikutuksia. 

 

Organisaatioon sitoutumisen tärkein vaikutus organisaatiolle on henkilöstön 

vaihtuvuuden väheneminen (mm. Allen ja Meyer 1990, Blau ja Boal 1987, 

Mathieu ja Zajac 1990, Shahid ja Azhar 2013). Organisaatioon  sitoutunut yksilö 

ei halua luopua organisaation jäsenyydestä (Mowday ym. 1979, Meyer ja Allen 

1991),  hän kokee velvollisuudekseen jatkaa työskentelyä organisaatiossa (Wiener 

1982), kokee organisaatiosta poistumisen aiheuttavan liian suuria kustannuksia 

(Becker 1960) ja kokee vaihtoehtojen organisaation jäsenyydelle olevan liian 

vähäiset (Hartmann ja Bambacas 2000). Blau ja Boalin (1987) mukaan 

organisaatioon sitoutumisen vahvuus toimii merkittävänä henkilöstön 

vaihtuvuutta ennustavana mittarina.  

 

Jaros ym. (1993) ovat todenneet organisaatioon sitoutumisen vahvistumisen 

vähentävän yksilön harkintaa organisaatiosta poistumiseksi. Saman havainnon 

ovat tehneet mm. Angle ja Perry (1981), Bateman ja Strasser (1984), Blau (1985), 

Abraham (1999),  Meyer ym. (2002) ja Harris ja Cameron (2005). Vahvasti 

organisaatioon sitoutunut yksilö ei edes harkitse vaihtoehtoja organisaation 

jäsenyydelle.  

 

Mowday, Koberg ja McArthur (1984) mukaan yksilön harkintaan organisaation 

jättämiseksi vaikuttaa organisaatioon sitoutumisen vahvuuden lisäksi yksilön 

suhtautuminen työhönsä, jolloin pelkästään vahva organisaatioon sitoutuminen ei 

olisi riittävä tekijä estämään yksilön vaihtoehtojen harkintaa. Meyer ym. (2002) 

ovat havainneet organisaatioon sitoutumisen affektiivisen ja normatiivisen 

komponentin vahvistumisen heikentävän yksilön vetäytymiskäytöstä ja 
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vähentävän yksilön halukkuutta etsiä vaihtoehtoja organisaation jäsenyydelle, 

mutta jatkuvuusperäisen komponentin vahvuuden määrittävän yksilön lopullisen 

poistumisen organisaatiosta. 

 

Organisaatioon sitoutumisen on havaittu vähentävän poissaoloja (Cohen 1999, 

Blau ja Boal 1987). Meyer ym. (2002) ovat havainneet selkeän yhteyden 

poissaolojen ja organisaatioon sitoutumisen affektiivisen komponentin vahvuuden 

välillä. 

 

Vahvasti organisaatioon sitoutuneen henkilön työsuorite on laajempi ja 

laadukkaampi kuin heikommin sitoutuneella henkilöllä (Blau ja Boal 1987), 

hänen sosialisaationsa työyhteisöön on vahvempi (Meyer ym. 2002) ja hänen 

työtyytyväisyytensä taso on vahvempi (Lok ja Crawford 1999). Peccei, Giangrego 

ja Sebastiano (2009) ovat havainneet organisaatioon sitoutuneen yksilön tukevan 

organisaatioon kohdistuvia muutoksia ja osallistuvan aktiivisemmin niiden 

edellyttämiin toimenpiteisiin. Meyer ym. (2002) ovat todenneet kaikkien 

organisaatioon sitoutumisen komponenttien korreloivan työtehokkuuden kanssa.  

 

Organisaatioon sitoutumisen vaikutuksia yksilölle ovat: organisaation yksilölle 

osoittama luottamus, oman osaamisen ja uran kehittäminen organisaation 

havaitseman luotettavuuden kautta sekä mahdollisuus haastaa muut omalla 

suorituskyvyllään (Shahid ja Azhar 2013).   Yksilön työtyytyväisyyden ja 

organisaatioon sitoutumisen välillä on havaittu korrelaatio (Mathieu ja Zajac 

1990). Tämän korrelaation kautta yksilö on tyytyväisempi työympäristöönsä ja 

organisaatioonsa, ja hänen viihtyytensä paranee.  

 

Blau ja Boal (1987) ovat esittäneet vahvasti organisaatioon ja työhön sitoutuneen 

yksilön olevan herkempi työperäiselle stressille ja loppuun palamiselle. Yksilön 

muutosten kautta kokema stressi vähenee, koska vahvasti organisaatioon 

sitoutunut henkilö ei koe muutosvastarintaa samassa määrin, kuin vähemmän 

sitoutunut henkilö (Vakola ja Nikolau 2006). Orly, Court ja Petal (2009) ovat 

havainneet organisaatioon vahvasti normatiivisen komponentin kautta sitoutuneen 

henkilön olevan tyytyväisempi työhönsä työperäisestä stressistä huolimatta.  
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Sitoutumisen rakentumista ja eri komponenttien vaikutusta yksilön sitoutumisen 

luonteeseen ja vaikutukseen yksilön toimintaan organisaation osana on tutkittu 

varsin laajasti. Hartmann ja Bambacas (2000) ovat todenneet yksilön, joka on 

vahvasti organisaatioon sitoutunut affektiivisen komponentin ja heikosti 

jatkuvuusperäisen komponentin kautta, olevan organisaation kannalta 

suorituskykyisempi ja valmiimpi vaativampiin tehtäviin että ylennettäväksi.  

Edelleen he ovat havainneet organisaatioon normatiivisen komponentin kautta 

vahvasti sitoutuneen henkilön, jolla on heikko jatkuvuusperäinen sitoutumisen 

komponentin vaikutus, olevan alttiimpi ”uhrautumiskäyttäytymiselle”, eli hän 

näkee huomattavan määrän vaivaa päästäkseen hänelle asetettuihin tavoitteisiin 

ilman tarjottavia tunnustuksia.  

 

Vahvasti jatkuvuusperäisen komponentin kautta sitoutuneen yksilön on havaittu 

olevan yhteydessä yksilön heikompaan organisaatioyhteisön jäsenyyteen 

(Hartmann ja Bambacas 2000). Vahvasti jatkuvuusperäisen sekä heikosti 

normatiivisen ja affektiivisen komponentin kautta sitoutuneen henkilön tehokkuus 

voi olla organisaation kannalta heikompaa, kuin vahvasti affektiivisen tai 

normatiivisen komponentin kautta sitoutuneen (Blau 2001). 
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5. YHTEENVETO SITOUTUMISEN TEORIASTA 

 

Organisaatioon sitoutumista voidaan kuvata yksilön ja organisaation välille 

rakentuvana psykologisena siteenä tai linkkinä (Mowday ym 1979, Sheldon 

1971). Sitä voidaan tarkastella käyttäytymis- tai tunneperusteisesta näkökulmasta. 

Tunneperusteisesta näkökulmasta tarkasteltaessa yksilö haluaa säilyttää 

organisaation jäsenyyden, koska hän on emotionaalisesti hyväksynyt ja sisäistänyt 

organisaation arvot ja on halukas näitä tavoitellakseen säilyttämään organisaation 

jäsenyyden. Käytösperusteisen sitoutumisen perustana ovat yksilön teot ja 

olosuhteet, jotka johtavat yksilön organisaation jäsenyyden johtavaan tunnetilaan 

(Meyer ja Allen 1991).  

 

Organisaatioon sitoutumista on mallinnettu useilla eri tavoilla. Sitoutuminen on 

kuvattu laskelmoivana ja jatkuvuutta hakevana toimintana (Becker 1961, Kanter 

1968, Hartmann ja Bambacas 2000), yksilön velvollisuuteen ja normien 

mukaiseen toimintaan perustuvana (Wiener 1981, Meyer ja Allen 1991), sekä 

yksilön tunneperäiseen, organisaatioon positiivisen suhtautumiseen (Allen ja 

Meyer 1990, Mowday ym 1979). Yhteistä kaikilla malleilla on sitoutumisen 

yksilön käyttäytymistä määrittävä ja rajoittava vaikutus (Meyer ja Herschovitch 

2001). 

 

Meyer ja Allen (1991) malli, joka on valittu tässä työssä valittu sitoutumisen 

tieteelliseksi viitekehykseksi, kuvataan organisaatioon sitoutuminen ilmiönä joka 

rakentuu kolmesta komponentista. Affektiivinen, eli tunneperäinen sitoutumisen 

komponentti perustuu sisäistettyihin organisaation arvoihin ja tavoitteisiin sekä 

yksilön haluun tavoitella näitä (Allen ja Meyer 1990, Meyer ja Allen 1991, 

Mowday ym 1979). Normatiivinen, eli velvollisuusperusteinen komponentti 

perustuu yksilön velvollisuudentunnon aiheuttamaan tarpeeseen säilyttää 

organisaation jäsenyys ja toteuttaa sen arvojen ja tavoitteiden mukaista toimintaa 

(Meyer ja Allen 1991, Allen ja Meyer 1990, Wiener 1981). Jatkuvuusperäinen 

sitoutumisen komponentti perustuu yksilön tarpeeseen ylläpitää ja säilyttää 
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tilannetta, jossa hänen tunnistamansa, organisaatioon tehdyt sijoitukset ja 

uhraukset pysyvät ja säilyttävät arvonsa ( Meyer ja Allen 1991, Becker 1960, 

Kanter 1968). Jatkuvuusperäinen sitoutumisen komponentti muuttuu myös 

yksilön havaitsemien vaihtoehtojen määrän muutoksen kautta(Hartmann ja 

Bambacas 2001). Mitä vähemmän yksilö tunnistaa vaihtoehtoja organisaation 

jäsenyydelle, sitä korkeammaksi nousee kynnys luopua organisaation 

jäsenyydestä. 

 

Organisaatioon sitoutuminen on dynaaminen ilmiö. Sen vahvuus muuttuu yksilön 

havaitsemien sitoutumisen tekijöiden, eli vaikuttajien kautta. Vaikuttajat ovat 

kausaalisia ja korreloivia (Mathieu ja Zajac 1990, Bateman ja Strasser 1984). 

Kausaaliset sitoutumisen tekijät vaikuttavat sitoutumisen vahvuuteen, mutta joihin 

sitoutumisen vahvuuden muutos ei suoraan vaikuta. Tällaisia ovat esimerkiksi 

yksilön ikä (Mathieu ja Zajac 1990), työhistorian pituus (Mathieu ja Zajac 1990, 

Lok ja Crawford 1999) ja koulutustaso (Lok ja Crawford 1999,2001). Korreloivat 

tekijät vaikuttavat yksilön sitoutumisen asteeseen, ja vastaavasti sitoutumisen 

vahvuuden muutos vaikuttaa sitoutumisen tekijöihin. Tällaisia vaikuttajia ovat 

esimerkiksi työtyytyväisyys (Blau 1985, Blau ja Boal 1987, Mathieu ja Zajac 

1990), alemmat sitoutumisen muodot (Blau ja Boal 1987, Blau 2001), sekä työhön 

suhtautuminen (Bateman ja Strasser 1984). 

 

Organisaatioon sitoutumisen vahvistumisella on organisaation suorituskykyä 

parantava vaikutus. Sitoutumisen yleisen tason nousu vähentää henkilöstön 

vaihtuvuutta (mm. Becker 1960, Meyer ja Allen 1991, Mathieu ja Zajac 1990), 

yksilön harkintaa organisaatiosta poistumisesta (Lok ja Crawford 1999,2001, Blau 

1985, Blau ja Boal 1987, Blau 2001, Meyer ja Herschovitch 2001), vahvistaa 

yksilön saavuttamaa tulosta (Meyer ja Allen 1991), vähentää työntekijöiden 

poissaolojen määriä (Blau ja Boal 1987, Blau 2001) ja vahvistaa yksilöiden 

kokemaa työtyytyväisyyttä (Meyer ja Allen 1991). Organisaatioon sitoutumisen 

on havaittu myös vahvistavan yksilön sosialisoitumista ja kotoutumista 

organisaatioyhteisöön. Vahvemmin sitoutunut yksilö sopeutuu 

organisaatiokulttuuriin ja sisäistää organisaation normit ja arvot paremmin ja 

nopeammin, kuin heikosti sitoutunut (Blau 2001, Meyer ja Allen 1991). 
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6. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN, MITTARIN RAKENNE JA SEN 

VALIDITEETTI 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimusprosessi, jolla tämä työ on toteutettu. Tutkimus 

oli jakautunut selkeästi kahteen osaan, jotka olivat teoreettinen tarkastelu ja 

empiirinen tutkimus. Empiria toteutettiin kvantitatiivisia menetelmiä käyttäen. 

Tutkimuksessa saavutettuja tuloksia ei käsitellä tässä luvussa, vaan kuvataan 

tutkimuksen läpivienti sekä mittarin rakenne. 

  

6.1. TUTKIMUSPROSESSI 

 

Tutkimustyö aloitettiin aineiston keräämisellä ja tarkastelulla. Aineiston 

kerääminen aloitettiin toukokuussa 2013. 

 

Aineiston kerääminen aloitettiin arvioimalla saatavilla olevan tiedon määrä 

internetin hakupalveluiden, että Lappeenrannan teknisen yliopiston hakupalvelun 

(NELLI) kautta. Internetin hakupalveluissa käytettiin hakuina avainsanoja 

”Organisaatioon sitoutuminen” ja ”Organizational Commitment”. Internet-

hakupalvelussa (Google) ilmaisu ”Organisaatioon sitoutuminen” tuotti 119 000, ja 

ilmaisu ”Organizational Commitment” yli 8 miljoonaa osumaa. Tarkastelun 

perusteella tehtiin päätös lähteiden rajaamisesta vertaisarvioituihin lähteisiin.  

 

Aiheen rajaus päätettiin aineistotarkastelun perusteella rajata organisaatioon 

sitoutumisen tarkasteluun johtamisen, kommunikaation ja organisaation 

oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Laajempi käsittely olisi johtanut työn 

kasvamiseksi työn tavoitetta huomattavasti laajemmaksi.  

 

Työssä tarkasteltiin myös työ- ja urasitoutumisen vaikutusta sitoutumiseen, koska 

näiden ristikkäisvaikutus saattoi aiheuttaa ilmiöitä tutkimuksen näkökulmasta 

valittuihin vaikuttajiin. Näitä käsiteltiin ja tarkasteltiin vain sitoutumisen 

näkökulmasta, ei itsenäisinä ilmiöinä. Työ- ja urasitoutumisen, samoin kuin 
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työtyytyväisyyden syvempi käsittely ei olisi tuottanut lisäarvoa organisaatioon 

sitoutumisen kannalta.  

 

Aineiston keräämisen ja analysoinnin aikana havaittiin organisaatioon 

sitoutumisen teorian perustuvan hyvin vahvasti Becker (1960), Kanter (1968), 

Mowday ym.(1979), Wiener (1982), Allen ja Meyer (1990) sekä Meyer ja Allen 

(1991) artikkeleihin. Näitä mainittuja artikkeleita päätettiin käyttää työn 

ydinaineistona, joiden perusteella alettiin rakentaa organisaatioon sitoutumisen ja 

sen vaikuttajien teoreettista viitekehystä.  

 

Aineistotarkastelussa todettiin Meyer ja Allen (1991) muodostaman 

organisaatioon sitoutumisen mallin olevan yleisesti hyväksytty ilmiötä kuvaava 

malli, ja samalla arvioitiin sen soveltuvan aiheen käsittelyyn, koska mallin 

ehdottamat sitoutumisen komponentit perustuivat edellä mainittuihin, perustavaa 

laatua oleviin sitoutumisen kuvauksiin. Organisaation vaikutusten ja vaikuttajien 

määrittelyn peruslähteenä toimi Mathieu ja Zajac (1990) aineistotutkimus. 

 

 Valitun viitekehyksen ja tutkimuksen luonteen vuoksi empiria päätettiin toteuttaa 

kvantitatiivista menetelmää käyttäen. Mittari rakennettiin käyttämällä yleisesti 

hyväksyttyä, Meyer ja Allen (1991) esittelemää kolmikomponenttista 

organisaatioon sitoutumisen mallia. Meyer ja Allen (1991) kysymyssarjasta 

valittiin neljä kysymystä, joilla mitattiin kyseistä komponenttia. Täydellisessä 

mittarissa Meyer ja Allen (1991) ovat käyttäneet kahdeksaa kysymystä per 

komponentti. Kysymyksistä rakennettiin summamuuttujat, joiden reliabiliteettia 

mitattiin Cronbachin alfa- funktiolla tutkimuksen otantaa vasten. Tulokset on 

esitelty luvussa 6.2. 

 

Mittarin muut merkittävät osat mittasivat organisaatioon sitoutumisen vaikuttajia 

tutkimusnäkökulmasta. Sitoutumisen vaikuttajien mittarissa käytettiin Lok ja 

Crawford (1990, 2001) käyttämää lokaali/globaalijaottelua. Tällä haluttiin 

tarkastella tyytyväisyyttä johtamiseen, kommunikaatioon ja organisaation 

oikeudenmukaisuuteen yksikössä kahdesta eri näkökulmasta. Lokin ja Crawfordin 

mukaan organisaation lokaalien tekijöiden vaikutus organisaatioon sitoutumiseen 
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eroaa globaaleista tekijöistä, joten jaottelu nähtiin tutkimuksen kannalta 

tarkoituksenmukaisena. 

 

Mittariin lisättiin kysymyksiä, joita ei tutkimustuloksien tarkastelussa käytetty, 

mutta joita vasten voidaan tuloksia käyttää myös mahdollisessa jatkotutkimuksen 

toteuttamisessa. Näitä ei käsitellä tässä työssä. Kyselytutkimukseen päätettiin 

lisätä avoin kysymys, jossa saaduilla vastauksilla voitaisiin selittää tutkimuksen 

monivalintaosuudessa havaittuja ilmiöitä. 

 

Kyselyn kohderyhmä valittiin siten, että pienellä otannalla pystyttiin kuvaamaan 

mahdollisimman tarkoin tutkittava kokonaisuus. Tutkimuksessa päädyttiin 

jakamaan kysely tutkittavan organisaation yhdelle yksikölle, ja pyrittiin saamaan 

siitä mahdollisimman kattava otanta.  

 

Tutkimuksen tavoitteisiin kuului lisäksi selvittää organisaatioon sitoutumisen 

eroavaisuudet kriittisen asiantuntijaresurssin ja perusasiantuntijoiden välillä. 

Kriittisten asiantuntijoiden kartoittamisessa käytettiin tutkijan omaa tietämystä 

organisaatiosta, tutkimuksessa tarkasteltavasta yksiköstä ja näiden 

suorituskyvystä. Objektiivinen näkökulma kriittisien asiantuntijoiden valinnassa 

toteutettiin keskustelemalla sidosryhmien, eli yksikön henkilöstön ja kriittisiksi 

asiantuntijoiksi arvioitujen henkilöiden esimiesten kanssa. Lisäksi kriittisiksi 

asiantuntijoiksi arvioiduista henkilöistä keskusteltiin myös yksikön ulkopuolisten, 

yhteistyötä tekevien tahojen kanssa. Tarkastelun perusteella tunnistettiin osastolta 

(n=146) 25 kriittiseksi arvioitua asiantuntijaa. Nämä asiantuntijat määriteltiin 

otannaksi. 

 

Tutkimuksessa tarkastellun yksikön koko oli tutkimuksen empirisen osan 

toteuttamisen aikana 146 henkilöä. Kysely päätettiin kohdistaa 100 henkilölle, eli 

odotusarvoisesti kysely jaettiin 68% yksikön henkilöstöä (n=100). Tästä 

perusasiantuntijoille päätettiin jakaa 75 kysymyslomaketta.  Perusasiantuntijoiden 

kohdalla jako toteutettiin täysin satunnaisotannalla.  
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Kysely toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa kysely jaettiin 

kriittiseksi asiantuntijoille. Kyselylomakkeita jaettiin koko arvioidulle segmentille 

(n=25), ja näistä palautui 20. Kriittisen resurssin vastausaste oli 80 % koko 

arvioidusta otannasta. Tämän vaiheen jälkeen pidettiin tauko kyselyissä siten, että 

varmistettiin kaikkien kriittisten asiantuntijoiden vastausten palautus, etteivät ne 

sekoitu perusasiantuntijoiden vastauksiin. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa 

jaettiin kysely perusasiantuntijoille. Näistä palautui ensimmäisessä vaiheessa 27 

kappaletta, eli 36 % jaetuista. Koska haluttiin saada kattavampi otanta, jaettiin 30 

kappaletta lisää yksikön yhteisessä tilaisuudessa ja pyydettiin henkilöstöä 

vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn vastaamisen vapaaehtoinen luonne tuotiin 

selkeästi esille, jotta kukaan vastaajista ei kokenut vastaamisen olevan pakotettua 

tai yksikön työjärjestyksessä määritettyä työtä. Alustuksessa tuotiin esille myös 

se, että jos kyselyyn on vastannut kerran, niin ei olisi suotavaa vastata uudelleen. 

Vastauksia saatiin viimeisestä 30 kappaleen kyselystä 17, eli vastausprosentti 

nousi 56,7 % viimeisestä jaosta.  

 

Lopullinen vastaajamäärä suhteessa tavoitevahvuuteen (n=100) oli 64, eli 

kokonaisvastausprosentti oli 64 tavoitellusta otannasta. Tämä vastaajamäärä 

vastasi 46,8 % koko yksikön henkilöstöstä, ja arvioitiin sen kuvaavan riittävällä 

tarkkuudella yksikköä.  Kriittisistä asiantuntijaresursseista vastausprosentti nousi 

80 %:iin, ja perusasiantuntijoiden vastausprosentti oli 58,7.  

 

Kyselyn monivalintaosasta rakennettiin taustamuuttujamatriisi ja luotiin 

lähdeaineiston perusteella ilmiötä tarkastelevat muuttujat. Sitoutumista ja 

vaikuttajia mittaavat muuttujien arvot arvioitiin tätä taustamuuttujamatriisia 

vastaan ja toteutettiin raportointi.  Kyselyn tulosten raportointi toteutettiin omaan 

liitteeseensä ja avattiin raportin varsinaisessa tekstiosassa.  

 

Avoin kysymys, joka oli sijoitettu kysymyslomakkeen viimeiselle sivulle, kuului 

seuraavasti:” Organisaatioon sitoutuminen on tunneperäinen ilmiö. Mikäli koet, 

että sitoutumisesi aste on muuttunut (heikentynyt tai vahvistunut) viimeisen 1-2 

vuoden aikana, tai mikäli kyselyn kautta sinusta tuntuu, että haluat tuoda esille 

jonkin ilmiön ja seikan, joka merkittävällä tavalla on vaikuttanut / vaikuttaa/ tulee 
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vaikuttamaan halukkuuteesi jatkaa organisaation palveluksessa, kirjoita se/ne 

allaolevaan tilaan.” Avoimeen kysymykseen oli vastattu 21 vastauspapereissa, ja 

nämä analysoitiin kvantitatiivisen aineiston käsittelyn jälkeen. Kysymyksen 

vastauksia käytettiin arvioimaan saatujen havaintojen perusteita ja tukemaan 

johtopäätösten luomista. 

 

Diplomityön rakentaminen aloitettiin teoriaosan kirjoittaminen välittömästi, kun 

lähdeaineistoa saatiin kerättyä ja päämäärät tarkentuivat alustavasti. Työn 

alkuperäinen toimeksianto oli laaja, ja sitä jouduttiin tarkentamaan ja 

kaventamaan, jotta työn määrä, raportin koko ja käsiteltävä aihe pysyivät 

kohtuuden rajoissa. Työn valvojaksi lupautuneen henkilön (Kommodori Timo 

Saastamoinen) poistuminen organisaation palveluksesta aiheutti työn 

toteuttamiseen viiveitä, mutta eivät estäneet sen toteuttamista.  

 

Työn empiirisen osan toteuttaminen aloitettiin heti, kun kyselytutkimuksen 

tuloksia oli käytettävissä. Työn loppuunsaattaminen toteutettiin kesän 2014 

aikana.  

 

6.2. MITTARIN RAKENNE 

 

Luvussa käsitellään mittarin rakenne, perustellaan siinä käytetyt muuttujat ja 

arvioidaan mittarin käyttökelpoisuus tarkoitukseensa. Tässä tarkastelussa on 

käytetty otannan (n=64) perusteella saatuja tuloksia, joten niiden validiteetti 

koskee vain tätä kyseistä otantaa. Otannan muuttuessa mittarin reliabiliteetti- ja 

korrelaatioarvot saattavat muuttua. 
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Mittari on rakennettu kolmiosaiseksi. Ensimmäinen osa käsittää taustamuuttujat, 

toinen osa mittaa organisaatioon sitoutumisen vaikuttajia ja kolmas osa sisältää 

organisaatioon, työhön ja uraan liittyvät mittarit. Kriittisen resurssin indikoiva 

kohta 84 täydennettiin aineistoon sen sähköiseksi versioksi siirtämisen 

yhteydessä, joten sitä ei käsitellä taustamuuttujana muuten kuin tulosten 

analysoinnin yhteydessä. 

 

 

KUVA 6: Kyselyn taustamuuttujat 

 

Taustamuuttujina mittarissa käytettiin vastaajan ikää, työhistorian pituutta, 

työroolia eli henkilöstöryhmää organisaatiossa sekä vastaajan koulutustaustaa. Iän 

ja työhistorian pituuden on nähty vaikuttavan organisaatioon sitoutumista 

vahvistavina tekijöinä (Meyer ja Allen 1991, Mathieu ja Zajac 1990, Riketta 

2002).  

 

Työrooli, eli henkilöstöryhmä haluttiin alun perin mukaan koska haluttiin 

selvittää, onko sillä merkitystä organisaatioon sitoutumisen komponenttien välillä. 

Taustamuuttuja jouduttiin hylkäämään sotilashenkilöstön määrän pienuuden 

vuoksi otannassa. Vastanneiden sotilashenkilöiden määrä on osaston sisäisesti 

kattava, mutta vastauksia tarkastellessa olisi ollut mahdollista yksilöidä vastauksia 

antaneet henkilöt. Tällä perusteella vastauksia ei lähdetty analysoimaan tätä 

taustamuuttujaa vasten. 
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Neljäntenä taustamuuttujana käytettiin koulutustaustaa, jonka on nähty 

vaikuttavan organisaatioon sitoutumista heikentävänä vaikuttajana (Meyer ja 

Allen 1991, Hartmann ja Bambacas 2000)  

Taustamuuttujien monivalintavaihtoehdot olivat: 

Ikä:  

Alle 25 vuotta 

26 - 30 vuotta 

31 - 35 vuotta 

36- 40 vuotta 

41 - 45 vuotta 

46 - 50 vuotta 

51 - 55 vuotta 

yli 55 vuotta 

 

55 vuotta katsottiin ylärajaksi sen vuoksi, että sotilashenkilöstön sääntömääräinen 

eläkkeellejäämisikä on 55 vuotta ja tämä olisi vääristänyt tilastollista analyysia 

alkuperäisten tavoitteiden osalta, mikäli työssä olisi voitu käyttää myös 

henkilöstöryhmäperusteista segmentointia.  

 

Työrooli: 

Siviilihenkilöstö 

Sotilashenkilöstö (erikoisupseerit) 

Sotilashenkilöstö (peruskoulutetut sotilaat) 
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Tutkimuksen empirisen vaiheen aineiston tarkastelussa havaittiin, että 

henkilöstöryhmien osalta tiettyjen ryhmien koko oli niin pieni, että yksilön 

anonymiteetti vaarantui. Tämän vuoksi tuloksien analyysissa jätettiin 

henkilöstöryhmä pois taustamuuttujatarkastelussa. 

 

Virkaikä / työhistorian pituus: 

Alle 1 vuotta 

1-5 vuotta 

6-10 vuotta 

11 - 15 vuotta 

16 - 20 vuotta 

yli 20 vuotta 

 

Sitoutumisen tekijöitä ja sitoutumista mittaaviin kysymyksiin vastattiin 

viisiportaisen Likert-asteikon mukaisesti siten, että 1= täysin eri mieltä, 2= 

osittain eri mieltä, 3= ei osaa sanoa, 4= osittain samaa mieltä ja 5= täysin samaa 

mieltä. Organisaatioon sitoutumisen ja sen vaikuttajien tutkimuksessa 

arviointiastekkona on käytetty vaihtelevasti 7- ja 5-portaista arviointiasteikkoa. 

Tarkasteltavassa organisaatiossa henkilöstö on tottunut vastaamaan 

monivalintakyselyissä 5-portaiseen Likert-asteikkoon, joten tutkimuksessa 

päätettiin pitäytyä siinä.  

 

Taulukoinneissa ja tarkastelussa käytettiin aritmeettista keskiarvoa, jonka 

perustella laskettiin tuloksista keskihajonta ja luottamusarvo. Menettely nähtiin 

tarpeelliseksi johtuen otannan pienuudesta, sekä tarkastelussa esitetystä 

kysymyksestä, jonka perusteella arvioitiin kriittisten asiantuntijoiden sitoutumisen 

olevan eri tavoin muodostunut kuin perusasiantuntijoilla. Tätä varten haluttiin 

tarkastella vastaajaryhmien sisäistä vastausten jakautumista sekä niiden hajontaa. 
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Muuttujien luottamusarvo (Cronbach α) laskettiin jokaista muuttujasta otannan 

(n=64) yli ja arvioitiin niiden luottamusarvo. Muuttujien korrelaatioita 

sitoutumiseen, sen komponentteihin ja toisiin muuttujiin mitattiin käyttämällä 

Peasonin 2-suuntaista (2-tailed) menetelmää, jolla pystyttiin osoittamaan 

korrelaation merkittävyys ja sen vahvuus. Korrelaatio arvioitiin merkittäväksi 

saavutettaessa 95% merkittävyys, ja erittäin merkittäväksi silloin, kun sen 

merkittävyys nousi 99% tai tätä vahvemmaksi.  

 

Taustamuuttujiin kohdistuva hypoteesitestaus toteutettiin kaksiarvoisten 

taustamuuttujien kohdalla Mann-Whitney U-testausta ja Kruskal-Wallis- testiä 

useampiarvoisten muuttujien nollahypoteesin tarkastamiseen. Mikäli 

nollahypoteesin nähtiin pysyvän voimassa, voitiin päätellä arvojen jakautuvan 

tasaisesti koko arvojoukon yli ilman että taustamuuttuja vaikuttaisi niiden 

jakautumiseen. Nollahypoteesin kumoutuminen indikoi taustamuuttujan 

vaikuttavan arvojen jakautumiseen. Hypoteesin kumoutumisen perustana oli 95% 

merkittävyystaso. 

 

 

 

KUVA 7: Vaikuttajat ja niiden seuraavan tason jakautuminen 

 

Tutkimuksessa organisaatioon sitoutumisen vaikuttajina tutkittiin johtamista, 

kommunikaatiota, organisaation oikeudenmukaisuutta sekä työ- ja uraan 

sitoutumista. Muuttujista johtaminen, kommunikaatio ja organisaation 

oikeudenmukaisuus käsiteltiin globaaleina ja lokaaleina muuttujina. Globaalilla 

elementillä mitattiin vaikuttajan tasoa organisaation tasolla, lokaalilla muuttujan 

arvolla tarkasteltiin paikallista ryhmän (vast.) sisäistä muuttujan tasoa.  
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Johtamisen muuttujat sisälsivät kysymykset 5- 14. Kysymykset 5-9 mittasivat 

organisaation johtamisen globaalia tasoa, ja kysymykset 10-14 lokaalia tasoa. 

Näin muodostettujen muuttujien luottamusarvot (Cronbach α) olivat globaalin 

johtamisen muuttujan kohdalta 0,884 ja lokaalin johtamisen muuttujan kohdalta 

0,861 otannassa (n=64). 

 

Kommunikaatiovaikuttajaa mittasivat kysymykset 15-27. Näistä kysymykset 15-

20 mittasivat kommunikaation globaalia muuttujaa ja 21-27 lokaalia tasoa. 

Globaalin muuttujan luottamusarvo laskettiin otannan yli oli  (Cronbach α) 0,793; 

n=64 ja lokaalin muuttujan 0,836; n=64.  

 

Organisaation oikeudenmukaisuuden kohdalla toteutettiin myös jako globaaliin ja 

lokaaliin elementtiin. Organisaation oikeudenmukaisuuden muuttujia mitattiin 

kysymyksillä 28-37 Globaalin muuttujan muodostivat kysymykset 28-32 ja 

lokaalin muuttujan kysymykset 33-37. Globaalin oikeudenmukaisuuden mittarin 

luottamusarvo oli 0,841; n=64 ja lokaalin muuttujan 0,879; n=64.  

 

Alemman tason sitoutumisen kohteita tarkasteltiin organisaatioon sitoutumisen 

vaikuttajina. Vaikka Meyer et al. (1993) ovat määritelleet työsitoutumisen 

kolmikomponenttisen luonteen, ei työssä nähty tarkoituksenmukaiseksi lähteä 

analysoimaan organisaatioon sitoutumista näitä komponentteja vasten, vaan 

säilytettiin tutkimuksessa ilmiö yksidimensionaalisena kokonaisuutena. 

Kysymykset ryhmiteltiin Meyer ym. (1993) esittämän mallin mukaisesti siten, että 

affektiivisen, normatiivisen ja jatkuvuusperäisen työsitoutumisen komponentit on 

eritelty ja niitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. 

 

Työhön sitoutumisen muuttujaa mitattiin kysymyksillä 58, 59, 60, 65, 66, 67, 71, 

72 ja 73.Työhön sitoutumisen muuttujan luottamusarvo (Cronbachin α) otannan 

yli oli 0,555; n=64.  Arvo on matalahko, mutta sen luotettavuuden nähtiin olevan 

riittävä tätä tutkimusta varten.  
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Urasitoutumista organisaatioon sitoutumisen muuttujana mitattiin kysymyksillä 

75 - 78. Muuttujan luottamusarvo (Cronbachin α) sai arvon 0,334; n=64. Tämä 

nähtiin tutkimuksen kannalta liian matalaksi reliabiliteetiksi, ja muuttujan 

muodostavien kysymysten osalta aloitettiin ristinvertailu. Paras reliabiliteetti 

saatiin jättämällä muuttujasta pois kysymys 76 ”Urakehitykseni on ollut 

odotuksieni mukaista tässä organisaatiossa”. Reliabiliteetti ilman ko. kysymystä 

on 0,545; n=64, joka oli edelleen matalahko, mutta vielä riittävä tähän 

tutkimukseen. Poisjätettyä kysymystä ei tarkasteltu yksinään, vaan hylättiin se 

tämän otannan käsittelyssä.   

 

Organisaatioon sitoutumista mitattiin Meyer ja Allen (1991) luomasta 

kysymyssarjasta affektiivista, normatiivista ja jatkuvuusperäistä sitoutumista 

mittaavasta kysymyspatterista rakennettiin seuraavat kokonaisuudet: 

 

Kysymykset 54, 55, 56 ja 57 muodostivat organisaation affektiivisen sitoutumisen 

mittarin ja muuttujan luottamusarvoksi (Cronbachin α) saatiin 0,570 koko 

otannalla (n=64). Vaikka reliabiliteetti havaittiin matalahkoksi, päätettin olla 

muuttamatta affektiivisen komponentin muuttujan rakennetta.  

 

Normatiivinen organisaatioon sitoutumisen muuttuja rakennettiin kysymyksistä 

61, 62, 63 sekä 64. Muuttujan luottamusarvo (Cronbachin α) oli 0,741 koko 

otannalla (n=64). Tämän katsottiin olevan riittävä reliabiliteetti muuttujan 

kohdalla ja sen katsottiin selittävän riittävästi tutkittua ilmiötä. 

 

Jatkuvuusperäinen organisaatioon sitoutuminen sisälsi kysymykset 68, 69, 70 ja 

71: ja sen Cronbachin α sai arvon 0,701 koko otannalla (n=64). Muuttujan α:n 

arvon katsottiin olevan riittävän luotettavaksi tutkimukseen kannalta. 

 

Organisaatioon sitoutumisen kokonaisuuden muuttuja sisälsi kaikki edellä 

mainitut kysymykset ja sen Cronbachin α sai arvon 0,627 koko otannalla (n=64). 

Koko muuttujan arvon havaittiin olevan  linjassa muissa tutkimuksissa (mm. 

Mathieu ja Zajac 1990, Meyer ym. 2002) saatujen arvojen kanssa. 
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Kysymyksiä 38-51 sekä 79-83 oli tarkoitus käyttää arvioimaan niitä 

komponentteja, jotka korreloisivat vaikuttajien kanssa, mutta koska niiden 

analysointi olisi laajentanut työtä tavoitteen ulkopuolelle, niitä ei käsitelty tässä 

tutkimuksessa. Nämä tulokset antavat mahdollisuuden tutkimuksen 

laajentamiselle tulevaisuudessa. Kysymyksillä 52 ja 53 mitattiin työtyytyväisyyttä 

itsenäisinä muuttujina, mutta niiden arviointi jätettiin pois aiheen rajausten 

tarkentuessa. 
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7. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Otannan segmentointi toteutettiin iän, työhistorian pituuden ja koulutustaustan 

mukaisesti. Otannan segmentit eivät olleet tasaisesti jakautuneita, vaan kaikissa 

segmenteissä oli havaittavissa tiettyjen luokkien olevan yli- tai aliedustus. 

Henkilöstöryhmäsegmentointi jätettiin pois aiemmin perusteltujen syiden vuoksi. 

 

Kysely jaettiin 100 vastaajalle, joista 25 profiloitui kärkiosaajaksi ja 75 oli 

perusasiantuntijaryhmässä.  Kysely palautui vastattuna 20 kärkiosaajalta ja 44 

perusasiantuntijalta. Kokonaisvastausprosentiksi muodostui näin ollen 64. 

Kärkiosaajien, eli kriittisen resurssin vastausprosentti oli 80 ja 

perusasiantuntijoiden 58,7. 

 

 

KUVA 8: vastaajien segmentointi iän mukaan 

 

Ikäjakaumassa alle 25-vuotiaiden segmentissä ei ollut yhtään vastausta, kun taas 

31-35 vuotiaiden segementti oli selkeästi yliedustettuna (n=17; 26,6%; otanta 

n=64).  Jakauman havaittiin kuvaavan tarkasteltavaa organisaatiota riittävällä 

tarkkuudella. 

Segmentti n %

Alle 25 vuotta 0 0,0

26-30 vuotta 4 6,3

31-35 vuotta 17 26,6

36-40 vuotta 9 14,1

41-45 vuotta 11 17,2

46-50 vuotta 7 10,9

51-55 vuotta 12 18,8

yli 55 4 6,3
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KUVA 9: vastaajien segmentointi työhistorian pituuden mukaan 

 

Työhistoriasegmentoinnissa yli 20 vuotta työhistoriaa omaavien segmentti (n=14; 

21,9 %; otanta n=64) oli otannassa yliedustettuna. Alle 1 vuotta työhistoriaa 

organisaatiossa omaavien segmentti oli pieni (n=2;  3,1%; otanta n=64) . 

 

 

KUVA 10: Vastaajien segmentointi koulutustaustan mukaan 

 

Koulutustaustassa puuttui ylin segmentti (ylin koulutusaste, tohtorit, lisensiaatit, 

yleisesikuntaupseerit). Tarkasteltavassa yksikössä ei kuitenkaan palvele yhtään 

kyseiseen segmenttiin kuuluvaa henkilöä, joten otos vastaa näiltä osin 

henkilöstörakennetta. 

n=64 n n%

Ammattikoulu tai ammatillinen peruskoulutus 5 7,8

Opistotaso 24 37,5

Alempi korkeakoulututkinto 28 43,8

Ylempi korkeakoulututkinto 7 10,9

Ylempi tutkinto 0 0,0

n=64 n n %

Alle 1 vuotta 2 3,1

1-5 vuotta 14 21,9

6-10 vuotta 16 25,0

11-15 vuotta 7 10,9

16-20 vuotta 11 17,2

Yli 20 vuotta 14 21,9
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Organisaatioon sitoutumisen vaikuttajista tutkimuksessa tarkasteltiin johtamista, 

kommunikaatiota, organisaation oikeudenmukaisuutta sekä työ- ja 

urasitoutumista. Johtamista, kommunikaatiota ja organisaation 

oikeudenmukaisuutta tarkasteltiin kaksitasoisesti  organisaatiotasoisena (globaali) 

ja työryhmään, sekä lähipiiriin kohdistuvana (lokaali). 

 

 

7.1. ORGANISAATIOON SITOUTUMINEN JA SEN KOMPONENTIT KOKO 

OTANNASSA 

 

 

KUVA 11: Organisaatioon sitoutumisen rakenne otoksessa 

 

Yksikön asiantuntijoiden organisaatioon sitoutumisen keskiarvo oli 3,07 ja sen 

havaittiin perustuvan affektiivisen organisaatioon sitoutumisen komponenttiin. 

Normatiivinen ja jatkuvuusperäinen organisaatioon sitoutumisen komponenttien 

havaittiin vaikuttavan tutkittavasssa otannassa heikommin sitoutumisen 

muodostumiseen. Tilastollisesti näiden komponenttien välinen ero oli pieni. 

 

  

n=64 Org.sit.kok Org. Sit. Aff Org.sit.norm Org.sit.jatk

Keskiarvo (k.a) 3,07 3,61 2,79 2,81

Keskihajonta( σ ) 0,467 0,660 0,781 0,816

Luottamusväli (M.D.) 0,114 0,162 0,191 0,200

OS(Kok) OS(Aff) OS(Norm) OS(Jatk)
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7.2. ORGANISAATIOON SITOUTUMINEN JA IKÄ 

 

Organisaatioon sitoutumisen vahvuus iän suhteen havaittiin sen jakautuvan 

taulukon 1 mukaisesti. 

 

TAULUKKO 2: Organisaatioon sitoutumisen kokonaisuus ja ikä 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 25 vuotta 0 - - - 

26-30 vuotta 4 3,27 0,343 0,336 

31-35 vuotta 17 3,03 0,376 0,179 

36-40 vuotta 9 2,74 0,575 0,376 

41-45 vuotta 11 3,09 0,294 0,174 

46-50 vuotta 7 3,26 0,207 0,344 

51-55 vuotta 12 3,17 0,185 0,297 

yli 55 vuotta 4 3,06 0,136 0,410 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 
****) Luottamusväli 
 

Ikäperusteisesti ryhmiteltynä vahvimmin sitoutunut vastaajaryhmä oli 26 - 30 

vuotiaat vastaajat. Heikoimmin sitoutuneita olivat 36 - 40 vuotiaat vastaajat. 
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TAULUKKO 3: Organisaatioon sitoutumisen affektiivinen komponentti ja ikä 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 25 vuotta 0 - - - 

26-30 vuotta 4 4,00 0,418 0,410 

31-35 vuotta 17 3,72 0,685 0,326 

36-40 vuotta 9 3,25 0,890 0,581 

41-45 vuotta 11 3,52 0,445 0,263 

46-50 vuotta 7 3,75 0,482 0,357 

51-55 vuotta 12 3,60 0,641 0,363 

yli 55 vuotta 4 3,50 0,468 0,458 

*)       Kokonaisotanta n=64 
**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

  

Organisaatioon sitoutumisen affektiivinen komponentti oli vahvin 26 - 30 

vuotiailla. Heikoin affektiivinen komponentti oli 36 - 40 vuotiaiden 

vastaajaryhmällä.  

 

TAULUKKO 4:Organisaatioon sitoutumisen normatiivinen komponentti ja ikä 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 25 vuotta 0 - - - 

26-30 vuotta 4 3,00 0,316 0,310 

31-35 vuotta 17 2,81 0,715 0,340 

36-40 vuotta 9 2,28 1,030 0,673 

41-45 vuotta 11 2,84 0,557 0,329 

46-50 vuotta 7 3,18 0,703 0,521 

51-55 vuotta 12 2,98 0,746 0,422 

yli 55 vuotta 4 2,25 0,612 0,600 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 
***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Vahvin normatiivinen sitoutumisen komponentti oli 46 - 50 vuotiailla. 

Normatiivinen sitoutumisen komponentti oli heikoin yli 55- vuotiailla. 
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TAULUKKO 5: Organisaatioon sitoutumisen jatkuvuusperäinen komponentti ja ikä 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 25 vuotta 0 - - - 

26-30 vuotta 4 2,81 0,842 0,825 

31-35 vuotta 17 2,57 0,599 0,285 

36-40 vuotta 9 2,69 1,123 0,734 

41-45 vuotta 11 2,91 0,651 0,385 

46-50 vuotta 7 2,86 0,653 0,484 

51-55 vuotta 12 2,92 0,793 0,449 

yli 55 vuotta 4 3,44 0,942 0,923 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 
****) Luottamusväli 

 

Organisaatioon sitoutumisen jatkuvuusperäinen komponentti on taulukon mukaan 

vahvin yli 55- vuotiailla . Heikoimmillaan jatkuvuusperäinen komponentti oli 31 -

35  vuotiaiden vastaajaryhmällä. 

 

Kun otanta segmentoitiin iän mukaan, havaittiin, että 26 - 30 vuotiaiden olevan 

vahvimmin sitoutuneita. Vastaajaryhmän sitoutuminen perustui vahvaan 

affektiiviseen komponenttiin. Heikoimmin sitoutuneita olivat 36 – 40 vuotiaat 

vastaajat. Tämänkin vastaajaryhmän sitoutuminen perustui affektiiviseen 

sitoutumisen komponenttiin. Huomionarvoinen havainto oli heikoimmin 

sitoutuneen vastaajaryhmän (36 -40 vuotiaat) voimakas keskihajonta ja laaja 

luottamusväli. Tämä indikoi voimakasta hajontaa vastaajaryhmän sisällä. 

 

Tilastollisesti ei voida osoittaa iän taustamuuttujana vaikuttavan 

kokonaismuuttujan (sitoutuminen) tai sen komponenttien arvon määräytymiseen 

aineistossa (n=64). Tutkimuksessa ei havaittu merkityksellisiä korrelaatioita iän ja 

organisaatioon sitoutumisen tai sen komponenttien kanssa.  
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7.3. ORGANISAATIOON SITOUTUMINEN JA TYÖHISTORIA 

 

Työhistorian pituuden muuttumisen ei havaittu vaikuttavan muuttujan arvoon 

otannan yli sitoutumisen kokonaisuuden, affektiivisen tai normatiivisen 

komponentin kohdalla. Jatkuvuusperäisen komponentin kohdalla havaittiin 

muuttujan arvon määräytyvän työhistorian pituuden mukaan (Kruskal-Wallis, 

0,046<0,050). Työhistorian pituudella ei havaittu merkittäviä korrelaatioita 

organisaatioon sitoutumisen ja sen komponenttien kanssa. 

 

TAULUKKO 6: Organisaatioon sitoutuminen ja työhistorian pituus 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 1 vuosi 2 3,625 0,208 0,289 

1 - 5 vuotta 14 3,10 0,234 0,123 

6 - 10 vuotta 16 2,92 0,580 0,284 

11 - 15 vuotta 7 3,08 0,538 0,399 

16 - 20 vuotta 11 3,24 0,422 0,250 

yli 20 vuotta 14 2,98 0,408 0,214 

*)       Kokonaisotanta n=64 
**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tutkimuksessa havaittiin alle yhden vuoden työkokemuksen omaavien 

sitoutumisen olevan vahvinta. Heikoimmin sitoutunut vastaajaryhmä oli 6 – 10 

vuotta työkokemusta omaavien vastaajaryhmä. Tarkasteltaessa tuloksia on 

kuitenkin huomioitava vahvimmin sitoutuneen vastaajaryhmän pieni koko (n=2), 

joten tulosta on tarkasteltava vahvoin varauksin.  
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TAULUKKO 7: Organisaatioon sitoutumisen affektiivinen komponentti ja työhistorian pituus 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 1 vuosi 2 4,5 0,250 0,346 

1 - 5 vuotta 14 3,82 0,333 0,174 

6 - 10 vuotta 16 3,34 0,861 0,422 

11 - 15 vuotta 7 3,79 0,619 0,458 

16 - 20 vuotta 11 3,66 0,639 0,378 

yli 20 vuotta 14 3,43 0,476 0,250 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Affektiivinen komponentti oli vahvin alle yhden vuoden työkokemusta omaavalla 

vastaajaryhmällä. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava kyseisen 

vastaajaryhmän pieni (n=2) koko, joten tulokseen tulee suhtautua varauksella. 

Affektiivinen komponentti oli heikoin 6 - 10 vuotta työhistoriaa omaavien 

kohdalla. 

 

TAULUKKO 8: Organisaatioon sitoutumisen normatiivinen komponentti ja työhistorian pituus 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 1 vuosi 2 2,63 0,375 0,520 

1 - 5 vuotta 14 3,07 0,521 0,273 

6 - 10 vuotta 16 2,55 0,945 0,463 

11 - 15 vuotta 7 3,00 0,707 0,524 

16 - 20 vuotta 11 2,75 0,800 0,473 

yli 20 vuotta 14 2,73 0,759 0,397 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Normatiivinen sitoutumisen komponentti oli vahvin 1-5 vuotta työhistoriaa 

omaavalla vastaajaryhmällä ja se oli heikoin niillä, joilla oli 6 – 10 vuotta 

työkokemusta. Huomioitavaa tuloksissa on voimakas, lähes yhden mittayksikön 
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vahvuinen keskihajonta, joka indikoi vastausten voimakasta hajontaa kyseisen 

vastaajaryhmän (6 – 10 vuotta) sisällä. 

 

TAULUKKO 9: Organisaatioon sitoutumisen jatkuvuusperäinen komponentti ja työhistorian 

pituus 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 1 vuosi 2 3,75 0 0 

1 - 5 vuotta 14 2,41 0,679 0,356 

6 - 10 vuotta 16 2,88 0,755 0,370 

11 - 15 vuotta 7 2,46 0,633 0,469 

16 - 20 vuotta 11 3,32 0,549 0,324 

yli 20 vuotta 14 2,79 0,828 0,434 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 
***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Jatkuvuusperäinen sitoutumisen komponentti oli vahvin alle yhden vuoden 

työhistorian omaavalla vastaajaryhmällä. Heikoin arvo oli 1 - 5 vuotta työhistoriaa 

omaavilla. Tätäkin kohtaa tarkasteltaessa on otettava huomioon vahvimman 

tuloksen omaavan vastaajaryhmän pienuus (n=2) ja suhtauduttava varauksella 

tulokseen.  

 

Tarkasteltaessa organisaatioon sitoutumista ja sen komponentteja suhteessa 

työhistorian pituuteen, havaittiin alle yhden vuoden työkokemuksen omaavan 

vastaajaryhmän olevan vahvimmin organisaatioon sitoutunut. Vastaajaryhmän 

sitoutuminen perustuu affektiivisen komponentin vahvuuteen. Vastaajaryhmän 

kohdalla voitiin myös havaita jatkuvuusperäisen sitoutumisen komponentin 

olevan vahvempi, kuin normatiivisen komponentin.  Vastaajaryhmän tulosten 

kohdalla on kuitenkin huomioitava sen pieni koko (n=2) ja suhtauduttava 

varauksella tilastolliseen merkittävyyteen. 

 

Heikoimmin sitoutunut  oli 6 - 10 vuotta työhistoriaa omaavien vastaajaryhmä. 

Vastaajaryhmällä sitoutuminen perustui affektiiviseen komponenttiin. 

Vastaajaryhmän kohdalla normatiivinen, eli velvollisuuperusteinen sitoutuminen 
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oli vahvempaa kuin jatkuvuusperäinen. Ero komponenttien arvojen välillä oli 

kuitenkin vain nimellinen, ja niillä ei havaittu olevan tilastollista merkittävyyttä. 

 

 

7.4. ORGANISAATIOON SITOUTUMINEN JA KOULUTUSTAUSTA 

 

Tarkasteltaessa organisaatioon sitoutumista koulutustaustaa vasten, havaittiin 

opisto- ja alemman korkeakoulututkinnon omaavien vastaajien vastaajaryhmien 

olevan vahvimmin sitoutuneita organisaatioon. Ylintä koulutusta edellyttävässä 

vastaajaryhmässä (Yleisesikuntaupseerit, lisensiaatit, tohtorit) ei ollut lainkaan 

vastaajia. 

 

TAULUKKO 10: Organisaatioon sitoutuminen ja koulutustausta 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Ammattikoulu tai amm. 

peruskoulutus  

5 3.02 0,641 0,562 

Opistotaso  24 3,10 0,516 0,206 

Alempi korkeakoulututkinto 28 3,06 0,404 0,150 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 3,02 0,266 0,197 

Ylempi tutkinto 0 - - - 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 
****) Luottamusväli 

 

Opistotason tutkinnon suorittaneiden vastaajaryhmä oli vahvimmin sitoutunut, 

kun taas heikoimmin sitoutuneiksi osoittautuivat ammattikoulun tai ammatillisen 

perustutkinnon omaava sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

vastaajaryhmät olivat heikoimmin sitoutuneita. Tilastollisesti tarkasteltuna 

havaitut erot olivat kuitenkin merkityksettömiä. 

 



65 

 

TAULUKKO 11: Organisaatioon sitoutumisen affektiivinen komponentti ja koulutustausta 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Ammattikoulu tai amm. 

peruskoulutus  

5 3,35 0,655 0,574 

Opistotaso  24 3,46 0,656 0,263 

Alempi korkeakoulututkinto 28 3,71 0,634 0,235 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 3,89 0,532 0,394 

Ylempi tutkinto 0 - - - 

*)       Kokonaisotanta n=64 
**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Affektiivinen organisaatioon sitoutumisen komponentti oli vahvin ylimmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneilla vastaajilla ja heikoin ammattikoulun tai 

ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla. Visuaalisessa tarkastelussa voitiin 

tehdä johtopäätös affektiivisen sitoutumisen vahvistumisesta koulutustason 

nousun myötä.  

 

TAULUKKO 12: Organisaatioon sitoutumisen normatiivinen komponentti ja koulutustausta 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Ammattikoulu tai amm. 

peruskoulutus  

5 2,90 1,086 0,952 

Opistotaso  24 2,81 0,788 0,315 

Alempi korkeakoulututkinto 28 2,69 0,731 0,271 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 3,04 0,432 0,320 

Ylempi tutkinto 0 - - - 

*)       Kokonaisotanta n=64 
**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Normatiivinen sitoutumisen komponentti on vahvin ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneilla, ja heikoin alemman korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden vastaajaryhmällä. Huomionarvoisaa tuloksissa on voimakas 
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keskihajonta ammattikoulun tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden 

segmentissä, joka indikoi vastausten voimakasta hajontaa vastaajaryhmän sisällä. 

 

TAULUKKO 13: Organisaatioon sitoutumisen jatkuvuusperäinen komponentti ja koulutustausta 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Ammattikoulu tai amm. 

peruskoulutus  

5 2,80 0,602 0,528 

Opistotaso  24 3,04 0,809 0,324 

Alempi korkeakoulututkinto 28 2,79 0,804 0,298 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 2,14 0,565 0,418 

Ylempi tutkinto 0 - - - 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 
****) Luottamusväli 

 

Jatkuvuusperäisen organisaatioon sitoutumisen komponentin havaittiin olevan 

vahvin ammattikoulun tai ammatillisen peruskoulutuksen saaneella 

vastaajaryhmällä ja heikoin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla.   

Koulutustaustan ei havaittu vaikuttavan sitoutumisen jakautumiseen 

vastaajaryhmien yli. Heikoimmin sitoutuneiden vastaajaryhmien 1=ammattikoulu 

tai ammatillinen peruskoulutus, sekä 4=ylempi korkeakoulututkinto sekä 

vahvimmin sitoutuneen vastaajaryhmän (2=opistotaso) ero on tilastollisesti 

merkityksetön.  

 

Heikoimmin sitoutuneiden vastaajaryhmien kohdalla oli havaittavissa eroavaisuus 

affektiivisen sitoutumisen vahvuudessa (ammattikoulu tai ammatillinen 

peruskoulutus, ylempi korkeakoulututkinto). Tämän lisäksi normatiivinen 

organisaatioon sitoutumisen komponentti oli vahvempi ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneilla, kuin ammattikoulun tai ammatillisen 

peruskoulutuksen saaneilla. 

 



67 

 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja ammattikoulun tai ammatillisen 

peruskoulutuksen saaneiden välillä organisaatioon sitoutumisen rakenne oli 

erilainen. Ylemmän korkeakoulututkinnon saaneiden sitoutuminen rakentui 

järjestyksessä Affektiivinen-normatiivinen-jatkuvuusperäinen komponentti, kun 

ammattikoulun tai ammatillisen peruskoulutuksen saaneilla järjestys oli: 

Affektiivinen- jatkuvuusperäinen- normatiivinen.  

 

Opistotason tutkinnon suorittaneiden organisaatioon sitoutumisen aste oli vahvin. 

Organisaatioon sitoutuminen perustuu affektiivisen komponentin vahvuuteen, jota 

seuraa jatkuvuusperäinen komponentti. Vahvimmin sitoutuneen vastaajaryhmän 

normatiivinen sitoutuminen oli heikoin kolmesta komponentista.  

 

Koulutustaustan muuttumisen ei havaittu vaikuttavan muuttujan arvoon otannan 

yli organisaatioon sitoutumisen kokonaisuuden eikä sen komponenttien kohdalla. 

Koulutustaustalla ei havaittu korrelaatioita organisaatioon sitoutumisen 

kokonaisuuteen eikä normatiiviseen komponenttiin. Affektiivisen organisaatioon 

sitoutumisen ja koulutustaustan välillä havaittiin heikko ja lähes merkittävä 

korrelaatio(0,244; sig 0,053>0,050). Koulutustaustalla ja jatkuvuusperäisellä 

komponentilla havaittiin lähes merkitsevä ja heikko negatiivinen korrelaatio (-

0,245; sig 0,052>0,050). 

  

Otannasta saatujen havaintojen mukaan koulutustausta ei vaikuta organisaatioon 

sitoutumisen kokonaisuuteen, vaan muuttaa pelkästään sitoutumisen näkökulmaa 

jatkuvuusperäisestä affektiiviseen koulutustaustan vahvistumisen yhteydessä. 

Havaintona tämä on mielenkiintoinen, mutta johtuen otannan pienuudesta, 

epävarma. 
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7.5. JOHTAMINEN TAUSTAMUUTTUJIEN NÄKÖKULMISTA 

 

Johtamisen kohdalla havaittiin kaikkien vastaajaryhmien olevan tyytyväisempiä 

lokaaliin kuin globaaliin johtamiseen. Ero oli suurimmillaan 36 - 40 vuotiailla  ja 

pienimmillään 26 - 30 vuotiaiden vastaajaryhmällä. Tarkasteltaessa suurimman 

eron omaavaa vastaajaryhmää on huomioitava erittäin suuri keskihajonta, jonka 

perusteella voidaan päätellä vastaajaryhmän sisällä olevan suuria eroja vastaajien 

muuttujien arvossa 

 

TAULUKKO 14: Tyytyväisyys globaaliin johtamiseen, taustamuuttujana ikä 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 25 vuotta 0 - - - 

26-30 vuotta 4 3,75 0,557 0,546 

31-35 vuotta 17 3,13 0,933 0,443 

36-40 vuotta 9 2,42 0,995 0,650 

41-45 vuotta 11 3,36 0,738 0,436 

46-50 vuotta 7 3,31 0,854 0,382 

51-55 vuotta 12 3,53 0,675 0,382 

yli 55 vuotta 4 2,55 0,817 0,801 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 
****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisimpiä johtamiseen oli 26 – 30 vuotiaiden vastaajaryhmä ja 

tyytymättömimpiä 36 – 40 vuotiaat. Suurin keskihajonta havaittiin 31 - 35 

vuotiaiden vastaajien kohdalla, jossa oli myös suurin hajonta vastausten välillä. 
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TAULUKKO 15: Tyytyväisyys lokaaliin johtamiseen, taustamuuttujana ikä 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 25 vuotta 0 - - - 

26-30 vuotta 4 3,85 0,794 0,778 

31-35 vuotta 17 4,36 0,630 0,299 

36-40 vuotta 9 3,71 1,178 0,770 

41-45 vuotta 11 4,09 0,684 0,404 

46-50 vuotta 7 3,94 0,462 0,343 

51-55 vuotta 12 4,20 0,510 0,288 

yli 55 vuotta 4 3,95 0,497 0,488 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 
****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisin organisaation globaaliin johtamiseen oli 26 - 30 vuotiaiden 

vastaajaryhmä, jossa myös tyytyväisyyden ero globaaliin ja lokaaliin johtamiseen 

oli pienimmillään. Tyytymättömin oli 36 - 40 vuotiaiden vastaajaryhmä, jossa 

tyytyväisyyden ero globaaliin ja lokaaliin johtamiseen oli suurimmillaan. 

Lokaaliin johtamiseen tyytyväisin vastaajaryhmä oli 31 - 35 vuotiaat ja 

tyytymättömimpiä 36 - 40 vuotiaat vastaajat. Tyytymättömimmän vastaajaryhmän 

kohdalla on havaittavissa myös suuri keskihajonta, joka viittaa vastausten vahvaan 

hajontaan ryhmän sisällä 

 

Iän muuttumisen ei havaittu vaikuttavan kummankaan muuttujan arvoon otannan 

yli, eikä iällä havaittu korrelaatiota globaaliin tai lokaaliin johtamiseen 

tyytyväisyyden kanssa. 
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Työhistorian vaikutusta tarkasteltaessa havaittiin tyytyväisyyden globaalin ja 

lokaalin johtamisen välillä käyttäytyvän samalla tavoin kuin iän kanssa. Lokaaliin 

johtamiseen oltiin tyytyväisempiä kuin globaaliin johtamiseen kaikissa 

vastaajaryyhmissä. Suurin ero havaittiin 6 - 10 työhistoriaa omaavilla ja pienin 1 - 

5 vuotta työhistoriaa omaavilla vastaajilla. 

 

Työhistorian pituuden muuttumisen ei havaittu vaikuttavan kummankaan 

muuttujan arvoon otannan yli, eikä sillä havaittu korrelaatiota lokaaliin 

johtamiseen tyytyväisyyden kanssa.  

 

TAULUKKO 16: Tyytyväisyys globaaliin johtamiseen, taustamuuttujana työhistorian pituus 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 1 vuosi 2 3,20 1,000 1,386 

1 - 5 vuotta 14 3,67 0,687 0,360 

6 - 10 vuotta 16 2,81 1,031 0,505 

11 - 15 vuotta 7 3,23 0,838 0,621 

16 - 20 vuotta 11 2,91 1,115 0,659 

yli 20 vuotta 14 3,24 0,737 0,386 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

Tyytyväisimpiä globaaliin johtamiseen olivat 1 – 5 vuotta työhistoriaa omaavat 

vastaajat, ja tyytymättömin oli 6 – 10 vuotta työhistoriaa omaava vastaajaryhmä. 

Tyytymättömimmän vastaajaryhmän sisällä voidaan arvioida olevan vahvaa 

hajontaa vastauksissa, koska keskihajonta on suuri. 



71 

 

TAULUKKO 17: Tyytyväisyys lokaaliin johtamiseen, taustamuuttujana työhistorian pituus 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 1 vuosi 2 3,90 0,300 0,416 

1 - 5 vuotta 14 4,21 0,723 0,379 

6 - 10 vuotta 16 4,15 1,067 0,523 

11 - 15 vuotta 7 4,11 0,464 0,344 

16 - 20 vuotta 11 3,91 0,618 0,365 

yli 20 vuotta 14 4,06 0,492 0,258 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisimpiä lokaaliin johtamiseen olivat 1 - 5 vuotta työhistoriaa omaavat  ja 

tyytymättömimpiä ne vastaajat, joilla oli alle yhden vuoden työkokemus. 

Tyytymättömimpien segmentin kohdalla tulee huomioida segmentin koko (n=2), 

joka heikentää tuloksen tilastollista merkittävyyttä. 

 

 

Koulutustaustan ja johtamisen välillä tehdystä tarkastelusta pystyttiin 

havaitsemaan visuaalisessa tarkastelussa tyytyväisyyden lokaaliin johtamiseen 

kasvavan koulutustason parantuessa. Tyytyväisyys lokaaliin johtamiseen oli 

vahvempaa kuin globaaliin yli koko vastaajaryhmän huolimatta koulutustaustasta.  
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TAULUKKO 18: Tyytyväisyys globaaliin johtamiseen, taustamuuttujana koulutustausta 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Ammattikoulu tai amm. 

peruskoulutus  

5 3,24 0,812 0,771 

Opistotaso  24 2,99 0,776 0,310 

Alempi korkeakoulututkinto 28 3,12 1,037 0,384 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 3,91 0,439 0,325 

Ylempi tutkinto 0 - - - 

*)       Kokonaisotanta n=64 
**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

Tyytyväisimpiä sekä globaaliin johtamiseen olivat ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneet ja tyytymättömin opistotason koulutuksen 

saanut vastaajaryhmä. 

 

TAULUKKO 19: Tyytyväisyys lokaaliin johtamiseen, taustamuuttujana koulutustausta 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Ammattikoulu tai amm. 

peruskoulutus  

5 3,72 0,829 0,727 

Opistotaso  24 3,84 0,806 0,323 

Alempi korkeakoulututkinto 28 4,29 0,660 0,244 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 4,40 0,239 0,177 

Ylempi tutkinto 0 - - - 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 
***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisimpiä lokaaliin johtamiseen olivat ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneet ja vähiten tyytyväinen lokaaliin johtamiseen oli ammattikoulun tai 

ammatillisen perustutkinnon suorittanut vastaajaryhmä.  
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Koulutustaustalla ei havaittu vaikutusta kummankaan muuttujan arvoon otannan 

yli. Koulutustaustalla havaittiin vähäinen, mutta merkittävä korrelaatio (0,312; sig 

0,012<0,050) tyytyväisyyden lokaaliin johtamisen kanssa. Muut tulosaineistossa 

ja tarkastelussa havaitut korrelaatiot olivat merkityksettömiä. 

 

7.6. KOMMUNIKAATIO TAUSTAMUUTTUJIEN NÄKÖKULMISTA 

 

Tulosten tarkastelussa havaittiin merkittävä ero tyytyväisyydessä globaaliin ja 

lokaaliin kommunikaation välillä. Tulosten mukaan asiantuntijat olivat tyytyväistä 

lokaalin tason kommunikaatioon, mutta tyytymättömyys kommunikaatioon 

globaalilla tasolla on havaittavissa näinkin pienellä otannalla.  

 

Tyytyväisyydessä lokaaliin ja globaaliin kommunikaatioon välillä havaittiin 

varsin merkittävä ero 26 - 30 vuotiaiden vastaajasegmenttiä lukuun ottamatta. 

Suurin ero oli 41 - 45 vuotiaiden vastaajaryhmässä, pienin oli 26 - 30 vuotiaiden 

segmentissä, joka oli ainoa segmentti, jossa tyytyväisyys globaaliin 

kommunikaatioon oli vahvempi kuin lokaaliin kommunikaatioon. Kyseisessä 

segmentissä keskihajonta lokaalin kommunikaation osalta oli huomattavan suuri, 

joten muuttujan arvo vaihteli huomattavasti segmentin sisällä. 
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TAULUKKO 20: Tyytyväisyys globaaliin kommunikaatioon, taustamuuttujana ikä 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 25 vuotta 0 - - - 

26-30 vuotta 4 2,95 0,555 0,543 

31-35 vuotta 17 2,90 0,723 0,344 

36-40 vuotta 9 2,57 1,003 0,656 

41-45 vuotta 11 2,86 0,651 0,384 

46-50 vuotta 7 2,95 0,602 0,446 

51-55 vuotta 12 3,18 0,483 0,273 

yli 55 vuotta 4 2,71 0,320 0,314 

*)       Kokonaisotanta n=64 
**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisimpiä globaaliin kommunikaation olivat 51 – 55 vuotiaat vastaajat ja 

tyytymättömimpiä 36 – 40 vuotiaat. Huomionarvoinen ilmiö on voimakas 

keskihajonta tyytymättömimmässä vastaajaryhmässä. Tämä indikoi vahvaa 

hajontaa vastauksissa vastaajaryhmän sisällä. 

 

TAULUKKO 21: Tyytyväisyys lokaaliin kommunikaatioon, taustamuuttujana ikä 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 25 vuotta 0 - - - 

26-30 vuotta 4 2,90 0,949 0,930 

31-35 vuotta 17 3,98 0,666 0,317 

36-40 vuotta 9 3,60 1,007 0,658 

41-45 vuotta 11 3,78 0,546 0,323 

46-50 vuotta 7 3,69 0,310 0,229 

51-55 vuotta 12 3,96 0,320 0,181 

yli 55 vuotta 4 3,64 0,385 0,377 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 
***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 
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Tyytyväisimpiä lokaaliin kommunikaatioon olivat 31 - 35 vuotiaat ja 

tyytymättömimpiä 26 - 30 vuotiaat. 31 - 35 vuotiaiden vastaajaryhmässä oli 

havaittavissa suuri keskihajonta, joka indikoi suurta vastausten hajontaa vastaajien 

kesken. 

 

Iällä ei havaittu vaikutusta kummankaan muuttujan arvoon otannan yli. Otannan 

mukaan ei ollut havaittavissa korrelaatioita iän ja tyytyväisyyden globaalin tai 

lokaalin kommunikaation kanssa. 

 

 

Tarkasteltaessa tyytyväisyyttä globaaliin ja lokaaliin kommunikaatioon 

työhistorian pituutta vasten, havaittiin sama ilmiö, kuin muuttujien tarkastelussa 

ikää vasten. Ilmiö havaittiin tässä täydellisempänä, koska kaikki segmentit olivat 

tyytyväisempiä lokaaliin kuin globaaliin kommunikaatioon. Pienin ero oli alle 

yksi vuotta työhistoriaa omaavilla. Suurin ero havaittiin 6 - 10 vuotta työhistoriaa 

omaavilla. 
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TAULUKKO 22: Tyytyväisyys globaaliin kommunikaatioon, taustamuuttujana työhistorian pituus 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 1 vuosi 2 3,33 0,500 0,693 

1 - 5 vuotta 14 3,26 0,421 0,221 

6 - 10 vuotta 16 2,56 0,831 0,407 

11 - 15 vuotta 7 3,00 0,577 0,428 

16 - 20 vuotta 11 2,58 0,872 0,515 

yli 20 vuotta 14 3,10 0,562 0,295 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Globaaliin kommunikaatioon tyytyväisin oli 1 – 5 vuotta työhistoriaa omaava 

vastaajaryhmä, ja tyytymättömimpiä 16 – 20 vuotta työhistoriaa omaavat.  

 

 

TAULUKKO 23: Tyytyväisyys lokaaliin kommunikaatioon, taustamuuttujana työhistorian pituus 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 1 vuosi 2 3,57 0,286 0,396 

1 - 5 vuotta 14 4,00 0,681 0,357 

6 - 10 vuotta 16 3,83 0,888 0,435 

11 - 15 vuotta 7 3,59 0,569 0,421 

16 - 20 vuotta 11 3,78 0,488 0,288 

yli 20 vuotta 14 3,81 0,399 0,209 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisimpiä globaaliin kommunikaatioon olivat alle yhden vuoden 

työkokemuksen omaavat. Tyytymättömimpiä olivat 6 - 10- ja 16 - 20 vuotta 

työkokemusta omaavat. Lokaaliin kommunikaatioon tyytyväisimpiä olivat 1 - 5 

vuotta työhistoriaa omaavat ja tyytymättömimpiä alle yhden vuoden työhistorian 

omaavat. 
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Työhistorian pituudella ei havaittu vaikutusta kummankaan muuttujan arvoon 

otannan yli. Otannan mukaan ei ollut havaittavissa korrelaatioita työhistorian 

pituuden ja tyytyväisyyden globaalin tai lokaalin kommunikaation kanssa. 

 

Tyytyväisyyden globaaliin ja lokaaliin kommunikaatioon arvioinnissa 

koulutustaustaa vasten havaittiin sama ilmiö kuin muidenkin taustamuuttujien 

kohdalla. Vastaajasegmenttien sisällä lokaaliin kommunikaatioon oltiin 

tyytyväisempiä kuin globaaliin kommunikaatioon. Ero oli suurin alemman 

korkeakoulututkinnon suorittaneilla  ja pienin ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneilla.  

 

 

TAULUKKO 24: Tyytyväisyys globaaliin kommunikaatioon, taustamuuttujana koulutustausta 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Ammattikoulu tai amm. 

peruskoulutus  

5 3,00 0,752 0,659 

Opistotaso  24 2,84 0,576 0,231 

Alempi korkeakoulututkinto 28 2,87 0,803 0,298 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 3,26 0,495 0,367 

Ylempi tutkinto 0 - - - 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 
***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisimpiä globaaliin kommunikaatioon olivat ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneet ja tyytymättömimpiä opistotason suorittaneet. 
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TAULUKKO 25: Tyytyväisyys lokaaliin kommunikaatioon, taustamuuttujana koulutustausta 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Ammattikoulu tai amm. 

peruskoulutus  

5 3,43 0,752 0,659 

Opistotaso  24 3,67 0,576 0,231 

Alempi korkeakoulututkinto 28 4,01 0,803 0,298 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 3,86 0,495 0,367 

Ylempi tutkinto 0 - - - 

*)       Kokonaisotanta n=64 
**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisimpiä lokaaliin kommunikaatioon olivat alemman 

korkeakoulututkinnon suorittaneet ja tyytymättömimpiä ammattikoulun tai 

ammatillisen perustutkinnon suorittaneet. 

 

Koulutustaustalla ei havaittu vaikutusta kummankaan muuttujan arvoon otannan 

yli. Koulutustaustan ja tyytyväisyyden globaaliin tai lokaalin kommunikaation 

välillä ei havaittu merkittäviä korrelaatiota. 

 

 



79 

 

7.7. OIKEUDENMUKAISUUS TAUSTAMUUTTUJIEN NÄKÖKULMISTA 

 

Tarkasteltaessa organisaation oikeudenmukaisuutta taustamuuttujia vasten 

havaittiin sekä johtamisen, että kommunikaation kohdalla havaittu ilmiö, jossa 

lokaalin tason muuttujaan oltiin tyytyväisempiä kuin globaaliin tasoon. Suurin ero 

komponenttien välillä oli yli 55 vuotiaiden segmentissä, pienin 26 - 30 vuotiaiden 

segmentissä. Siinä vastaajaryhmässä, jossa globaalin ja lokaalin tason ero oli 

pienin, havaittiin erittäin suuri vaihteluväli sekä erittäin laaja luottamusväli. Nämä 

indikoivat merkittävää segmentin sisäistä vaihtelua muuttujien arvoissa.  

 

 

TAULUKKO 26: Suhtautuminen globaaliin oikeudenmukaisuuteen, taustamuuttujana ikä 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 25 vuotta 0 - - - 

26-30 vuotta 4 2,8 0,738 0,723 

31-35 vuotta 17 2,67 0,773 0,367 

36-40 vuotta 9 2,53 0,952 0,622 

41-45 vuotta 11 2,65 0,667 0,394 

46-50 vuotta 7 2,74 0,996 0,737 

51-55 vuotta 12 3,00 0,611 0,346 

yli 55 vuotta 4 2,60 0,787 0,772 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisin organisaation globaaliin oikeudenmukaisuuteen oli 51 - 55 vuotiaiden 

vastaajaryhmä ja tyytymättömimpiä olivat 36 - 40 vuotiaat vastaajat. 
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TAULUKKO 27: Suhtautuminen lokaaliin oikeudenmukaisuuteen, taustamuuttujana ikä 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 25 vuotta 0 - - - 

26-30 vuotta 4 3,15 1,141 1,118 

31-35 vuotta 17 3,78 0,800 0,380 

36-40 vuotta 9 3,331 0,854 0,558 

41-45 vuotta 11 3,36 0,890 0,526 

46-50 vuotta 7 3,46 0,665 0,493 

51-55 vuotta 12 3,67 0,645 0,365 

yli 55 vuotta 4 3,80 0,374 0,367 

*)       Kokonaisotanta n=64 
**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisimpiä organisaation lokaaliin oikeudenmukaisuuteen olivat yli 55 – 

vuotiaat ja tyytymättömimpiä 26 - 30 vuotiaat. Edelleen tyytymättömimpien 

vastaajien ryhmässä on huomioitava keskihajonnan erittäin suuri vaihteluväli (>1 

mittayksikkö) sekä erittäin laaja luottamusväli (> 1 mittayksikkö). Nämä 

indikoivat merkittävää segmentin sisäistä vaihtelua muuttujien arvoissa.  

 

Iällä ei havaittu vaikutusta kummankaan muuttujan arvoon otannan yli. Iällä ei 

havaittu korrelaatiota kummankaan organisaation oikeudenmukaisuuden 

elementin kanssa. 
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Suurin ero koetun globaalin ja lokaalin oikeudenmukaisuuden välillä oli 6 - 10 

vuotta työhistoriaa omaavalla vastaajasegmentillä pienin ero havaittiin alle yhden 

vuoden työkokemuksen omaavalla segmentillä. Pienimmän eron omaavan 

segmentin osalta vastaajamäärä (n=2) saattaa vaikuttaa tilastoa vääristävästi, joten 

tulokseen on suhtauduttava varauksellisesti. 

 

TAULUKKO 28: Suhtautuminen globaaliin oikeudenmukaisuuteen, taustamuuttujana työhistorian  

pituus 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 1 vuosi 2 3,10 0,300 0,416 

1 - 5 vuotta 14 2,96 0,772 0,378 

6 - 10 vuotta 16 2,43 0,818 0,401 

11 - 15 vuotta 7 2,86 0,754 0,558 

16 - 20 vuotta 11 2,53 0,777 0,459 

yli 20 vuotta 14 2,86 0,883 0,463 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Globaaliin oikeudenmukaisuuteen olivat tyytyväisimpiä ne vastaajat, joiden 

työhistorian pituus oli alle yhden vuoden pituinen, ja tyytymättömin 6 – 10 vuotta 

työhistoriaa omaava vastaaajaryhmä. Tyytyväisimmässä vastaajaryhmässä on 

kuitenkin huomioitava sen pieni koko (n=2) ja arvioitava sen vaikutusta 

vastauksen tilastolliseen merkittävyyteen. 
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TAULUKKO 29: Suhtautuminen lokaaliin oikeudenmukaisuuteen, taustamuuttujana työhistorian 

pituus 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 1 vuosi 2 3,70 0,300 0,416 

1 - 5 vuotta 14 3,60 0,983 0,515 

6 - 10 vuotta 16 3,68 0,924 0,453 

11 - 15 vuotta 7 3,66 0,462 0,343 

16 - 20 vuotta 11 3,29 0,501 0,296 

yli 20 vuotta 14 3,47 0,712 0,373 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 
***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisimpiä lokaaliin oikeudenmukaisuuteen olivat alle yhden vuoden 

työhistorian omaavat vastaajat. Tyytymättömin oli 16 -20 vuotta työhistoriaa 

omaavien vastaajaryhmä. Tyytyväisimmän vastaajaryhmän kohdalla on kuitenkin 

huomioitava ryhmän pieni koko (n=2). 

 

Työhistorian pituudella ei havaittu vaikutusta kummankaan muuttujan arvoon 

otannan yli. Työhistorialla ei havaittu merkittäviä korrelaatioita globaaliin tai 

lokaaliin oikeudenmukaisuuteen. 
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Koulutustaustan ja tyytyväisyyden organisaation oikeudenmukaisuuden välisessä 

tarkastelussa voitiin havaita lähes lineaarinen tyytyväisyyden kasvu lokaaliin ja 

globaaliin oikeudenmukaisuuden kasvu koulutustaustan vahvistuessa. 

Tyytyväisyyden globaaliin ja lokaaliin välinen ero oli havaittavissa, mutta se oli 

maltillisempi kuin johtamisen ja kommunikaation kohdalla. Suurin ero lokaalin ja 

globaalin tason välillä on alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden kohdalla 

ja pienin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta. Tyytyväisyydessä 

globaaliin ja lokaaliin oikeudenmukaisuuteen oli havaittavissa muissakin 

tarkastelupisteissä havaittu ilmiö, jossa lokaali taso on vahvempi kuin globaali. 

 

TAULUKKO 30: Suhtautuminen globaaliin oikeudenmukaisuuteen, taustamuuttujana 

koulutustausta 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Ammattikoulu tai amm. 

peruskoulutus  

5 3,43 0,752 0,659 

Opistotaso  24 3,67 0,576 0,231 

Alempi korkeakoulututkinto 28 4,01 0,803 0,298 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 3,86 0,495 0,367 

Ylempi tutkinto 0 - - - 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 
***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisin vastaajaryhmä oli alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

ryhmä, ja tyytymättömin oli ammattikoulun tai ammatillisen peruskoulutuksen 

saanut vastaajaryhmä.  
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TAULUKKO 31: Suhtautuminen lokaaliin oikeudenmukaisuuteen, taustamuuttujana 

koulutustausta 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Ammattikoulu tai amm. 

peruskoulutus  

5 3,00 0,800 0,701 

Opistotaso  24 3,33 0,830 0,332 

Alempi korkeakoulututkinto 28 3,75 0,799 0,296 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 3,89 0,426 0,315 

Ylempi tutkinto 0 - - - 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 
***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tyytyväisimpiä lokaaliin oikeudenmukaisuuteen olivat ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneet, ja tyytymättömimpiä ammattikoulun tai 

ammatillisen peruskoulutuksen saaneet. Keskihajonnan havaittiin olevan selkeästi 

pienempää tyytyväisimmällä vastaajaryhmällä. 

 

Koulutustaustalla ei havaittu vaikutusta kummankaan muuttujan arvoon otannan 

yli. Koulutustaustalla havaittiin vähäinen, mutta merkittävä korrelaatio globaalin 

(0,314; sig 0,012<0,050) ja lokaalin (0,315; sig 0,011<0,050) 

oikeudenmukaisuuden kanssa . 

 

. 

 



85 

 

7.8. TYÖ- JA URASITOUTUMISEN TARKASTELU TAUSTAMUUTTUJIEN 

NÄKÖKULMISTA 

 

Tässä luvussa käsitellään yksikön työ- ja urasitoutumista. Työ- ja urasitoutumisen 

on havaittu vaikuttavan organisaatioon sitoutumisen vahvuuteen (Blau 2001). 

 

TAULUKKO 32: Työsitoutumisen aste taustamuuttujana ikä 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 25 vuotta 0 - - - 

26-30 vuotta 4 2,9 0,369 0,361 

31-35 vuotta 17 2,74 0,543 0,258 

36-40 vuotta 9 2,38 0,443 0,289 

41-45 vuotta 11 2,59 0,242 0,143 

46-50 vuotta 7 2,87 0,465 0,345 

51-55 vuotta 12 2,72 0,466 0,264 

yli 55 vuotta 4 2,61 0,404 0,396 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Vahvin työhön sitoutuminen iän mukaan tarkasteltuna on 26 - 30 vuotiailla ja 

heikoin 36 - 40 vuotiailla. Iällä ja työsitoutumisella ei havaittu korrelaatiota.  
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TAULUKKO 33: Työsitoutumisen aste taustamuuttujana työhistorian pituus 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 1 vuosi 2 2,56 0,111 0,154 

1 - 5 vuotta 14 2,60 0,313 0,164 

6 - 10 vuotta 16 2,65 0,564 0,276 

11 - 15 vuotta 7 3,10 0,473 0,350 

16 - 20 vuotta 11 2,55 0,410 0,242 

yli 20 vuotta 14 2,65 0,473 0,248 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Työsitoutumisen ja työhistorian välillä ei ollut havaittavaa korrelaatiota. Vahvin 

työhön sitoutuminen on 11 - 15 vuotta työhistoriaa omaavien segmentillä. Heikoin 

sitoutumisen aste oli 16 - 20 vuotta työhistoriaa omaavalla vastaajaryhmällä. Erot 

olivat tilastollisesti kuitenkin merkityksettömiä eri vastaajaryhmien välillä. 

Työsitoutumisella ja koulutustaustalla ei havaittu korrelaatiota.  

 

TAULUKKO 34: Työsitoutumisen aste taustamuuttujana koulutustausta 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Ammattikoulu tai amm. 

peruskoulutus  

5 2,89 0,390 0,342 

Opistotaso  24 2,61 0,498 0,199 

Alempi korkeakoulututkinto 28 2,63 0,422 0,156 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 2,84 0,486 0,360 

Ylempi tutkinto 0 - - - 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 
***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Vahvin työsitoutuminen oli ammattikoulun tai ammatillisen peruskoulutuksen 

omaavalla segmentillä, heikoin opistotason tutkinnon omaavilla. Tilastollisesti 

erot koulutustasojen välillä suhteessa työsitoutumisen vahvuuteen olivat 

merkityksettömiä. 
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TAULUKKO 35: Urasitoutumisen aste taustamuuttujana ikä 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 25 vuotta 0 - - - 

26-30 vuotta 4 2,80 0,357 0,350 

31-35 vuotta 17 3,06 0,518 0.246 

36-40 vuotta 9 3,28 0,931 0,608 

41-45 vuotta 11 3,20 0,681 0,402 

46-50 vuotta 7 3,07 0,113 0,084 

51-55 vuotta 12 3,13 0,402 0,227 

yli 55 vuotta 4 2,31 0,778 0,763 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 
***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tarkasteltaessa urasitoutumista ikää vasten havaittiin vahvimman urasitoutumisen 

olevan 36-40 vuotiailla vastaajilla. Heikoin urasitoutuminen oli yli 55 vuotiaiden 

segmentillä. Urasitoutumisen ja työhistorian tarkastelussa havaittiin työhistorian 

määrittävän muuttujan jakautumisen otannan yli (Kruskal – Wallis; 0,039<0,050).  

  

TAULUKKO 36: Urasitoutumisen aste taustamuuttujana työhistorian pituus 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Alle 1 vuosi 2 3,88 0,375 0,520 

1 - 5 vuotta 14 3,34 0,631 0,331 

6 - 10 vuotta 16 2,84 0,585 0,287 

11 - 15 vuotta 7 3,00 0,354 0,262 

16 - 20 vuotta 11 3,45 0,610 0,361 

yli 20 vuotta 14 2,88 0,596 0,312 

*)       Kokonaisotanta n=64 
**)     Keskiarvo (aritm.) 

***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 
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Urasitoutumisella ja työhistorian pituudella ei havaittu merkittävää korrelaatiota. 

Vahvin urasitoutuminen oli alle yhden vuoden työhistorian omaavalla 

vastaajaryhmällä ja heikoin 6-10 vuotta työhistoriaa omaavilla vastaajilla.  

 

TAULUKKO 37: Urasitoutumisen aste taustamuuttujana koulutustausta 

kokonaisotanta n=64 n* K.A** K.H*** L.V. **** 

Ammattikoulu tai amm. 

peruskoulutus  

5 2,75 0,559 0,490 

Opistotaso  24 3,08 0,628 0,251 

Alempi korkeakoulututkinto 28 3,16 0,679 0,251 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 3,29 0,311 0,231 

Ylempi tutkinto 0 - - - 

*)       Kokonaisotanta n=64 

**)     Keskiarvo (aritm.) 
***)   Keskihajonta 

****) Luottamusväli 

 

Tarkasteltaessa urasitoutumista koulutustaustaa vasten, havaittiin varsin selkeä 

nouseva trendi. Vahvin uraan sitoutuminen havaittiin ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Heikoin urasitoutuminen on ammattikoulun 

tai ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneilla. Koulutustaustan ei kuitenkaan 

havaittu tilastollisesti vaikuttavan muuttujan arvoon otannan yli graafisesta 

tarkastelusta saatavasta havainnosta huolimatta.  

 

7.9. VAIKUTTAJIEN JA ORGANISAATIOON SITOUTUMISEN 

KORRELAATIOT 

 

Organisaatioon sitoutumista tarkasteltiin omia komponenttejaan vasten, jotta 

ymmärretään komponenttien kokonaisvaikutus organisaatioon sitoutumisen 

kokonaisuutta vasten. Tarkastelussa havaittiin organisaatioon sitoutumisen 

affektiivisen komponentin ja organisaatioon sitoutumisen välillä erittäin voimakas 

ja erittäin merkittävä korrelaatio. Organisaatioon sitoutumisen ja normatiivisen 

komponentin välillä havaittiin erittäin voimakas ja erittäin merkittävä korrelaatio. 

Jatkuvuusperäisellä komponentilla havaittiin vähäinen, mutta erittäin merkittävä 

korrelaatio. 
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KUVA 12: Tutkittavien vaikuttajien korrelaatiot organisaatioon sitoutumiseen sekä 

toisiinsa 

 

Organisaatioon sitoutumisen ja tyytyväisyyden globaaliin johtamiseen välillä 

havaittiin vähäinen, mutta erittäin merkittävä korrelaatio. Tyytyväisyydellä 

globaaliin johtamiseen havaittiin voimakkaat ja erittäin merkittävät korrelaatiot 

tyytyväisyyteen globaaliin kommunikaatioon sekä globaaliin organisaation 

oikeudenmukaisuuteen. Urasitoutumisen ja tyytyväisyyden globaaliin johtamiseen 

välillä havaittiin heikko, mutta erittäin merkittävä korrelaatio. 

 

Tyytyväisyyden globaaliin kommunikaatioon ja organisaatioon sitoutumisen 

välillä havaittiin heikko, mutta merkittävä korrelaatio. Edellä mainittujen 

korrelaatioiden lisäksi tyytyväisyyden globaaliin kommunikaatioon todettiin 

korreloivan voimakkaasti ja erittäin merkittävästi globaalin oikeudenmukaisuuden 

sekä heikosti, mutta merkittävästi työsitoutumisen kanssa. 

 

Globaalin oikeudenmukaisuuden havaittiin korreloivan organisaatioon 

sitoutumisen kanssa heikosti, mutta merkittävästi. Globaali oikeudenmukaisuus 

korreloi edellä mainittujen lisäksi heikosti, mutta merkittävästi työsitoutumisen ja 

erittäin merkittävästi urasitoutumisen kanssa. 
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Ainoa lokaalin tason vaikuttaja, jolla havaittiin korrelaatio organisaatioon 

sitoutumisen kokonaisuuteen, oli lokaali oikeudenmukaisuus. Sen korrelaation 

todettiin olevan heikko, mutta merkittävä. 

 

Työsitoutumisen ja organisaatioon sitoutumisen välisen korrelaation havaittiin 

olevan voimakas ja erittäin merkittävä. Urasitoutumisen ja organisaatioon 

sitoutumisen välisen korrelaation todettiin olevan heikko, mutta merkittävä. 

 

 

KUVA 13: Tutkittavien vaikuttajien korrelaatiot organisaatioon sitoutumisen 

affektiiviseen komponenttiin sekä toisiinsa 

 

Organisaatioon sitoutumisen affektiivisen komponentin ja tyytyväisyyden 

globaaliin johtamiseen välillä havaittiin kohtalainen, mutta erittäin merkittävä 

korrelaatio. Tyytyväisyyden globaaliin kommunikaatioon ja orgaisaatioon 

sitoutumisen affektiivisen komponentin välillä todettiin olevan kohtalainen ja 

merkittävä korrelaatio. Globaalin oikeudenmukaisuuden ja affektiivisen 

organisaatioon sitoutumisen komponentin välillä havaittiin vähäinen, mutta 

erittäin merkittävä korrelaatio. 
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Työsitoutumisen ja organisaatioon sitoutumisen affektiivisen komponentin välillä 

havaittiin voimakas ja erittäin merkittävä korrelaatio. Urasitoutumisen ja 

organisaatioon sitoutumisen affektiivisen komponentin välillä todettiin 

kohtalainen ja erittäin merkittävä korrelaatio. 

 

Organisaatioon sitoutumisen affektiivisen komponentin ja tyytyväisyyden 

lokaaliin johtamiseen välillä todettiin vähäinen, mutta merkittävä korrelaatio. 

Tyytyväisyys lokaaliin johtamiseen korreloi myös tyytyväisyyden lokaaliin 

kommunikaatioon kanssa erittäin vahvasti ja merkittävästi, sekä lokaalin 

oikeudenmukaisuuden kanssa erittäin vahvasti ja merkittävästi. Tyytyväisyys 

lokaaliin kommunikaatioon korreloi organisaatioon sitoutumisen kanssa 

vähäisesti, mutta merkittävällä tasolla ja lokaalin oikeudenmukaisuuden kanssa 

erittäin voimakkaasti ja merkittävästi. 

 

Lokaaleiden elementtien ei havaittu korreloivan globaalien elementtien kanssa. 

Näiden ei havaittu myöskään korreloivan työ- ja urasitoutumisen kanssa. 

 

 

KUVA 14: Tutkittavien vaikuttajien korrelaatiot organisaatioon sitoutumisen 

normatiiviseen komponenttiin sekä toisiinsa 
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Organisaatioon sitoutumisen normatiivisen komponentin ja tyytyväisyyden 

globaaliin johtamiseen välillä havaittiin erittäin voimakas ja  erittäin merkittävä 

korrelaatio. Tyytyväisyyden globaaliin kommunikaatioon ja organisaatioon 

sitoutumisen normatiivisen komponentin välillä todettiin olevan erittäin voimakas 

ja merkittävä korrelaatio. Globaalin oikeudenmukaisuuden ja affektiivisen 

organisaatioon sitoutumisen komponentin välillä havaittiin kohtalainen, mutta 

erittäin merkittävä korrelaatio. 

 

Työsitoutumisen ja organisaatioon sitoutumisen normatiivisen komponentin 

välillä havaittiin voimakas ja erittäin merkittävä korrelaatio (0,578; sig <0,010). 

Urasitoutumisen ja organisaatioon sitoutumisen normatiivisen  komponentin 

välillä todettiin vähäinen ja erittäin merkittävä korrelaatio (0,390; sig <0,010). 

 

Lokaaleista vaikuttajista normatiiviseen organisaatioon sitoutumisen komponentin 

nähtiin korreloivan ainoastaan tyytyväisyyden lokaaliin johtamiseen kanssa. 

Tämän korrelaation havaittiin olevan heikko, mutta merkittävä (0,262; sig 

<0,050). 

 

KUVA 15: Tutkittavien vaikuttajien korrelaatiot organisaatioon sitoutumisen 

jatkuvuusperäiseen komponenttiin sekä toisiinsa 
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Tarkasteltaessa jatkuvuusperäistä organisaatioon sitoutumisen komponenttia ja 

sen korrelaatioita vaikuttajiin, havaittiin sillä olevan korrelaatiot ainoastaan 

tyytyväisyyteen globaaliin johtamiseen ja tyytyväisyyteen globaaliin 

kommunikaatioon. Korrelaatiot olivat negatiivisia. Jatkuvuusperäisen 

komponentin negatiivinen korrelaatio tyytyväisyyteen globaaliin johtamiseen oli 

vähäinen, mutta merkittävä (-0,315; sig <0,050) ja tyytyväisyyteen globaaliin 

kommunikaatioon vähäinen, mutta merkittävä (-0,392; sig <0,050). 

 

7.10. KRIITTISEN - JA PERUSASIANTUNTIJOIDEN VÄLISET EROT 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kriittisten - ja perusasiantuntijoiden sitoutumisen 

eroja. Saadaksemme tutkimuksen tuloksen selittävään muotoon, tarkasteltiin 

kriittisten- ja perusasiantuntijoiden välistä vastausten eroavaisuuksia. 

Kyselytutkimuksessa ei erikseen kysytty asiantuntijalta hänen rooliaan joko 

kriittisenä tai perusasiantuntijana, vaan kyselyn toteutuksessa pystyttiin jakamaan 

vastaukset kahteen ryhmään. 

 

 

KUVA 16: Organisaatioon sitoutuminen – perusasiantuntija vs. kriittinen asiantuntija 

 



94 

 

Kuvassa on havaittavissa selkeä, mutta tilastollisesti merkityksetön ero 

perusasiantuntijoiden ja kriittisen resurssin organisaatioon sitoutumisen välillä. 

Tutkimusaineistolle tehty Mann-Whitney U -hypoteesitestaus osoitti kuitenkin, 

että vastaajasegmentti ei vaikuta arvojen jakautumiseen otannan yli.  

  

 

KUVA 17: Organisaatioon sitoutumisen affektiivinen komponentti - perusasiantuntija vs. 

perusasiantuntija vs. kriittinen asiantuntija 

 

Tulosten mukaan kriittisten asiantuntijoiden affektiivinen sitoutuminen on 

heikompaa kuin perusasiantuntijoiden. Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti 

merkittävä, sillä Mann-Whitney U -hypoteesitestaus osoitti, että vastaajasegmentti 

ei vaikuta arvojen jakautumiseen otannan yli. 
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KUVA 18: Normatiivinen organisaatioon sitoutumisen komponentti- perusasiantuntija vs. 

kriittinen asiantuntija 

 

Normatiivisen sitoutumisen havaittiin olevan vahvempi perus- kuin kriittisillä 

asiantuntijoilla. Tulos ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkittävä, sillä Mann-

Whitney U -hypoteesitestaus osoitti, että vastaajasegmentti ei vaikuta arvojen 

jakautumiseen otannan yli.  
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KUVA 19: Jatkuvuusperäinen organisaatioon sitoutumisen komponentti – 

perusasiantuntija vs. kriittinen asiantuntija 

 

Jatkuvuusperusteisen organisaatioon sitoutumisen komponentin havaittiin olevan 

vahvempi perus- kuin kriittisillä asiantuntijoilla. Tulos ei kuitenkaan ole 

tilastollisesti merkittävä, sillä Mann-Whitney U -hypoteesitestaus osoitti, että 

vastaajasegmentti ei vaikuta arvojen jakautumiseen otannan yli.  

 

Korrelaatiomatriisin mukaan organisaatioon sitoutumisen komponenttien väliset 

korrelaatiot erosivat toisistaan. Kriittisten asiantuntijoiden kohdalla 

organisaatioon sitoutumisen kokonaisuuden ja affektiivisen komponentin välillä 

oleva korrelaatio oli heikompi (0,679; sig 0,001) kuin perusasiantuntijoiden 

segmentillä (0,774; sig 0,000).  

 

Kriittisten asiantuntijoiden normatiivisen komponentin ja organisaatioon 

sitoutumisen kokonaisuuden välillä oleva korrelaatio oli vahvempi (Kriittiset; 

0,763; sig 0,000, Perusasiantuntijat 0,707; sig 0,000). Merkittävyydessä ei 

korrelaatioiden kohdalla ollut merkittävyyseroa, ainoastaan vahvuudessa. 
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Jatkuvuusperäisen organisaatioon sitoutumisen komponentin ja organisaatioon 

sitoutumisen kohdalla kriittisten asiantuntijoiden kohdalla ei ollut havaittavissa 

merkittävää korrelaatiota. Perusasiantuntijoiden kohdalla havaittiin kohtalainen, 

mutta erittäin merkittävä korrelaatio (0,473; sig 0,001). 

 

 

KUVA 20: Tyytyväisyys globaaliin ja lokaaliin johtamiseen- perusasiantuntija vs. 

kriittinen asiantuntija 

 

Tyytyväisyyden johtamiseen sekä globaalilla että lokaalilla tasolla ei nähty 

merkittävästi eroavan kriittisten asiantuntijoiden ja perusasiantuntijoiden 

kohdalla. Tilastollisesti tarkasteltuna nollahypoteesi kumoutuu tyytyväisyyden 

lokaaliin johtamiseen kohdalla, jolloin muuttujan arvoa määrittää segmentti 

otannan yli. Visuaalisessa tarkastelussa voidaan havaita molempien segmenttien 

olevan tyytyväisempiä lokaaliin kuin globaaliin johtamiseen. 

 

Kriittisten asiantuntijoiden kohdalla havaittiin tyytyväisyyden globaaliin 

johtamiseen korreloivan vahvasti ja merkittävästi (0,544; sig 0,013) 

organisaatioon sitoutumiseen, mutta perusasiantuntijoiden kohdalla ei havaittu 

merkityksellistä korrelaatiota. Lokaalin johtamisen ja organisaatioon sitoutumisen 

kokonaisuuden kohdalla havaittiin perusasiantuntijoiden kohdalla vähäinen, mutta 
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merkittävä korrelaatio (0,303; sig 0,000), mutta ei lainkaan korrelaatiota kriittisen 

resurssin kohdalla. 

 

Molemmilla vastaajaryhmillä havaittiin korrelaatio organisaatioon sitoutumisen 

normatiivisen komponentin ja tyytyväisyyden globaaliin johtamisen kanssa. 

Kriittisillä asiantuntijoilla havaittu korrelaatio oli erittäin voimakas ja erittäin 

merkittävä (0,725; sig 0,000), perusasiantuntijoilla se oli voimakas, mutta erittäin 

merkittävä(0,517; sig 0,000). Tyytyväisyyden lokaaliin johtamiseen ja 

normatiiviseen organisaatioon sitoutumisen komponentin välillä havaittiin 

perusasiantuntijoiden vastaajaryhmällä vähäinen, mutta erittäin merkittävä 

korrelaatio (0,397; sig 0,000). Kriittisten asiantuntijoiden vastaajaryhmän 

kohdalla ei havaittu korrelaatiota.  

 

Jatkuvuusperäisen organisaatioon sitoutumisen ja tyytyväisyyden globaaliin 

johtamiseen välillä havaittiin vähäinen, mutta merkittävä negatiivinen korrelaatio 

(-0,303; sig 0,045) perusasiantuntijoiden kohdalla. Kriittisten asiantuntijoiden 

vastaajaryhmällä korrelaatiota ei havaittu. 

 

 

KUVA 21: Tyytyväisyys globaaliin ja lokaaliin kommunikaatioon – perusasiantuntija vs. 

kriittinen asiantuntija 
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Kuvasta voidaan havaita molempien segmenttien olevan tyytyväisempiä lokaaliin 

kommunikaatioon, kuin globaaliin. Tilastollisesti erot näiden segmenttien välillä 

eivät ole lokaalilla tasolla merkittäviä, sillä Mann-Whitney U -hypoteesitestaus 

osoittaa, että segmenttien välillä ei ole havaittavissa muuttujan arvojen jakautuvan 

vastaajaryhmien mukaisesti otannan yli. Globaalilla tasolla nollahypoteesi 

kuitenkin kumoutuu (Mann-Whitney U-testi 0,001<0,05) ja osoittaa, että 

muuttujan arvo määrittyy sen mukaan, onko kyseessä kriittinen asiantuntija vai 

perusasiantuntija.  

 

Tyytyväisyydellä globaaliin kommunikaatioon ja organisaatioon sitoutumiseen 

havaittiin kohtalainen, mutta merkittävä korrelaatio (0,452; sig 0,046) kriittisten 

asiantuntijoiden kohdalla. Perusasiantuntijasegmentin kohdalla ei havaittu 

merkittävää korrelaatiota. Tyytyväisyyden lokaaliin kommunikaatioon ja 

organisaatioon sitoutumisen kokonaisuuteen havaittiin perusasiantuntijoiden 

kohdalla vähäinen, mutta merkittävä korrelaatio (0,301; sig 0,047). Kriittisten 

asiantuntijoiden kohdalla ei havaittu korrelaatiota. 

 

Affektiivisen organisaatioon sitoutumisen ja tyytyväisyyden globaaliin 

kommunikaatioon välillä havaittiin korrelaatiot sekä kriittisten ja 

perusasiantuntijoiden kohdalla. kriittisten asiantuntijoiden kohdalla korrelaatio oli 

voimakas ja merkittävä (0,552;sig 0,012), perusasiantuntijoiden kohdalla 

vähäinen, mutta merkittävä (0,317; sig 0,036). 

 

Normatiivisen organisaatioon sitoutumisen ja tyytyväisyyden globaaliin 

kommunikaatioon välillä havaittin molemmilla segmenteillä korrelaatio. 

Kriittisten asiantuntijoiden kohdalla korrelaatio oli erittäin voimakas ja erittäin 

merkittävä (0,791; sig 0,000) ja perusasiantuntijoiden kohdalla voimakas ja 

erittäin merkitsevä (0,503; sig 0,000). 
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Jatkuvuusperäisen organisaatioon sitoutumisen komponentin ja globaalin 

kommunikaation välillä havaittiin molemmilla vastaajaryhmillä negatiivinen 

korrelaatio. Kriittisillä asiantuntijoilla korrelaatio oli voimakas ja merkittävä  

(-0,561; sig 0,010), perusasiantuntijoilla kohtalainen ja erittäin merkittävä (-0,450; 

sig 0,002). 

 

 

KUVA 22: Tyytyväisyys globaaliin ja lokaaliin oikeudenmukaisuuteen- perusasiantuntija 

vs. kriittinen asiantuntija 

 

Kuvasta on havaittavissa, että perusasiantuntijoiden ja kriittisten asiantuntijoiden 

välillä ei ole havaittavissa merkittäviä eroja. Kriittiset asiantuntijat olivat 

tyytyväisempiä lokaaliin oikeudenmukaisuuteen kuin perusasiantuntijat. Teema, 

joka on havaittavissa tyytyväisyyden johtamisen, että kommunikaation osalta 

jatkuu tässäkin kohteessa. 
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8. ANALYYSI JA POHDINTA 

 

 

Tutkimuksessa havaittiin tarkasteltavan yksikön sitoutumisen perustuvan 

affektiiviseen, eli tunneperäiseen komponenttiin. Meyer ja Allen (1991) 

määrittelyn mukaisesti tulos tarkoittaa sitoutumisen perustuvan yksilöiden haluun 

säilyttää organisaation jäsenyys. 

 

8.1. SITOUTUMINEN TUTKITTAVASSA YKSIKÖSSÄ 

 

 Kokonaissitoutumisen arvo oli 3,07, joka tilastollisesti tarkasteltuna on 

keskiarvoinen tulos. Affektiivinen sitoutumisen komponentti on vahvempi, kuin 

normatiivinen ja jatkuvuusperäinen, jotka ovat toisiinsa nähden lähestulkoon yhtä 

vahvat. 

  

Hartmann ja Bambacas (2000) ovat todenneet affektiivisen organisaatioon 

sitoutumisen komponentin aiheuttamien sitoutumisen muutosten olevan hyvin 

riippuvaisia siitä, miten yksilö kokee häntä kohdeltavan ja millaisia kokemuksia 

hän työnsä tekemisen seurauksena saa. Affektiivisen komponentin vahvuus oli 

tutkimuksessa odotettavissa oleva tulos, koska organisaatioon sitoutumisen on 

todettu olevan tunneperäinen ilmiö (mm. Mowday ym. 1979, Allen ja Meyer 

1990, Meyer ja Allen 1991). Normatiiviseen tai jatkuvuusperäiseen komponenttiin 

perustuva sitoutuminen olisi viitannut heikompaan sitoutumiseen, koska silloin 

sitoutumisen perusteena olisi velvollisuus (Wiener 1982), taloudellinen pakko 

(Becker 1960) tai vähäiset vaihtoehdot (Meyer ja Allen 1991; Hartmann ja 

Bambacas 2000).  

 

Normatiivisen ja jatkuvuusperäisen organisaatioon sitoutumisen komponenttien 

vahvuus suhteessa affektiiviseen komponenttiin ja toisiinsa indikoi sitä, että 

osaston henkilöstön sitouttamisessa yksilön organisaatioon sitouttamisessa 

velvollisuudentunteen tai taloudellisten sidoksien kautta ei ole suurtakaan eroa. 

Yksilön sitoutumisen vahvuudella ei ole merkittävää eroa, käytetäänkö 
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normatiiviseen tai jatkuvuusperäiseen komponenttiin vaikuttavia menetelmiä tai 

keinoja. Vahvin sitoutuminen saadaan aikaiseksi toteuttamalla toimenpiteitä ja 

menetelmiä, jotka vaikuttavat yksilön affektiiviseen sitoutumisen komponenttiin.  

 

8.2. SITOUTUMISEN TEKIJÄT JA NIIDEN VAIKUTTAVUUS 

TARKASTELTAVASSA YKSIKÖSSÄ 

 

Iällä ei havaittu korrelaatiota organisaatioon sitoutumisen kanssa. Tämä havainto 

on ristiriidassa mm. Meyer ja Allen (1991) ja Mathieu ja Zajac (1990) havaintojen 

kanssa.  Meyer ym. (1998) ehdottavat, että organisaatioon sitoutumisen 

dynaamisen luonteen vuoksi myös sen vaikuttajien efektiivinen voimakkuus 

saattaa vaihdella.  

 

Koska iän ja työhistorian vaikuttavuuden kohdalla oli havaittavissa lähes 

merkittäviä korrelaatiota, voidaan päätellä, että joko a) organisaatioon 

sitoutumiseen vaikuttaa tutkittavassa otoksessa jokin merkittävästi voimakkaampi 

vaikuttaja, joka piilottaa odotetut korrelaatiot, b) otanta on liian suppea, että 

korrelaatiot muuttuisivat merkittäviksi tai c) molempien yhteisvaikutus aiheuttaa 

korrelaatioiden puuttumisen. Tämän vastauksen selvittäminen edellyttäisi kyselyn 

laajentamista, mutta tämä ei ilmiön selvittämiseksi tutkimukselle annetun 

aikaresurssin puitteissa ollut mahdollista.   

 

Tuloksia tarkasteltaessa havaittiin selkeä alenema sitoutumisen ja sen 

komponenttien kohdalla iän mukaan tehdyssä taustamuuttujatarkastelussa.  

Kyseisessä vastaajaryhmässä (36 – 40 vuotiaat) havaittiin myös tyytyväisyyden  

globaaliin johtamiseen, kommunikaatioon ja oikeudenmukaisuuteen olevan 

tarkastelussa selkeästi matalimmalla tasolla. Kyseisen vastaajaryhmän 

työsitoutuminen oli otannan heikoin, mutta urasitoutuminen oli tilastojen mukaan 

otannan vahvin. 
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Vastausaineistoa tarkasteltaessa havaittiin, että kyseinen vastaajaryhmä koostui 

pelkästään kriittisistä asiantuntijoista. Tämä selittää havaitun ilmiön otannan 

tilastollisena vääristymänä, mutta korostaa havaintoa kriittisten asiantuntijoiden 

heikosta sitoutumisesta, sekä tyytyväisyydestä globaalin tason sitoutumisen 

tekijöihin.  

 

Työhistorian pituudella ei havaittu vaikutusta organisaatioon sitoutumisen 

vahvuuteen. Tämä havainto ei ole linjassa Meyer ja Allen (1991), Mathieu ja 

Zajac (1990) ym. kanssa. Työhistoriaa taustamuuttujana tarkasteltaessa havaittiin 

myös mielenkiintoinen ilmiö, jossa organisaatioon sitoutumisen affektiivisen 

komponentin ja työhistorian pitenemisen välillä on lähes merkittävä negatiivinen 

korrelaatio. Tulkittuna tämä merkitsisi organisaatioon sitoutumisen tunneperäisen 

elementin heikkenevän työhistorian pidentyessä.   

 

Meyer ja Allen (1991) ovat esittäneet työhistorian pitenemisen kohdalla 

sitoutumisen vahvistumisen mekanismiksi sitä, että se vahvistuisi organisaatiosta 

saatujen positiivisten kokemusten kautta. Mikäli lähdemme tarkastelemaan 

havaittua, lähes merkittävää korrelaatiota tätä ajatusta vasten, voidaan päätellä, 

että jos organisaatiolta saatavat positiiviset kokemukset vahvistavat yksilön 

sitoutumista, negatiiviset kokemukset tai kokemusten puuttuminen kokonaan 

heikentäisi tätä. Havaittua ilmiötä ei ole dokumentoitu, eikä siihen johtavaa 

mekanismia voi tutkimuksessa käytetyn lähdeaineiston avulla muuten selittää. 

 

Iän ja organisaatioon sitoutumisen kohdalla havaittu alenema yksittäisen 

vastaajaryhmän kohdalla toistui myös työhistorian kohdalla, 6 - 11 vuotta 

työhistoriaa omaavien vastaajien kohdalla, mutta ei yhtä vahvana. tilastoaineistoa 

tarkasteltaessa havaittiin, että perusteet kyseisen ilmiön muodostumiselle olivat 

yhdenmukaiset ikätaustamuuttujan kohdalla havaittujen kanssa. Tulos on 

ikäjakaumassa havaittua heikompi sen vuoksi, että otannasta vain osa on kriittisiä 

asiantuntijoita, mutta heidän määränsä suhteessa vastaajaryhmän 

kokonaisvastaajamäärään on suhteellisen suuri. Kriittisiä asiantuntijoita 

vastaajaryhmässä oli 11, kun otannan koko oli 16. Tämä määrä oli 68,8% 

vastaajaryhmän kokonaiskoosta. Ilmiön voidaan arvioida tämänkin 
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vastaajaryhmän kohdalla johtuvan otannan vääristymisestä, eikä yksikössä 

vaikuttavasta, toistaiseksi tuntemattomasta ilmiöstä.  

 

Koulutustaustaa vasten tarkasteltaessa organisaatioon sitoutumisen taso pysyy 

lähes vakiona muuttujaa vasten. Koulutustaustan ja jatkuvuusperäisen 

organisaatioon sitoutumisen komponentin välillä havaittu negatiivinen, lähes 

merkittävä korrelaatio oli odotettu, mm Meyer ja Allen (1991) ja Mathieu ja Zajac 

(1990) ovat havainneet vastaavanlaisen, mutta vahvemman korrelaation omissa 

tutkimuksissaan. Molempien tutkimuksessa ilmiön on arvioitu johtuvan 

koulutustason nousun yksilölle tarjoamasta vaihtoehtojen lisääntymisestä.  

 

Mielenkiintoinen ja yllättävä ilmiö oli affektiivisen sitoutumisen lähes merkittävä 

korrelaatio koulutustaustan vahvistuessa. Meyer ja Allen (1991) ovat esittäneet 

affektiivisen komponentin heikkenevän kyseisenkaltaisessa tilanteessa. Tätä 

ilmiötä voidaan selittää edelleen otannan vääristymän kautta. Tutkimusaineistoa 

tarkasteltaessa havaittiin, että ylimpään vastanneeseen vastaajaryhmään asettuvat 

(4, kun n=7) ylimmän upseerikoulutuksen saaneet vastaajat. Tämän voidaan 

arvioida johtavan sitoutumisen vahvistumiseen, mikäli arvioidaan sotilaiden 

suhtautuvan eri tavalla tarkasteltavaan organisaatioon, kuin siviilityöntekijöiden. 

Tätä vääristymää ei tarkasteltu tutkimuksessa, mutta tuloksen perusteella voidaan 

arvioida sotilashenkilöstön sitoutumisen vahvistuvan pidemmän 

upseerikoulutuksen kautta. Tätä oletusta vasten voidaan havainnon olevan 

tilastollisesta vääristymästä aiheutunut.  

 

8.3. JOHTAMINEN, KOMMUNIKAATIO JA OIKEUDENMUKAISUUS 

SITOUTUMISEN TEKIJÄNÄ JA RISTIKKÄISKORRELOIJINA 

TUTKITTAVASSA YKSIKÖSSÄ 

 

Johtamisen, kommunikaation ja oikeudenmukaisuuden tarkastelussa elementit 

jaettiin lokaaliin ja globaaliin tasoon. Globaalilla tasolla haettiin organisaation 

johdon ja ylimmän tason elementtien vaikuttavuutta, ja lokaalilla työryhmän, 

tiimin sekä ryhmätason efektiä organisaatioon sitoutumisessa.  
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Korrelaatioanalyysissa havaittiin globaalin tason elementtien vaikuttavan 

merkittävästi organisaatioon sitoutumiseen, mutta lokaalien elementtien 

vaikutuksen olevan rajoitetumpi. Ilmiö voidaan selittää Becker ym. (1996) sekä 

Becker ja Billings (1993) esittämällä sitoutumisen kohteen valikoitumisella. 

Lokaalin tason tyytyväisyys johtamiseen, kommunikaatioon ja 

oikeudenmukaisuus kohdistuvat ryhmään, lähiesimieheen ja välittömään 

toimintaympäristöön. Globaalin tason kohteena on organisaatio kokonaisuutena 

sekä sen ylin johto. 

 

Tarkasteltaessa johtamista, kommunikaatiota ja oikeudenmukaisuutta globaalilla 

ja lokaalilla tasolla havaittiin, elementtien korreloivan vahvasti toistensa kanssa. 

Näiden elementtien globaalin ja lokaalin tason välistä korrelaatioita ei havaittu. 

Havainnon perusteella voidaan päätellä lokaalin ja globaalin tason olevan 

tarkastelun kohteena olevassa yksikössä toisistaan erillään olevat rakenteet, jolloin 

globaalin tason johtamisen, kommunikaation tai oikeudenmukaisuuden laadun 

parantaminen ei vaikuttaisi lokaalille tasolle ja toisinpäin.  

 

Becker ja Billings (1993) esittämän tasoajattelun mukainen tutkimus, jossa olisi 

tarkasteltu myös sitoutumista työryhmään, lähijohtoon ja lokaaleihin 

elementteihin, olisi tutkimuksessa todennäköisesti havaittu lokaalin tason 

sitoutumisen kohteiden vahvoja riippuvuuksia lokaaliin johtamiseen, 

kommunikaatioon ja oikeudenmukaisuuteen. Tällä näkökulmalla olisi 

todennäköisesti havaittu globaalin tason sitoutumisen tekijöiden heikkenevä 

vaikutus lokaaleihin sitoutumisen kohteisiin. Tämän mukaista tarkastelua ei työn 

rajausten vuoksi lähdetty toteuttamaan tässä tutkimuksessa. Ilmiö on kuitenkin 

olemassa ja sen tutkiminen saattaisi olla antoisa jatkotutkimusaihe. 

 

Globaalin johtamisen havaittiin vaikuttavan organisaatioon sitoutumisen 

kokonaisuuteen ja kaikkiin sen komponentteihin. Lokaali johtaminen vaikutti 

ainoastaan organisaatioon sitoutumisen affektiiviseen komponenttiin. Globaalin 

johtamisen korrelaatio oli voimakas ja merkittävä kaikkien tarkasteltavien 

sitoutumisen elementtien kanssa.  
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Yleisellä tasolla johtamisen vahva vaikutus oli odotettu. Dale ja Fox (2008) ovat 

todenneet tyytyväisyyden johtamisen olevan vahvin affektiiviseen sitoutumiseen 

johtava tekijä. Tämä oli havaittavissa myös tutkittavassa otannassa. Affektiivinen 

organisaatioon sitoutumisen komponentti oli ainoa, johon molemmat 

tutkimuksessa olleet (globaali ja lokaali) johtamisen elementit vaikuttivat.  

 

Tutkimuksessa havaittu, tyytyväisyyden lokaaliin johtamiseen suhteessa globaalin 

johtamisen tasoon on mielenkiintoinen, samoin kuin vastaavankaltainen ilmiö 

sekä kommunikaation ja oikeudenmukaisuuden kohdalla. Eroa ei havaittu 

tilastollisilla menetelmillä, eli ne eivät ole tilastollisesti merkittäviä, mutta 

visuaalisessa tarkastelussa ero on silmiinpistävä. 

 

Eroa voidaan selittää lokaalin ja globaalin johtamisen luonteen erolla sekä 

johtamismallin muutoksella noustaessa organisaation päätäntäketjussa. 

Johtamisen molemmissa muuttujissa käytetyt päätöksentekoon osallistuttaminen 

(Scott-Ladd ja Marshall 2004), alaisen kuuntelu (Rowden 2000), alaiselle ja hänen 

osaamiseensa osoitettu luottamus (Aarons 2006), sekä alaisen luottamus 

esimieheensä (Rowden 2000) ovat elementtejä, jotka toimivat tutkimuksessa 

molempien tasojen mittarissa ja joiden on todettu vaikuttavan yksilön 

sitoutumiseen. 

 

Kun tarkastellaan lokaalia johtamista toimintana, se on kohtaavaa, välitöntä ja 

reagoivaa. Lähijohtamisessa korostuu yksilön kohtaaminen ja luottamus 

esimiehen ja alaisen välillä. Luottamussuhteen syntyminen tapahtuu esimiehen ja 

alaisen välisen jatkuvan seurannan ja arvioinnin seurauksena. Lähijohtamisessa on 

helppoa toteuttaa transformationaalisen johtamisen mallissa esitettyjä 

toimenpiteitä (Avolio, Weichun, Koh ja Bhatia 2004).  

 

Globaali johtaminen on yksilön näkökulmasta etäistä, yleistä ja ennakoivaa. 

Yksilö kokee ylemmän tason johtamisen olevan epäselvää, -loogista  

ja -oikeudenmukaista. Yksilö ei pysty havaitsemaan kaikkia päätökseen 

vaikuttavia seikkoja, hänellä on hankaluuksia sisäistää oma tehtävänsä laajasta 

toimeksiannosta ja mikäli hänellä ei ole tietoa tai havaintoa organisaation 
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asettamista tavoitteista ja riippuvuuksista, tehtävän mielekkyys saattaa olla 

heikko. Globaali johtaminen tarkastellussa yksikössä on käsitettävissä 

hierarkiseksi, transaktionaaliseksi, normien mukaiseksi ja käskeväksi. Kuvatun 

kaltainen johtamismalli ei ole yksilön sitoutumisen kannalta edullinen (Lok ja 

Crawford 2001). 

 

Yksilön tarkastellessa globaalia johtamista lokaalin tason perusteiden mukaan,  

tyytyväisyys siihen ei voi nousta lokaalin johtamisen tasalle. Globaalin johtamisen 

laadukkuuden voidaan arvioida perustuvan globaalin kommunikaation 

laadukkuudelle. Globaalissa johtamisessa ei päästä helposti kohtaamaan yksilöä 

samalla tavalla kuin lokaalissa johtamisessa.  

 

Sitoutumisen luonne tarkasteltavassa organisaatiossa on affektiivista. Meyer ja 

Allen (1991) määrittelevät affektiivisen sitoutumisen olevan henkilökohtaista, 

yksilön teoistaan, osaamisestaan ja kyvykkyydestään saaman psykologisen 

hyvänolon antavan palautteen seuraus.  Organisaation globaali johtaminen ei 

pysty täyttämään tätä vaatimusta, ja yksilö kokee ylemmän johdon toimenpiteet ja 

palautteen suorituksesta jäävän etäiseksi.  

 

Lokaalin johtamisen ja koulutustaustan välillä havaittiin vähäinen, mutta 

merkittävä positiivinen korrelaatio. Tämän voidaan arvioida johtuvan ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden ryhmässä olevan upseerikoulutuksen 

saaneiden edustuksen vaikutuksesta. Sotilaskoulutuksen saaneiden ja siviilien 

välistä sitoutumisen eroa ei tarkasteltu tässä tutkimustyössä, joten havaittu ilmiö 

ja sen taustalla olevat vaikuttajat jäävät toistaiseksi selvittämättä. Tutkimustyön 

perusteella ja otannan pienuuden vuoksi voidaan kyseisen ilmiön olevan 

tilastollinen vääristymä.  

 

Tarkasteltaessa tyytyväisyyttä globaaliin ja lokaaliin kommunikaatioon, havaittiin 

samankaltainen ilmiö, kuin johtamisen kohdalla. Perusteet ilmiölle, ja sen 

selittämiselle ovat samat kuin johtamisen kohdalla. Lokaali kommunikaatio on 

läpinäkyvää, jatkuvaa ja lähes reaaliaikaista yksilöiden välistä kanssakäymistä ja 

yksilöön vaikuttavan tiedon jakamista. Globaali kommunikointi on etäistä, yleisen 
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tiedon jakamista henkilöstölle ja joko ennakoivaa tai informoivaa. Jos yksilö 

pyrkii arvioimaan molempia elementtejä omalta kannaltaan lokaalin 

kommunikaation näkökulmasta, ei globaali kommunikaatio voi päästä 

tyydyttävyydessä samalle tasolle.  

 

Guzleyn (1992) mukaan kommunikaatioilmapiirin paranemiseen vaikuttaa 

kommunikaation kautta saadun informaation henkilöityvyys paranee. Hän on 

todennut edelleen kommunikaatioilmapiirin paranemisen johtavan yksilön 

paranevaan tyytyväisyyteen kommunikaatiota kohtaan. Guzleyn (1992) havainnon 

perusteella voidaan arvioida globaalin kommunikaation laadun olevan yksilön 

tarkastelussa yksilöimätöntä, kun taas lokaali kommunikaatio on sisällöltään 

sellaista, josta yksilön on helppo havaita häntä itseään koskevat asiat. 

 

Tyytyväisyydellä kommunikaatioon havaittiin globaalin kommunikaation 

vaikuttavan organisaatioon sitoutumisen kokonaisuuteen ja kaikkiin sen 

komponentteihin. Lokaalin kommunikaation vaikutus rajoittui pelkästään 

organisaatioon sitoutumisen affektiiviseen komponenttiin.  

 

Yleisellä tasolla kommunikaation vahva korrelaatio organisaatioon sitoutumiseen 

ja sen komponentteihin on ymmärrettävissä Meyer ja Allen (1991) ja Mowday 

ym. (1979) sitoutumisen yleisen määrittelyn kautta. Heidän mukaansa yksilö 

havaitsee ja sisäistää organisaation arvot ja tavoitteet, haluaa nähdä vaivaa 

päästäkseen näihin ja haluaa säilyttää organisaation jäsenyyden. Kun yksilö saa 

tietoa ja jakaa omaa tietoaan eteenpäin, asetetut tavoitteet selkiytyvät ja hän 

pystyy ymmärtämään oman tehtävänsä tärkeyden näiden tavoittelussa.  

 

Organisaation oikeudenmukaisuuden tarkastelussa havaittiin globaalin 

oikeudenmukaisuuden vaikuttavan organisaatioon sitoutumisen kokonaisuuteen 

sekä sen affektiiviseen ja normatiiviseen komponenttiin, mutta ei 

jatkuvuusperäiseen. Lokaali oikeudenmukaisuus vaikutti organisaatioon 

sitoutumisen kokonaisuuteen ainoana lokaalina elementtinä, ja sen lisäksi 

organisaatioon sitoutumisen affektiiviseen komponenttiin. 
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Korrelaatio oikeudenmukaisuuteen on ymmärrettävissä McFarlin ja Sweeney 

(1992) mukaisen proseduraalisen oikeudenmukaisuuden määrittelyn kautta, jonka 

mukaan proseduraalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa palkitsemisen ja 

organisaation yksilöön kohdistamien prosessien ja toimenpiteiden läpinäkyvyyttä. 

Mikäli kommunikointi on tehokasta ja toimii, myös palkitsemisien ja 

toimenpiteiden perusteet ovat yksilölle selviä, jolloin proseduraalinen 

oikeudenmukaisuuden tunne paranee. Kuten McFarlin ja Sweeney (1992) 

esittävät, proseduraalisella oikeudenmukaisuudella voidaan havaita olevan 

positiivinen korrelaatio distributionaalisen oikeudenmukaisuuden kanssa. 

 

Lokaalilla tasolla palkitsemisten, tunnustusten ja seurausten perustana olevien 

prosessien, menettelyjen ja tapojen läpinäkyvyys on helpompaa toteuttaa. Teon 

seurauksena oleva reaktio seuraa nopeasti, ja perusteet sille ovat selkeät. 

Suoritteita, joista reaktioita seuraa, toteutetaan usein, ne ovat vakiintuneita ja 

seuraukset ovat tasapainossa suorituksen kanssa. Yksilö pystyy vertailemaan 

lokaalilla tasalla saamaansa reaktiota toiseen, vastaavantasoiseen reaktioon 

vastaavantasoisesta suorituksesta. Tällöin yksilö pystyy helpommin toteamaan 

sekä proseduraalisen, että distributionaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen.  

 

Globaalilla tasolla reaktio on monimutkaisempi kuin lokaalilla tasolla. Yksilö ei 

välttämättä havaitse kaikkia yksityiskohtia, joiden perusteella teon suhdetta 

seuraukseen arvioidaan. Yksilön näkökulmasta teko ja sen seuraus eivät ole 

tällöin tasapainossa.  

 

Globaalin tason oikeudenmukaisuuden tunteeseen vaikuttavat prosessit, 

menettelyt ja tavat toteutetaan organisaatiossa korkeammalla kuin lokaalilla 

tasolla, joten ne eivät ole yhtä läpinäkyviä eikä niissä oteta yksilön mielipidettä ja 

näkemystä niin usein huomioon. Tämä heikentää yksilön käsitystä globaalin tason 

proseduraalisesta oikeudenmukaisuudesta, joka McFarlin ja Sweeney (1992) 

mukaan heikentää myös yksilön käsitystä distributionaalisesta 

oikeudenmukaisuudesta.  
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Tutkimuksessa havaittu lokaalin oikeudenmukaisuuden korrelaatio organisaatioon 

sitoutumisen kokonaisuuteen on mielenkiintoinen ilmö. Patrik (2012) on 

määritellyt oikeudenmukaisuuden tunteen nousevan yksilön havainnosta siihen, 

miten organisaatio kohtelee häntä. Mikäli lokaalin tason oikeudenmukaisuus on 

tasapainossa organisaation yleisen oikeudenmukaisuuden kanssa, riippumatta 

siitä, miten tyytyväisiä yksilöt ovat globaaliin tasoon, lokaali oikeudenmukaisuus 

assosioituu organisaation toimintaan, jolloin lokaali oikeudenmukaisuus 

mielletään organisaatiolähtöiseksi. Tällöin lokaali oikeudenmukaisuus vahvistaa 

yksilön kokemusta organisaation oikeudenmukaisuudesta. 

 

8.4. EROAVAISUUDET KRIITTISTEN- JA PERUSASIANTUNTIJOIDEN 

SITOUTUMISEN JA SEN VAIKUTTAJIEN VÄLILLÄ 

 

Kriittisten ja perusasiantuntijoiden sitoutumisen asteessa havaittiin merkittäviä 

eroja. Kriittisten asiantuntijoiden sitoutumisen havaittiin olevan selkeästi 

heikompaa, kuin perusasiantuntijoiden. Tilastollista merkittävyyttä erolle ei 

kuitenkaan havaittu.  Tutkimuksessa toteutettujen korrelaatiomatriisien kautta 

havaittiin sitoutumisen tekijöiden globaalin tason vaikuttavan kriittisiin 

asiantuntijoihin voimakkaammin, kuin perusasiantuntijoihin.  

 

Kriittisten ja perusasiantuntijoiden organisaatioon sitoutuminen perustuu 

affektiiviseen komponenttiin, tosin kriittisten asiantuntijoiden affektiivinen 

sitoutuminen on heikompaa kuin perusasiantuntijoilla. Normatiivisen 

organisaatioon sitoutumisen komponentin kohdalla kriittisten asiantuntijoiden 

sitoutumisen taso oli hieman heikompi kuin perusasiantuntijoiden ja sama oli 

havaittavissa myös jatkuvuusperäisen komponentin kohdalla.  

 

Ero sitoutumisen laadussa kriittisten ja perusasiantuntijoiden välillä oli se, että 

kriittisten asiantuntijoiden jatkuvuusperäinen komponentti oli hieman 

normatiivista komponenttia vahvempi, kun se perusasiantuntijoilla oli 

normatiivista heikompi. Tämä ero ei kuitenkaan ole tilastollisen analyysin mukaan 

merkittävä, mutta havaittavissa visuaalisesti. 
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Tarkasteltaessa organisaatioon sitoutumisen kokonaisuuden korrelaatioita omia 

komponenttejaan vasten havaittiin perusasiantuntijoiden affektiivisen 

komponentin korreloivan voimakkaammin organisaatioon sitoutumisen 

kokonaisuuteen kuin kriittisillä asiantuntijoilla. Normatiivisen komponentin 

kohdalla tilanne kääntyi siten, että kriittisten asiantuntijoiden kohdalla havaittu 

korrelaatio organisaatioon sitoutumisen kokonaisuuteen oli vahvempi kuin 

perusasiantuntijoilla. Jatkuvuusperäisen organisaatioon sitoutumisen osalta 

ainoastaan perusasiantuntijoiden kohdalla havaittiin korrelaatio.  

 

Tarkasteltaessa kriittisten asiantuntijoiden ja perusasiantuntijoiden sitoutumisen 

tekijöiden korrelaatioeroja organisaatioon sitoutumiseen ja sen komponentteihin, 

havaittiin, että perusasiantuntijoiden kohdalla globaali johtaminen ei korreloinut 

organisaatioon sitoutumisen kanssa, mutta kriittisten asiantuntijoiden kohdalla 

korrelaation olevan voimakas ja erittäin merkittävä. Perusasiantuntijoiden 

kohdalla affektiivinen komponentti korreloi kohtalaisesti, mutta kriittisten 

asiantuntijoiden kohdalla korrelaatio oli voimakas. Normatiivisen komponentin 

korrelaatio oli kriittisillä erittäin voimakas ja perusasiantuntijoilla vain voimakas. 

Globaalilla johtamisella havaittiin vähäinen, negatiivinen korrelaatio 

perusasiantuntijoiden jatkuvuusperäiseen sitoutumisen komponenttiin, mutta tätä 

korrelaatiota ei kriittisten asiantuntijoiden kohdalla havaittu. 

 

Kriittisten asiantuntijoiden tyytyväisyys globaaliin johtamiseen havaittiin 

merkittävästi heikommaksi, kuin perusasiantuntijoiden, jolloin voidaan arvioida 

tämän eron ja havaittujen korrelaatioiden vaikuttavan osittain havaittuun 

organisaatioon sitoutumisen heikkouteen kriittisten asiantuntijoiden kohdalla.  

 

Kommunikaation kohdalla havaittiin myös, että tyytyväisyys globaaliin 

kommunikaatioon on heikompi kriittisillä asiantuntijoilla kuin 

perusasiantuntijoilla. Korrelaatioita tarkasteltaessa todettiin tyytyväisyyden 

globaaliin kommunikaatioon ja organisaatioon sitoutumisen välillä kriittisillä 

asiantuntijoilla kohtalainen ja merkittävä korrelaatio, mutta ei 

perusasiantuntijoiden kohdalla. Affektiivisen komponentin kohdalla korrelaatio 

oli kriittisillä asiantuntijoilla voimakas ja merkittävä, kun perusasiantuntijoilla se 
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oli vähäinen. Normatiivisen komponentin kohdalla perusasiantuntijoilla 

korrelaatio oli perusasiantuntijoilla voimakas, kun kriittisillä asiantuntijoilla se oli 

erittäin voimakas.  

 

Kriittisten asiantuntijoiden kohdalla tyytyväisyys globaaliin kommunikaatioon oli 

heikompaa, kuin perusasiantuntijoiden, joten voidaan havaita tämänkin tekijän 

toimivan perus- ja kriittisten asiantuntijoiden välisen eron sitoutumisen 

muodostajana. 

 

Globaalin oikeudenmukaisuuden ei havaittu korreloivan kriittisten 

asiantuntijoiden kohdalla lainkaan organisaatioon sitoutumisen kanssa, mutta 

perusasiantuntijoiden kohdalla havaittiin korrelaatiot affektiivisen, normatiivisen 

ja jatkuvuusperäisen komponentin kanssa.  

 

Kriittisten ja perusasiantuntijoiden välisen eron sitoutumisessa voidaan arvioida 

johtuvan sitoutumisen tekijöiden vaikutuksesta. Koska globaali johtaminen ja – 

kommunikaatio vaikuttavat voimakkaammin kriittisten- kuin 

perusasiantuntijoiden organisaatioon sitoutumiseen, ja kriittisten asiantuntijoiden 

tyytyväisyys näihin on heikompi, on myös heidän sitoutumisensa taso heikompi.  

 

Tämän päättelyketjun perusteella voidaan todeta molempien 

asiantuntijasegmenttien olevan sitoutuneita organisaatioon affektiivisperusteisesti, 

normatiivisen ja jatkuvuusperäisen sitoutumisen komponentin jäädessä 

heikommaksi, mutta kriittisten asiantuntijoiden olevan heikommin sitoutuneita. 

Sitoutumisen heikkous johtuu kriittisillä asiantuntijoilla heidän 

perusasiantuntijoita heikommasta tyytyväisyydestä globaaliin johtamiseen ja 

kommunikaatioon.  
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET, RAJOITUKSET JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

 

 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset määrittivät tutkimuksen tarkastelemaan 

organisaatioon sitoutumisen kahta näkökulmaa, jotka olivat organisaatioon 

sitoutumisen vahvuus ja se, miten sitoutumiseen tekijät siihen vaikuttavat. 

Kolmas, näitä havaintoja soveltava kysymys koski organisaation kannalta 

kriittisen asiantuntijaresurssin ja perusasiantuntijan välistä eroavaisuuksia 

organisaatioon sitoutumisessa sekä siihen vaikuttavien tekijöiden vaikuttavuuden 

eroja.  

 

Organisaatioon sitoutuminen on seuraus organisaation toimista ja sen tuottamasta 

lisäarvosta yksilölle. Yksilön henkiset ja fyysiset ominaisuudet määrittävät 

vahvuuden ja suhtautumisen näihin organisaatiosta lähteviin ärsykkeisiin, jotka 

emotionaalisella tasolla pitävät yksilön organisaation jäsenenä tai antavat hänelle 

signaalin organisaation jäsenyyden jättämiseksi.  

 

Tässä tutkimuksessa ei havaittu henkilökohtaisilla vaikuttajilla olevan merkitystä 

organisaatioon sitoutumisen vahvuuteen. Iällä on tutkimuksissa havaittu olevan 

sitoutumista vahvistava vaikutus, samoin kuin työhistorian pituudella. 

Koulutustason vahvistumisen on havaittu heikentävän organisaatioon 

sitoutumista. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan näitä korrelaatioita pystytty 

osoittamaan.  

 

Dynaamisen luonteensa vuoksi organisaatioon sitoutumisen tekijöiden vaikutus 

on myös dynaaminen, jolloin jonkin tekijän vahva vaikutus saattaa peittää muiden 

tekijöiden vaikutukset alleen. Tämä oli havaittavissa tutkittavassa yksikössä siten, 

että tunnistetut vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutus peittyi vahvempien tekijöiden 

vaikutuksen alle.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida sitoutumisen tasoa ja tyyppiä tutkittavassa 

organisaatiossa. Tähän tilastollinen analyysi pystyi vastaamaan, koska käytetty 
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organisaatioon sitoutumisen malli tuki hyvin tämän tyyppistä arviota. Mallin 

mukaan yksilön organisaatioon sitoutuminen perustuu yksilön haluun, 

velvollisuuteen ja pakkoon olla organisaation jäsen. Tilastollisesti pystyttiin 

arvioimaan vahvimman komponentin olevan affektiivinen, eli tunneperäisen 

sitoutumisen komponentti, jota seurasivat normatiivinen ja jatkuvuusperäinen 

lähes tasavahvoina. 

 

Johtopäätöksenä organisaation sitoutumisen muodostumisesta voidaan todeta 

organisaation yksilöiden ymmärtäneen ja sisäistäneen organisaation tavoitteet ja 

arvot, haluavat tavoitella näitä sekä nähdä merkittävän määrän vaivaa näihin 

pääsemiseksi ja haluavat säilyttää organisaation jäsenyyden. Normatiivisen ja 

jatkuvuusperäisen sitoutumisen komponenttien suhteellinen heikkous kertoo siitä, 

että yksilöiden kokema velvollisuudentunto, eli koettu velvollisuus olla 

organisaation jäseniä, yksilöiden vähäisiksi koetut vaihtoehdot sen jäsenyydelle 

tai organisaatioon tehdyt investoinnit eivät ole vahvimmat vaikutettavat tekijät 

sitoutumisen vahvistamiseksi. 

   

Onko sitoutuminen organisaatioon osaston ICT-alan asiantuntijoilla vahva vai 

heikko? Absoluuttista vastausta kysymykseen ei voi antaa, koska organisaatiossa 

aihetta ei ole tutkittu, eikä vertailukohtaa näin ollen ole. Tilastollisesti 

tarkasteltuna organisaatioon sitoutumisen taso ei ole heikko eikä vahva, vaan 

päästään hyvin lähelle keskiarvoa, yhden komponentin ollessa vahvempi kuin 

kaksi muuta.  

 

Tarkasteltaessa organisaatiossa tutkimuksen kohteena olevan osaston poistumaa 

voidaan todeta, että sitoutuminen on vahvaa, koska vapaaehtoisesti, omasta 

tahdostaan osastolta on viimeisen vuoden aikana poistunut vain yksi asiantuntija, 

ja hänkin saman laitoksen eri osastolle. Eli kysymys jää vastaamatta siihen 

saakka, kunnes samansisältöinen kyselytutkimus toteutetaan uudelleen. 

Sitoutumisen tutkimuksen perusteella affektiivisen komponentin vahvuus 

vähentää yksilön halukkuutta luopua organisaation jäsenyydestä (Meyer ja Allen 

1991). Jatkuvuusperäinen sitoutumisen komponentti on kuitenkin lopulta se tekijä, 

joka ratkaisee sen, luopuuko hän organisaation jäsenyydestä ( Meyer ym 1993).  
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Sitoutumisen vahvistamiseksi organisaation on kyettävä toteuttamaan 

toimenpiteitä, jotka antavat yksilöille positiivisia, yksilöllisiä ja oikeudenmukaisia 

palautteita ja kokemuksia organisaation hyväksi tekemästään työstä. 

Organisaation on harkittava, miten se viestittää luottavansa henkilöstöönsä ja sen 

osaamiseen. Tutkimuksessa havaittiin, että lähijohdon mahdollisuudet sitouttaa 

varsinkin kriittisiä asiantuntijoita organisaatioon ovat hyvin rajalliset. Vahvimmat 

organisaatioon sitouttavat toimenpiteet ovat organisaation ylimmän johdon 

johtamisen, kommunikaation ja oikeudenmukaisuuden laadukkuuden 

parantaminen.  

 

Tarkasteltaessa sitoutumisen tekijöitä: johtamista, kommunikaatiota ja 

oikeudenmukaisuutta suhteessa organisaatioon sitoutumiseen voidaan todeta 

näiden vaikuttavan voimakkaimmin affektiiviseen komponenttiin, joka toimii 

tarkastellussa yksikössä sitoutumisen vahvimpana elementtinä. Tutkimuksessa 

tarkastellut vaikuttajat ovat abstrakteja tekijöitä, joihin suhtautuminen ja 

laadukkuuden arviointi perustuvat yksilön subjektiiviseen näkemykseen niiden 

toteuttamisesta. Tämä tuli selkeästi esille, kun tarkasteltiin tilastoissa vastausten 

hajontaa ja muuttujien luottamusvälejä. 

 

Kaikkien kolmen vaikuttajan kohdalla havaittiin selkeä ero henkilöstön 

tyytyväisyyden globaalin ja lokaalin tason välillä. Globaalin tason heikkous 

suhteessa lokaaliin tasoon perusteltiin edellisessä luvussa kaikkien elementtien 

osalta. 

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin globaalin, ylimmän tason johtamisen toimivan 

vahvana vaikuttajana organisaatioon sitoutumisessa. Se oli kommunikaation 

lisäksi ainoa elementti, joka vaikutti organisaatioon sitoutumiseen ja kaikkiin sen 

komponentteihin. Globaalin johtamisen laadukkuus määrittää näin ollen 

johtamisen sitouttavan vaikutuksen, joten havaittu ero lokaaliin ja globaaliin 

johtamiseen tyytyväisyydessä on organisaation sitoutumisen kohdalla merkittävä 

havainto 

 



116 

 

Globaali kommunikaatio vaikuttaa kaikkiin organisaatioon sitoutumisen 

elementteihin, joten se on yhtä merkittävä vaikuttaja kuin globaali johtaminen. 

Kommunikaation vaikuttavuutta kasvattaa sen luonne johtamista ja 

oikeudenmukaisuutta vahvistavana tekijänä.   

 

Globaali organisaation oikeudenmukaisuus oli kolmesta tarkasteltavasta heikoin 

sitoutumisen tekijä. Sen havaittiin vaikuttavan organisaatioon sitoutumisen 

kokonaisuuteen sekä affektiiviseen ja normatiiviseen organisaatioon sitoutumisen 

komponenttiin, mutta sen ei havaittu vaikuttavan jatkuvuusperäiseen 

organisaatioon sitoutumisen komponenttiin lainkaan.  

 

Lokaalien tekijöiden vaikutus organisaatioon sitoutumiseen rajoittuu vain 

organisaatioon sitoutumisen yksittäisiin komponentteihin, pois lukien lokaali 

oikeudenmukaisuus, jonka havaittiin vaikuttavan myös organisaatioon 

sitoutumisen kokonaisuuteen. Lokaaleihin tekijöihin vaikuttaminen tai niiden 

laadukkuuden parantaminen vaikuttaa sitoutumisen tasoon vain rajoitetusti.  

 

9.1. KRIITTISTEN JA PERUSASIANTUNTIJOIDEN SITOUTUMISEN EROT 

 

Kriittisten ja perusasiantuntijoiden välillä havaittiin selkeitä eroja sekä 

organisaatioon sitoutumisen tasossa, että sitoutumisen tekijöiden vaikutuksessa. 

Molemmat asiantuntijaryhmät ovat sitoutuneet organisaatioon affektiivisen 

komponentin kautta, mutta kriittisten asiantuntijoiden sitoutuminen on heikompi. 

Edellisessä luvussa havaittiin eron johtuvan kriittisten asiantuntijoiden 

kriittisemmästä suhtautumisesta organisaation globaaliin johtamiseen ja 

kommunikaatioon.  

 

Jos organisaatio haluaa vaikuttaa tehokkaasti organisaatioon sitoutumiseen, sen 

tulee keskittyä parantamaan ylimmän tason johtamisen ja kommunikaation 

laadukkuutta. Johtamisen, kommunikaation ja oikeudenmukaisuuden välillä on 

havaittavissa vaikutusketju, jossa jonkin komponentin muutos vaikuttaa myös 

muihin tekijöihin. Keskittyminen näihin kohteisiin vahvistaa kokonaisvaltaisesti 

organisaatioon sitoutumista, riippumatta iästä, työhistorian pituudesta, 
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koulutustaustasta tai siitä onko kysessä kriittinen asiantuntijaresurssi tai 

perusasiantuntija. 

 

9.2. HAVAINNOT TUTKIMUKSESSA KÄYTETYSTÄ MITTARISTA  

 

Työssä toteutettu mittari osoittautui tutkimuksessa riittävän luotettavaksi 

työkaluksi. Mittari oli rakennettu ajateltuna syvempää paneutumista, mutta työn 

rajauksien muuttuessa kaikkia mittarille ajateltuja tarkastelupisteitä ei käytetty. 

Mittarin ominaisuudet päätettiin kuitenkin pitää mukana tulevaisuuden käyttöä 

ajatellen. Mahdollista tulevaa jatkotutkimusta varten mittari on riittävä työkalu 

lisäaineiston keräämistä varten. 

 

Työn tekijän mielipide on, että mittari karsittuna niistä ominaisuuksista, joita ei 

loppujen lopuksi tässä työssä tarvittu on riittävä työkalu organisaation 

sitoutumisen asteen arviointiin ja antaa riittävän luotettavaa aineistoa 

organisaatioon sitoutumisen tason mittaamista varten suuremmassakin 

mittakaavassa. Työkalut kehittyvät ja jalostuvat ikääntyessään ja tämäkään 

työkalu ei ole vielä valmis, mutta se täytti tarkoituksensa.  

 

9.3. PÄÄTÖSSANAT JA ARVIO TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA 

 

Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin tutkijan ja tutkimuksen kohteena olleen 

organisaation näkökulmasta riittävällä tasolla. Tutkimuksessa havaittiin ja 

tarkasteltiin organisaation sitoutumisen tasoa, arvioitiin siihen vaikuttavia 

tekijöitä, pääteltiin vahvimmat sitoutumiseen vaikuttavat tekijät ja havainnoitiin 

sekä raportoitiin kriittisen asiantuntijaresurssin ja perusasiantuntijoiden väliset 

sitoutumisen ja sen vaikuttajien eroavaisuudet. Tutkimustyön voidaan katsoa 

täyttäneen tarkoituksensa. 

 



118 

 

9.4. TUTKIMUKSEN YLEISTETTÄVYYS JA RAJOITUKSET 

 

Tutkimuksen otanta kuvaa hyvin tarkastelun kohteena ollutta yksikköä, mutta sitä 

ei voida yleistää kuvaamaan koko laitosta. Otannan kautta ei myöskään voida 

tehdä yleistyksiä tutkimuksen kohteena olleen laitoksen muihin yksiköihin.  

Yleistettävyyden estävät sekä henkilöstörakenteen erilaisuus muissa yksiköissä, 

että laitoksen eri osien erilainen näkemys tulevasta muutoksesta. Lisäksi 

organisaatio on toteuttanut suuren muutoksen ja valmistautumassa seuraavaan. 

Tarkastelun kohteena oleva yksikkö on selvinnyt menneestä muutoksesta 

suhteellisesti ottaen paremmin, kuin muut osat, ja siihen kohdistuvat muutokset 

eivät ole yhtä suuria, kuin muihin yksiköihin. Yleistyskelpoiset tulokset 

edellyttäisivät muiden yksiköiden tarkastelua erikseen, ja niistä saatavien tulosten 

erillistä tarkastelua. 

 

Tutkimuksen otanta on hyvin pieni, joten tulokset ovat suuntaa-antavia. Tämä oli 

havaittavissa tiettyjen odotettujen korrelaatioiden jäädessä merkityksettömiksi, 

vaikka kumulatiivisen tarkastelun kannalta merkittävyys parani tutkimuksen 

edetessä. Tarkasteltaessa segmenttikohtaisia ilmiöitä taustamuuttujia vasten tulee 

kiinnittää erityistä huomiota segmenttien kokoon ja suhtautua varsin suurella 

varauksella pienimpien segmenttien tilastolliseen merkittävyyteen.  

 

 

Tutkimuksessa ei huomioitu henkilöstöryhmien erilaista koulutustaustaa 

(sotilaskoulutus-siviilioppilaitokset), tai kyseisien työhistorioiden aiheuttamia 

eroja sitoutumisen muodostumisvaiheessa. Tämä saattaa aiheuttaa vääristymää 

otannassa, esimerkiksi tarkasteltaessa sitoutumista koulutustaustaa vasten. 

 

9.5.  MAHDOLLISIA JATKOTUTKIMUSAIHEITA 

 

Tutkimuksessa havaittiin mielenkiintoisia ilmiöitä, joiden taustaa ei tutkimuksen 

rajausten vuoksi analysoitu. Havainto, jossa koulutustaustan kasvu vahvisti 

affektiivista organisaatioon sitoutumisen komponenttia, oli täysin lähdeaineiston 
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esittämän ja ennakko-odotusten vastainen ilmiö. Työn tekijä tyytyi tekemään 

oletuksen, jossa ilmiön aiheutti ylimmän koulutuksen segmentissä olevan 

ylemmän sotilaskoulutuksen saaneiden yliedustus. Jatkotutkimusaiheena antoisaa 

saattaisikin olla selvittää sotilaiden ja siviilihenkilöstön organisaatioon 

sitoutumisen eroa ja analysoida niiden vaikutuksia organisaatioon sitoutumiselle. 

 

Organisaatioon sitoutumisen tekijöiden lokaalia ja globaalia jaottelua ei ole tehty 

muuten kuin johtamis- ja organisaatiokulttuurin osalta (Lok ja Crawford, 1999, 

2001). Tarkempi syventyminen siihen, minkä vuoksi lokaalilla johtamisella, 

kommunikaatiolla ja oikeudenmukaisuudella on näennäisesti niin vähän 

vaikutusta organisaatioon sitoutumiseen, voisi olla mielenkiintoinen 

jatkotutkimusaihe, jolla pystyisi selittämään tässä työssä nousseita ilmiöitä. 

 

Tutkimuksessa tehtiin henkilöstön erottelu kriittiseen asiantuntijaresurssiin ja 

perusasiantuntijoihin. Syvempi tarkastelu vaikuttajien vaikutuksen rakentumisesta 

saattaisi avata syytä sille, miksi kriittinen asiantuntijaresurssi on paljon alttiimpi 

globaalin tason vaikuttajille tai miksi erot perusasiantuntijoiden ja kriittisen 

asiantuntijaresurssin välillä ovat havaitun laajuiset. 
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