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1. JOHDANTO 

Kiinnostukseni pro gradu tutkielmani aiheeksi noussutta ei-

henkilöityvää organisatorista luottamusta kohtaan on syntynyt 

vähitellen tietojohtamisen opiskelujeni edistyessä ja myös viime 

aikojen yleisestä taloustilanteesta johtuen. Tällä hetkellä vaikut-

tava taloudellinen taantuma on heijastunut koko Suomen laajui-

sesti lähes kaikkiin yrityksiin ja voimakkaasti myös julkiseen sek-

toriin. Julkisella sektorilla ja yrityssektorilla pyritään vastaamaan 

haasteellisiin aikoihin monin keinoin. Median kautta, tai mahdol-

lisesti jopa henkilökohtaisesti olemme saaneet huomata, että lu-

kuisat organisaatiot pyrkivät selviytymään tiukassa taloudellises-

sa tilanteessa käynnistämällä YT-neuvotteluprosesseja, joiden 

tuloksena organisaatiot suorittavat henkilöstövähennyksiä ja 

toiminnan leikkaustoimia ja aiheuttavat myös meille kaikille epä-

varmuutta tulevasta. Osittain näiden vaikeiden aikojen johdosta 

nousi ajatus nostaa tutkimuksen kohteeksi yrityksen henkilöstön 

yritystä kohtaan kokema ei-henkilöityvä organisatorinen luotta-

mus. Vaikuttaako henkilöstön kokema ei-henkilöityvä luottamus 

organisaatiota kohtaa organisaation toimintaan? Vaikuttaako ei-

henkilöityvä organisatorinen luottamus mahdollisesti henkilöstön 

asenteisiin yritystä kohtaan, työmotivaatioon tai työtehokkuu-

teen? Voidaanko ei-henkilöityvää organisatorista luottamusta jäl-

leenrakentaa ja kehittää yrityksessä, joka on joutunut voimak-

kaiden saneeraustoimien kohteeksi? 

 

Luvuissa 1.1 – 1.1.2 käydään ensin lävitse tutkimuksen tausta-

tietoja. Tutkimuksen keskeiset käsitteet käydään luvussa 1.2 lä-

vitse. Luvussa 1.3 esitetään tutkimustavoitteet ja tutkimuson-

gelma. Tutkimuksen rajaukset esitetään luvussa 1.4. Tutkimuk-
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sen toteutus ja käytetty tutkimusmenetelmä esitellään luvussa 

1.5 ja tutkimuksen rakenne esitetään luvussa 1.6. 

 

1.1  Tutkimuksen tausta 

Luvussa 1.1.1 käydään ensin lävitse Suomen talouden muutok-

sista johtuvaa julkisen sektorin toiminnan sopeuttamisen tarpeita 

ja haasteita jotka heijastuivat tehtyyn tutkimukseen. Luku 1.1.2 

käsittelee luottamuksen roolin kasvamista ja suoritetun tutki-

muksen kontekstia. 

  

1.1.1  Suomen talouden taantuman vaikutus julkiseen sek-

toriin 

Suomessa ei osattu reagoida ajoissa riittävällä laajuudella tulos-

sa olevaan talouskriisiin, kun kansainväliset rahoitusmarkkinat 

vuonna 2008 alkoivat osoittaa lisääntyviä epävakauden merkke-

jä. Luotettiin siihen ettei kansainvälisen rahoitusmarkkinoiden 

kriisi tule koskettamaan Suomen kansantaloutta sellaisella voi-

malla kuin se kosketti, koska Suomessa luotettiin oman julkisen 

sektorin talouteen, terveeseen pankki- ja rahoitusjärjestelmään 

ja taseeltaan silloin vahvaan yrityssektoriin. Kuitenkin Suomen 

vienti- ja teollisuustuotanto suistui voimakkaaseen taantumaan 

ja kotimainen kysyntä ja kulutus supistuivat huomattavasti en-

nakoitua enemmän. Työllisyys on nyt Suomessa heikentynyt tun-

tuvasti ja työllisyysaste uhkaa jäädä selvästi jälkeen sille anne-

tuista tavoitteista. Julkisen talouden tasapaino on talouskriisin 

myötä heikentynyt jyrkästi ja verotulojen määrä on laskenut. 

Suomen julkinen talous on entistä haavoittuvammassa asemas-

sa, jolle myös väestön ikääntyminen aiheuttaa lisää menopainei-
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ta ja veropohjan kaventumisen myötä myös verotulot supistuvat. 

Julkisen sektorin talouden kestävyyden turvaaminen on aiempaa 

suurempi haaste. Julkisen sektorin ja kuntien kestävyysongelmi-

en suuruus alkaa olla jo sitä luokkaa, että ongelmien ratkaisemi-

seksi tarvitaan rakenteellisia toimia ja kaikkien menokohtien 

kriittistä arviointia, menojen supistuksia ja uudelleenkohdennuk-

sia, samoin kuin verotuksen maltillista kiristämistä. Osaltaan jul-

kisen sektorin toimintaa voitaisiin tehostaa hyödyntämällä pa-

remmin tieto- ja viestintätekniikkaa, mutta se edellyttäisi lain-

säädäntötyötä ja yhtenäisiä kansallisia toimintamalleja. (Finans-

sipolitiikan linja–hanke, 2010).   

 

1.1.2  Luottamuksen merkityksen kasvaminen ja tutki-

muksen konteksti 

Tutkielman kohteena oleva case -organisaatio on yritys, joka on 

kiristyvän kuntatalouden vuoksi joutunut voimakkaiden sanee-

raustoimien ja leikkausten kohteeksi. Vuoden aika jo toisten YT-

neuvotteluiden käynnistäminen ja aiemman YT-

neuvotteluprosessin tuloksena suoritetut henkilöstömäärän vä-

hennykset ja lomautukset ovat koetelleet yrityksen henkilöstöä 

ja yrityksen johtoa monin eri tavoin. Tutkimushaastattelut alkoi-

vat juuri kun henkilöstölle oli ilmoitettu uudesta YT-

neuvotteluprosessista ja se loi tutkimukselle poikkeuksellisen ja 

yllättävän kontekstin, joka on tässä tutkimuksessa pyritty huo-

mioimaan tutkimuksen tuloksia analysoitaessa. Tässä tutkiel-

massa esiinnousseiden erittäin voimakkaasti yritystä ja sen ylin-

tä johtoa, eli johtoryhmää, kritisoivien haastattelukommenttien 

johdosta ei yrityksen nimeä esitetä tutkielmassa.  
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Organisatorinen luottamus on noussut tärkeään rooliin monissa 

yrityksissä, joissa tehdään voimakkaita saneeraustoimia ja hen-

kilöstön määrän leikkauksia. Suoritetuilla saneeraustoimilla on 

todettu olevan vaikutus luottamuksen määrän vähenemiseen 

työntekijöiden ja työnantajien tai yrityksen johdon välillä. (Ello-

nen et al., 2008). Myös luottamus käsitteenä on viimeaikoina 

saavuttanut laajempaa kiinnostusta monilla eri tahoilla. Kasvanut 

kiinnostus luottamukseen on vaikutusta siitä, että nykyisin me 

olemme entistä enemmän riippuvaisia luottamuksesta, varsinkin 

silloin, kun itse järjestelmän luotettavuus ei ole riittävää. Luot-

tamuksen merkitys havaitaan yleensä vasta silloin, kun luotta-

musta ei ole riittävästi. (Möllering, 2004).  

 

1.2 Tutkimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet 

Tehty tutkimus perustuu käsitteiden osalta aiempaan tehtyyn 

tutkimukseen. Tämän tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet 

ovat luottamus (trust), organisatorinen luottamus (organizational 

trust) ja ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus (impersonal 

organizational trust). 

 

1.2.1  Luottamus 

Luottamuksella voidaan tarkoittaa toisen osapuolen odotusta sii-

tä, että toinen vuorovaikutuksen osapuoli tekee haluttuja asioita,  

tai uskotaan toisen osapuolen hyvään tarkoitukseen ja luotetaan 

toisen osapuolen luotettavuuteen vuorovaikutustilanteessa (Niel-

sen, 2004). Luottamus voidaan käsittää osaksi ihmisten välistä 

vuorovaikutusta ja se voidaan käsittää myös kontekstista riippu-

vaksi ilmiöksi ja se voi syntyä ja kehittyä nopeasti. Luottamus 
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voidaan menettää hyvin nopeasti tai pitemmän ajan kuluessa. 

Luottamus voi olla taustatekijänä tapahtumille ja luottamus voi 

syntyä jonkin toiminnan seurauksena. (Burke et al., 2007). Täs-

sä tehdyssä tutkimuksessa luottamus nähdään toimijoiden väli-

sen toiminnan dynamiikan ja vuorovaikutuksen kautta syntynee-

nä tilana, eli henkilöstön luottamuksena heidät työllistävän yri-

tyksen organisaatiota kohtaan. 

 

1.2.2  Henkilöityvä ja ei-henkilöityvä luottamus 

Luottamus henkilöä tai organisaatio kohtaan eroavat toisistaan. 

Luottamuksen organisaatiota kohtaan voi herättää organisaation 

tapa toimia, organisaation omistajan tai johtajan persoona, or-

ganisaatiokulttuuri, organisaation kyky ylipäätään herättää luot-

tamusta. Tietyn henkilön vaikutuksesta syntyvä luottamus on 

henkilöityvää luottamusta. Organisaation jossain henkilössä syn-

nyttämä luottamus organisaatiota itseään kohtaan on ei-

henkilöityvää luottamusta. (Blomqvist, 1997). 

 

1.2.3  Organisatorinen luottamus 

Työntekijän suunnasta tarkasteltuna luottamus kohdistuu orga-

nisaatiossa kollegoihin, muihin työntekijöihin, esimiehiin ja yri-

tyksen johtoon ja organisaatioon ylipäätään (Vanhala, 2011). 

Organisatorinen luottamus on työntekijän luottamus työnantajaa 

kohtaan ja työntekijän usko siihen, että työnantaja on reilu ja 

pitää lupauksensa. Työntekijä lisäksi uskoo siihen, että organi-

saation toiminta hyödyttää myös työntekijää itseään. (Gilbert & 

Tang, 1998). 
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1.2.4  Ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus 

Ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus eroaa organisatorises-

ta luottamuksesta siten, että siihen vaikuttavat sellaiset tekijät, 

jotka eivät suoraan henkilöidy keneenkään organisaatiossa. Tä-

mä ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus ilmenee organisaa-

tiota kohtaan persoonattomasti, kohdistumatta keneenkään hen-

kilöön organisaatiossa. Syntynyt luottamus ei siis kohdistu hen-

kilöön, tai henkilöihin organisaatiossa, vaan se kohdistuu organi-

saation ei-henkilöityviin ulottuvuuksiin.  

 

Ei-henkilöityvään organisatoriseen luottamuksen syntyyn vaikut-

tavia tekijöitä ovat esimerkiksi organisaation reiluus työntekijöitä 

kohtaan ja organisaation yleinen kyvykkyys toimia. Ei-

henkilöityvään organisatoriseen luottamukseen vaikuttavat yri-

tyksessä vallitseva organisaatiokulttuuri, tasapuolisuus, organi-

saation rakenne, organisaation sisäinen viestintä ja henkilöstö-

hallinnon käytännöt. (Vanhala, 2011). 

  

1.3  Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tässä tutkimuksessa keskitytään siihen millainen rooli yrityksen 

henkilöstön kokemalla ei-henkilöityvällä organisatorisella luotta-

muksella on yrityksen toiminnassa ja miten se ilmenee. Vaikut-

taako ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus esimerkiksi hen-

kilöstön työtyytyväisyyteen, henkilöstön työmotivaatioon, henki-

löstön sitoutumiseen yritystä kohtaan tai henkilöstön haluun 

tehdä parempaa tulosta, vai onko henkilöstön ei-henkilöityvällä 

organisatorisella luottamuksella mitään vaikutusta henkilöstön 

toimintaan yrityksessä? Tutkimuksen eräänä tavoitteena on löy-
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tää myös keinoja, miten ei-henkilöityvää organisatorista luotta-

musta yrityksessä voidaan jälleenrakentaa ja kehittää. 

 

Tutkimuksen päätutkimusongelma on: 

Mikä on ei-henkilöityvän organisatorisen luottamuksen rooli yri-

tyksen toiminnassa? 

 

Alatutkimusongelmat ovat: 

Miten työntekijät kokevat organisatorisen luottamuksen ei-

henkilöityvän ulottuvuuden? 

 

Mihin ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus vaikuttaa? 

 

Miten ei-henkilöityvää organisatorista luottamusta voidaan orga-

nisaatiossa jälleenrakentaa ja kehittää? 

  

Kuvassa 1. ovat tutkimusongelmat jaoteltu ja kuvattu, sekä esi-

tetty millä keinoin tutkimusongelmia pyritään tutkimuksessa rat-

kaisemaan. 

 
Kuva 1. Tutkimusongelma ja alatutkimusongelmat. 
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1.4  Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään ei-henkilöityvän organisa-

torisen luottamuksen vaikutusta organisaation henkilöstön toi-

mintaan. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa ei aseteta mit-

tareita. 

1.5  Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmän valintaan vaikutti, miten valittu tutkimus-

menetelmä antaa parhaiten vastauksia asetettuihin tutkimusky-

symyksiin. Menetelmävalintaan vaikutti osaltaan myös se, että 

tutkittavasta case–organisaatiossa, ei ollut yrityksen tilanne 

huomioiden, mahdollista suorittaa laajaa kvantitatiivista tutki-

musta. Tutkimusmenetelmän valintaan vaikutti se myös, että 

kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä jättää usein selittämättä 

henkilön omia käsityksiä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä 

ja niihin vaikuttavista prosesseista. Näiden edellä esitettyihin 

seikkoihin perustuen valittiin tutkimuksessa kvalitatiivinen tutki-

musote ja teemahaastattelututkimus. 

 

1.6  Tutkimuksen rakenne 

Tutkielman ensimmäinen luku on johdanto, jossa kerrotaan tut-

kimuksen tausta ja esitetään tutkimuksen keskeiset käsitteet.  

Johdannossa myös esitetään tutkimuksen tavoitteet ja tutkimus-

ongelma ja rajaukset sekä kerrotaan miten tutkimus toteute-

taan. Johdannossa esitetään myös tutkimuksen rakenne. 

 

Tutkielman toisessa luvussa esitetään tutkielman teoreettinen 

viitekehys ja kerrotaan luottamuksesta ja luottamuksen merki-
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tyksestä organisaatioiden toiminnassa ja luodaan kirjallisuuskat-

saus muihin tutkimuksiin.  

 

Kolmas luku käsittelee tutkielman empiiristä osuutta ja esitellään 

tutkimuksen case–organisaatio.  

 

Tutkielman neljännessä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset.  

Tutkielman viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen johtopää-

tökset saatujen tutkimustulosten pohjalta ja esitetään yhteenve-

to pohjautuen tutkimustuloksiin ja aiempiin tutkimuksiin, sekä 

esitetään toimenpidesuosituksia tutkimuksen kohteena olleelle 

case -organisaatiolle. 

 

 
Kuva 2. Tutkielman rakenne 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostettiin suorittamalla 

kirjallisuuskatsaus kohdistuen niihin tutkimuksiin, joissa oli tut-

kittu luottamusta ja organisatorista luottamusta sekä niiden vai-

kutuksia ja ilmenemisen muotoja organisaatioiden henkilöstössä 

ja yritysten toiminnassa. 

 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Lu-

ku 2.1 jakaantuu useaan alalukuun, jotka käsittelevät luotta-

muksen määritelmiä ja rakentumista ja sen vaikutuksia. Luvussa 

2.1.1 läpikäydään luottamuksen erilaisia määritelmiä lävitse. Lu-

vussa 2.1.2 esitetään mitä ovat henkilöityvä ja ei-henkilöityvä 

luottamus. Luottamuksen rakentumista käsitellään luvussa 2.1.3 

ja luvussa 2.1.4 kerrotaan luottamuksen suorista ja välillisistä 

vaikutuksista. 

 

Luku 2.2 alalukuineen käsittelee luottamusta organisaatiossa. 

2.2.1 luvussa kerrotaan organisaation esimiehiin kohdistuvasta 

luottamuksesta. Luvussa 2.2.2 kerrotaan organisatorisesta luot-

tamuksesta ja luvussa 2.2.3 kerrotaan ei-henkilöityvästä organi-

satorisesta luottamuksesta. Ei-henkilöityvän organisatorisen 

luottamuksen rakentamisesta kerrotaan luvussa 2.2.4 ja luvussa 

2.2.5 käsitellään organisatorisen luottamuksen vaikutuksia. Lu-

vussa 2.2.6 luodaan katsaus yritysten ei-henkilöityvän organisa-

torisen luottamuksen ja yritysten toiminnan välistä suhdetta tar-

kasteleviin tutkimuksiin. 
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2.1  Luottamus 

2.1.1  Luottamuksen määritelmiä 

Nielsen (2004) mukaan itse luottamukselle ei ole yhtä kaikenkat-

tavaa määritelmää. Luottamuksella voidaan tarkoittaa toisen 

osapuolen odotusta siitä, että toinen osapuoli tekee haluttuja 

asioita tai uskotaan toisen osapuolen hyvään tarkoitukseen ja 

luotetaan toiseen osapuolen luotettavuuteen vuorovaikutukses-

sa, tähän odotukseen sisältyy riskejä. Voidaan ajatella, että täl-

löin arvioidaan vuorovaikutussuhteen hyötyjä ja riskejä eli teh-

dään hyötylaskelmia vuorovaikutuksesta. (Nielsen, 2004). 

 

Luottamus voidaan käsittää itsessään dynaamisena ilmiönä, jon-

ka tila voi nopeastikin muuttua ja näin ollen luottamusta voidaan 

pitää diskreettinä eli epäjatkuvana suureena. Luottamuksen yllä-

pito ja kehittäminen vaatii aktiivista kommunikaatiota ja yhteis-

työtä tai muuten luottamus voi purkautua nopeastikin. (Shep-

pard & Sherman, 1998; Jones & George, 1998) 

 

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa syntyvä luottamus voi-

daan käsittää myös kontekstista riippuvaksi ilmiöksi. Luottamus 

voi syntyä ja kehittyä nopeasti ja se vastavuoroisesti se voidaan 

menettää hyvin nopeasti tai pitemmän ajan kuluessa. Luottamus 

voi olla taustatekijänä tapahtumille tai luottamus voi syntyä jon-

kin toiminnan seurauksena ja se voi käynnistää vuorovaikutuk-

sen ja näin vahvistaa yhteistyötä työntekijöiden kesken, tai se 

voi olla seurausta yhteistyöstä esimiehen ja alaisen välillä. (Bur-

ke et al., 2007). 
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Luottamukseen keskeisesti liittyvänä käsitteenä voidaan pitää 

luottamuksenarvoisuutta (trustworthiness), joka tarkoittaa yksi-

lön luonteenlaatua ja motivaatiota käyttäytyä rehellisesti (Blois, 

1999). Luottamuksenarvoisuuteen liittyy kolme dimensiota: hy-

väntahtoisuus, osaaminen ja integriteetti. Useimmiten yksilöiden 

välisestä luottamuksesta puhuttaessa tarkoitetaan ensisijaisesti 

luottamuksenarvoisuutta ja ei tarkoiteta itse luottamusta sinän-

sä. (Mayer et al., 1995). 

 

Henkilötasolla tarkasteltuna henkilöiden välistä luottamusta voi-

daan pitää moniulotteisena psykologisena konstruktiona, joka 

sisältää moraalisia, kognitiivisia ja emotionaalisia elementtejä. 

Luottamuksen rakentaminen on monimutkainen prosessi, jossa 

osapuolten arvot, asenteet, tunteet ja mielialat toimivat dynaa-

misessa vuorovaikutuksessa keskenään. (Jones & George, 

1998). 

 

Luottamus voidaan jakaa kahteen kategoriaan järkiperäiseen 

luottamukseen, eli kognitiiviseen luottamukseen tai tunneperäi-

seen emotionaaliseen luottamukseen. Tunneperäiselle luotta-

mukselle on ilmeistä synnyttää halua jakaa tietoa ja järkiperäi-

selle luottamukselle on ominaisempaa hyödyntää hiljaista tietoa. 

Molemmat luottamuksen tavat ovat tärkeitä ja yrityksen johdon 

tulee panostaa yhteistyön kehittämiseen ja luottamuksen synty-

miseen organisaatiossa. (Holste & Fields, 2010). 

 

2.1.2  Henkilöityvä ja ei-henkilöityvä luottamus 

On aivan eri asia kohdistuuko luottamus henkilöä tai organisaa-

tiota kohtaan. Luottamuksen organisaatiota kohtaan voi herättää 

esimerkiksi organisaation tapa toimia, organisaation omistajan 
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persoona, johtajan persoona organisaatiokulttuuri tai organisaa-

tion yleinen kyky herättää luottamusta. (Blomqvist, 1997). 

 

Tietyn henkilön vaikutuksesta syntyvä luottamus ja tähän tiet-

tyyn henkilöön kohdistuvan luottamuksen, voidaan sanoa olevan 

henkilöityvää luottamusta.  

 

Organisaation työntekijöissä syntyvän luottamuksen voidaan 

katsoa olevan ei-henkilöityvää luottamusta, silloin kun se on it-

sensä organisatorisen konstruktion synnyttämää. Luottamus ei 

siis kohdistu organisaatiossa oleviin muihin työntekijöihin, vaan 

luottamus kohdistuu ja syntyy työntekijöissä esimerkiksi organi-

saation rakenteista, toiminnasta ja organisaatiokulttuurista, eli 

niiden tekijöiden vaikutuksesta, jotka eivät organisaatiossa hen-

kilöidy keneenkään.   

 

2.1.3  Luottamuksen rakentuminen 

Suvanto (2012) esittää, että luottamus rakentuu yksilöiden väli-

sistä tai organisaatioiden sisäisistä tai organisaatioiden välisistä 

vuorovaikutussuhteista. Luottamus rakentuu kahden yksilön tai 

organisaation välille ja luottamukselle on ominaista, että kumpi-

kin osapuoli voi hyötyä vuorovaikutuksesta. Luottamustilantees-

sa kumpikin osapuoli uskoo, että toinen osapuoli ei pyri hyöty-

mään toisen kustannuksella vuorovaikutussuhteessa. (Laaksonen 

et al., 2007). 

 

Luottamuksen rakentumisessa on osapuolten mielialoilla ja tun-

teilla voimakas merkitys. Tunteet ja mielialat vaikuttavat siihen 

kuinka yksilöt arvioivat toisiaan. Esimerkiksi ensivaikutelmalla on 
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suuri merkitys kuinka luotettavaksi henkilö arvioidaan. (Jones ja 

Georgen, 1998).  

 

Atkinsonin ja Butcherin (2003) mukaan riskin merkitys yhteis-

työsuhteissa on merkittävä ja tämän kyseisen riskin tulisi jokai-

sen ottaa vapaaehtoisesti. Tämä on haaste, eli riski sinänsä ei 

ole este, vaan henkilöiden itsensä altistaminen haavoittuvaksi ja 

epävarmuuteen on haastavaa, koska sen tulisi tapahtua vapaa-

ehtoisesti. 

 

Luottamuksen rakentaminen voidaan käsittää kahden tai use-

amman yksilön väliseksi vuorovaikutusprosessiksi, jossa raken-

netaan yhteinen sosiaalinen konteksti ja yhteiset käsitteet ja 

määritelmät. Osapuolten kohtaamistilanteissa koetut positiiviset 

tunteet lisäävät yhteisen viitekehyksen rakentamisen todennä-

köisyyttä, jonka sisällä osapuolet kykenevät rakentamaan keski-

näisen luottamuksen. Rakentunut luottamussuhde voi olla jollain 

kolmesta eri luottamuksentasosta: Epäluottamus, ehdollinen 

luottamus tai ehdoton luottamus. Luottamussuhteen voidaan 

katsoa olevan ehdollinen, jos molemmat yksilöt kykenevät luot-

tamuksen ansiosta molemmanpuolisiin taloudellisiin transaktioi-

hin. Ehdotonta luottamusta voidaan pitää luottamuksen syvim-

pänä muotona, joka mahdollistaa yksilöiden välisten vahvojen 

siteiden rakentumisen. (Jones & George, 1998). 

 

Henkilöiden välisessä luottamuksessa on tarkasteltava myös mo-

lemminpuolisen luottamuksen merkitystä. Narayanan (2012) 

määrittelee tämän vastavuoroisuudeksi, kun alaiset uskovat, että 

johtaja luottaa heihin, luottavat alaisetkin johtajaan. Alaisten 

luottamus johtoa kohtaan riippuu ensisijaisesti johtajien ominai-

suuksista ja kyvyistä luoda sellainen käsitys, että he uskovat 
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alaisiinsa (Narayanan, 2012). Browerin et al. (2009) mukaan 

tämä ilmenee niin, että mitä voimakkaampi johtajan luottamus 

on alaisiin, sitä voimakkaampi on alaisen itseohjautuvuus ja luot-

to johtajaan.  

 

2.1.4  Luottamuksen suorat ja välilliset vaikutukset 

Dirks et al. (2001) tutkivat henkilöiden keskinäistä käyttäytymi-

sen ja luottamuksen suhdetta. Heidän mukaan suurin osa muus-

ta aihealueen tutkimuksesta olettaa, että yksilön luottamuksella 

on suoria vaikutuksia henkilöiden väliseen kanssakäymiseen. Mi-

tä enemmän luotetaan toisen henkilön osaamiseen, hyväntahtoi-

suuteen ja rehellisyyteen, sen suuremmat ovat mahdollisuudet 

siihen, että kyseinen henkilö ottaa riskin ja jakaa tietoa tai tekee 

yhteistyötä. Yksilön riskinotto parantaa positiivisia mahdollisuuk-

sia yhteistyön tuloksellisuudessa. Työn tuloksellisuus kasvaa, jos 

keskinäistä yhteistyötä ja tiedon jakamista tapahtuu. (Dirks et 

al., 2001). 

 

Osa tutkijoista kannattaa ajatusta luottamuksen välilisistä vaiku-

tuksista. Tämän mukaan luottamus vaikuttaa yhteistyöhön, mut-

ta se ei suoraan vaikuta yhteistyön tulokseen. Yksilön luottamus 

toiseen osapuoleen edesauttaa ennustamista toisen osapuolen 

käyttäytymisestä tai toisen osapuolen motiiveista ja näin vaikut-

taa asennoitumiseen toista osapuolta kohtaan vähentäen epä-

varmuutta. Luottamuksen voidaan katsoa olevan yhteistyötä tu-

kevaa, mutta ei välttämätöntä yhteistyön syntymiselle. Mikäli 

keskinäistä luottamusta ei ole, yksilö suuntaa omat voimavaran-

sa omien tavoitteidensa saavuttamiseen ja ei ponnistele yhteis-

ten tavoitteiden saavuttamiseen. Vakaat olosuhteet joissa tapah-

tuu henkilöstön palkitsemista ja organisaatiossa joissa on vahvat 
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kulttuuriset normit tukemassa toimintaa, on luottamuksella hei-

kompi merkitys, kuin niissä tilanteissa joiden katsotaan olevan 

olosuhteiltaan heikoimpia, kuten fuusiot ja muut rakenteelliset 

tilanteet, joihin liittyy henkilöstön saneerauksia tai keskinäistä 

kilpailua. (Dirks et al., 2001.) 

 

2.2  Luottamus organisaatioissa 

2.2.1  Organisaation esimiehiin kohdistuva luottamus 

Esimiehen kyvykkyys, hyväntahoisuus ja rehellisyys sekä maine 

vaikuttaa monin eri tavoin luottamuksen rakentumiseen (Mayer  

et al., 1995). Alaiset arvioivat esimiehen pätevyyttä, kykyjä ja 

osaamista ja luovat käsityksensä esimiehen luotettavuudesta.  

Kyvykkyyteen yhdistetään erityisesti ammatillisessa roolissa toi-

miminen ja siihen tarvittava osaaminen (Lapidot et al., 2007). 

 

Tarkastelua voidaan kohdistaa vielä tarkemmin johtajan kyvyk-

kyyteen johtajan tehtävässä toimimiseen. Alaisten käsitys johta-

jan kyvykkyydestä perustuu pääasiassa johtajan taitoihin asettaa 

toiminnalle suunta ja taata puitteet toiminnalle ja työskentelylle 

organisaatiossa. Luottamusta johtajaan kasvattaa myös se jos 

johtaja kykenee järjestämään hyvät puitteet työskentelylle.  Täl-

löin johtaja nähdään tehokkaana ja organisointikykyisenä. Johta-

jan kyetessä luomaan toimintatapoja, joiden kautta tiimin mu-

kautumiskyky, itseohjautuvuus ja oppiminen paranee ja jotka 

lisäävät avointa  kommunikointia, vahvistuu tällöin alaisten kuva 

johtajan kyvykkyydestä ja hyväntahtoisuudesta. (Burke et al., 

2007). 
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Erityisesti organisaation avoimella viestinnällä sekä yhdenmukai-

silla ja reiluilla käytännöillä organisaatiossa voidaan kasvattaa 

luottamusta esimiehiä kohtaan (Tzafrir et al., 2004). Innocenti et 

al. (2010) mukaan henkilöstöhallinnon (HRM) käytäntöjen ja 

työntekijöiden asenteen suhdetta esimiehiin kohdistuvaan luot-

tamukseen voidaan mitata arvioimalla, kuinka esimiehet lunas-

tavat lupauksensa, kuinka esimiesten teot vastaavat puheita ja 

kuinka esimiehet toimivat eettisesti ja rehellisesti. 

  

Narayananin (2012) mukaan esimiehen tehtäviin liittyvä kyvyk-

kyys on merkittävä tekijä luottamuksen rakentumisessa esimies-

tä kohtaan. Ilman tehtäviin liittyvää kyvykkyyttä tai esimiestaito-

ja, on hankala saada alaisten luottamusta ja rakentaa toimivaa 

yhteistyötä. Henkilöstön luottamusta esimiehiin voidaan arvioida 

välillisesti henkilöstöhallinnon käytäntöjen, vaihtoteorian ja re-

surssipohjaiseen näkemykseen kautta. Vaihtoteoria ja resurssi-

pohjainen näkemys korostavat vastavuoroisuutta. Näihin sisältyy 

vahva luottamuksen ja myös epävarmuuden elementti. Vaihtoon 

perustuvan ajattelun taustalla on psykologinen, mutta myös ta-

loudellinen ulottuvuus. Resurssipohjaisessa näkemyksessä kes-

keistä on henkilön taidot ja osaaminen, jolloin organisaation me-

nestyksen perustaa luodaan sisäisten resurssien avulla. (Tzafrir 

et al., 2004). 

 

Alaisten käsitykseen johtajan hyväntahtoisuudesta vaikuttaa 

esimerkiksi se, jos työntekijöille tarjotaan mahdollisuus osaami-

sen kehittämiseen tai työntekijöitä palkitaan tai tiedonjakamista 

organisaatiossa lisätään. Johtajan johdonmukainen käytös ja oi-

keudenmukaisuus vaikuttavat alaisten käsitykseen johtajan hy-

väntahtoisuudesta. (Burke et al., 2007). 
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Tärkeinä tekijöinä luottamuksen muodostumisessa johtajaa koh-

taa ovat myös johtajan rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. Joh-

donmukainen vastuunkantaminen omasta toiminnasta kuvastaa 

alaiselle johtajan rehellisyyttä ja luotettavuutta.  Jos esimiehen 

maine on hyvä maine, se vahvistaa alaisen luottamusta esimies-

tä kohtaan. Esimiehen hyvä maine tukee luottamuksen muodos-

tumista alaisen ja johtajan välille erityisesti silloin kuin toinen 

osapuoli tunnetaan huonosti. (Burke et al., 2007). 

 

Useimpien johtamisoppien mukaan luottamus on keskeinen teki-

jä, joka lisää johtamisen tuloksellisuutta. Mikäli alaiset kokevat 

esimiehen luotettavaksi he eivät pyri suojautumaan, vaan kyke-

nevät laajentamaan työrooliaan ja ottavat riskejä henkilökohtai-

sella tasolla, esimerkiksi kertomalla herkkää informaatiota esi-

miehelle. Luottamus vaikuttaa myös siihen miten esimiehen alai-

silleen välittämään informaatioon suhtaudutaan ja miten esimie-

hen päätöksiin ja esimiehen asettamiin tavoitteisiin suhtaudu-

taan. Mikäli alainen ei luota esimieheen, ei myöskään alaisten 

sitoutumista tapahdu. Luottamus vaikuttaa siis myös työtyyty-

väisyyteen ja sitoutumiseen ja työn tuloksellisuuteen muiden 

vaikuttavien tekijöiden ohella. (Blomqvist, 2006). 

 

Esimiehiin kohdistuva luottamuksen voidaan sanoa olevan henki-

löityvää luottamusta, kun taas organisaatiota kohtaan työnteki-

jän kokema luottamus on pääosin ei-henkilöityvää luottamusta. 

 

2.2.2  Organisatorinen luottamus 

Blomqvistin (1997) mukaan luottamuksen on aiemmin ymmär-

retty olevan ainoastaan psykologinen käsite, jota nyt on kuiten-

kin tutkittu myös filosofian, oikeustieteen, sosiaalipsykologian, 
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sosiologian kuin taloustieteenkin toimesta. Yhteiskuntatieteelli-

sessä tutkimuksessa luottamusta pidetään pääasiassa yksilöiden 

välisenä ilmiönä ja tutkimuksen painopiste yhteiskuntatieteissä 

on pääosin yksilössä. Liiketaloustieteissä tutkimuksen painopiste 

on organisaatioissa. (Laaksonen ym., 2007; Viitaharju & Läh-

desmäki, 2012). 

 

Monitieteinen tutkimus on päätynyt siihen, että luottamus edis-

tää tiedonjakamista, viestintää, sitoutumista ja yhteistyötä. 

Luottamus mahdollistaa menestymisen, uuden tiedon luomisen, 

oppimisen ja uusien ratkaisujen ja palveluiden kehittämisen sekä 

se on ehdoton edellytys innovaatiotoiminnalle. Luottamus on 

keskeinen menestystekijä erilaisille organisaatioille ja voidaan 

todeta että kaikki sosiaalinen ja organisaatioiden toiminta edel-

lyttää luottamusta. (Blomqvist, 2006). 

  

Työntekijän taholta tarkasteltuna luottamus kohdistuu organi-

saatiossa kollegoihin, muihin työntekijöihin, esimiehiin ja yrityk-

sen johtoon ja organisaatioon ylipäätään. Työntekijän kokema 

luottamus esimiehiin on vertikaalista luottamusta ja työtovereita 

kohtaan koettu luottamus ilmenee lateraalisissa suhteissa. (Van-

hala, 2011). 

 

Organisaatioissa toimivien ihmisten välinen luottamus voidaan 

siis jaotella horisontaaliseen luottamukseen ja vertikaaliseen 

luottamukseen. Horisontaalisessa luottamuksessa korostuu luot-

tamus organisaation työntekijöiden välillä ja vertikaalisessa luot-

tamuksessa korostuu luottamus työntekijän ja yrityksen johdon 

tai esimiesten välillä.  Syntynyt horisontaalinen ja vertikaalinen 

luottamus ovat henkilöitynyttä luottamusta muita työntekijöitä 

tai esimiehiä kohtaan. 
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Organisatorinen luottamus on työntekijän luottamus työnantajaa 

kohtaan ja työntekijän usko siihen, että työnantaja on reilu ja 

pitää lupauksensa. Työntekijä lisäksi uskoo siihen, että organi-

saation toiminta hyödyttää myös työntekijää itseään. (Gilbert & 

Tang, 1998). 

 

2.2.3  Ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus 

Tutkimuksissa on havaittu erilaisia luottamustyyppejä organisaa-

tioissa. Persoonaton luottamus eli ei-henkilöityvä luottamus pe-

rustuu rooleihin, järjestelmiin ja maineeseen, kun taas henkilöi-

den välinen luottamus perustuu ihmisten väliseen kanssakäymi-

seen. (Vanhala et al., 2011; Vanhala & Ahteela, 2011) 

 

Henkilöstön kokema ei-henkilöityvä luottamus organisaatiota 

kohtaan perustuu luottamukseen ei-henkilöityviä organisatorisia 

tekijöitä kohtaan, kuten organisaation visio ja strategia ja yrityk-

sen ylin johdon tai yrityksen johtoryhmän tavoitteet ja sen ky-

vykkyys, yrityksen teknologinen ja kaupallinen kompetenssi, oi-

keelliset ja selkeät toimintaprosessit ja rakenteet, roolit organi-

saatiossa, teknologia ja maine sekä henkilöstöhallinnon käytän-

nöt. (Vanhala, 2011). 

 

Työyhteisössä persoonaton luottamus yhdistetään usein organi-

saatioon luottamiseen, mutta persoonatonta luottamusta voi 

kohdistua myös esimieheen ja muihin työyhteisön jäseniinkin 

(Vanhala, 2011). Blomqvist (2006) esittää institutionaalisen (or-

ganisatorisen) luottamuksen rakentuvan sellaisista organisaation 

mekanismeista, prosesseista ja rakenteista, jotka eivät henki-

löidy organisaatiossa kehenkään. Vanhalan ja Ahteelan (2011) 

mukaan ei-henkilöityvä luottamus organisaatiota kohtaan on 
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työntekijän oma asenne, joka pohjautuu hänen kokemuksiinsa ja 

kehittymiseen työnantajaorganisaatiossa henkilökohtaisella ta-

solla.  

 

Ei-henkilöityvällä organisatorisella luottamuksella on kriittinen 

merkitys, kun tarkastellaan organisatorista luottamusta. Johdon 

tulisi olla tietoinen sen kasvavasta merkityksestä, sekä miten 

sitä tulisi vahvistaa ja mitä vaikutuksia sillä on organisaation 

toimintaan. (Vanhala, 2011). 

 

Johtamisessa, muutosjohtamisessa ja HR:n (Human Resources) 

toiminnassa olisi hyödynnettävä alueen uusia tutkimuksia ja käy-

täntöjä liittyen organisatoriseen luottamukseen ja sen vaikutuk-

siin. Niitä voidaan käyttää luottamuksen mittaamiseen, luotta-

muksen vahvistamiseen työntekijöiden ja työnantajan välisissä 

suhteissa, sekä kasvattaa luottamuksen merkityksen ymmärtä-

mistä yrityksen suorituksen ja henkilöstöjohtamisen välisenä te-

kijänä ja mahdollistajana. HR:n käytännöt voivat parhaimmillaan 

olla myös tehokas ja käytännöllinen keino lisätä ei-henkilöityvää 

luottamusta organisaatiossa. On kuitenkin painotettava, että 

HR:n toiminta esimerkiksi työn suunnittelussa, opiskelussa ja 

kehittämisessä voimistaa myös henkilöiden välistä luottamusta 

organisaatiossa. Strategiset ja johtamiseen liittyvät toiminnot, 

jotka tukevat koko organisaation laajuisia toimintatapoja, kuten 

kommunikointia, työn kiertoa ja suorituksen arviointia, auttavat 

lisäämään työntekijöiden luottamusta sen kaikilla tasoilla ja sitä 

kautta edesauttaa kasvattamaan yrityksen suorituskykyä. (Van-

hala, 2011). 

 

Kokonaisvaikutusta tarkasteltaessa henkilöiden välisen ja ei-

henkilöityvän luottamuksen yhdistäminen tuo lisäarvoa yritysten 
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strategiajohtamiselle ja henkilöstöhallinnon toiminnoille, kun yri-

tykset pyrkivät differoitumaan kasvattamalla organisaation hen-

kistä pääomaa ja samalla saavuttamaan kilpailuetua. Jos yritys 

pystyy erottumaan korkealla luottamuksen tasolla, se vaikuttaa 

yrityksen toiminnan tehokkuuteen ja suorituskykyyn. On kuiten-

kin huomattava, että yrityksen toiminnassa on oltava yhteinen 

ymmärrys luottamuksesta, sekä ei-henkilöityvän, että henkilöi-

den välisen luottamuksen osalta. (Vanhala, 2011). 

 

Luottamus organisaatiossa voi siis kohdistua tiettyyn ihmiseen 

tai ihmisiin (interpersonal trust) tai luottamus voi olla per-

soonatonta luottamusta itse organisoituun järjestelmään (imper-

sonal trust) ja organisatorinen luottamus (organizational trust) 

koostuu molemmista luottamuksen tyypeistä (Vanhala et al., 

2011; Vanhala & Ahteela, 2011). 

 

2.2.4  Ei-henkilöityvään organisatoriseen luottamukseen 

vaikuttavat tekijät 

Ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus yritystä kohtaan, pe-

rustuu työntekijän odotuksiin organisaation kyvykkyydestä ja 

reiluudesta. ”Kyvykkyys” dimensio muodostuu viidestä kom-

ponentista ja ”reiluus” dimensio kolmesta komponentista (Van-

hala, 2011). Kuvassa 3 on kuvattu organisaation työntekijöiden 

kokemaan ei-henkilöityvään organisatoriseen luottamukseen vai-

kuttavat tekijät.  
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Kuva 3.  Tutkimuksen kohteena olevan ei-henkilöityvän organi-

satorisen luottamuksen rakentumiseen vaikuttavat tekijät. Mu-

kaellen Vanhala & Ahteela (2011). 

 

Vanhala & Ahteela (2011) ovat jakaneet ei-henkilöityvän organi-

satorisen luottamuksen kahden dimensioon, organisaation ky-

vykkyyteen (Capability) ja organisaation reiluuteen (Fairness). 

Kyvykkyys dimensio koostuu organisaation toiminnan järjestämi-

sestä, organisaation pysyvyydestä (Sustainability), organisaation 

ylimmästä johdosta ja organisaation teknologisesta luotettavuu-

desta. Organisaation reiluus dimensio rakentuu organisaation 

henkilöstöhallinnosta, reilusta pelistä (Fair play) organisaatiossa 

ja viestinnästä organisaatiossa. Organisaation toiminnan järjes-

tämisen-komponentissa korostuu organisaation kyky mukautua 

yllättäviin tilanteisiin ja kykyyn hyödyntää resurssejaan. Organi-

saation pysyvyys-komponentissa korostuu organisaation kyvyk-

kyys hallita ja mukautua muutoksiin liiketoimintaympäristössä ja 
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henkilöstön suhteen. Ylimmän johdon kyvykkyys-komponentissa 

korostuu ylimmän johdon kyvyt ja päätöksentekokäytänteet. 

Henkilöstöhallinto-komponentissa (HRM) korostuu koulutus ja 

urakehitysmahdollisuudet. ”Reilu peli”-komponentissa korostuvat 

ylimmän johdon käyttäytyminen, sisäinen kilpailu ja opportunis-

mi. Viestintä-komponentissa korostuu luottamuksenarvoisuus ja 

tietojen riittävyys. (Vanhala et al., 2011).  

 

Työntekijän ei-henkilöityvä luottamus organisaatiota kohtaan pe-

rustuu työntekijän kokemaan organisaation kyvykkyyteen ja rei-

luuteen. Luottamus esimiehiä ja työtovereita kohtaan perustuu 

organisaation toimijoiden kyvykkyyksiin, hyväntahtoisuuteen ja 

luotettavuuteen. Näiden erityyppisten luottamuksien suhteita on 

kuvattu kuvassa 4.   

 
Kuva 4. Luottamus organisaatiossa. Soveltaen Costigan ym. 

(1998), Vanhala & Ahteela (2011) ja Vanhala et al. (2011). 
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Luottamus organisaatiossa voi olla luottamusta organisaation 

työntekijöiden välillä tai se voi olla työntekijöiden kokemaa ei-

henkilöityvää organisatorista luottamusta yritystä kohtaan, eli 

heidät työllistävää organisaatiota kohtaan.  

 

2.2.5  Organisatorisen luottamuksen vaikutukset 

Luottamus organisaatiossa vaikuttaa hyvin suoraviivaisesti hen-

kilöstön positiiviseen asennoitumiseen, ja siten parantaa keski-

näisen yhteistyön toimintaa organisaatiossa. Luottamus ilmenee 

organisaatiossa erilaisin muodoin ja työpaikalla tapahtuvassa 

henkilöstön käyttäytymisessä. Luottamus nostaa organisaation 

toiminnan suorituskykyä. Organisaation henkilöiden väliset hen-

kilökohtaiset uskomukset toistensa kyvyistä, hyväntahtoisuudes-

ta ja yhteistyöhalukkuudesta vaikuttavat henkilöiden halukkuu-

teen ottaa riskejä yhteistyösuhdetta rakennettaessa. Kun näitä 

henkilökohtaisia sosiaalisia riskejä uskalletaan ottaa, kasvaa or-

ganisaation yhteistyökyvykkyys. (Dirks & Ferrin, 2001). 

 

Yhteistyössä täytyy molempien osapuolten tuoda oma toiminnal-

linen panoksensa yhteistyöhön, siten että osapuolten toiminnas-

ta syntyy positiivisia signaaleja. Ongelmien selvitystilanteissa 

molempien osapuolten tulee toimia siten, ettei tehdyt toimet 

voimista negatiivisia signaaleja vaikeissakaan tilanteissa ja täl-

löin osapuolten välinen luottamus toisiinsa kasvaa yhteisen on-

nistuneen toiminnan kautta. (Six, 2007).  

  

Luottamus ei ainoastaan lisää yhteistyötä, vaan lisää osapuolten 

välistä uskallusta riskinottoon ja vähentää tarvetta toisen osa-

puolen tarkkailuun ja luottamus mahdollistaa myös sisällöllisesti 

rikkaamman viestinnän osapuolten välillä. Meidän tulisi ymmär-
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tää mitkä tekijät vaikuttavat toisen osapuolen tunteisiin ja mikä 

merkitys tunteilla on luottamuksen kehittymiseen ja luottamuk-

sen pysyvyyteen. (Williams, 2007). 

 

Jos yritys kuuntelee henkilöstöä ja antaa heille vaikutusmahdolli-

suuksia, voidaan olettaa työntekijöiden luottamuksen kasvavan 

organisaatiossa. Luottamuksen avulla voidaankin lisätä henkilös-

tön sitoutumista organisaatioon ja näin luottamus ja sitoutumi-

nen yhdessä vaikuttavat työtehokkuuteen ja siten yrityksen 

myös kilpailukykyyn. Tätä luottamuksen ja kilpailukyvyn yhteis-

vaikutusta voidaan tarkastella vaihtoteorian, sekä resurssipohjai-

sen ajattelun kautta, joiden mukaan organisaatio voi luoda ai-

neettoman pääoman avulla pysyvää kilpailukykyä. Henkilöstön 

kuuntelu ja vaikutusmahdollisuudet luovat eri osapuolien välille 

psykologisen sopimuksen. Tämä luottamuksellinen suhde perus-

tuu lojaalisuuteen ja työsuhteen jatkuvuuteen. Tämän näkemyk-

sen mukaan työntekijältä odotetaan lojaalisuutta, mutta myös 

vahvaa panosta ja kykyä tuottaa lisäarvoa organisaatiolle. Vasti-

neeksi organisaatio palkitsee yksilön suorituskyvyn mukaisesti, 

ja toisaalta tarjoamalla myös miellyttävän työympäristön. (Tzaf-

rir et al., 2004). 

 

Pääasiallisia vaikutuksia organisatorisen luottamuksen kasvusta 

organisaatiossa ovat parantunut kommunikaatio ja keskinäisen 

tiedon jakamisen lisääntyminen, henkilöstön lisääntynyt sitou-

tuminen organisaatioon ja henkilöstön mukautuminen organisaa-

tiokulttuuriin. Lisäksi konfliktien hoitamisen kyvykkyydessä ja 

neuvottelukäyttäytymisessä on havaittu kehittymistä parempaan 

suuntaan. Organisatorinen luottamus heijastuu myös henkilökoh-

taisen suorituskyvyn ja ryhmäkohtaisen suorituskyvyn kasvami-

seen. Selvimmät ja tutkimuksin vahvistetut tulokset organisato-
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risen luottamuksen vaikutuksista ovat organisaatiokulttuuriin 

mukaiseen käyttäytymiseen sitoutuminen ja vaikutukset henkilö-

kohtaiseen suorituskykyyn. (Dirks & Ferrin, 2001). 

 

Organisatorinen luottamus tulee esille esimies- ja alaissuhteissa. 

Kun luottamus on molemminpuolista, niin työtyytyväisyys kas-

vaa, molemmilla sekä esimiehillä ja alaisilla. Organisatorinen 

luottamus kasvattaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja edesauttaa 

yhteistoimintaa organisaatiossa. Vahvimmat näytöt tutkimuksis-

sa viittaavat positiivisiin vaikutuksiin organisaation jäsenenä 

olemisessa ja yksilön henkilökohtaisessa suorituskyvyn parantu-

misessa. (Dirks & Ferrin, 2001). 

 

Ellonen et al. (2008) tukee Dirks & Ferrin (2001) esittämää väi-

tettä, että organisatorinen luottamus kasvattaa henkilöstön suo-

rituskykyä, keskinäisen viestinnän tehokkuutta ja kykyä toimia 

yhteistyössä. Ellonen et al. (2008) mukaan on organisatorisella 

luottamuksella osoitettu olevan myös suoria vaikutuksia johta-

mistoiminnan tehokkuuteen ja henkilöstön työtyytyväisyyteen ja 

sitoutumiseen organisaatioon. 

  

Organisatorinen luottamus on noussut tärkeään rooliin monissa 

yrityksissä, joissa tehdään saneerauksia ja henkilöstön määrän 

leikkauksia. Suoritetuilla saneeraustoimilla on vaikutus luotta-

muksen määrän vähenemiseen työntekijöiden ja työnantajien tai 

yrityksen johdon välillä (Ellonen et al., 2008).  

 

Dirks et al. (2001) esittää, että yli 90 % luottamuksesta tehdyis-

tä tutkimuksista perustuu näkemykseen, jonka mukaan luotta-

muksella on varsin suoraviivainen positiivinen vaikutus organi-

saatiossa vallitseviin asenteisiin, käyttäytymiseen, havaintoky-
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kyyn ja tuloksellisuuteen, mutta toisaalta toisen tutkimussuunta-

uksen mukaan luottamus toimii välittäjänä ja luottamus edistää 

tai haittaa asenteisiin tai tuloksellisuuteen vaikuttavia varsinaisia 

tekijöitä, kuten yhteistyöhalukkuutta. (Dirks et al., 2001). 

 

2.3  Katsaus yritysten henkilöstön ei-henkilöityvän or-

ganisatorisen luottamuksen ja yritysten toiminnan vä-

listä suhdetta tarkasteleviin empiirisiin tutkimuksiin  

Sellars (2007) tiivisti organisatorisen luottamuksen merkitystä 

organisaation toiminnan kannalta sen olevan konseptin, jonka 

avulla voidaan identifioida olemassa oleva organisaatiokulttuuri 

positiiviseksi rakenteeksi, joka palvelee organisaatiota ja voimis-

taa sitä.  

 

Sellars (2007) korosti myös organisatorisen luottamuksen merki-

tystä siten, että organisatorisen luottamuksen avulla työntekijät 

kaikilla organisaation tasoilla, kykenevät suoriutumaan parem-

min työtehtävistään ja pääsemään paremmin annettuihin tavoit-

teisiin. Tutkimuksessa tehtiin löydöksiä siitä, että henkilöstön 

keskinäisen luottamuksen merkitys kasvoi merkittävästi silloin, 

kun organisatorinen luottamus oli heikkoa. 

  

Sellarsin (2007) tutkimus suoritettiin voittoa tavoittelematto-

massa terveydenhuollon organisaatiossa Yhdysvalloissa ja suori-

tetun tutkimuksen tavoitteena oli tutkia luottamuksen ilmenty-

mistä johtajien välillä. 
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Schwepker ja Good (2012) tutkivat myyntiorganisaation toimin-

taa ja organisaatioon kohdistuvan luottamuksen merkitystä 

myynnin kehittymisen ja myyntiorganisaation suorituskyvyn 

kannalta tarkasteltuna. Tutkimuksessa tehtiin merkittäviä löy-

döksiä myyntihenkilöille annettujen kiinteiden myyntitavoitteiden 

negatiivisesta vaikutuksesta myyntihenkilöiden organisatoriseen 

luottamukseen ja myynnin heikkenemiseen. Kun myynnin kiinte-

ät myyntitavoitteet poistettiin, todettiin myyntihenkilöiden luot-

tamuksen organisaatiota kohtaan kasvavan ja myynnin tehok-

kuus nousi ja myynti siirtyi tekemään asiakaskohtaista ratkaisu-

myyntiä sen sijaan, että myynti olisi vain keskittynyt vain myy-

jäkohtaisten kiinteiden myyntitavoitteiden täyttämiseen. Organi-

satorisella luottamuksella ja myynnin kehittymisellä ja myynnin 

suorituskyvyllä todettiin olevan vahva keskinäinen vaikutussuh-

de. (Schwepker & Good, 2012).   

 

Davis et al. (2000) tutkivat organisaation johdon ja henkilöstön 

välisen luottamuksen merkitystä ja vaikutuksia organisaation 

toimintaan ravintola-alalla. Tutkimuksessa tehtiin löydöksiä ja 

päätelmiä siitä, että liiketoimintayksikön johtajaan kohdistuneel-

la luottamuksella oli voimakkaita vaikutuksia organisaation 

myyntiin, liikevoittoon ja liikevaihtoon. Ne johtajat joihin henki-

löstö luotti tutkimuksessa vähiten, arvioivat itse omat kykynsä, 

hyväntahtoisuutensa ja rehellisyytensä merkittävästi eri tavoin, 

kuin johtajia arvioineet työntekijät. (Davis et al., 2000).     
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2.4  Katsaus YT-neuvottelujen ja luottamuksen välistä 

suhdetta käsitteleviin tutkimuksiin 

Yritysten toiminnan leikkaukset ja toiminnan supistamiset ovat 

tulleet jokapäiväisiksi tavoiksi reagoida maailmantalouden raken-

teellisiin muutoksiin. Irtisanotut työntekijät ovat maksaneet ko-

van hinnan ja myös yrityksiin jäljelle työntekijät ovat myös ko-

keneet toiminnan leikkausten ja vähennysten vaikutukset. Luot-

tamus ja moraali usein heikkenevät, kun taas työkuorma ja epä-

varmuus tulevasta kasvavat. Yli puolet työvoiman vähennystoi-

mista selvinneistä kertovat työstressin ja työperäisen uupumuk-

sen oireiden lisääntyneen. Tosin jotkin henkilöstön leikkaustoi-

mista säästyneet eivät kärsi mainituista oireista, vaan ovat entis-

tä aktiivisempia ja kokevat saaneensa mahdollisuuden henkilö-

kohtaiseen kasvuun. Esimerkiksi he saatuaan tiedon yrityksen 

toiminnan tulevista leikkauksista ovat työskennelleet entistä ah-

kerammin ja vähentäneet vaatimuksiaan työnantajaa kohtaan. 

Osa henkilöstön leikkaustoimista selvinneet ovat parantaneet 

käytöstään, mutta toisaalta osalla henkilöstöllä on käyttäytymi-

nen heikentynyt henkilöstön vähennysten seurauksena. (Mishra 

& Speitzer, 1998).  

 

Monet yritykset menettävät kykynsä saavuttaa toivomiaan sääs-

töjä leikatessaan toimintaansa, koska samalla toiminnan leikka-

uksista syntyy yllättäviä ja merkittäviä kustannuksia. On rapor-

toitu sellaisia negatiivisia tuloksia joiden mukaan henkilöstön 

määrän leikkaukset vaikuttavat heikentävästi henkilöstön moti-

vaatioon ja moraaliin, lisäävät henkilöstön kyynisyyttä työnanta-

jan henkilöstön sitouttamistoimia kohtaan ja vähentää henkilös-

tön osallistumista työnantajan henkilöstön sitouttamistoimiin. 

(Mishra & Mishra, 1994).   
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Hopkins & Weathington (2006) mukaan henkilöstön luottamus 

organisaatiota kohtaan kuvastaa organisaation oikeudenmukai-

suuden ja henkilöstön organisaatiotyytyväisyyden ja organisaati-

oon sitoutumisen keskinäistä suhdetta. Organisaation menettely-

tavat toiminnan sopeuttamisessa ja niistä johtuvat henkilöiden 

aikomukset irtisanoutua heijastuivat henkilöiden luottamukseen 

organisaatiota kohtaan.  

 

Gillespie & Dietz (2009) mukaan perusoletus luonnostaan on, 

että useimmissa työsuhteissa työnantajan oletetaan toimivan 

luotettavalla tavalla. Mutta mitä tapahtuu jos työnantaja toimii 

sellaisella tavalla joka vaarantaa oletuksen työnantajan luotta-

muksenarvoisuudesta (trustworthiness), johtuen organisaa-

tiotasoisien virheiden tai epäonnistumisten johdosta (organizati-

on-level failures)? Tällaisia organisaatiotason virhe-esimerkkejä 

on olemassa, kuten joidenkin yritysten lapsityövoiman käytön 

paljastuminen, tai joidenkin yritysten massiiviset yllättävät irti-

sanomiset. Tällaisilla organisaatiotason virheillä tai epäonnistu-

misilla on lukuisia potentiaalisia seuraamuksia ja varsinkin henki-

löstö voi kokea nämä seuraamukset hyvin eri tavoin. Epävar-

muus ja jopa tuskan kokeminen on mahdollista niille, jotka ovat 

panostaneet kaikkensa ja laittaneet oman maineensa likoon saa-

vuttaakseen uratoiveidensa täyttymyksen heidän toiveidensa 

pettäneessä organisaatiossa. Luottamuksen katoaminen ja syn-

tynyt epäluottamus voi heijastua työntekijöiden vähentyneeseen 

haluun käyttäytyä luottamusta osoittavalla tavalla, joka liittyy 

tehokkaaseen operatiiviseen toimintaan oleellisesti. Organisaa-

tiotason vakavat virheet voivat johtaa organisaatiossa sisäisten 

ja ulkoisten suhteiden muuttumiseen tai katkeamiseen täysin 

organisaatiossa. (Gillespie & Dietz, 2009). 
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2.5  Luottamuksen jälleenrakentaminen organisaatiossa 

Gillespie & Dietz (2009) mukaan on mahdollista, että rikkoontu-

nut luottamus voidaan korjata riippuen luottamuksen rikkoneen 

organisaation reagoinnista tapahtuneeseen luottamuksen rik-

koontumiseen. Kuitenkin useimmiten vain pieni osa organisaati-

oista reagoi luottamuksen rikkoontumiseen johtaneisiin ongel-

miin. Tyypillisesti myös itse ongelmiin puututaan liian myöhään 

tai kiinnitetään organisaation ulkoisiin suhteisiin enemmän huo-

miota ja sisäiset suhteet eivät saa tarvitsemaansa huomiota 

lainkaan. On tärkeää ymmärtää organisaatioissa olevista luotta-

musongelmista johtuvat seuraukset ja siksi luottamuksen kor-

jaamisen kyvykkyys tulisi nostaa kriittiseksi johtamisen kyvyk-

kyydeksi organisaatioissa. (Gillespie & Dietz, 2009). 

 

Gillespie & Dietz (2009) mukaan empiiriset tutkimukset luotta-

muksen rikkoontumisesta organisaatioissa ovat osoittaneet, että 

tehokkaimmat keinot määritellä tapahtunut on toimia nelivaihei-

sen prosessin mukaisesti. Ensimmäinen vaihe (1.) prosessissa on 

välitön tosiasian tunnustaminen, että luottamuksen rikkoontumi-

nen organisaatiossa on tapahtunut. Toinen vaihe (2.) prosessissa 

on määrittää ja diagnosoida ne syyt mitkä ovat johtaneet luot-

tamuksen rikkoontumiseen ja on tunnustettava syyllisyys luot-

tamuksen rikkoontumiseen. Prosessin kolmas (3.) vaihe on ym-

märtää ja nähdä se, että tehdyllä teolla on tuhoisia vaikutuksia 

ja prosessin neljäs vaihe (4.) on hyväksyä vastuu luottamuksen 

rikkomisen seurauksista ja luottamuksen rikkojan tulisi sitoutua 

toimimaan ja korjaamaan rikkoontunut luottamus. On suositelta-

vaa, että luottamuksen rikkonut pyytää aina anteeksi tapahtu-

nutta ja myöntää syyllisyytensä tapahtuneeseen, mikäli se vain 

on järkevästi suoritettuna mahdollista. 
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On huomioitava, että jokaisessa yrityksessä korjata rikkoontunut 

luottamus on suuri merkitys aiemmin syntyneillä merkittävillä 

negatiivisilla ennakko-odotuksilla ja epäilyksillä luottamuksen 

rikkonutta tahoa kohtaa ja on erittäin tärkeää pyrkiä voittamaan 

nämä epäilykset. Tulee siis pyrkiä palauttamaan työntekijöiden 

usko siihen, että luottamuksen rikkoja pyrkii jatkossa olemaan 

luotettava ja luottamuksen arvoinen. On olemassa kaksi suoraa 

toiminnallista mekanismia joilla voidaan vaikuttaa luottamukseen 

ja epäluottamukseen organisaatiossa, epäluottamuksen rajoitta-

minen ja luottamuksenarvoisuuden osoittaminen. Näihin tulee 

kiinnittää huomiota, kun pyritään korjaamaan rikkoutunut luot-

tamus organisaatiossa. Epäluottamuksen rajoittamisen meka-

nismilla tarkoitetaan niitä korjaavia toimia, joita pitää tehdä, jot-

ta työntekijöiden epäluottamus ja negatiiviset odotukset työnan-

tajaa kohtaan voitetaan. Korjaavien toimien pitää käsitellä niitä 

todellisia syitä ja ongelmia jotka ovat johtaneet luottamuksen 

rikkoontumiseen. Jos ongelmat jätetään korjaamatta, on suuri 

todennäköisyys sille, että ne edelleen vaikuttavat työntekijöiden 

luottamusta heikentäen. Samojen ongelmien edelleen toistuessa 

uudestaan, on niillä suurempi vaikutus kuin ongelmien esiintyes-

sä ensi kertaa. Gillespie & Dietz (2009). 

 

Toinen mekanismi on luottamuksenarvoisuuden osoittaminen, 

joka tarkoittaa uudelleen luodun luottamuksenarvoisuuden näyt-

tämistä käytöksen ja suullisten kommenttien muodossa. Niiden 

tarkoitus on vahvistaa kyvykkyyttä, hyväntahtoisuutta ja eheyttä 

organisaatiossa. Tarkoitus on lähettää toistuvia, selkeitä ja jat-

kuvia signaaleja työntekijöille ja näin osoittaa että organisaatio 

pyrkii toimimaan heidän toivomallaan tavalla. Signaalien tavoite 

on luoda työntekijöille tuntemuksia toivosta, uskosta ja varmuu-
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desta. Mekanismiin kuuluu katumuksen ilmaisut, vastuun kan-

taminen, anteeksipyynnöt, korjaavat toimenpiteet ja myös ky-

vykkyyden ja hyväntahtoisuuden osoitukset sekä organisaation 

vastuunoton ja reagoinnin osoitukset luottamuksen menetykseen 

johtanutta ongelmaa kohtaan. Mekanismi ei siis pyri sääntele-

mään organisaatiossa olevaa epäluottamusta tai negatiivistä 

käytöstä, vaan pyrkii lisäämään positiivisia signaaleja organisaa-

tion luottamuksenarvoisuudesta. Gillespie & Dietz (2009). 

 

Galford & Seibold Drapeau (2003) mukaan kun luottamus pahas-

ti vahingoittunut organisaatiossa on tärkeää aloittaa luottamuk-

sen jälleenrakentaminen. On mahdollista aloittaa luottamuksen 

jälleenrakentaminen neljässä eri vaiheessa. Ensiksi tulee luoda 

käsitys siitä mitä on tapahtunut ja se ei välttämättä ole helppoa. 

Jotta tilanne olisi helpompi hahmottaa, voidaan harkita seuraavi-

en kysymysten käyttämistä. Kuinka nopeasti tai hitaasti luotta-

mus rikkoontui? Jos luottamus rikkoontui nopeasti, ei se kuiten-

kaan tarkoita, että menetetty luottamus rakentuisi nopeasti. On 

tärkeää hahmottaa millaisen prosessin vaikutuksesta luottamus 

rikkoontui, jotta vastaavaa tilannetta ei jatkossa syntyisi. Milloin 

tieto luottamuksen rikkoontumisesta tuli sinun ja organisaation 

tietoon? Jos oli olemassa tieto siitä, että jotain oli vialla, mutta 

siihen reagoitu ajoissa, voi tämä viivyttely vaikuttaa työntekijöi-

den tuntemuksiin heidän pettämisestään. Oliko kyseessä jokin 

yksittäinen syy joka rikkoi luottamuksen? On helpompi saada 

selville yksittäinen syy kuin jokin laaja tapahtumasarja. Oliko 

luottamuksen rikkoontumisessa useita osapuolia? Jos oli, voi olla 

vaikeaa saada luotettava kuvaa tapahtuneesta.  Kun tilanne on 

selvillä, voidaan tehdä lista organisaatiossa tarvittavista muutok-

sista jotta luottamus alkaa jälleenrakentua. Luottamus on tär-

keimpiä tekijöitä organisaation toiminnan tehokkuutta ajatellen. 
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Luottamuksen rakentaminen, huoltaminen ja sen korjaaminen, 

kun se on rikkoontunut, on tärkeimpiä organisaation ylimmän 

johdon tehtäviä.    
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Tutkimuksen empiirinen osa suoritettiin laadullisena case -

tutkimuksena valittuun kohdeorganisaatioon. Luvussa 3.1 esite-

tään käytetty tutkimusmenetelmä. Luvussa 3.2 esitellään tutki-

muksen case – organisaatio. Luvussa 3.3 käsitellään laadullisen 

tutkimuksen relialibeliteetin ja valideetin tarkastelemista. Luvus-

sa 3.4 käydään lävitse tapaustutkimus tutkimusmenetelmänä ja 

luvussa 3.5 esitetään tapaustutkimuksen heikkoudet ja vahvuu-

det. Luvussa 3.6 kerrotaan millainen on teemahaastattelumene-

telmä aineiston keräämisessä ja luvussa 3.7 esitetään miten 

kohderyhmän valinta ja tutkimukseen osallistaminen suoritettiin. 

Luvussa esitetään 3.8 tutkimusaineiston keräysmenetelmä ja 

haastattelut. Luku 3.9 käsittelee tutkimusaineiston käsittelyä ja 

luku 3.10 käsittelee tutkimusaineiston analyysiä teemojen avulla.   

 

3.1  Laadullinen tutkimus 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on menetelmä, jolla selvi-

tetään käyttäytymisen syitä ja pyritään ymmärtämään kokonais-

valtaisesti miksi käyttäydytään tietyllä tavalla tai mitkä asiat mo-

tivoivat. Kvalitatiiviset tutkimukset hyödyntävät psykologian ja 

kasvatustieteiden oppeja ja lisäävät ymmärrystä tutkittavasta 

aiheesta ja kiteyttävät keskeisiä asioita ja motiiveja ja asenteita. 

Tyypillisesti kvalitatiivinen tutkimus on selventävää, diagnosoi-

vaa ja arvioivaa sekä luovaa. (Lahtinen et al., 1995). 
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3.2  Case–organisaatio 

Tutkielman kohteena oleva case -organisaatio on yritys, joka on 

kiristyvän kuntatalouden vuoksi joutunut voimakkaiden sanee-

raustoimien ja leikkausten kohteeksi. Tässä tutkielmassa esiin-

nousseiden erittäin voimakkaasti yritystä ja sen johtoa kritisoivi-

en haastattelukommenttien takia ei yrityksen nimeä esitetä tut-

kielmassa.  Case -organisaatio on kuntien ja kuntatoimijoiden 

omistama oma osakeyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kuntasektorin 

ICT-palveluja ja toimintatapoja verkostomaisesti yhteistyössä 

kuntien sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kans-

sa.  

 
Kuva 5. Case -organisaation rakenne 1.8.2014. 

 

Yhtiön toiminta perustuu kunta-alan strategian ja toimintaläh-

töisten ICT -tarpeiden ja omistajiensa palvelutoiminnan haastei-

den ymmärtämiseen. Yhtiö pyrkii yhdistämään kuntakentän ke-

hitystarpeet ja alan parhaat käytännöt ja näin mahdollistaa kun-

tien tarjoamien palveluiden laadun parantamisen hilliten samalla 

kustannusten nousua kunnissa. Yhtiö kehittää ja tarjoaa omista-

jilleen prosesseja tukevia, kokonaisarkkitehtuurin mukaisia so-
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velluspalveluja ja palvelujen käyttöönottoa tukevia monipuolisia 

asiantuntijapalveluita sekä infra- ja tukipalveluita. 

 

3.3  Laadullisen tutkimuksen reliabiliteetin ja valideetin 

tarkastelu 

Tutkimuksen luotettavuudella eli reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, 

että toistettaessa tutkimus tutkimuksen tulos olisi sama kuin en-

simmäisellä tutkimuskerralla (Hirsjärvi & Hurme 2000). Vilkka 

(2007) mukaan tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuk-

sessa sitä, että tutkimuksen kautta saadaan ei-sattumanvaraisia 

tuloksia. Hirsjärvi ja Hurme (2000) esittävät reliabiliteetin mää-

rittelymallin, jonka mukaan eri tutkijoiden tulisi päästä tutkimuk-

sessa samaan lopputulokseen. Ihmisten käyttäytyminen ja tut-

kimuksesta saadut vastaukset vaihtelevat riippuen kontekstista 

ja ajan ja paikan mukaan. Tämä ei kuitenkaan ole itse tutki-

musmenetelmän heikkous, vaan se on seurausta muuttuneista 

tilanteista. Tutkimuksen tulokset ovat siis sidottuja tutkimushet-

ken kontekstiin ja ihmisille on ominaista ajassa tapahtuva muu-

tos ja tutkimuksen tuloksiin kohdistuvista vaatimuksista on luo-

vuttava, silloin kun kyseessä on muuttuvat ominaisuudet tutki-

muksessa. (Hirsjärvi & Hurme, 2000).  

 

Tehdyn tutkimuksen reliabiliteetin tarkasteluun vaikuttaa eniten 

ajassa tapahtuva muutos. Tutkimuksen kohteena olleen case-

yritys toimii muuttuvilla markkinoilla ja sen toiminta on muutok-

sille altis ja tämä osaltaan vaikuttaa tutkimuksen toistettavuu-

teen. 
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Vilkka (2007) mukaan tutkimuksen validius tarkoittaa, että ky-

seinen tutkimus mittaa sitä mitä tutkimuksen oli tarkoituskin mi-

tata. Mikäli tutkija ei ole joutunut tutkimuksessaan harhaan tut-

kimuksen käsitteiden tasolla ja systemaattiset virheet tutkimuk-

sesta puuttuvat voidaan olettaa, että tutkimus on validi. (Vilkka, 

2007). Oleellinen käsite arvioitaessa tutkimuksen validiutta, on 

tutkimuksen rakennevalidius, eli tutkiiko tutkimus sitä mitä sen 

on alun perin määritelty tutkittavan ja onko tutkimuksessa käy-

tetty samoja käsitteitä, jotka kuvaavat tutkittavaa ilmiötä. (Hirs-

järvi & Hurme 2000). 

 

Tehdyssä tutkimuksessa saavutettiin validius siten, että kaikki 

tutkimuksessa käytetyt käsitteet tarkastettiin ja määritettiin 

useamman kuin yhden lähteen kautta. Tutkimuksen rakennevali-

dius saavutettiin siten, että tutkimusongelman käsittely tehtiin 

aiempien tutkimusten esiin nostamien tutkimustulosten ja teori-

oiden kautta eli tehty tutkimus pohjautuu aikaisempaan yleisesti 

hyväksyttyyn teoriaan ja määrittelyihin, tässä tutkimuksessa nii-

tä sovellettiin suoritettuun case-tutkimukseen. 

 

Tutkimuksessa on pyritty pitäytymään tutkimuksen kohteena ol-

leessa pääkäsitteessä, ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus 

ja tähdätty päätutkimuskysymyksen selvittämiseen. Terminolo-

giassa on pyritty käyttämään aiemmin muiden tutkijoiden teke-

miä käännöksiä termeistä ja alkuperäiset englanninkieliset termit 

ovat esitetty käännöstermien yhteydessä.  
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3.4  Tapaustutkimus tutkimusmenetelmänä 

Tapaustutkimuksessa (case study) pääosassa ovat tutkittavat 

tapaukset. Tapauksien määrittelyyn perustuvat tutkimuskysy-

mykset ja suoritetut aineistojen analyysit. Kokonaisvaltaisen tut-

kimuksen kohteena oleva tapaus määritetään ja pyritään rajaa-

maan. Tutkijan tulee itse vetää rajat tutkittavan tapauksen ja 

sen ympäristön välille. Tapaustutkimus ei ole täysin selkeä, sta-

biili ja yhdenmukainen lähestymistapa.  Yleistys, että kaikki laa-

dullinen tutkimus on tapaustutkimusta, on väärä. Viime vuosisa-

dalla tapaustutkimus oli laajalti suosittua sosiaalitieteissä, ennen 

survey-tutkimusten yleistymistä viime vuosisadan puolessavälis-

sä. (Eriksson & Koistinen, 2005). 

 

Tapaustutkimus on ollut tavanomainen menetelmä joillakin luon-

nontieteellisillä tutkimusalueilla, esimerkiksi astronomia ja geo-

logia ja ihmisen biologian tutkimus perustuvat tapaustutkimuksia 

muistuttaviin lähestymistapoihin. Viime vuosisadan alussa ta-

paustutkimuksellinen kenttätyöskentely monipuolistui ja keskei-

siä menetelmiä olivat havainnointi ja avoimet haastattelut sekä 

erilaisten dokumenttien keräily ja analysointi. Tapaustutkimusta 

käytetään nykyisin itsenäisenä tutkimuksellisena lähestymista-

pana. Aiemmin tapaustutkimusta käytettiin survey-tutkimusta 

edeltävänä tai täydentävänä vaiheena. (Eriksson & Koistinen, 

2005). 

 

Tapaustutkimus voidaan käsittää ennemmin lähestymistavaksi 

kuin aineiston keruu- tai analyysimenetelmäksi. Tapaustutkimus-

ta tehdään useilla tieteenaloilla erilaisin lähtökohdin ja tavoittein 

ja siksi tapaustutkimukselle on vaikea antaa kattavaa määritel-

mää.  Yhdenmukaisuus muodostuu siitä, että tapaustutkimuksis-
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sa tarkastelleen tapauksia (case, cases) ja näiden tapausten 

määrittely ja analysointi sekä ratkaisu ovat tutkimuksen tavoit-

teena.  Tapaustutkimukset rakentuvat erilaisiin tieteenfilosofisiin 

lähtökohtiin ja erilaisiin teoreettisiin ja metodologisiin näkökul-

miin sekä erilaisiin menetelmällisiin valintoihin. (Eriksson & Kois-

tinen, 2005). 

 

Tutkimusaineistoa voidaan kerätä eri tavoin ja tutkimusaineistoa 

voidaan hankkia eri lähteistä. Tyypillisesti kerätty aineisto on 

laadullista ja se on tyypillistä tapaustutkimukselle, mutta tapaus-

tutkimuksissa voidaan käyttää myös kvantitatiivista aineistoa. 

Monenlaisia aineiston analyysimenetelmiä eli metodeita voidaan 

käyttää tapaustutkimuksessa ja siksi tapaustutkimus on tutki-

musprosessia ohjaava strategia. Lähestymistavaksi kannattaa 

valita tapaustutkimus, kun; mitä-, miten- ja miksi -kysymykset 

ovat keskeisellä sijalla. Tai silloin kun tutkijalla on vähän kontrol-

lia tapahtumiin, tai aiheesta on tehty vähän empiiristä tutkimus-

ta, tai tutkimuskohteena on jokin tämän ajan elävässä elämässä 

oleva ilmiö. (Eriksson & Koistinen, 2005). 

 

Tapaustutkimus alkaa tutkimusaiheen etsinnällä ja valinnalla. 

Mikäli tutkimuksen tavoitteeksi ei aseteta pelkästään ilmiön ku-

vailua, vaan tähdätään myös johtopäätösten ja teorioiden luomi-

seen. Tällöin tapaustutkimus voi olla tehokas tutkimusmetodi. 

Tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi jokin toimintayhteisö, joka 

kyetään rajaamaan. Tyypillisesti tutkimuksen kohteena on jokin 

sosiaalinen ilmiö, esimerkiksi yksilö, ryhmä, laitos, yritys, on-

gelma tai yhteisö. Taloustieteissä tutkimuksen kohteena on tyy-

pillisesti organisaatioiden toimintakyky. (Tanskanen, 2003). 
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3.5  Tapaustutkimuksen heikkoudet ja vahvuudet 

Tapaustutkimuksen heikkouksia etsittäessä voidaan esittää mah-

dollisuus, että tapaustutkimus voi olla kapea-alaista tutkimusta, 

tosin se voi olla myös tutkimusmetodin vahvuus. Tapaustutki-

muksessa on mahdollisuus keskittyä perusteellisesti yhteen ilmi-

öön tai tutkittavaan kohteeseen. Mahdollinen tutkimuksen ka-

pea-alaisuus voi vaikuttaa siihen, että tutkimukset tuloksia ei voi 

siirtää yleisemmälle tasolle. Esimerkiksi yhteiskuntatieteissä tut-

kijat ovat harvoin kiinnostuneita vain tutkittavasta tapauksesta, 

sillä tutkijat tavoittelevat tutkimuksillaan olevan laajempaa yleis-

tä merkitystä. Tutkimuksen yleistettävyysongelmaksi voidaan 

katsoa myös tapaustutkimuksen vajavaisuus testata tuotettuja 

hypoteeseja. Tutkittujen tapahtumien toistettavuus onkin hyvän 

tapaustutkimuksen ominaisuus, jolloin voidaan saada vertailta-

vuutta eri tapausten kesken, toisaalta kahta täysin samanlaista 

tutkimustilannetta ei koskaan voida saada aikaiseksi. Tapaustut-

kimuksessa tutkija ja tutkimuksen kohde ovat intensiivisessä 

vuorovaikutuksessa keskenään ja tiivis vuorovaikutus voi mah-

dollisesti vaarantaa tutkimuksen objektiivisuuden, mikä on eräs 

tapaustutkimuksen heikkous. (Tanskanen, 2003). 

 

Yleisiä tapaustutkimukseen liittyviä tyypillisiä ongelmia voi olla 

esimerkiksi teoreettisten käsitteiden tai älyllisen pohdinnan puu-

te. Tutkimuksen lukijalle voi olla haasteellista tunnistaa mihin 

tutkimukselliseen keskusteluun tutkittu tapaus liittyy ja mitä uut-

ta tietoa tutkimus tarjoaa. Epäselvä tutkimuksen tapauksen 

määrittely, eli tapausta ei ole rajattu tarpeeksi selkeästi, tai ta-

paus muuttuu tutkimuksen alun määrittelystä tutkimuksen ede-

tessä, voi aiheuttaa tutkimuksen lukijalle haasteita ymmärtää 

mikä oli tutkimuksen alkuperäinen tapaus, jota tutkimus käsitte-
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lee. Tällöin vaarana on, että tutkimuksen kautta saadut tutki-

mustulokset jäävät niin yleiselle tasolle, ettei niillä ole uuden tie-

don kannalta merkitystä. Tyypillistä on, että aineiston analysointi 

ja aineiston näyttö on epäselvää ja yhteys aineiston ja tulosten 

välillä häviää. Tutkimuksen lukijalle voi olla epäselvää minkälai-

seen analyysiin tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset perustu-

vat. (Eriksson & Koistinen, 2005). 

 

3.6  Teemahaastattelumenetelmä aineiston keräämisessä 

Teemahaastattelumenetelmässä haastattelut suoritetaan puoli-

strukturoituina haastatteluina. Puolistrukturoiduissa haastatte-

lussa kaikille haastateltaville esitetään samat kysymykset. Haas-

tatteluissa vastaajat vastaavat kysymyksiin omin sanoin. Kysy-

mysten järjestystä voidaan vaihdella haastattelutilanteen mu-

kaan. Teemahaastattelumenetelmä on lomakehaastattelun ja 

avoimen haastattelun välimuoto. (Hirsjärvi & Hurme, 2008). 

 

Puolistrukturoidussa menetelmässä päätetään ennalta tutkijan 

valitsema näkökulma tai teema. Haastattelun aikana voi jokin 

teema nousta esiin ja keskustelua voidaan ohjata koskemaan 

uutta esille noussutta teemaa kohtaan, esimerkiksi lisäkysymyk-

sillä. Lisäkysymysten avulla voidaan laajentaa kerättävää aineis-

toa ja sen sisältämää tietosisältöä, tai täsmentää haastateltavan 

aikaisemmin antamia vastauksia. Haastattelun menetelmänä 

voidaan katsoa olevan sopiva menetelmä tutkittaessa henkilö-

kohtaisia asioita. (Hirsjärvi & Hurme,  2008). Suoritetussa tutki-

muksessa henkilökohtainen asia oli työntekijän kokema ei-

henkilöityvä organisatorinen luottamus hänet työllistävän yrityk-

sen organisaatiota kohtaan. 
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Teemahaastattelu mahdollistaa haastateltavalle tärkeiden asioi-

den esilletuomisen. Teemahaastattelussa korostuu haastattelijan 

ja haastateltavan suhde ja haastattelijan on saatava haastatelta-

va kertomaan haastateltavalle hankalistakin aiheista, jotka ovat 

tutkimuksen kannalta tärkeitä. Haastattelijan tulee kannustaa 

haastateltavaa kertomaan tutkimuksen kannalta tärkeistä asiois-

ta. Haastattelijan tulee käyttää mahdollisimman selkeitä kysy-

myksiä ja käsitteitä ja tarvittaessa haastattelijan on selitettävä 

haastateltavalle epäselvät käsitteet tai kysymykset. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008). 

 

Tapaustutkimuksissa on tyypillistä käyttää tutkimuksessa mo-

nenlaisia aineistoja ja aineistolähteitä ja niitä voidaan käyttää 

rinnakkain keskenään. Tätä voidaan kutsua triangulaatioksi. Ta-

paustutkimuksen aineistolähteitä voivat olla erityyppiset haastat-

telut, laaditut tilastot, havainnointi ja osallistuva havainnointi tai 

dokumenttilähteet, esitteet, pöytäkirjat, muistiinpanot ja päivä-

kirjat. Kvalitatiivisen aineiston lisäksi voidaan käyttää myös mää-

rällistä aineistoa, tilastoja, survey-aineistoja tai aikasarja-

aineistoa. (Eriksson & Koistinen, 2005). 

 

3.7  Kohderyhmän valinta ja tutkimukseen osallistaminen  

Tutkittava kohderyhmä valittiin kohdeorganisaation toimihenki-

löistä satunnaisella otannalla. Nämä kohderyhmään valitut toimi-

henkilöt toimivat omassa työssään asiakasrajapinnassa, asiakas-

projekteissa tai jatkuvissa palveluissa erilaissa työtehtävissä, ku-

ten esimerkiksi palveluiden ratkaisuvastaavina, projektipäällik-

köinä tai myynnissä asiakaspäällikköinä.  
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Haastattelukutsut esitettiin henkilökohtaisesti puhelimitse kym-

menelle kohdeorganisaatiossa sattumanvaraisesti valituille koh-

deryhmän jäsenille ja heillä lisäksi lähetettiin sähköpostitse tut-

kimuksen esittely ja suunnitelma haastattelun läpiviemisestä. 

Kun kohderyhmän jäsen ilmoitti hyväksyvänsä osallistumisensa 

tutkimukseen, lähetettiin yrityksen kalenterijärjestelmän kautta 

hänelle kokouskutsu haastattelua varten. Lähetetyssä kokous-

kutsussa oli mukana tutkimuksen kirjallinen esittely ja myös sel-

vitys siitä, että haasteltavien henkilöllisyys on suojattu ja kerät-

tyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimuksen tulok-

set esitetään ilman tutkimuksessa haastateltujen henkilöiden ni-

miä, tai sellaisia tarkentavia tietoja, joista voitaisiin päätellä vas-

taajien henkilöllisyys myöhemmin. Tutkimukseen kutsutuista 

loppujen lopuksi vain kuudella osallistujalla oli mahdollisuus osal-

listua tutkimukseen työaikataulujen vuoksi.   

 

3.8  Tutkimusaineiston keräysmenetelmä ja haastattelut  

Tutkimuksessa oli ennalta valittu aineiston keräysmenetelmäksi 

teemahaastattelu ja tutkimuksen empiirinen osa pohjautuu tee-

mahaastattelujen kautta kerättyyn aineistoon. Teemahaastatte-

luissa käytettiin haastattelijan apuna puolistrukturoitua (kts. liite 

1.) teemahaastattelulomaketta, jossa oli valmiiksi listattuna ky-

symykset, joita avulla haastateltavilta kerättiin tutkimusaineisto 

ennalta valituista teemoista.  

 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää mikä on ei-henkilöityvän or-

ganisatorisen luottamuksen merkitys yrityksen toiminnassa ja 

siksi teemahaastattelu jaettiin kahteen Vanhalan & Ahteelan 

(2011) tutkimuksessa esitettyyn tekijöihin, joista ei-henkilöityvä 
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organisatorinen luottamus rakentuu. Nämä ovat organisaation 

kyvykkyys (Capability) ja organisaation reiluus (Fairness).  Van-

halan & Ahteelan (2011) mukaan työntekijän ei-henkilöityvä 

luottamus organisaatiota kohtaan perustuu siis työntekijän ko-

kemaan organisaation kyvykkyyteen ja reiluuteen. 

 

Teemahaastattelulomake laadittiin haastattelijan tueksi ja työka-

luksi siten, että kysymykset ovat ennalta valittujen teemojen 

mukaisia ja palvelevat siten tutkimuksen tavoitteita parhaiten. 

Itse ei–henkilöityvään organisatoriseen luottamukseen pyrittiin 

pureutumaan edellä mainittujen organisaation kyvykkyys- ja rei-

luuden dimensioiden kautta. Vanhalan & Ahteela (2011) mukaan 

organisaation kyvykkyys dimension kautta vaikuttaa seuraavat 

seikat henkilöstön ei-henkilöityvään organisatoriseen luottamuk-

seen, kuten organisaation toiminnan järjestäminen, organisaati-

on jatkuvuus, organisaation ylin johto ja organisaation kilpailu-

kyky sekä organisaation tekninen luotettavuus.  

 

Vanhalan & Ahteelan (2011) mukaan henkilöstön kokemaan ei -

henkilöityvään organisatoriseen luottamukseen organisaation rei-

luus dimension kautta vaikuttavat seuraavat seikat kuten; orga-

nisaation HRM–käytännöt, reilu peli organisaatiossa, viestintä 

organisaatiossa. 

 

Tutkimuksessa haastateltaville esitettiin edellä mainittuihin di-

mensioihin, tai teemoihin, perustuen jokaiselle haastateltavalle 

41 kysymystä. Kysymysten tavoitteena oli kartoittaa ei-

henkilöityvää organisatorista luottamusta ja sen ilmenemistä or-

ganisaation ja henkilöiden toiminnassa. Asetettujen kysymysten 

avulla saatiin koottua riittävä tutkimusaineisto, jota analysoimal-



 53 (93) 

la asetettuihin tutkimuskysymyksiin kyettiin löytämään vastauk-

sia.  

 

Haastattelut suoritettiin henkilökohtaisesti tapaamalla haastatel-

tavia ja osa haastatteluista suoritettiin Internetin kautta virtuaa-

lineuvotteluina yrityksen Microsoft Office365 Lync–järjestelmän 

avulla. Haastatteluiden kesto vaihteli noin 55 minuutista noin 

80:n minuuttiin. Kaikki haastattelut tallennettiin äänitiedostoina 

joiden kokonaiskestoaika on yhteensä noin 7 tuntia.   

3.9  Tutkimusaineiston käsittely 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan tutkimusaineiston pur-

kaminen voi tapahtua joko tarkasti litteroimalla tai aineiston kä-

sittely voidaan aloittaa suoraan tallenteesta purkamalla aineisto 

valittuihin teemoihin ja näin voidaan säästää huomattavasti ai-

kaa karsimalla tutkimuksen kannalta tarpeetonta materiaalia.   

Lopuksi aineisto tulkitaan kokoamalla se uudelleen uuden koko-

naiskuvan luomiseksi.  

 

Tutkimusaineiston käsittelyä helpotti se, että haastattelija käyt-

tämä haastattelulomake muodosti selkeän haastattelurungon 

haastatteluissa. Haastattelukysymykset olivat ennalta jaettu en-

nalta valittujen teemojen alle suunnitellussa järjestyksessä ja 

näiden ennalta valittujen teemojen avulla myös lopuksi analysoin 

kerättyä aineistoa. Aineisto purettiin tallenteista ja litteroitiin Ex-

cel–taulukkoon ja tämä oli tutkimuksen kaikkein aikaa vievin ja 

raskain yksittäinen vaihe.  
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3.10 Tutkimusaineiston analyysi teemojen avulla 

Vanhala & Ahteela (2011) ovat jakaneet tutkimuksessaan ei-

henkilöityvän organisatorisen luottamuksen kahden dimensioon, 

organisaation kyvykkyyteen (Capability)  ja organisaation reiluu-

teen (Fairness). Organisaation kyvykkyys ja organisaation rei-

luus olivat tutkimuksen pääteemoja.   

 
Kuva 6.  Tutkimuksessa käytetty teemoittelu pohjautuen Vanhala 

& Ahteela (2011) tutkimukseen.  

 

Tutkimuksen pääteema 1, eli kyvykkyys-dimensio, koostuu or-

ganisaation tutkimuksen alateemoista kuten organisaation toi-

minnan järjestäminen, organisaation pysyvyys (jatkuvuus), or-

ganisaation ylimmästä johdosta ja organisaation teknologisesta 

luotettavuudesta.  

 

Tutkimuksen pääteema 2, eli reiluus-dimensio, rakentuu organi-

saation tutkimuksen alateemoista, kuten henkilöstöhallinnosta 
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(HRM), reilusta pelistä organisaatiossa ja viestinnästä organisaa-

tiossa. Edellä mainitut dimensiot olivat tutkimuksen alateemoja, 

joiden avulla ei-henkilöityvän organisatorisen luottamuksen il-

mentymiä ja niiden vaikutusta tutkittavassa case-organisaatiossa 

pyrittiin löytämään. 

 

Aineistoa analysoitiin edellä kuvatun teemoittelun avulla. Analyy-

siä ja teemoittelua edesauttoi se, että litteroinnin avuksi laadittu 

excel -taulukko oli rakennettu haastattelukysymyksistä ryhmitel-

tynä teemoihin, jolloin aineistoa litteroitaessa oli melko helppoa 

teemoitella vastaukset kysymysten alkuperäisen järjestyksen 

mukaisesti. Analyysissä aineistoa käsiteltiin Excel-

taulukkolaskentaohjelmassa ja aineistoa luettiin useaan kertaan. 

Aineistosta nousseita tutkimuksen tuloksiin vaikuttavia pääkohtia 

ja asioita nostettiin esille taulukon yhteenvetosarakkeeseen. Yh-

teenvetosarakkeesta nousi tutkimuksen kannalta oleellisemmat 

löydökset, joista merkittävimmät nostettiin lopulliseen tutkimus-

raporttiin.   
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

Organisaation kyvykkyys ja organisaation reiluus olivat tutki-

muksen pääteemoja joista ei-henkilöityvä organisatorinen luot-

tamus rakentuu. Organisaation kyvykkyys ja organisaation rei-

luus jakaantuvat useisiin eri alakohtiin eli alateemoihin. Tässä 

esitetään tutkimustulokset ryhmiteltynä alateemoittain ja niiden 

vaikutus ei-henkilöityvään organisatoriseen luottamukseen ja 

organisaation toimintaan. Alateemat ovat esitetty tutkimuksessa 

kohdassa 3.10 Tutkimusaineiston analyysi teemojen avulla.  

 

Luvut 4.1 - 4.1.5 käsittelevät tutkimustulosten analyysiä tutki-

muksen 1. pääteeman eli ”organisaation kyvykkyys” ja sen ala-

teemojen avulla.  Luvut 4.2 - 4.2.3 käsittelevät tutkimustulosten 

analyysiä tutkimuksen 2. pääteeman ”organisaation reiluus” ja 

sen alateemojen avulla. 

 

4.1 Pääteema 1. organisaation kyvykkyys  

Tutkimuksen pääteema 1., eli kyvykkyys-dimensio, koostuu or-

ganisaation tutkimuksen alateemoista kuten organisaation toi-

minnan järjestäminen, organisaation pysyvyys (jatkuvuus), or-

ganisaation ylimmästä johdosta ja organisaation teknologisesta 

luotettavuudesta. Näiden alateemojen avulla tulokset ovat analy-

soitu ja jaeoteltu. 
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4.1.1  Organisaation toiminnan järjestämisen vaikutukset 

luottamukseen 

Tutkimuksessa ”organisaation kyvykkyyttä” analysoitiin alatut-

kimusteeman ”organisaation toiminnan järjestäminen” kautta ja 

vastaajat lähes yksimielisesti olivat sitä mieltä, että yrityksen 

organisaatio on epäselvä ja sitä tulisi selkeyttää. Epäselvä orga-

nisaatio ja päätösvallan epäselvyys yrityksessä heikentää työte-

hoa ja organisaation kokonaistehokkuutta useimpien vastaajien 

mielestä.  

 

Tilannetta kuvaavat seuraavat haastateltujen vastaukset melko 

suoraan:  

”Organisaatiojaottelu on sinänsä OK. Mutta jalkautus 

ei ole onnistunut ja vastuut kuka pystyy tekemään 

päätökset on täysin hämärän peitossa” 

 

”On petrattavaa. Viimeisen organisaatiomuutoksen 

jälkeen on menty parempaan mutta vieläkin toimit-

taan vähän siiloissa. Ja se hankaloittaa ja me toimi-

taan ympäri suomea, mutta sen ei pitäisi olla este ett-

ei kone toimisi. Me projektipäälliköt lillutaan vähän 

niin kuin tyhjässä. Tämä nykyinen sovelluspalvelut- 

yksikkö on niin iso. Ratkaisuvastaaville pidetään tilan-

nekatsauksia mutta projektipäälliköille ei. Projekti-

päälliköt  ei kuulu mihinkään. Ja totta kai se vaikut-

taa. Vanhempi konkari osaa verkostossa rakentaa, 

mutta nuoremmalla se on varmaan vaikeempaa. Toi-

minta perustuu siihen, että osaa itse toimia ja selviy-

tyä.” 
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Useat vastaajat esittivät, että nykyisessä organisaatiorakentees-

sa on haasteita ja organisaation resurssien hallinnan tason ole-

van melko heikkoa. Kunnollista henkilöresurssisuunnittelua ei 

ole, eikä yrityksessä ole minkäänlaisia työkaluja resurssisuunnit-

teluun. Yrityksen organisaatiorakenne ja omat ja esimiesten vas-

tuut ja tehtäväkuvat ovat epäselviä. Tätä tilannetta kuvaavat 

seuraavat haastateltujen vastaukset: 

 

”Tehtäväkuvauksia meillä ei ole tai ainakaan mä en 

tiedä. Selkeitä vastuita ei ole minulla ja ei kait oikein 

muillakaan. Tai tää tilanne vaan on muuttunut koko 

ajan. Me sammutellaan tulipaloja koko ajan ja se 

varmaan vaikuttaa kaikkeen. Mulle on ainakin epäsel-

vää mistä minun tulee vastata ja kuka meillä vastaa 

mistäkin. Kyllä mä about suurinpiirtein tiedän, mutten 

mä tiedä mistä mä saan päättää ja mistä mun esimies 

saa päättää, kaikki melkein kierrätetään toimarin 

kautta, ja siihen palaa aikaa ja palais kait tupakkiakin 

jos polttais. Tässä menee koko kone ihan jumiin pik-

kuhiljaa.” 

 

”Organisaatiojaottelu on sinänsä OK. Mutta sen jal-

kautus ei ole onnistunut ja vastuut siitä kuka pystyy 

tekemään päätökset on täysin hämärän peitossa.” 

 

”Organisaatio ei ole järjestetty tarkoituksenmukaises-

ti. Organisaatiota on rakennettu palvelujen pohjalta.  

Olisi pitänyt rakentaa se asiakkaiden pohjalta.”  

 

Vastaajista merkittävä osa ei ole tyytyväinen rooliinsa organisaa-

tiossa. Suurin osa haastatelluista ei luota organisaatioon, jonka 
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talousjohtaminen ja organisaatiojohtaminen ovat vastaajien mie-

lestä puutteellisia. Vastaajien mielestä organisaation selkeyttä-

misellä ja tiedotusta lisäämällä voidaan luottamusta organisaa-

tiota kohtaan lisätä.  

 

Lähes kaikkien vastaajien mielestä organisaation toiminnan jär-

jestämisellä on iso vaikutus henkilöstön työtehokkuuteen. Orga-

nisaation toiminnan huono järjestäminen myös heikentää henki-

löstön työmotivaatiota. Saatujen tutkimustulosten perusteella 

yrityksen organisaation toiminnan järjestämisellä näyttäisi ole-

van myös suora vaikutus ei-henkilöityvään luottamukseen orga-

nisaatiota kohtaan.  

 

Vanhalan & Ahteelan (2011) mukaan organisaation toiminnan 

järjestämisessä korostuu organisaation kyky mukautua yllättä-

viin tilanteisiin ja kykyyn hyödyntää resurssejaan. Tutkimustu-

loksista nousi esille, että tutkittava organisaatio ei kykene täysin 

hyödyntämään resurssejaan, niin hyvin kuin se olisi mahdollista, 

jos organisaation toiminta olisi paremmin järjestetty. Tulosten 

mukaan tällä oli vaikutuksia henkilöstön kokemaan ei-

henkilöityvään luottamukseen organisaatiota kohtaan. 

 

Tutkimuksessa nousi esille, että organisaation toiminnan järjes-

täminen vaikuttaa henkilöstön sitoutumiseen, työmotivaatioon ja 

työtehokkuuteen ja ei-henkilöityvään luottamukseen organisaa-

tiota kohtaan.  

 

Tätä vaikutusta kuvaa melko selvästi seuraava haastateltavan 

kommentti: 

”Koko ajan pitää itse tarkistella ja itse selvittää kaikki. 

Kait tavallaan luottamuksen puutetta on ja sitä tosi-
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aan on ja se johtuu siitä et joutuu tiedon kalastamaan 

monesta eri paikasta. Se vaikuttaa mun työhön ja 

mun tehokkuuteen, kun joutuu tekemään ylimääräistä 

työtä.” 

 

4.1.2  Organisaation pysyvyyden vaikutukset luottamuk-

seen 

Tutkimuksen alateemaa ”organisaation pysyvyys” analysoitaessa 

vastaajat lähes yksimielisesti olivat sitä mieltä, että organisaati-

on toiminnan jatkuvuus epäilyttää, koska yrityksen taloudellinen 

tilanne on epävarma. Vastauksista voidaan todeta, että organi-

saation toiminnan pysyvyys tai jatkuvuus vaikuttaa henkilöstön 

luottamukseen organisaatiota kohtaan ja osittain myös henkilös-

tön sitoutumiseen ja työmotivaatioon.   

 

Vastaajat esittivät, että organisaatiossa avoin tiedotus ja organi-

saation onnistuneempi rakenne ja selkeä toiminta parantaisivat 

organisaation jatkuvuutta. Organisaation pysyvyydellä on vaiku-

tusta henkilöstön työmotivaatioon ja luottamukseen organisaa-

tiota kohtaan. Tätä kuvaa hyvin seuraava haastateltavan kom-

mentti: 

”Läpinäkyvyys lisäisi varmuutta. Nyt on sellainen olo, 

että kahden kuukauden päästä voi olla putiikki kiinni. 

Tai voidaan sanoa, että me ei enää tota tehdä. Tai me 

tehdäänkin ihan jotain muuta kahden kuukauden 

päästä. Jotenkin tippuu kaikki niin kuin puskasta, ei 

ole minkäänlaista luottamusta, että mikään jatkuisi 

puolen vuoden päästä. Jo määrätyt asiat olisi avoimia, 

että näillä toimenpiteillä päästäisiin tonne ja tehdään 
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ja toivotaan, että onnistutaan se antais edes jonkin-

laista pitkäjänteisyyttä tähän hommaan.” 

 

 

4.1.3  Organisaation ylimmän johdon vaikutukset luotta-

mukseen 

Analysoitaessa ”organisaation ylin johto” alateemaa nousi vasta-

uksissa esille lähes yksimielisesti ylimmän johdon johtamistaito-

jen puute, tai se ettei asioita ja henkilöstöä yrityksessä johdeta 

juuri lainkaan. Lähes kaikki organisaatiossa tehtävät päätökset 

täytyy kierrättää toimitusjohtajan kautta, mikä vastaajien mie-

lestä jäykistää ja hidastaa organisaation toimintaa ja vie siltä 

ketteryyden toimia.  

 

Puolet vastaajista ilmoitti, ettei luota yrityksen ylimpään johtoon 

ja puolet vastaajista ei vastannut kysymykseen lainkaan. Haas-

tateltaville oli ennalta kerrottu, että tutkimuksessa esitetty yri-

tyksen ylin johto käsittää toimitusjohtajan ja kaikki johtoryhmän 

jäsenet. Osa vastaajista epäili koko ylimmän johdon kyvykkyyttä 

johtaa yrityksen toimintaa. Osa vastaajista tosin antoi positiivista 

palautetta uuden toimitusjohtajan toiminnasta. Seuraava haas-

tatteluvastaus osaltaan kuvaa organisaation ylintä johtoa: 

 

”Uskon että meillä johtoryhmässä on kyvykkäitä ja 

osaavia ihmisiä. Mutta ne ei kaikki käytä niitä kyky-

jään. Kysymys kuuluu kuuluko heidän vain johtaa, vai 

tehdä myös itse asioita.  Pitäisi enemmän keskittyä 

johtamiseen, itse tekemisen sijasta. On esitetty, että 

johtoryhmäläistenkin työtä pitäisi saada laskutettua. 

Luotatko ylimpään johtoon, kyllä ja ei. Toisiin uskon 
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tosi kovasti ja toisiin en. Toisilla on ehkä osaamisva-

jettakin ja toisilla, ehkä on oma etu, joka ei ole linjas-

sa kokonaistekemisen suhteen.” 

 

Lähes kaikki vastaajat kertoivat, ettei yrityksen johdolla ole tar-

peeksi aikaa henkilöstölle.  Vastaajien mielestä yrityksen johdon 

pitäisi saada aikaan kannustava ja motivoiva malli henkilöstölle 

toimia oikein ja tehokkaammin. Osa vastaajista toivoi johdolta 

enemmän positiivista palautetta ja pieniä eleitä työntekijöiden 

hyvistä suorituksista. Muutama vastaaja epäili yrityksen ylimmän 

johdon eettisyyttä ja halua toimia oikein.  

 

Vastaajien mielestä ylimmän johdon toiminta ja käyttäytyminen 

vaikuttaa voimakkaasti henkilöstön motivaatioon, työtehokkuu-

teen ja luottamukseen organisaatiota kohtaan. Edellä esitettyjä 

tutkimustuloksia tukee myös seuraavien vastaajien kommentit: 

 

”On sillä on vaikutus ja kyllä sillä on vaikutus. Jonkun 

tyhmästi muotoillulla lauseella voi olla vaikutusta. Pi-

tää panostaa edes yks tunti henkilöstölle. Johdon pi-

tää välittää henkilöstöstä, jotta henkilöstö välittää 

johdosta ja organisaatiosta.” 

 

”Päätöksentekoprosessin heikkous vaikuttaa motivaa-

tioon. Ehkä se vähän vaikuttaa luottamukseen. Kyllä 

johdon näkemys vaikuttaa motivaatioon ja luottamuk-

seen organisaatiota kohtaan. Johdon epäeettinen toi-

minta sapettaa ja heikentää luottamusta johtoa koh-

taan.” 
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4.1.4  Organisaation kilpailukyvyn vaikutukset luottamuk-

seen 

 Organisaation kilpailukykyä analysoitaessa, vastaajien mielestä 

osa yrityksen palveluista, ovat kilpailukykyisiä markkinoilla. Yri-

tyksellä on vastaajien mielestä mahdollisuuksia pärjätä markki-

noilla jatkossa, jos yritys kykenee sitouttamaan asiakkaat yh-

teisprojekteihin. Yrityksen ERP–liiketoiminnan (ERP, Enterprise 

Resource Planning) haasteet nousivat esille ja ratkaisuksi haas-

teisiin osa vastaajista esitti yrityksen oman osaamisen kasvat-

tamista, ulkoisen osaamisen ostamisen sijaan.  

 

Lähes kaikki vastaajista esittivät, että organisaation kilpailuky-

vyllä on suoria ja välillisiä vaikutuksia motivaatioon, työtehok-

kuuteen, sitoutumiseen. Kilpailukyky vastaajien mielestä vaikut-

taa luottamuksen organisaation jatkuvuutta ja luottamukseen 

organisaatiota kohtaan.  Edellä esitettyjä tuloksia tukee erään 

haastatellun vastaus: 

 

”Ollaan oltu kolme vuotta markkinoilla ja vain muuta-

ma tuote jota pitäisi kaupata.  Jonkin verran ollaan 

epäonnistuttu markkinoilla ja sanoma on levinnyt. Me 

emme ole keskittyneet perustehtäväämme esimerkiksi 

neuvotteluvoima isoja taloja kohtaan ja emme ole 

päässeet sähköisessä asioinnissa siihen mihin pitäisi 

päästä. Pitäisi kuunnella asiakkaita enemmän. Ylim-

män johdon tulisi kuunnella enemmän myyntiä. Joh-

don pitäisi olla enemmän tietoisia asioista.  Kun ei 

kuunnella, ei jaksa enää. Ei se rakenna luottamusta.” 
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4.1.5  Organisaation teknisen luotettavuuden vaikutukset 

luottamukseen 

Vastaajien arvioidessa organisaation teknistä luotettavuutta, 

nousi esille vastauksista se tosiseikka, ettei yrityksellä itsellään 

ole omassa käytössä toiminnanohjauksen- ja asiakkuudenhallin-

nan järjestelmiä. Yrityksen tärkein operatiivinen työkalu on Ex-

cel–ohjelma, jonka avulla talouden suunnittelu, kaikki sisäinen 

raportointi ja analysointi suoritetaan yrityksessä.  

 

Lähes kaikki vastaajista kritisoivat yrityksen Intranet -

järjestelmää. Suurimmaksi ongelmaksi vastaajat nostivat omas-

sa työssä tarvittavan tiedon löytämisen organisaatiosta. Tätä on-

gelmaa korostaa dokumenttienhallinnan lähes täydellinen puut-

tuminen yrityksessä. Yrityksen käytössä oleva Intranet–

järjestelmä ei kykene täyttämään käyttäjien tämän hetkisiä tie-

donhallinnan tarpeita, sillä dokumenttien etsimiseen menee pal-

jon aikaa. Usein ilmenee, että tarvittavaa tietoa ei ole tallennettu 

Intranetiin lainkaan, tai sinne tallennettu tieto on jo vanhentu-

nutta.  

 

Suurin osa vastaajista ei saa riittävästi apua päivittäisissä tie-

donhallinnan tai tietotekniikan ongelmissa, vaan he joutuvat rat-

komaan ongelmansa vaihtelevin tavoin. Yrityksen Helpdesk-

palvelu ei kykene auttamaan tiedonhallinnan ongelmissa, vaan 

se ainoastaan tuottaa perustietotekniikkatukipalvelua käyttäjille. 

Vastaajien mielestä edellä mainitut ongelmat eivät kuitenkaan 

ainakaan suoranaisesti kovinkaan paljon vaikuta luottamukseen 

itse organisaatiota kohtaan.  
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Vastaajat nostivat esiin myös sen, ettei organisaatiossa ole sovit-

tu yhtenäisiä käytänteitä yhteisten kalentereiden käytössä, joka 

osaltaan vastaajien mielestä vaikuttaa yleiseen työtehokkuuteen 

ja yhteistyön sujuvuuteen organisaatiossa.  

 

Tilannetta organisaatiossa kuvaa hyvin seuraavat haastattelu-

kommentit:  

”Järjestelmät toimii mutta ihmiset eivät käytä niitä. 

Yammeri on alikäytetty. Mä en vaan ehdi. Se ei tuu 

niin kuin luontevasti. Meidän Sharepoint siinä on 

mahdollisuuksia mutta ihmiset eivät käytä. Tarvitaan 

ohjeistusta ja toimintakulttuurin luominen. Esimerkiksi 

kalentereiden avoimuus ja sitä että kulttuuria ei ole 

jalkautettu ja ei sitä valvota mitenkään. Viestintäjohto 

ei meillä toimi.” 

 

”Tiedon tuottamisessa kanaviin on puutteita. Tieto 

löytyy huonosti. Tiedonhallinta on haastavaa. Kukaan 

ei auta! Helpparituki auttaa jos ongelma on tekninen. 

Ongelmat ovat tiedon löytämisessä. Ylimääräistä työtä 

tulee, se kyllä varmaan heikentää työtehokkuutta ja 

vähentää tuottavaa työtä ja työaikaa. Turhauttaa. 

Lähden kiertää ongelman ja se voi heikentää oman 

työn laatua, kun tietoa ei löydy.” 
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4.2 Pääteema 2. organisaation reiluus  

Tutkimuksen pääteema 2., eli reiluus-dimensio, rakentuu organi-

saation tutkimuksen alateemoista, kuten henkilöstöhallinnosta 

(HRM), reilusta pelistä organisaatiossa ja viestinnästä organisaa-

tiossa. Edellä mainitut ovat tutkimuksen alateemoja, joiden avul-

la vastaukset analysoitiin. 

 

4.2.1  Organisaation henkilöstöhallinnon (HRM) vaikutuk-

set luottamukseen  

Vastaajien arvioidessa organisaation HRM -käytäntöjä nousi esil-

le osalta vastaajista se, ettei palkkaus organisaatiossa ole tasa-

puolista.  Samasta työtehtävästä maksetaan erilaisia palkkoja eri 

työntekijöille ja osa vastaajista toteaa, että sukupuolella on 

myös hyvin todennäköisesti merkitystä palkkauksen suuruuteen.   

Tätä kuvaa erään vastaajan kommentti:  

 

”Palkkaus ei ole täällä reilua. Tasapuolisuus naisten ja 

miesten välillä ei vaan toteudu.  On se vaikuttanut 

luottamukseen, ja jos työnantaja ei ole reilu, niin ei 

voi luottaa työnantajaan. Vaikuttaa myös mun sitou-

tumiseen.” 

 

”Tiedän että meillä on hyvin eritasoisia palkkoja. Joh-

tuu varmasti siitä, että osa on tullut yksityiseltä sekto-

rilla ja ovat itse neuvotelleet palkkansa ja osa on tul-

lut ulkoistusten kautta kunnilta. Toisilla on autopaik-

kaa ja toisilla on erilaisia etuja. Kolme erilaista työ-

aikaa on joissain työsopimuksissa. Työsopimuksissa 

on erilaiset ehdot.” 
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Organisaation palkitsemisprosesseja pidettiin myös epäreiluina ja 

niistä ei kerrota avoimesti vastaajien mielestä. Myös johdon 

saamia palkkiota salaillaan, tätä mieltä oli osa vastaajista. Tilan-

netta kuvaa erä vastauskommentti:  

 

”Ei todellakaan ole reilua. Samasta tehtävästä voi toi-

nen saada enemmän palkkaa ja johto saa palkkioita 

joita muut eivät saa ja sitten niitä palkkioitakin salail-

laan ja väitetään ihan muuta.” 

 

Osa vastaajista esitti, että yritys ei ole pitänyt annettuja lupauk-

sia esimerkiksi koulutusten suhteen. Lähes kaikki vastaajat tote-

sivat, että HR -prosesseista parhaiten on toiminut ulkoistettu 

palkanlaskenta ja muita HR -prosesseja vastaajien pääosan mie-

lestä ei organisaatiossa olekaan. Tätä kuvaa erään vastaajan 

kommentti: 

 

”Ehkei kaikkea ole pidetty mitä alun perin on luvattu. 

Eikä nykyään edes koulutuksia ole mahdollista saada. 

Huomattavasti olisi parannettavaa. HR -prosesseja ei 

ole. Ne on tärkeitä. Jos ongelma tulee se aiheuttaa 

tyytymättömyyttä.” 

 

Osa vastaajista toteaa, että esimies- ja alaisasiat eivät toimi luo-

tettavasti, esimerkkinä kehityskeskustelut, joita ei ole pidetty tai 

on pidetty vain osalle henkilöstöä. Organisaation HRM–

käytännöillä ei todettu olevan juurikaan vaikutusta luottamuk-

seen organisaatiota kohtaan. Tosin, jos palkat jäisivät jostain 

syystä maksamatta, olisi sillä vastaajien mielestä välitön merki-

tys luottamukseen organisaatiota kohtaan.  
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4.2.2  ”Reilu peli organisaatiossa” vaikutukset luottamuk-

seen 

Kun vastaajat arvioivat onko organisaatiossa ns. ”reilu peli”, suu-

rin osa vastaajista totesi, että henkilöstön huolenpitoon tulisi 

johdon kiinnittää enemmän huomiota. Eräs vastaajista totesi 

henkilöstön olevan ”heitteillä” ja eräs vastaaja kertoi, ettei orga-

nisaatio ei osoita ainuttakaan merkkiä siitä, että henkilöstöstä 

huolehdittaisiin. Annettuja lupauksia koulutuksista ei pidetä, to-

teaa eräs vastaaja.  

 

Työtehtävät eivät organisaatiossa mene pätevyyden mukaan, 

vaan henkilökohtaisen suosikkiaseman mukaan, totesi eräs vas-

taaja. Suurin osa vastaajista kokee, ettei organisaatiossa ole 

”reilun pelin” henki.  

 

Osaltaan tilannetta organisaatiossa kuvaa erään vastaajan kom-

mentti: 

”Kaikki on yhtä heitteillä. Tietyt ihmiset joilla on nyt 

paikka kriittisessä duunissa, ne pääsee sitten valitse-

maan päältä parhaat uudet hommat. Ne jotka ovat 

saaneet tärkeitä projekteja, niin niille annetaan jat-

kossakin tärkeitä projekteja ja osoitetaan luottamus-

ta. Kohtelu ei ole aivan tasavertaista. Ne pääsee 

eteenpäin jotka sattumalta ovat päässeet tärkeään 

rooliin ja toiset sitten ei.” 
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Kuvaava on toisen vastaajan kommentti koskien ”reilua peliä” 

organisaatiossa:  

 

”Ei se oikein ei tunnu siltä. Edellisen YT:n aikana on 

esimiestaho alkoi osallistumaan projekteihin. Ja pelas-

tettiin oma nahka. Se vaikuttaa luottamukseen. Mä 

olen nyt varovaisempi ja harkitsevampi, kuin ennen. 

Mä joudun nykyään kiinnittämään huomiota enemmän 

sisäiseen viestintään, eli miten mä viestin asioista,  

ja se vaikuttaa ainakin välillisesti mun työtehokkuu-

teen.” 

  

Osa vastaajista kokee, ettei organisaation johto luota heihin riit-

tävästi ja se vaikuttaa heidän luottamukseen organisaatiota koh-

taan.  Osa vastaajista kertoi, ettei heitä kohdella organisaatiossa 

tasapuolisesti ja se heikentää luottamusta organisaatiota koh-

taan.  

 

Yleensä ottaen vastaajat toteavat ”reilulla pelillä” organisaatiossa 

olevan voimakas vaikutus luottamukseen organisaatiota koh-

taan. Tätä kuvaa osaltaan erään vastaajan kommentti: 

 

”Luottamus sinuun vaikuttaa motivaatioon ja luotta-

mukseen organisaatiota kohtaan. Roolituskin vaikut-

taa motivaatioon. Jos peli ei olisi reilua, olisi sillä voi-

makas vaikutus motivaatioon ja luottamukseen orga-

nisaatiota kohtaan.” 
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4.2.3  Organisaation viestinnän vaikutukset luottamuk-

seen 

Organisaation viestintää analysoitaessa, nousi esiin eräänä mer-

kittävänä tekijänä se, ettei yksikkötasoinen tiedotus ja yksiköi-

den välinen tiedotus toimi riittävän tehokkaasti, tosin yritystason 

tiedotus todettiin olevan riittävällä tasolla vastaajien mielestä. 

Yksiköiden välinen yhteistyö kärsii vastaajien mielestä keskinäi-

sen tiedonkulun puutteista johtuen. Vastaajat olivat sitä mieltä, 

että yrityksessä pyritään pääosin viestimään avoimesti, mutta 

yksiköiden väliseen tiedottamiseen tulisi keskittyä enemmän. Yk-

siköiden välinen tiedottamista ja viestintää haittaa se, että eri 

yksiköissä ei ole yksikkökohtaisia nimettyjä tiedotusvastuullisia. 

 

Organisaatiotason viestintään kaivataan lisää läpinäkyvyyttä yri-

tyksen johdon käsittelemistä asioista. Osa vastaajista kaipasi 

uudelleen aiemmin käytössä ollutta käytäntöä, jossa yrityksen 

Intranetiin julkaistaan johtoryhmän pöytäkirjat. Vastaajien mie-

lestä tämä lisäisi yrityksen johdon toiminnan läpinäkyvyyttä. 

Yleisesti ottaen vastaajat totesivat yrityksessä jaetun tiedon ole-

van ajan tasalla, oikeaa ja luotettavaa, ainoastaan yrityksen In-

tranet-järjestelmässä on paljon vanhaa päivittämätöntä tietoa.  

 

Viestinnän tilaa ja sen vaikutuksia heijastelevat vastaajien kom-

mentit: 

”Tieto tulee jotain muuta kautta, ei oikean kanavan 

kautta. Puskaradion kautta. Organisoitumiseen ja joh-

tamiseen liittyviä asioita, esimerkiksi miten yksikössä 

tiedoista kerrotaan tai tiedotetaan. Kyllä koko yritys-

taso toimii, mutta yksikkötason tiedotus ei toimi. Yri-

tystason tulee kuukausi-infossa, yksikkötasolla ei ole 
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mitään ja tiimejä ei ole. Yksikkötason tiedotus pitäisi 

laittaa kuntoon ja yksiköiden väliset tiedotukset kun-

toon. On monta asiaa jota voitaisiin tehdä paremmin 

jos tiedettäisiin.” 

 

”Ylimääräistä työtä. Turhauttaa. Työtehoon se vaikut-

taa. Kyllä se vaikuttaa luottamukseen organisaatiota 

kohtaan. Onko yritys kaikenkaikkiaan kyvytön jos 

emme saa edes viestintää toimimaan.” 

 

Tarpeellisen tiedon ja dokumenttien etsiminen vähentää työte-

hokkuutta ja sitä kautta motivaatiota ja tämä osaltaan myös vä-

lillisesti heikentää luottamusta organisaatiota kohtaan.  

  



 72 (93) 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tässä esitetään tutkielman johtopäätökset ja yhteenvetoluvussa 

vertailen tutkimuksessa viitekehyksenä käytettyä teoriaa ja tut-

kimuksessa saavutettuja empiirisiä tutkimustuloksia keskenään.  

Tutkimukselle asetettua päätutkimuskysymystä lähestytään ala-

tutkimuskysymysten kautta ja lopuksi esitetään antoiko tutki-

muksen tulokset vastauksen asetettuun päätutkimuskysymyk-

seen: Mikä on ei-henkilöityvän organisatorisen luottamuksen 

rooli yrityksen toiminnassa? Alatutkimuskysymyksiin vastataan 

luvuissa 5.1 - 5.3 ja päätutkimuskysymykseen vastataan luvussa 

5.4.  Luvussa 5.5 käsitellään tutkimuksen luotettavuutta ja suo-

ritetun tutkimuksen rajoitteita. Luvussa 5.6 ja sen aliluvuissa 

5.6.1, 5.6.2 ja 5.6.3 esitetään toimenpidesuosituksia kohdeyri-

tykselle. 

 

5.1  Miten työntekijät kokevat organisatorisen luottamuk-

sen ei-henkilöityvän ulottuvuuden? 

Tutkimuksessa oli asetettu erääksi alatutkimuskysymykseksi: 

Miten työntekijät kokevat organisatorisen luottamuksen ei-

henkilöityvän ulottuvuuden? Vastaajat eivät suoraan pyrkineet 

vastaamaan tai osanneet vastata kysymykseen, miten he koke-

vat ei-henkilöityvän organisatorisen luottamuksen? Selkeimmin 

nousi tutkimuksessa esille henkilöstön kokeman ei-henkilöityvän 

organisatorisen luottamuksen puute. Tämä henkilöstön kokeman 

ei-henkilöityvän organisatorisen luottamuksen matala taso ilmeni 

usein haastateltavien lausahduksissa esimerkiksi:  

 

”Ei meillä kukaan henkilöstöstä oikeasti välitä.”  
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”Luotan siihen, että he yrittävät parhaansa. He ovat tottuneet 

olemaan hyviä ja nyt he eivät olekaan hyviä ja ne eivät tajua 

etteivät olekkaan nyt hyviä. Hyvää sanomista siitä, että ne yrit-

tää olla henkilöstöorientoiutuneita, mutta ne epäonnistuu aika 

surkeasti”  

 

Edelliset kommentit koskivat organisaation ylintä johtoa, joka 

tässä tutkimuksessa käsittää yrityksen johtoryhmän. Vastauksis-

ta voi tulkita myös sen, että ne sisältävät vastaajien vahvan ne-

gatiivisen tunnelatauksen yrityksen johdon kyvykkyyttä kohtaan 

toimia henkilöstön hyväksi. Tutkimuksessa tämän negaation tul-

kittiin tarkoittavan sitä, että kun ei-henkilöityvän organisatorisen 

luottamuksen taso on riittävä, se ei juuri vaikuta henkilöstön 

tunteisiin ja vaikuta vastauksiin, mutta jos luottamusvajetta on, 

se ilmenee haastatteluvastauksissa melko jyrkkinä negatiivissä-

vytteisinä kannanottoina organisaatiota ja sen johtoa kohtaan.  

 

Organisatorinen luottamus tulee esille esimies- ja alaissuhteissa 

ja organisatorinen luottamus kasvattaa henkilöstön tyytyväisyyt-

tä ja edesauttaa yhteistoimintaa organisaatiossa ja positiivisiin 

vaikutuksiin organisaation jäsenenä olemisessa ja yksilön henki-

lökohtaisessa suorituskyvyn parantumisessa. (Dirks & Ferrin, 

2001).  Tässä tehdyssä tutkimuksessa vastaajat esittivät kritiik-

kiä koskien esimies- ja alaissuhteissa ja useasti ilmaisivat tyyty-

mättömyyttään eli kokivat luottamuksen puuttumisen negatiivi-

sena asiana. Tässä tutkimuksessa saatu tutkimustulos siis korre-

loi osaltaan Dirks & Ferrin (2001) tutkimuksen tuloksia. 

 

Blomqvist (2006) esittää institutionaalisen luottamuksen raken-

tuvan sellaisista organisaation mekanismeista, prosesseista ja 

rakenteista, jotka eivät henkilöidy organisaatiossa kehenkään. 
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Tehty tutkimus tukee edellä mainittua, eli vastaajien kokemaan 

ei-henkilöityvään organisatoriseen luottamukseen vaikuttaa 

myös sellaiset asiat, jotka vastaajien mielestä olivat vain per-

soonattomasti olemassa, esimerkiksi organisaatiokulttuuri, orga-

nisaation viestintäkulttuuri, organisaation rakenteet ja toimivuus. 

  

Vanhalan ja Ahteelan (2011) tutkimuksen mukaan ei-

henkilöityvä luottamus organisaatiota kohtaan on työntekijän 

oma asenne, joka pohjautuu hänen kokemuksiinsa ja kehittymi-

seen työnantajaorganisaatiossa henkilökohtaisella tasolla. Tässä 

tutkimuksessa saadut tutkimustulokset ovat samansuuntaisia, eli 

työntekijän saamat kokemukset organisaatiossa muokkaavat 

osaltaan työntekijän asennetta, jonka mukaan hän asennoituu 

organisaatiota kohtaan ja se osaltaan vaikuttaa luottamuksen 

kokemiseen organisaatiota kohtaan.     

 

5.2 Mihin ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus vai-

kuttaa organisaatiossa? 

Tutkimuksessa oli asetettu erääksi alatutkimuskysymykseksi: 

Mihin ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus vaikuttaa? 

 

Tehty tutkimus tukee Dirks & Ferrin (2001) tutkimusta, eli or-

ganisatorinen luottamus vaikuttaa organisaatiossa henkilöstön 

keskinäiseen kommunikaatioon, tiedon jakamiseen, henkilöstön 

sitoutumiseen organisaatioon ja henkilöstön mukautuminen or-

ganisaatiokulttuuriin. Tosin tutkitussa organisaatiossa havaittiin 

luottamusvajetta, joka siis näin ollen vaikutti edellä mainittuihin 

asioihin negatiivisesti. Myös Ellonen et al. (2008) tutkimuksen 

tulokset tukevat Dirks & Ferrinin (2001) esittämää väitettä, että 
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organisatorinen luottamus kasvattaa henkilöstön suorituskykyä, 

keskinäisen viestinnän tehokkuutta ja kykyä toimia yhteistyössä.  

Ellonen et al. (2008) mukaan organisatorisella luottamuksella on 

osoitettu olevan myös suoria vaikutuksia johtamistoiminnan te-

hokkuuteen ja henkilöstön työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen.  

Tässä tehdyssä tutkimuksessa tehdyt löydökset tukevat Dirks & 

Ferrin (2001) ja Ellonen et al. (2008) tutkimusten tuloksia. Eri-

tyisesti johdon käyttäytyminen ja asenne sekä ammattitaito nou-

sivat merkittävästi esille ja niillä on suora vaikutus henkilöstön 

kokemaan ei-henkilöityvään organisatoriseen luottamukseen or-

ganisaatiota kohtaan.   

 

Dirks & Ferrin (2001) esittää, että yli 90 % luottamuksesta teh-

dyistä tutkimuksista perustuu näkemykseen, jonka mukaan luot-

tamuksella on varsin suoraviivainen positiivinen vaikutus organi-

saatiossa vallitseviin asenteisiin, käyttäytymiseen, havaintoky-

kyyn ja tuloksellisuuteen, mutta toisaalta toisen tutkimussuunta-

uksen mukaan luottamus toimii välittäjänä ja luottamus edistää 

tai haittaa asenteisiin tai tuloksellisuuteen vaikuttavia varsinaisia 

tekijöitä, kuten yhteistyöhalukkuutta. Tehty tutkimus antoi vas-

taavan tyyppisiä tuloksia, luottamus suoraan tai välillisesti vai-

kutti varsin suoraviivaisesti organisaatiossa vallitseviin asentei-

siin, käyttäytymiseen ja työn tuloksellisuuteen. 

 

5.3  Miten ei-henkilöityvää organisatorista luottamusta 

voidaan organisaatiossa jälleenrakentaa ja kehittää? 

Vanhala & Ahteela (2011) ovat jakaneet tutkimuksessaan ei-

henkilöityvän organisatorisen luottamuksen kahden vaikuttavaan 

päätekijään, organisaation kyvykkyyteen (Capability) ja organi-
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saation reiluuteen (Fairness). Kyvykkyys, koostuu organisaation 

toiminnan järjestämisestä, organisaation pysyvyydestä (jatku-

vuus), organisaation ylimmästä johdosta ja organisaation teknis-

tä luotettavuudesta. Organisaation reiluus dimensio rakentuu or-

ganisaation henkilöstöhallinnosta, reilusta pelistä (tasapuolisuu-

desta) organisaatiossa ja viestinnästä organisaatiossa. Suorite-

tussa tutkimuksessa tulokset saadut tukevat Vanhala & Ahteela 

(2011) tutkimuksen tuloksia. Kiinnittämällä huomiota yrityksessä 

organisaation kyvykkyyteen ja organisaation reiluuteen ja niihin 

vaikuttaviin tekijöihin voidaan organisaatiossa ei-henkilöityvää 

organisatorista luottamusta kehittää ja tarvittaessa jälleenraken-

taa. Kun kyseessä rikkoontuneen luottamuksen korjaaminen tu-

lee ennen kaikkea löytää ne syyt joiden johdosta luottamus on 

rikkoontunut ja keskittyä ensin niiden asioiden kuntoon saatta-

miseen.  

 

 
Kuva 7. Ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus. Mukaellen 

Vanhala & Ahteela (2011). 
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5.4  Mikä on ei-henkilöityvän organisatorisen luottamuk-

sen rooli yrityksen toiminnassa? 

Organisatorinen luottamus on noussut tärkeään rooliin monissa 

yrityksissä, joissa tehdään saneerauksia ja henkilöstön määrän 

leikkauksia. Suoritetuilla saneeraustoimilla on vaikutus luotta-

muksen määrän vähenemiseen työntekijöiden ja työnantajien tai 

yrityksen johdon välillä. Ellonen et al. (2008). Tämän tutkimuk-

sen kohteena olleessa yrityksessä on ollut kahdet YT-neuvottelut  

12 kuukauden aikana ja tehdyt tutkimushaastattelut ajoittuivat 

hetkeen, jossa työntekijöille oli kerrottu juuri toisista YT-

neuvotteluista ja tulevista henkilöstön määrän leikkauksista. 

Tämä seikka osaltaan heijastui osassa tutkimushaastatteluissa 

negatiivisina asenteena yrityksen toimintaa ja sen ylintä johtoa 

kohtaan.  

 

Suoritettu tutkimus tukee suoraan Ellonen et al. (2008) tutki-

musta, jossa todetaan, että yrityksessä suoritetuilla saneeraus-

toimilla on vaikutus luottamuksen määrän vähenemiseen työnte-

kijöiden ja työnantajien tai yrityksen johdon välillä. Tehdyssä 

tutkimuksessa ei pyritty suoraan luottamustason mittaukseen, 

vaan tutkimuksen päätutkimuskysymys oli: Mikä on ei-

henkilöityvän organisatorisen luottamuksen rooli yrityksen toi-

minnassa?  

 

Tutkimuksen aikana ilmeni haastateltavien lausunnoista, että ei-

henkilöityvän organisatorisen luottamuksen ja luottamuksen 

määrä yleisesti tutkitun yrityksen organisaatiota kohtaan oli vä-

hentynyt toistuvien YT-neuvotteluiden ja henkilöstön määrän 

leikkausten johdosta. 
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Henkilöstön luottamus organisaatiota kohtaan kuvastaa organi-

saation oikeudenmukaisuuden ja henkilöstön organisaatiotyyty-

väisyyden ja organisaatioon sitoutumisen keskinäistä suhdetta 

(Hopkins et al., 2006). Tehdyssä tutkimuksessa havaittiin kaikki-

en haastateltujen vastauksissa tyytymättömyyttä organisaation 

toimintaa kohtaan ja organisaation tasapuolisuuteen, esimerkiksi 

työntekijöiden edut tai urakehitys eivät vastanneet henkilöiden 

käsityksiä oikeudenmukaisuudesta ja nämä seikat osaltaan hei-

kensivät vastaajien organisaatiotyytyväisyyttä ja ei-henkilöityvää 

organisatorista luottamusta yritystä kohtaan.  

 

Tzafrir et al. (2004) mukaan yrityksen kuunnellassa henkilöstöä 

ja antaessaan henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia, voidaan 

olettaa työntekijöiden luottamuksen kasvavan organisaatiossa. 

Luottamuksen avulla voidaan lisätä henkilöstön sitoutumista or-

ganisaatioon, joka osaltaan vaikuttaa myös työtehokkuuteen.  

 

Suoritettu tutkimus tukee Tzafrir et al. (2004) tutkimuksen tu-

loksia edellä mainituin osin ja erityisesti henkilöstön kuuntelemi-

sen merkityksen osalta. Tutkimuksessa nousi esille voimakas 

kytkös henkilöstön kuuntelemisen ja ei-henkilöityvän organisato-

risen luottamuksen välillä. Tehdyssä tutkimuksessa nousi esille 

erityisesti henkilöstön kuuntelun tärkeys ja henkilöstön huomi-

oiminen. Tutkimuksessa havaittiin yhteys myös huonon henkilös-

töjohtamisen ja henkilöstön huomiotta jättämisen ja ei-

henkilöityvän organisatoriseen luottamuksen välillä. 
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5.5  Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Tapaustutkimuksen heikkouksia etsittäessä voidaan esittää mah-

dollisuus, että tapaustutkimus voi olla kapea-alaista tutkimusta, 

tosin se voi olla myös tutkimusmetodin vahvuus. Tapaustutki-

muksessa on mahdollisuus keskittyä perusteellisesti yhteen ilmi-

öön tai tutkittavaan kohteeseen. Mahdollinen tutkimuksen ka-

pea-alaisuus voi vaikuttaa siihen, että tutkimukset tuloksia ei voi 

siirtää yleisemmälle tasolle. Tutkimuksen yleistettävyysongel-

maksi voidaan katsoa myös tapaustutkimuksen vajavaisuus tes-

tata tuotettuja hypoteeseja. (Tanskanen, 2003). Suoritetussa 

tutkimuksessa tämä ongelma tunnistettiin ja tämän huomattiin 

olevan rajoittava tekijä laajemman tieteellisen yleistettävyyden 

saavuttamisessa.  

 

Tutkittujen tapahtumien toistettavuus on hyvän tapaustutkimuk-

sen ominaisuus, jolloin voidaan saada vertailtavuutta eri tapaus-

ten kesken, toisaalta kahta täysin samanlaista tutkimustilannetta 

ei koskaan voida saada aikaiseksi. (Tanskanen, 2003). Suoritettu 

tutkimus on sidottu tutkimushetken toiminnalliseen ja ajalliseen 

kontekstiin ja ajalle ominainen jatkuva muutos vaikuttaa siihen, 

että vastaavaa tutkimustilannetta ei tule enää uudelleen ja lisäk-

si laadulliselle tutkimukselle ominainen tutkimusaineiston käsit-

tely ja analyysi on aina jonkin verran subjektiivinen.   

 

Case -tutkimuksissa tyypillistä on, että aineiston analysointi ja 

aineiston näyttö on epäselvää ja yhteys aineiston ja tulosten vä-

lillä häviää. Tutkimuksen lukijalle voi olla epäselvää minkälaiseen 

analyysiin tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset perustuvat. 

(Eriksson & Koistinen, 2005). Tähän haasteeseen tutkimuksessa 

pyrittiin vastaamaan sillä, että tutkimustulosten analysointia ku-
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vattiin melko tarkalla tasolla ja samoin käytettiin tutkimustulos-

ten yhteydessä suoria lainauksia saadusta tutkimusaineistosta 

tukemaan analyysin kautta saavutettuja tutkimustuloksia.  

 

5.6  Toimenpidesuosituksia tutkimuksen kohdeyritykselle 

Tässä esitetään tehdyn tutkimuksen perusteella nousseita kehi-

tysehdotuksia ja toimenpidesuosituksia tutkimuksen kohteena 

olleelle case-organisaatiolle. 

 

5.6.1  Organisaation sisäinen viestinnän kehitystarpeet 

Tutkimuksessa nousi voimakkaasti esiin, että asiantuntijaorgani-

saatioissa on tärkeää organisaation sisäinen viestintä. Onnistu-

nut sisäinen viestintä kasvattaa henkilöiden luottamusta organi-

saatiota kohtaa ja tämä luottamus voidaan luokitella olevan ei-

henkilöityvää organisatorista luottamusta heidät työllistävää yri-

tystä kohtaan. Case–organisaatiossa tutkimustulosten perusteel-

la tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota yksikkötason ja 

eri yksiköiden väliseen keskinäiseen viestintään. Tiedon lä-

pinäkyvyyteen tulisi jatkossa kiinnittää myös huomiota organi-

saation johdon osalta. Yrityksen johtoa kohtaan kokema henki-

löstön luottamus mahdollisesti kasvaisi jos johdon päätösasiakir-

jat olisivat henkilöstön saatavilla ja tieto kulkisi johdolta henki-

löstölle avoimesti ja viiveettä johdolta henkilöstölle. 
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5.6.2  Organisaatiorakenteen kehitystarpeet 

Yrityksen tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että organi-

saatiorakenne on hyvin ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty. 

Organisaation toiminnan järjestäminen vaikuttaa osaltaan henki-

löstön kokemaan ei-henkilöityvään luottamukseen organisaatiota 

kohtaan. Tutkimuksessa nousi esiin, että case–organisaatiossa 

olisi hyvä kiinnittää huomiota jatkossa henkilöiden työnkuvauk-

siin ja vastuualueiden määrittämiseen. Lisäksi organisaation pää-

töksentekoprosesseja ja johtamisprosesseja tulisi tarkastella 

avoimesti, ovatko ne tehokkaat ja dynaamiset. 

  

5.6.3  Yrityksen sisäisen tiedonhallinnan kehitystarpeet 

Eräs henkilöstön ei-henkilöityvään luottamukseen vaikuttava te-

kijä on tehokas organisaation toiminta ja organisaation toimin-

taan vaikuttaa hyvin paljon organisaation tiedonhallinnan kyvyk-

kyys ja käytössä olevat tiedonhallintajärjestelmät sekä yrityksen 

tietojärjestelmät. 

 

Tutkimuksessa esiin nousseiden tutkimustulosten pohjalta esite-

tään, että case–yrityksessä tulisi kiinnittää huomiota jatkossa 

henkilöstön työtehtävissä tarvittavan tiedon hallintaan. Tämän 

hetkinen yrityksen Intranet ei palvele täysin riittävällä tavalla 

henkilöiden tiedonhallinnan kasvavia tarpeita. Yleisesti dokumen-

tinhallintaan, asiakastiedonhallinnan, resurssienhallinnan ja ope-

ratiivisen laskennan tietojen hallintaan ja niitä tukevien tietojär-

jestelmien kehittämiseen tulisi jatkossa kiinnittää paljon huomio-

ta.        
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5.7  Yhteenveto  

Taloudellisesti vaikeat ajat ajavat monet yritykset ja julkisen 

sektorin toimijat YT-neuvotteluprosessien kautta tapahtuviin 

henkilöstön määrän sopeuttamistoimiin. On iso riski tällöin ole-

massa, että henkilöstön luottamus organisaatiota kohtaa horjuu, 

ja jopa rikkoontuu. Henkilöstön luottamus on kuitenkin se tekijä 

joka mahdollistaa menestymisen, uuden tiedon luomisen, oppi-

misen ja uusien ratkaisujen ja palveluiden kehittämisen ja se on 

ehdoton edellytys innovaatiotoiminnalle. Voidaan todeta, että 

kaikki sosiaalinen toiminta ja organisaatiotoiminta edellyttävät 

luottamusta (Blomqvist, 2006). Jos henkilöstö kykenee luotta-

maan organisaation ei-henkilöityviin elementteihin, henkilöiden 

luottamus itse organisaatioon säilyy vaikka henkilösuhteet hä-

viäisivätkin työtovereiden tai esimiesten vaihtuessa tai poistues-

sa organisaatiosta (Vanhala & Ahteela, 2011). Luottamuksen rik-

koontumiseen johtaviin syihin tulee organisaation ylimmän joh-

don tarttua viivyttelemättä ja aloittaa korjaavat toimenpiteet 

menetetyn luottamuksen palauttamiseksi (Gillespie & Dietz, 

2009). 

 

Tutkimuksessa saatujen tulosten valossa voidaan todeta, että ei-

henkilöityvän organisatorisen luottamuksen rooli yrityksen toi-

minnassa on merkittävä. Siksi luottamuksen kehittämiseen ja 

ylläpitämiseen organisaatiossa tulisi yrityksen johdon keskittyä, 

muun kehitys- ja johtamistoiminnan ohessa.  

 

Valitettavasti ei-henkilöityvän organisatorisen luottamuksen ja 

luottamuksen organisaatiossa yleisesti huomaa parhaiten vasta 

sitten, kun sen määrä organisaatiossa on jo merkittävästi vähen-

tynyt. Siksi on tärkeää toimia ajoissa ja tarttua mahdollisiin on-
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gelmiin luottamuksessa välittömästi. Luottamuksen merkitys yri-

tyksissä tulee ottaa huomioon strategisella tasolla ja luottamuk-

sen rakentaminen ja ylläpitäminen tulee ottaa osaksi yritysten 

jatkuvaa toiminnan kehittämistä. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Teemahaastattelulomake 

 

Organisaation kyvykkyys dimensio 

 

1. Organisaation toiminnan järjestäminen: 

a) Onko yrityksen toiminta järjestetty tarkoituksenmukaisesti ja 

onnistuneesti?  

b) Oletko tyytyväinen rooliisi yrityksen organisaatiossa tai toi-

votko siihen mahdollisesti muutosta? 

c) Missä asioissa luotat yrityksen organisaation toimintakykyyn 

ja missä asioissa et? 

d) Miten luottamustasi yrityksen toimintaa kohtaan voisi paran-

taa? 

e) Millainen vaikutus yrityksen toiminnan järjestämisellä on mo-

tivaatioosi, työtehokkuuteen tai luottamukseen yritystä kohtaan 

tai mihin se vaikuttaa? 

 

 

2. Organisaation jatkuvuus: 

a) Onko mielestäsi yrityksen olemassaolo ja jatkuvuus turvattu?  

b) Vaikuttaako luottamus tai epävarmuus yrityksen tulevaisuu-

desta sinuun ja miten se ilmenee toiminnassasi? 

c) Luotatko oman työpanoksesi tarpeellisuuteen yrityksessä tule-

vaisuudessa ja miten luottamus tai epäluottamus siihen vaikut-

taa sinuun? 

d) Miten voidaan kehittää henkilöstön luottamusta yrityksen jat-

kuvuuteen? 



  

e) Millainen vaikutus yrityksen toiminnan jatkuvuudella on moti-

vaatioon, työtehokkuuteen tai luottamukseen organisaatiota 

kohtaan tai mihin se vaikuttaa? 

 

3. Organisaation ylin johto: 

a) Onko mielestäsi yrityksen ylin johto kyvykäs ja osaava ja mitä 

tulisi kehittää? 

b) Onko ylimmällä johdolla on näkemys siitä mihin suuntaan yri-

tystä on johdettava tulevaisuudessa? 

c) Luotatko yrityksen ylimpään johtoon?  

d) Miten mielestäsi yrityksen johto toimii henkilöstöä kohtaan ja 

mihin asioihin yrityksen johdon tulisi kiinnittää jatkossa huomio-

ta enemmän koskien henkilöstöä? 

e) Toimiiko yrityksen johto eettisesti oikein ja ajaako johto mie-

lestäsi johdon etua vai henkilöstön etua? 

f) Miten luottamusta yrityksen johtoon voidaan kehittää? 

g) Millainen vaikutus ylimmän johdon toiminnalla on sinun moti-

vaatioosi, työtehokkuuteen, luottamukseen organisaatiota koh-

taan tai mihin se vaikuttaa? 

  

4. Organisaation kilpailukyky: 

a) Ovatko mielestäsi yritys ja sen tuotteet ja palvelut kilpailuky-

kyisiä markkinoilla? 

b) Missä asioissa luotat yrityksen kilpailukykyyn markkinoilla ja 

missä asioissa et luota yrityksen kilpailukykyyn markkinoilla? 

c) Pidetäänkö yritystä mielestäsi menestyvänä toimijana markki-

noilla? 

d) Onko henkilöstön luottamuksella organisaation kilpailukykyyn 

mielestäsi merkitystä? 

e) Miten yrityksen kilpailukykyä voidaan kehittää? 



  

f) Millainen vaikutus luottamuksella yrityksen kilpailukykyä koh-

taan on esimerkiksi omaan motivaatioosi, työtehokkuuteen, luot-

tamukseen organisaatiota kohtaan tai mihin seikkaan se vaikut-

taa? 

 

5. Organisaation tekninen luotettavuus: 

a) Toimivatko yrityksen toiminnan kannalta tärkeät tieto- ja do-

kumenttienhallinnan järjestelmät ja viestintäratkaisut luotetta-

vasti? 

b) Saatko apua teknisissä ongelmissa? 

c) Millainen vaikutus yrityksen tekniikan ja järjestelmien luotet-

tavuudella on motivaatioon, työtehokkuuteen, luottamukseen 

organisaatiota kohtaan tai mihin se vaikuttaa? 

 

  

Organisaation reiluus dimensio 

  

6. Organisaation HRM –käytännöt: 

a) Onko palkkaus ja muut edut ja palkkiot tasapuolisia yritykses-

sä? 

b) Onko työnantaja on pitänyt työtäsi ja henkilökohtaista kehit-

tymistä koskevat lupaukset? 

c) Toimiiko yrityksen henkilöstöhallinto ja sen prosessit luotetta-

vasti ja onko niissä parannettavaa? 

d) Millainen vaikutus yrityksen HRM -käytännöillä on motivaati-

oon, työtehokkuuteen, luottamukseen yritystä kohtaan tai mihin 

ne vaikuttavat? 

 

 

 

 



  

7. Reilu peli organisaatiossa: 

a) Kohdellaanko yrityksessä työntekijöitä tasavertaisesti?  

b) Oletko havainnut yrityksessä syrjintää tai kiusaamista tai 

huonoa henkilöstön kohtelua? 

c) Palkitaanko yrityksen työntekijöitä menestyksestä?  

d) Pidetäänkö yrityksessä annetut lupaukset? 

e) Luotetaanko yrityksessä työntekijöihin?  

f) Onko yrityksessä reilun pelin henki?  

g) Millainen vaikutus reilulla pelillä yrityksessä on motivaatioosi, 

työtehokkuuteen tai luottamukseesi organisaatiota kohtaan tai 

miten se vaikuttaa? 

 

8. Viestintä organisaatiossa 

a) Saatko tietoa yrityksessä tapahtuvista muutoksista? 

b) Onko yrityksessä jaettava tieto on ajan tasalla, oikeaa ja luo-

tettavaa? 

c) Viestitäänkö yrityksessä avoimesti ja toimiiko sisäinen viestin-

tä?  

d) Millainen vaikutus yrityksen sisäisellä viestinnällä on motivaa-

tioosi, työtehokkuuteen tai luottamukseen organisaatiota koh-

taan tai mihin se vaikuttaa? 
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