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Tiivistelmä 

Työntekijöiden kokema psykologinen omistajuus ja muutokseen suhtautuminen 
kietoutuvat yhteen tämän tutkimuksen tarkastelussa. Organisaatiot kohtaavat 
nykypäivänä jatkuvaa muutostarvetta ja työntekijöiden muutokseen 
suhtautumisella on merkittävä vaikutus muutoshankkeiden onnistuneessa 
läpiviennissä. Toisaalta työtä kohtaan koetut psykologisen omistajuuden tunteet 
nähdään merkittävänä työhön ja työn kokemiseen liittyvänä tunteena. Tutkimuksen 
tavoitteena onkin ymmärtää miten työntekijöiden kokema psykologinen omistajuus 
ilmenee työntekijöiden muutokseen suhtautumisessa. Tutkimuksen tarkastelu 
tapahtuu organisatorisessa kontekstissa, merkityksen luomisen viitekehyksessä.  
 
Tutkimus suoritettiin fenomenografisena tapaustutkimuksena liiketoiminnan 
tukipalveluita tarjoavassa asiantuntijaorganisaatiossa. Tutkimuksen lopputuloksen 
muodostavat neljä erilaista kuvauskategoriaa, jotka kuvaavat kohdeorganisaation 
työntekijöiden työtään kohtaan kokemia psykologisen omistajuuden tunteita ja sitä 
kuinka nämä tunteet näyttäytyvät heidän muutokseen suhtautumisessa.  
 
Psykologinen omistajuus ja muutokseen suhtautuminen ovat monitahoisia ilmiöitä, 
joissa yksilön kokemukseen vaikuttavat useat eri tekijät. Psykologista omistajuutta 
tunteva yksilö on lähtökohtaisesti valmiimpi kohtaamaan muutoksia psykologisen 
omistajuuden tunteiden ja muutosvalmiuden pohjautuessa monelta osin samoihin 
tekijöihin. Toisaalta voimakkaat psykologisen omistajuuden tunteet voivat olla 
yksilöä uuvuttavia, mikä saa muutokset näyttäytymään taakkana myönteisistä 
aikomuksista huolimatta. 
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Abstract 
 

Psychological ownership as experienced by employees intertwines with attitudes 
towards change in the analysis of this study. Today’s organisations are facing 
ubiquitous pressure  towards change and the way employees perceive and 
respond to these change have a significant effect on the success of these 
endeavours. Furthermore, a sense of psychological ownership and how we 
perceive work is recognized as one of the most important feelings at the 
workplace. The goal of this study is to understand how the psychological 
ownership experienced by employees affects their attitudes and response to 
change. The analysis of this study takes place in an organisational context and 
employs the framework of sensemaking. 
 
The study was carried out as a phenomenographic case study in an organisation 
that operates centralized support services for business units. The outcome of this 
study comprises of a taxonomy of four categories describing the feelings of 
psychological ownership as experienced by the case organisation’s employees 
towards their work and how these feelings translate to behavior and affect the 
employees’ attitudes and response to change. 
 
Psychological ownership and resistance to change are multilateral phenomena 
where the individual’s experience are simultaneously affected by a multitude of 
variables. An individual experiencing psychological ownership is, in general, more 
open to embrace change. On the other hand, overwhelming feelings of 
psychological ownership can be exhausting to the individual and consequently 
distort our perception such that even the most well-intentioned change may be 
seen as a burden.  



 

ALKUSANAT 

 

Olo on iloinen ja kepeä, mutta myös haikea. Gradu on valmis ja muutaman viikon 

kuluttua yksi suuri unelmani toteutuu, kun valmistun kauppatieteiden maisteriksi. 

Takana on uskomaton kahden vuoden seikkailu, joka osoittaa että kova työ, tahto, 

kunnianhimo ja hyvä tukiverkosto vievät pitkälle. 

 

Gradu vei minut tuntemattomille poluille, sai minut tuskastumaan ja hermostumaan 

lukemattomia kertoja, mutta tarjosi myös onnistumisia ja onnen tunteita. 

Kirjoittaessani en oppinut ainoastaan psykologisesta omistajuudesta ja 

muutokseen suhtautumisesta, vaan myös itsestäni. Monta kokemusta ja oivallusta 

rikkaampana kiitän graduni ohjaajia Markkua ja Heidiä arvokkaista kommenteista 

ja tuesta prosessin aikana. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta  

Tämä tutkimus osallistuu psykologista omistajuutta koskevaan akateemiseen 

keskusteluun. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää miten työntekijöiden kokema 

psykologinen omistajuus ilmenee työntekijöiden muutokseen suhtautumisessa. 

Psykologisen omistajuuden ilmenemistä ja työntekijöiden muutokseen 

suhtautumista tarkastellaan merkityksen luomisen viitekehyksessä 

organisatorisessa kontekstissa. 

 

1.1.1 Muutoksen kasvava merkitys 

Tänä päivänä organisaatiot toimivat maailmassa, joka muuttuu nopeammin kuin 

koskaan aiemmin. (Reivinen, 2014.) Viimeisten vuosikymmenten aikana 

organisaatiot ovat kohdanneet niin ympäristöön, työvoimaan kuin teknologiaakin 

liittyviä muutoksia, kilpailun kiristymisen sekä taloudellisen epävarmuuden (Self & 

Schraeder, 2009, 167).  Pysyäkseen elinvoimaisina jatkuvan muutoksen keskellä, 

organisaatioiden tulee kyetä kohtaamaan muutoksia. Elinvoimainen organisaatio 

kehittyy jatkuvasti. (Stenvall & Virtanen, 2007, 43.)  

 

Organisaatiot, jotka eivät kykene vastaamaan jatkuvaan muutokseen ovat 

vaarassa menettää markkina-arvoaan, avainosaajiaan tai jopa kadota 

olemattomiin. Jatkuvan muutoksen keskellä ensimmäinen haaste organisaatioille 

onkin muutostarpeen tunnistaminen ja ymmärtäminen. Toiseksi organisaatioiden 

tulee kyetä tehokkaasti vastaamaan muutostarpeeseen ja viemään tarvittavia 

muutoksia läpi. (Self et al., 2009, 167.) 

 

Muutoksen kourissa on myös työelämä ja sen yksilöille asettamat vaatimukset. 

(Reivinen, 2014.) Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa työntekijöiden kyky 

mukautua muuttuvaan ympäristöön korostuu ja tämä vaatii rohkeutta, avoimuutta 

ja luottamusta uusien asioiden edessä (Hartikainen, 2014). Jatkuvan muutoksen 

hallitseminen onkin monella tapaa työntekijöiden näkökulman hallitsemista.  
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1.1.2 Näkökulmia organisaatiomuutokseen 

Aiempaa tutkimusta organisaatioiden muutoksesta löytyy laajasti sekä Suomesta 

että ulkomailta ja aihetta voidaan lähestyä monin eri tavoin. Organisaatiomuutosta 

voidaan lähestyä tutkimalla muutosten tyyppejä tai näkökulmaksi voidaan ottaa 

esimerkiksi organisaation strategisen suunnan selkeys tai organisaation 

uudistushalukkuus (Stenvall & Virtanen, 2007, 24; Juuti & Virtasen, 2009, 25 – 

27). Organisaatiomuutosta voidaan lähestyä myös tutkimalla muutokseen 

johtaneita syitä. Syyt voivat olla ulkoisia tekijöitä kuten toimintaympäristön 

muutokset tai organisaation sisäisiä tekijöitä kuten johtamiskulttuurin kehittyminen 

tai palvelussa havaitut putteet. Eräs näkökulma organisatoriseen muutokseen on 

se, että ei ole oleellista minkälaisesta muutoksesta kulloinkin on kyse, vaan 

ratkaisevaa on miten se läpiviedään. (Stenvall et al., 2007, 27-28.)   

 

Organisaatioiden muutostilanteita voidaan tutkia myös yksilöiden näkökulmasta. 

Isabella (1990, 7) on tutkinut organisaatiomuutosta organisaation johdon 

tulkitsemana ja vastaavasti Thurlow & Mills ovat tutkineet työntekijöiden 

kokemuksia organisaatiomuutoksen aikana. (Thurlow & Mills, 2009, 460 – 461.) 

Heidän tutkimuksen mukaan yksilöiden muutokselle antamat merkitykset tulisi 

nähdä muutosprosessin tärkeänä osana. Nämä merkitykset luovat kontekstin 

muutokselle yksilöiden identiteetin rakentumisen, muutoksen hyväksymisen ja 

muutosta seuraavan toiminnan edellytyksinä. (Thurlow & Mills, 2009, 476.)  

 

Merkityksen luomisesta onkin tullut organisaatioiden ja niiden työntekijöiden 

kohtaaman jatkuvan muutoksen myötä tärkeä näkökulma organisaatioiden 

tutkimiseen. Kun työntekijät kohtaavat epäselviä tilanteita tai tuntevat 

epävarmuutta, he pyrkivät selittämään mitä on tapahtumassa poimimalla ja 

tulkitsemalla vihjeitä ympäristöstään. Nämä vihjeet luovat järjestystä ja auttavat 

antamaan merkityksen tapahtuneelle ja siten mahdollistavat toiminnan jatkamisen.  

(Maitlis & Christianson., 2014, 58.)  
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Merkityksen luominen eli sensemaking tarkoittaa kirjaimellisesti järjen tai mielen 

konstruoimista asioille. Sensemaking-tutkimuksen isä on Karl Weick, joka kehitti 

1990-luvulla sensemaking –idean ympärille organisaatioiden tutkimukseen 

soveltuvan viitekehyksen. (Tökkäri, 2012, 28-29.) Tässä tutkimuksessa 

sensemaking-käsite ymmärretään merkityksen luomiseksi. Maitlis (2005, 22) 

mukaan aiempi tutkimus merkityksen luomisesta on keskittynyt kahteen eri 

näkökulmaan. Joko on tutkittu sitä, kuinka ryhmät vaikuttavat toistensa 

käsitykseen ja ymmärrykseen tietystä asiasta, etenkin johtamisen näkökulmasta. 

Vastaavasti merkityksen luomista on tutkittu kokonaisvaltaisesti erilaisten 

organisatoristen kriisien tai poikkeustilanteiden näkökulmasta.  

 

1.1.3 Tutkimuksen näkökulma 

Organisaatioiden jatkuva muutostarve luo kontekstin tämän tutkimuksen 

tarkastelulle. Organisaation muutostarvetta tarkastellaan Thurlow & Mills (2009) 

tavoin organisaation työntekijöiden muutokselle antamien merkitysten 

viitekehyksessä. Merkityksen luominen nähdään yksilön keinona ymmärtää ja 

jäsentää muutostarvetta. 

 

Organisaatiot muodostuvat työntekijöistä ja näin ollen työntekijät ovat myös 

organisaation muutoksen lähde. Työntekijät voivat olla organisaation 

muutosprosessin suurin voimavara tai toisaalta suurin este muutoksen 

onnistumiselle.  (Smith, 2005, 408.)  Onkin tärkeää, että organisaatiot tunnistavat 

ne tekijät, jotka voivat aiheuttaa muutosvastarintaa työntekijöissä ja toisaalta ne 

tekijät, joista valmius muutokseen syntyy. Tämä on tärkeää, sillä 

muutosvastarintaa pidetään eräänä merkittävimpänä uhkana muutosten 

onnistuneelle läpiviennille. (Self et al., 2009, 168; Madsen, Miller & John, 2005, 

214.)  

 

Työntekijöiden muutokseen suhtautuminen tarjoaa näkökulman tälle tutkimukselle. 

Muutosvalmius ei ole automaattista eikä sen olemassaoloa voida olettaa. 

Organisaation ja yksilöiden muutosvalmiuden ymmärtämisen laiminlyönti voi 
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johtaa muutosvastarintaan muutoksen edetessä. Muutosvalmiuden kohottamiseksi 

työskentely puolestaan edesauttaa muutoksen läpivientiä ja pienentää 

muutosvastarintaa. (Smith, 2005, 408.)  

 

Muutokseen suhtautumisen lisäksi tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

psykologisesta omistajuudesta. Omistajuus kohdistuu usein tiettyyn fyysiseen 

kohteeseen, mutta omistajuutta voidaan kokea myös ei-fyysistä kohdetta, kuten 

ideoita kohtaan. Omistajuuden tunteella on merkittäviä vaikutuksia sekä 

psykologisesti että yksilöiden käyttäytymiseen. Omistajuuden kokemus kasvattaa 

myönteisiä tunteita ja käyttäytymistä, kun taas omistajuuden tunteen 

menettäminen herättää kielteisiä ajatuksia. (Pierce, Kostova & Dirks, 2001, 299.) 

Työntekijät, jotka kokevat psykologista omistajuutta työtään kohtaan, kokevat että 

heillä on oikeus vaikuttaa organisaatioon ja työhönsä sekä kokevat syvempää 

vastuuta työstään kuin ne työntekijät, jotka eivät koe psykologista omistajuutta. 

(Pierce et al., 2001, 303.) Psykologinen omistajuus nähdäänkin nykyään 

keskeisenä työhön ja työn kokemiseen liittyvänä tunteena (Brown, Pierce & 

Crossley, 2014, 318). 

 

Aiempi psykologista omistajuutta koskeva tutkimus (mm. Vandewalle, Van Dyne & 

Kostova, 1995; Pierce, Kostova & Dirks, 2001; Pierce, Kostova & Dirks, 2003; Van 

Dyne & Pierce, 2004; O’Driscoll, Pierce & Coghlan, 2006; Mayhew, Ashkanasy, 

Bramble & Gardner, 2007; Avey, Avolio, Crossley & Luthans, 2009; Zhu, Chen, Li 

& Zhou, 2013; Xiao-Fu, Qiwen, Fei, 2014; Brown, Pierce & Crossley, 2014) on 

tietämykseni mukaan pääsääntöisesti kvantitatiivisin menetelmin toteutettua 

poislukien Luoman (2015) äskettäin julkaistu väitöskirja psyologisen omistajuuden 

vaikutuksista onnistuneessa muutoksessa. Luoman (2015) mukaan psykologista 

omistajuutta organisatorisissa muutostilanteissa on tutkittu vain rajallisesti (Luoma, 

2015, 20) ja toisaalta Brown et al. (2014) mukaan ymmärrys psykologisen 

omistajuuden kokemuksesta on lukuisista tutkimuksista huolimatta edelleen 

rajallista. Tämän tutkimuksen kontribuutio syntyykin toisaalta laadullisen 

menetelmävalinnan kautta ja toisaalta tarkastelun näkökulmasta psykologisen 



 12 

omistajuuden ja muutokseen suhtautumisen vuorovaikutuksesta merkityksen 

luomisen viitekehyksessä.   

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Organisaatioiden muutostarve, yksilön kokema psykologinen omistajuus sekä 

valmius muutokseen kietoutuvat yhteen tämän tutkimuksen tarkastelussa. Pierce 

et al. (2001) mukaan psykologisen omistajuuden avulla voidaan selittää miksi ja 

missä olosuhteissa yksilöt puoltavat ja vastustavat organisaatiomuutosta. 

Psykologisen omistajuuden kautta välittyvä suhtautuminen muutokseen riippuu 

paljon siitä, kokeeko yksilö muutoksen omaa tilannetta vahvistavana ja 

laajentavana vai kokeeko yksilö muutoksen tulevan ulkopuolelta annettuna, 

yksilön vaikutusmahdollisuuksia pienentävänä. (Pierce et al. 2001, 303.) Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa tämän Pierce et al. (2001) tutkimuksen 

päälle ja edistää laadullisin menetelmin ymmärrystä psykologisen omistajuuden ja 

muutokseen suhtautumisen välisestä vuorovaikutuksesta organisaatioiden 

kohdatessa jatkuvaa tarvetta muutokselle ja kehittymiselle.  

 

1.3 Tutkimusongelma  

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

- Miten yksilön kokema psykologinen omistajuus näyttäytyy muutokseen 

suhtautumisessa organisatorisessa kontekstissa?  

 

Päätutkimuskysymystä täydennetään alatutkimuskysymyksillä, joilla pyritään 

lisäämään varsinaisen kysymyksen ja tutkimuksen ymmärrettävyyttä. Näitä 

alatutkimuskysymyksiä ovat:  

- Miten psykologisen omistajuuden tunteet syntyvät? 

- Miten yksilöiden kokema psykologinen omistajuus ilmenee? 

- Mitkä tekijät vaikuttavat yksilön muutokseen suhtautumiseen? 

- Miten yksilöt suhtautuvat muutokseen? 
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1.4 Tutkimuksen rajaukset  

Tutkimuksen aihetta voidaan tarkastella useista eri lähtökohdista ja näkökulmista. 

Mikäli valittu aihe on liian laaja, tutkimuksessa ei saavuteta riittävää syvyyttä 

(Malmsten, 2007, 57-58). Tutkimuksen aihetta rajaamalla pyritäänkin 

tarkentamaan tutkimuksen tavoitetta ja tiedonintressiä. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 1997, 81.)  

 

Tutkimusta rajattaessa on pohdittava mitkä ovat ne asetelmat, joista tutkimusta 

lähdetään tekemään ja millaisten käsitteiden avulla tutkimuskohdetta pyritään 

määrittelemään. Näin tutkimuksesta saadaan yhtenäinen kokonaisuus ja rajausten 

avulla pystytään erottamaan mikä on tutkimukselle olennaista ja mikä ei. 

(Malmsten, 2007, 57-58.) Tutkimusasetelma myös määrittelee millaisia 

johtopäätöksiä tutkimuksesta voidaan tehdä (Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 

2005, 44 – 46). 

 

Tutkimusasetelman ja käsitteiden määrittely on tutkimuksen temaattista 

rajaamista. Valitut teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet ohjaavat tutkimusprosessin 

etenemistä. (Malmsten, 2007, 63.) Tämä tutkimus liittyy sekä 

organisaatiomuutosta että psykologista omistajuutta käsittelevään tutkimukseen. 

Organisaation muutostarve luo tutkimukselle kontekstin, jossa tutkitaan yksilön 

kokemaa psykologista omistajuutta ja muutokseen suhtautumista. Edelleen 

tutkimuksen tarkastelu tapahtuu merkityksen luomisen viitekehyksessä. 

Tutkimuksen tarkempi temaattinen rajaaminen on kuvattu kunkin teoriakappaleen 

lopussa omana tutkimusen näkökulman kiinnittävänä kappaleenaan sekä vedetty 

yhteen tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi kappaleessa viisi. 

 

Temaattisen rajaamisen lisäksi tutkimuksen alueellinen ja ajallinen rajaaminen on 

tärkeää. Tutkimus rakentuu temaattisen rajaamisen varaan, mutta alueellisen ja 

ajallisen rajaamisen on myös tuettava tutkimusongelmaa. On myös huomioitava, 

että tutkimusalue on aina osa suurempaa kokonaisuutta ja aikajakso osa 

laajempaa aikajännettä.  (Malmsten, 2007, 68 - 73.) Tutkimuksen case-
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organisaatio rajaa tutkimuksen alueellisesti suomalaiseen pieneen 

asiantuntijaorgnisaatioon tehtävään tarkasteluun, joskin muutosvalmius ilmiönä on 

laajempi. Ajallisesti tutkimuksessa käsitellään case-organisaation työntekijöiden 

kevään 2015 ajatuksia, mutta vastauksissa heijastunevat myös yksilöiden 

aiemmat kokemukset case-organisaation palveluksessa.  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimusraportti muodostuu yhteensä yhdeksästä luvusta. Ensimmäisessä 

luvussa käsitellään tutkimuksen taustat, tavoiteet tutkimuskysymyksineen, 

rajaukset, tutkimuksen rakenne sekä keskeiset käsitteet. Tutkimuksen teoriaosa 

muodostuu kappaleista kaksi, kolme, neljä ja viisi, joissa paikannetaan tutkimus 

organisaatiotutkimuksen kenttään sekä tarkastellaan psykologista omistajuutta 

sekä yksilön muutokseen suhtautumista kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten 

näkökulmasta. Kappale viisi kokoaa yhteen tutkimuksen teoriaosuuden ja sisältää 

tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Kappaleessa kuusi kuvataan tutkimuksen 

empiirisen osuuden menetelmät ja kappale seitsemän kokoaa yhteen empiirisen 

tutkimuksen tulokset. Tutkimusraportin kaksi viimeistä kappaletta sisältävät 

tutkimuksen arvioinnin sekä johtopäätökset jatkotutkimus ehdotuksineen.   

 

1.6 Keskeiset käsitteet 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat organisaatiomuutoksen, 

psykologisen omistajuuden sekä yksilön muutokseen suhtautumisen teoriat. 

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat: 

 

Organisaation muutostarve 

Organisaation tarve parantaa suorituskykyään kehittämällä organisaation 

rakenteita, prosesseja, kulttuuria, asenteita ja käyttäytymistä. (Shah, 2001, 224-

225; Luhman & Cunliffe, 2013, 111.) Organisaatiomuutokset voivat olla 

organisaation toimintaa kehittäviä, toimintaa muuttavia tai kokonaan uutta 

toimintaa luovia (Luhman et al., 2013, 111).  
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Merkityksen luominen  (Sensemaking) 

Organisatorinen merkityksen luominen eli sensemaking on sosiaalinen prosessi, 

jossa organisaation jäsenet tulkitsevat ympäristöään ja vuoropuohelun kautta 

jäsentävät ympäristöään. Merkityksen luominen auttaa yksilöitä järjestämään 

todellisuutta epävarmuuden ja moniselkoisuuden keskellä siten, että toiminta on 

mahdollista. (Maitlis, 2005, 21.)  

 

Psykologinen omistajuus 

Psykologinen omistajuus voidaan määritellä yksilön kokemukseksi, jossa yksilö 

kokee omistajuuden tunteen kohteen vahvasti omakseen. Keskeistä on yksilön 

kokema omistajuus sekä se, että yksilö kokee olevansa ‘sidottu’ kohteeseen. 

Yksilö voi kokea, että kohteesta tulee osa häntä. (Pierce et al., 2001, 299; Avey et 

al., 2009, 174 – 175.) 

 

Työntekijän työtä kohtaan kokema psykologinen omistajuus on eri asia kuin 

sitoutuminen tai tyytyväisyys työtä kohtaan. Psykologinen omistajuus ilmenee 

työntekijän kysymyksessä ‘kuinka paljon tunnen että tämä työ on minun?’ kun taas 

sitoutuneisuus ilmenee työntekijän halukkuutena pysyä organisaation jäsenenä ja 

tyytyväisyys työntekijän arviona työnsä mielekkyydestä. Huomion keskittyminen 

omistajuuteen on näitä näkökulmia erottava tekijä. (Avey et al., 2009, 175.) 

 

Muutosvalmius 

Muutosvalmius on enemmän kuin muutoksen ymmärtäminen ja muutokseen 

uskominen, muutosvalmius on joukko ajatuksia ja aikomuksia tiettyä 

muutostarvetta kohtaan. (Bernerth, 2004, 40.) Muutosvalmius liittyy ihmisten 

uskomuksiin, asenteeseen ja aikomuksiin muutoksen tarpeellisuuden 

näkökulmasta sekä ihmisten näkemykseen yksilöiden ja organisaation 

kyvykkyydestä läpiviedä suunnitellut muutokset. Muutosvalmius on mielentila 

muutostarpeesta. (Backer, 1995, 22-24.)  
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Muutosvastarinta 

Yksilön muutosvastarinta on monitahoinen ilmiö, joka liittyy sekä yksilön 

käyttäytymiseen, ajatuksiin että tunteisiin. Muutoshaluttomuus vaikuttaa siihen 

kuinka yksilöt käytöksellään reagoivat muutokseen, mitä ajattelevat muutoksesta 

ja millaisia tuntemuksia muutos heissä herättää. Yksilön muutoshaluttomuus voi 

ilmetä sitoutumisen puutteena tai muutoksen kielteisenä arviointina. (Erwin & 

Garman, 2010, 42 - 43.) 
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2 TUTKIMUKSEN KONTEKSTI JA VIITEKEHYS 

Tässä kappaleessa käydään läpi organisaatioiden muutostarpeeseen, 

organisaatiomuutokseen sekä merkityksen luomiseen liittyvää teoriaa. Kappaleen 

tarkoituksena on kuvata konteksti ja viitekehys, jossa tutkimuksen tarkastelu 

suoritetaan ja siten kiinnittää tutkimus organisaatiotutkimuksen kenttään. 

 

2.1 Organisaation muutostarve tutkimuksen kontekstina 

Nykypäivänä tarve muutokselle organisaatioissa on jatkuvaa eikä muutosta voi 

välttää. Muutokset teknologiassa, laeissa ja säännöksissä sekä organisaation 

ympäristössä aiheuttavat tarvetta jatkuvalle toiminnan mukauttamiselle. 

Organisaation muutostarve kumpuaakin usein organisaation tarpeesta parantaa 

suorituskykyään kehittämällä organisaation rakenteita, prosesseja, kulttuuria, 

asenteita ja käyttäytymistä. (Shah, 2001, 224-225; Luhman & Cunliffe, 2013, 111.) 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio toimii voimakkaasti muuttuvalla toimialalla, jolla 

kilpailun kiristyminen ja toimintaympäristön muutos sekä tulevaisuuden 

epävarmuus luovat tarvetta nykyisen toiminnan kehittämiselle. Tämä 

kohdeorganisaation tarve kehittyä ja siten kohdata muutosta tarjoaa tälle 

tutkimukselle kontekstin organisaation työntekijöiden psykologisen omistajuuden ja 

muutokseen suhtautumisen tarkastelulle.  

 

2.2 Näkökulmia organisaatiomuutosta koskevaan tutkimukseen 

Organisaatiomuutosta on tutkittu paljon ja useista eri näkökulmista. 

Organisaatiomuutokset voidaan nähdä organisaation toimintaa kehittävinä, 

toimintaa muuttavina tai kokonaan uutta toimintaa luovina (Luhman et al., 2013, 

111). Organisaatioiden muutostutkimuksen oppi-isänä pidetään Kurt Lewiniä, joka 

1940-luvulla alkoi tutkimaan yksilöiden käyttäytymisen muuttamista ja inspiroi 

tutkimuksellaan koko joukon muutokseen liittyvää muuta tutkimusta. (Al-Haddad & 

Kotnour, 2015, 236 – 238.)  
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Lewinin kolmivaiheinen – sulattaminen, muuttaminen ja jäädyttäminen – 

muutosmalli on kenties yksi tunnetuimmista organisaatiotutkimuksen 

muutosmalleista (Luhman et al., 2013, 112). Ensimmäisessä vaiheessa 

organisaation jäsenet valmistautuvat muutokseen ja ideaalitilanteessa ryhtyvät 

muutoksen tukijoiksi. Toisessa vaiheessa muutos viedään läpi ja työntekijät 

mukautuvat uuteen tapaan toimia. Mukautumisen vaiheeseen liittyy kokeilua ja 

työntekijät voivat ryhtyä vastustamaan muutosta. Kolmannessa vaiheessa uudet 

tavat toimia tulevat osaksi päivittäistä toimintaa, organisaation uudeksi normiksi. 

(Armenakis & Harris, 2002, 169.) 

 

Vastaavasti Van de Ven & Poole (1995) ovat tunnistaneet tutkimuksissaan neljä 

eri prosessimallia, jotka selittävät kuinka organisatorinen muutos ja kehittyminen 

voidaan nähdä ja kuinka siihen voidaan reagoida. Näitä malleja ovat teleologinen 

muutosmalli, elinkaarimalli, dialogiin perustuva muutos sekä evoluutio ajatteluun 

pohjautuva muutosmalli. (Van de Ven & Poole, 1995, 513 – 519.) Näiden mallien 

mukaan organisaatiomuutos on strateginen prosessi, jossa muutosagentit 

päättävät organisaation kannalta kulloinkin parhaan lähestymistavan muutokseen 

(Luhman et al., 2013, 113). 

 

Organisatorinen kehittäminen (Organizational Development, OD) on vastaavasti 

käyttäytymistieteitä hyödyntävä muutosstrategia. Organisatorinen kehittäminen 

nähdään usein pitkäaikaisena, suunniteltuna, koko organisaatiota koskevana 

kehitittämisenä, jossa työntekijöitä osallistetaan ongelmien ja ratkaisujen 

tunnistamiseen sekä tarvittavien muutosten hallintaan ja implementointiin. 

Organisatorisen kehittämisen tavoitteena ei ole ainoastaan organisaation 

tehokkuuden parantaminen, vaan myös luottamuksen, avoimen kommunikaation 

sekä tehokkaamman ongelmanratkaisun ja jatkuvan oppimisen rakentaminen. 

(Luhman et al., 2013, 113.) Muutosjohtamisen tutkimus liitetään usein 

organisatoriseen kehittämiseen ja usein ajatellaankin muutosjohtamisen 

korvanneen organisaatioiden kehittämisen ajattelun, sillä muutosjohtaminen ottaa 

huomioon sekä liiketoiminnan että yksilöiden tarpeet. (Al-Haddad et al., 2015, 

236.) 
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2.3 Yksilön organisaatiomuutokselle antamat merkitykset 

Olipa valittu malli ja strategia organisaatiomuutoksen läpiviemiseksi mikä tahansa, 

työntekijöiden asenteet, käyttäytyminen, havainnot sekä uskomukset ovat 

organisaatiomuutosten hallinnan kannalta keskeisiä. Kuten myöhemmin 

mainitaan, työntekijöiden asenteet ja käyttäytyminen muutosta kohtaan voivat olla 

sekä myönteisiä että kielteisiä. Työntekijöiden näkökulman ymmärtäminen sekä 

myönteisen suhtautumisen mahdollistaminen onkin ensiarvoisen tärkeää 

muutoksen onnistuneessa läpiviennissä. (Shah, 2011, 226.) 

 

Tässä tutkimuksessa organisaation muutostarpeen tarkastelu tapahtuu 

työntekijöiden näkökulman kautta. Tutkimuksen kiinnostus siihen, millaisia 

merkityksiä työntekijät antavat organisaation muutostarpeelle liittää tutkimuksen 

niin sanottuun sensemaking-tutkimukseen. Karl Weickin sensemaking -

viitekehystä soveltava tutkimus on ollut vähäistä Suomessa eikä sensemaking-

käsitteelle ole vakiintunutta suomennosta. (Tökkäri, 2012, 28-29.) Tässä 

tutkimuksessa sensemaking-käsite ymmärretään merkityksen luomiseksi.  

 

Vaikka merkityksen luomista on tutkittu laajasti ja syvällisesti, käsitteestä ei ole 

olemassa yhtä ainoata määritelmää ja merkityksen luomista käytetään useissa eri 

merkityksissä. Voidaankin ajatella, ettei ole olemassa yhtä ainoaa teoriaa 

merkityksen luomisesta vaan kyse on enemmänkin merkityksen luomisen 

näkökulmasta. (Maitlis et al., 2014, 62.) 

 

Keskeinen lähtökohta eri määritelmien ja näkökulmien osalta on ontologinen 

olettamus siitä ajatellaanko merkityksen luomisen tapahtuvan sosiaalisessa 

kanssakäymisessä yksilöiden välillä vai yksilön omissa ajatuksissa (Maitlis et al., 

2014, 62). Muun muassa Hill & Levenhagen (1995) sekä Elsbach, Barr & 

Hargadon (2005) näkevät merkityksen luomisen yksilön kognitiivisena prosessina, 

joka keskittyy arviointiin ja tulkintaan sekä tulkinnallisten skeemojen ja 

mentaalimallien tuottamiseen. Vastaavasti Gephart (1993), Weick et al. (2005) 

sekä Maitlis (2005) mukaan merkityksen luominen on sosiaalinen prosessi, joka 
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tapahtuu yksilöiden välillä merkityksistä neuvoteltaessa, väiteltäessä ja yhteisesti 

rakennettaessa.  

 

Useista eri näkökulmista ja määritelmistä riippumatta, merkityksen luomiseen 

liitetään useita, läpi eri näkökulmien toistuvia ulottuvuuksia. Merkityksen luominen 

nähdään usein dynaamisena, jatkuvasti käynnissäolevana prosessina. Toiseksi 

merkityksen luomisessa keskeisenä nähdään vihjeet, jotka näyttäytyvät usein 

toteutumattomien odotusten kaltaisina. Lisäksi, ontologisista lähtokohdista 

huolimatta, merkityksen luomisen ajatellaan olevan sosiaalista, sillä se on aina 

kytköksissä ympäristöön, jostä yksilön ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen saavat 

vaikutteita toisilta ihmisiltä. Neljäs merkityksen luomiseen yleisesti yhdistettävä 

ulottuvuus liittyy siihen toimintaan, johon yksilöt ryhtyvät ymmärtääkseen käsillä 

olevaa tilannetta mikä vastaavasti määrittää ympäristöä, jota he yrittävät 

ymmärtää. (Maitlis et al., 2014, 66-67.) 

 

Tässä tutkimuksessa merkityksen luomisen ajatellaan olevan prosessi, jonka 

kuluessa ihmiset pyrkivät ymmärtämään asioita tai tilanteita, jotka ovat uusia, 

epäselviä, hämmentäviä tai jollakin muulla tapaa odotustenvastaisia (Maitlis et al., 

2014, 57). Merkityksen luomista voidaan kuvata tilanteeksi, jossa yksilö viedään 

keskelle käynnissä olevaa, tuntematonta tilannetta, jonka etenemistä ei voi 

ennustaa ja yksilöä pyydetään kertomaan mistä tilanteessa on kyse (Weick, 

Sutcliffe & Obstfeld, 2005, 410). Merkityksen luomisen myötä yksilöt voivat jatkaa 

työskentelyä epävarmassa tilanteessa luomalla uskottavia ratkaisuja, jotka 

mahdollistavat työskentelyn paremmin ymmärrettävissä ja vähemmän 

epävarmoissa olosuhteissa. Merkityksen luomisen prosessi sisältääkin monia 

hetkessä tapahtuvia yrityksiä järkeillä ympäristöä. (Moon, 2009, 526.) 

 

Organisaatioiden muutostarpeen tarkasteluun merkityksen luominen on luonteva 

viitekehys, sillä aktiivisia pyrkimyksiä merkityksen luomiseen tapahtuu erityisesti 

tilanteissa, joissa näkemys asioiden nykytilasta eroaa tavoitetilasta. Yksilö etsii 

mielessään syitä nyky- ja tavoitetilojen erolle pystyäkseen jatkamaan toimintaa. 



 21 

Syitä etsitään organisaation toimintaympäristöstä, suunnitelmista, odotuksista ja 

tavasta toimia. (Weick et al., 2005, 409.) 

 

2.4 Tutkimuksen sijoittuminen organisaatiotutkimuksen kenttään 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia miten organisaation työntekijöiden 

kokema psykologinen omistajuus ilmenee muutokseen suhtautumisessa. 

Organisaatio ja sen muutostarve tarjoaa tarkasteltavalle ilmiölle kontekstin ja 

merkityksen luominen tutkimukselle viitekehyksen.  

 

Tässä tutkimuksessa ei näin ollen arvioida organisaation muutostarvetta ja keinoja 

muutoksen läpiviemiseksi, vaan organisaation muutostarve luo kontekstin, jonka 

avulla organisaation työntekijät voivat ilmaista psykologista omistajuuttaan sekä 

muutokseen suhtautumistaan. Vastaavasti merkityksen luominen antaa tälle 

tutkimukselle viitekehyksen yksilöiden ajatusten, havaintojen ja tuntemusten  

tarkasteluun ja edelleen tutkittavan ilmiön analysointiin.   
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3 PSYKOLOGINEN OMISTAJUUS 

Tässä kappaleessa määritellään psykologisen omistajuuden kokemus ja kuvataan 

aiempaan tutkimukseen pohjautuen miten psykologisen omistajuuden tunteet 

syntyvät. Lisäksi tarkastellaan psykologisen omistajuuden tunteisiin vaikuttavia 

tekijöitä, omistajuuden tunteiden vaikutuksia sekä lopuksi kirkastetaan miten 

psykologinen omistajuus nähdään tässä tutkimuksessa. 

 

3.1 Omistajuus ilmiönä 

Omistajuus on monitahoinen ilmiö, jota voidaan tarkastella niin filosofian kuin lain, 

liiketoiminnan ja psykologiankin näkökulmista. (Furby, 1978, 49; Nordqvist, 2005, 

33).  Omistajuudella ja omistamisella on merkittävä rooli ihmisten jokapäiväisessä 

elämässä ja iso osa yksilöiden päivittäisestä toiminnasta liittyykin jollakin tapaa 

omistajuuteen yhdistettävissä olevaan käyttäytymiseen ja tunteisiin. (Furby, 1980, 

165; Furby, 1978, 49.)  

 

Omistajuus voi ilmentyä monin eri tavoin ja yksilöt kokevat omistajuuden tunteita 

useita erilaisia, sekä fyysisiä että ei-fyysisiä, kohteita kohtaan (Pierce, Kostova & 

Dirks, 2003, 85-86; Brown et al., 2014, 318;). Lakiin pohjautuvaa omistajuutta on 

tutkittu paljon, mutta viime vuosina myös omistajuuden psykologiset ulottuvuudet 

ovat saaneet jalansijaa. (Luoma, 2015, 55.) Omistajuus psykologisena ilmiönä 

onkin ollut usean viime aikaisen tutkimuksen kohde. (mm. O’Driscoll, Pierce & 

Coghlan, 2006; Mayhew, Ashkanasy, Bramble & Gardner, 2007; Avey, Avolio, 

Crossley & Luthans, 2009; Zhu, Chen, Li & Zhou, 2013; Xiao-Fu, Qiwen, Fei, 

2014; Brown, Pierce & Crossley, 2014; Luoma, 2015).  

 

3.2 Psykologisen omistajuuden määritelmä 

Psykologinen omistajuus on psykologisesti koettu ilmiö, jossa yksilö kokee 

omistajuuden tunteita kohdetta kohtaan (Van Dyne & Pierce, 2004, 439). 

Kokiessaan psykologista omistajuutta, yksilö kokee omistajuuden kohteen olevan 

hänen oma. Omistajuuden tunne ilmentää niitä merkityksiä ja tuntemuksia, joita 
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yleisesti liitetään siihen, että yksilö kokee jotakin omakseen. Lisäksi psykologinen 

omistajuus kuvastaa yksilön ja omistajuuden kohteen välistä läheistä suhdetta, 

jopa niin että kohteesta tulee osa yksilöä. Psykologinen omistajuus heijastaa 

yksilön tietoutta, ajatuksia ja uskomuksia omistajuuden kohteesta, mutta sisältää 

myös yksilön kokemia tunteita ja mielihyvää. (Pierce et al., 2003, 86.) 

 

Psykologinen omistajuus eroaa lakiin pohjautuvasta omistajuudesta. Lakiin 

perustuva omistajuus on yhteisön tunnistama ja lain turvaama oikeus kun taas 

psykologinen omistajuus on ennen kaikkea yksilön itsensä tunnistama. 

Psykologisen omistajuuden ollessa kyseessä, yksilö itse julistaa kokemansa 

oikeuden omistajuuden kohteeseen. Psykologinen omistajuus voi täten myös olla 

olemassa ilman lainmukaista omistajuutta. Myös omistajuuteen liittyvät vastuut 

eroavat lakiin perustuvassa ja psykologisessa omistajuudessa. Lakiin 

perustuvassa omistajuudessa vastuut pohjautuvat lakitekstiin, kun taas 

psykologisessa omistajuudessa vastuut kumpuavat yksilön 

velvollisuudentunteesta. (Pierce et al., 2003, 87.) 

 

Psykologinen omistajuus nähdään nykyään myös keskeisenä työhön ja työn 

kokemiseen liittyvänä tunteena (Brown, Pierce & Crossley, 2014, 318). Yksilön 

kokema psykologinen omistajuus voi organisatorisessa kontekstissa kohdistua 

koko organisaatioon tai yksittäiseen projektiin tai ajatukseen (Zhu, Chen, Li & 

Zhou, 2013, 297). Organisaatioperäinen psykologinen omistajuus kohdistuu 

organisaatioon kokonaisuutena ja omistajuuden tunteet nousevat organisatorisista 

tekijöistä kuten organisaatiokulttuuri ja ilmapiiri, organisaation ylimmän johdon 

asenteet, organisaation tavoitteet ja visio sekä organisaation maine, 

työskentelytavat ja säännöt. Vastaavasti työperäinen psykologinen omistajuus 

liittyy yksilön omaa työtänsä kohtaan tuntemiin omistajuuden tunteisiin. (Mayhew, 

Ashkanasy, Bramble & Gardner, 2007, 478.)  

 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään psykologisen omistajuuden tunteiden juuria 

sekä omistajuuden tunteiden syntymistä. Lisäksi käydään läpi psykologisen 
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omistajuuden merkitystä organisatorisessa kontekstissa sekä muutostilanteissa. 

Läpikäytävää psykologisen omistajuuden kokonaisuutta voidaan havainnollistaa 

seuraavasti: 

 

 

Kuva 1. Psykologisen omistajuuden kokonaisuus 

 

3.3 Psykologisen omistajuuden juuret 

Psykologisen omistajuuden tunteiden syntyä voidaan tarkastella toisaalta 

biologiaan ja toisaalta yksilöiden sosiaalisuuteen liittyvistä näkökulmista. 

Biologiaan nojautuvan näkemyksen mukaan psykologisen omistajuuden 

kokemukset liittyvät ihmisten geeniperimään. Vastaavasti sosiaalisesta 

näkökulmasta psykologista omistajuutta tarkasteltaessa omistajuuden tunteet 

syntyvät sosiaalisessa kanssakäymisessä ja kulttuurisidonnaisissa rituaaleissa. 

(Pierce et al., 2003, 87.) 

 

Pierce et al. (2003) näkemyksen mukaan sekä biologiset lähtökohdat että 

sosiaaliset kokemukset vaikuttavat yksilön kokemaan psykologiseen 
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omistajuuteen. Heidän mukaansa psykologisen omistajuuden tunteet pohjautuvat 

kolmeen tekijään – yksilön haluun suoriutua ja vaikuttaa (efficacy and effectance), 

yksilön minä-identiteettiin (self-identity) sekä yksilön tarpeeseen hallita omaa 

reviiriään. (having a place). (Pierce et al., 2003, 88.) 

 

Psykologisen omistajuuden tunteet ovat lähtöisin yksilön tarpeesta suoriutua ja 

vaikuttaa suhteessa ympäristöönsä. Koska yksilöillä on sisäsyntyinen tarve 

suoriutua ja vaikuttaa, se saa yksilöt tutkimaan ja manipuloimaan ympäristöään. 

Tämän yksilön ja ympäristön välinen suhde mahdollistaa yksilön vallankäytön ja 

tunteen omasta suoritutumisestaan. Tämän prosessin myötä syntyvät 

omistajuuden tunteet. (Pierce et al., 2003, 89.) 

 

Sen lisäksi, että psykologisen omistajuuden juuret ovat yksilön tarpeessa osoittaa 

suoriutumistaan ja kykyään vaikuttaa suhteessa elinympäristöönsä, omistajuuden 

kohteet ilmentävät myös yksilön yksilöllisyyttä. Yksilöt rakentavat, ylläpitävät, 

kasvattavat ja muuttavat omaa identiteettiään vuorovaikutuksessa fyysisten 

omistustensa tai ei-fyysisten asioiden, kuten organisaatiot, kanssa. Yksilöillä on 

voimakas tarve liittää identiteettinsä ympäristöön jossa työskentelevät ja 

psykologisen omistajuuden tunne työympäristöä kohtaan entisestään vahvistaa 

tuota yhteyttä. (Avey et al., 2009, 178.) Näin ollen psykologisen omistajuuden 

kohde, yksilön identiteetti ja yksilöllisyys kietoutuvat yhteen. Voidaankin ajatella, 

että omistajuuden motivaatio ja psykologinen omistajuus ovat juurtuneet yksilön 

identiteettiin. Itsetuntemus, oman yksilöllisyyden ilmaiseminen ja ylläpitäminen 

johtavat omistajuuden tunteisiin ja lopulta omistajuuden kohteiden liittämisen 

läheisesti yksilön omaan identiteettiin. (Pierce et al., 2003, 89-90.) 

 

Edelleen psykologisen omistajuuden tunteiden voidaan nähdä olevan lähtöisin 

yksilön sisäsyntyisestä tarpeesta hallita tiettyä reviiriä. Oman reviirin tunnistaminen 

psykologista omistajuuden edellytyksenä liittyy yksilön tarpeeseen tunnistaa 

omakseen fyysisiä ja ei-fyysisiä kohteita, jotka yksilö kokee omistavansa. Yksilöillä 

voidaan nähdä olevan tarve hankkia ja puolustaa omaa tilaansa, ympäristöään. 
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(Pierce et al., 2003, 91.) Tälläiset kohteet voivat olla esimerkiksi fyysiseen 

työympäristöön, yksilön rooliin sekä sosiaaliseen asemaan liittyviä. Ominaista 

tämän tyyppiselle omistajuuden tunteelle on se, että kokiessaan reviirinsä 

uhatuksi, yksilö ryhtyy reviiriään puolustaviin toimenpiteisiin. Tämän tyyppinen 

toiminta voi viedä huomiota ja estää varsinaista työn tekemistä, yhteistyötä ja 

tiedon jakamista. (Avey et al., 2009, 176.)  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että psykologisen omistajuuden tunteet 

mahdollistavat yksilön kolmen perustarpeen tyydyttämisen – suoriutumisen ja 

vaikuttavuuden osoittamisen ja oman identiteetin ilmaisemisen sekä oman reviirin 

hallitsemisen. Nämä perustarpeet toimivat täten perustana omistajuuden tunteille. 

Perustarpeet toimivat kuitenkin vain edellytyksinä psykologiselle omistajuudelle, 

eivät suoraan aiheuta sitä. (Pierce et al., 2003, 91.) 

 

3.4 Reitit psykologisen omistajuuden tunteisiin 

Pierce et al. (2003) ovat tunnistaneet reittejä, joiden kautta psykologisen 

omistajuuden kokemus syntyy. Tällaisia reittejä ovat omistajuuden kohteen 

hallinta, omistajuuden kohteen läheinen tunteminen sekä yksilön omien resurssien 

sijoittaminen kohteeseen. (Pierce et al., 2003, 92 – 93.) 

 

Yksilön kokema hallinnantunne tiettyä kohdetta kohtaan nostaa osiin omistajuuden 

tunteita. Mitä voimakkaampaa hallinnantunnetta yksilö kokee, sitä 

todennäköisemmin yksilö kokee kohteen psykologisesti osaksi itseään. 

Hallinnantunne on yksi tärkeimmistä psykologiseen omistajuuteen vaikuttavista 

tekijöistä. (Pierce et al., 2003, 92.) 

 

Hallinnantunteen lisäksi psykologisen omistajuuden syntyyn vaikuttaa yksilön ja 

kohteen välinen suhde. Mitä tutummaksi yksilö tulee omistajuuden kohteen 

kanssa, sitä läheisemmäksi yksilön ja kohteen välisen suhteen on mahdollista 

kehittyä. Läheisen, intiimin suhteen myötä yksilö voi kokea kohteen psykologisesti 
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osaksi itseään ja tämä puolestaan voi herättää psykologisen omistajuuden 

tunteita. (Pierce et al., 2003, 92- 93.) 

 

Psykologisen omistajuuden tunteiden syntyyn vaikuttavat myös yksilön 

omistajuuden kohteeseen käyttämä aika ja muut resurssit. Kenties voimakkain 

tapa, jolla yksilö voi käyttää aikaa ja resurssejaan omistajuuden kohteeseen on 

luoda kohde itse. Luodessaan omistajuuden kohdetta, yksilö ei sijoita ainoastaan 

aikaansa ja energiaansa kohteeseen, vaan myös arvonsa ja identiteettinsä. Oman 

itsensä sijoittaminen kohteeseen saa aikaan vahvoja omistajuuden tunteita. Vahva 

omistajuuden tunne voi syntyä yksilön ja tämän itse luoman kohteen välille, mutta 

myös esimerkiksi työntekijöiden ja työkoneiden, työn ja työn lopputulosten välille. 

Oman itsensä sijoittaminen kohteeseen mahdollistaa itsensä heijastamisen 

kohteen kautta ja täten oman panoksen näkyväksi tekemisen. (Pierce et al., 2003, 

93.) 

 

3.5 Psykologisen omistajuuden tunteiden kohde 

Yllä on kuvattu reittejä, joiden kautta psykologisen omistajuuden tunteiden on 

mahdollista syntyä. Myös omistajuuden kohteen ominaisuudet vaikuttavat Pierce 

et al. (2003) mukaan psykologisen omistajuuden tunteiden syntymiseen. Kohteen 

kyky tyydyttää yllämainittuja kolmea yksilön perustarvetta sekä kohteen kyky 

edesauttaa psykologisen omistajuuden tunteiden syntyä vaikuttavat psykologisen 

omistajuuden tunteiden syntymiseen. Kohteen houkuttelevuus, lähestyttävyys, 

avoimuus sekä muokattavuus vaikuttavat psykologisen omistajuuden tunteiden 

syntyyn. Vähintäänkin  kohteen tulee olla näkyvissä ja houkutteleva yksilölle, 

yksilön täytyy kokea kohde ja kohteen täytyy kiinnittää yksilön huomio, jotta 

psykologisen omistajuuden tunteita voi syntyä. (Pierce et al., 2003, 94.) 

 

Tässä tutkimuksessa psykologisen omistajuuden tunteiden kohteena on työ ja 

organisatorinen konteksti, jotka tarjoavat useita mahdollisuuksia kokea 

psykologisen omistajuuden tunteita. (Brown et al., 2014, 318.) Organisaation 

rakenne voi joko rajoittaa tai edesauttaa omistajuuden tunteiden syntyä. 
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Organisaation rakenne voi rajoittaa psykologisen omistajuuden synnyn kannalta 

merkityksellistä käyttäytymistä, jolla yksilö pyrkii saavuttamaan hallinnantunnetta, 

tutustumaan kohteeseen sekä luovuttamaan omia resurssejaan organisaation 

käyttöön. Esimerkiksi hyvin hierarkiset ja byrokraattiset organisaatiot voivat 

rajoittaa yksilön omaa hallinnantunnetta, harkitaa sekä tapoja toimia ja siten estää 

psykologisen omistajuuden tunteen synnyn. (Pierce et al., 2003, 97-98.) 

Vastaavasti organisaatiot ja työympäristöt, jotka valtuttavat yksilöä työn tekoon, 

sallivat yksilön hallinnan, pitävät yksilöt tietoisina ja osallistavat yksilöitä 

päätöksentekoon puoltavat omistajuuden tunteiden syntymistä (O’Driscoll, Pierce 

& Coghlan, 2006, 409 – 410). 

 

Organisaation rakenteen lisäksi myös työtehtävien luonteella on aiemman 

tutkimuksen mukaan merkitystä psykologisen omistajuuden tunteiden 

syntymisessä. Monipuoliset, vastuulliset ja itsenäiset työtehtävät mahdollistavat 

psykologisen omistajuuden tunteiden synnyn yksipuolisia, suorittavia työtehtäviä 

paremmin. Sillä kun, yksilö kokee olevansa vastuusta jostakin asiasta, hän alkaa 

käyttämään resurssejaan kohdetta kohtaan, mikä edesauttaa psykologisen 

omistajuuden kokemuksen syntymistä. (Pierce et al., 2003, 93; Mayhew et al., 

2007, 495; Brown et al., 2014, 335.) Voidaankin todeta, että organisaatioiden, 

jotka pyrkivät kasvattamaan työntekijöidensä omistajuuden tunteita, tulisi kehittää 

työyhteisöä siten, että se valtuuttaa työntekijöitä toimimaan itsenäisesti, osallistaa 

työntekijöitä ja mahdollistaa työntekijöiden henkilökohtaisen hallinnan työn 

tekemisen osalta. (O’Driscoll et al., 2006, 409 – 410.) 

 

3.6 Psykologisen omistajuuden tunteiden synty 

Psykologisen omistajuuden tunteiden synty on monimutkainen prosessi, johon 

vaikuttavat sekä yksilön perustarpeet, tunteiden syntymiseen vaikuttavat reitit, 

kohteen ja yksilön ominaisuudet sekä kulttuuri. (Pierce et al., 2003, 95; Luoma, 

2015, 58.) 
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Psykologisen omistajuuden tunteiden juurina toimivat yksilön perustarpeet ovat 

erillisiä, mutta myös riippuvaisia toisistaan ja toisiaan täydentäviä. Näin ollen 

edellytykset psykologiselle omistajuudelle voivat täyttyä kunkin yksittäisen 

perustarpeen toimesta tai tarpeiden yhdistelmistä. Mitä useampi lähtökohdista 

toteutuu, sitä voimakkaampaa voi koettu psykologinen omistajuus olla. Esimerkiksi 

yksilö voi kokea pystyvänsä vaikuttamaan paremmin tutussa ympäristössä kuin 

tuntemattomassa. Vastaavasti psykologisen omistajuuden synnyn reitit ovat 

erilaisia, mutta kuitenkin toisiaan täydentäviä. (Pierce et al., 2003, 95-96; Luoma, 

2015, 48.) Ei ole tiedossa, onko jokin tai jotkin reiteistä tehokkaampia 

psykologisen omistajuuden synnyttämisessä. Mahdollisesti hallinnantunne ja 

yksilön kohteeseen investoima aika voivat olla tällaisia. (Pierce et al., 2003, 95-96) 

 

Myös yksilön ominaisuuksilla on vaikutusta psykologisen omistajuuden tunteiden 

syntyyn. Yksilöiden vaikuttimien vahvuus vaihtelee ja lisäksi yksilöiden 

persoonallisuus vaikuttaa psykologisen omistajuuden tunteiden kehittymiseen. 

Yksilön luonteenpiirteet vaikuttavat muun muassa siihen, miten ja millaisia 

omistajuuden kohteita hän lähestyy. Sosiaaliset ihmiset voivat tavoitella kohteita 

sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta, kun taas autoritääriset yksilöt voivat hakea 

omistajuutta valvonnan ja hallinnan kautta mielummin kuin läheisen suhteen 

kautta. (Pierce et al., 2003, 95.) Myös yksilön arvot vaikuttavat siihen, millaisia 

kohteita kohtaan yksilö kokee omistajuutta. Omistajuuden tunteet ovat yksi tapa 

lisätä yksilön itsetuntoa ja omantunnon arvoa. Näin ollen yksilöt todennäköisimmin 

kokevatkin omistajuutta kohteisiin, jotka peilaavat heidän omaa arvomaailmaansa. 

Näistä tekijöistä johtuen yksilöiden välillä on eroa psykologisen omistajuuden 

tunteiden syntymisessä ja lisäksi eri yksilöt eri ajanjaksoina ovat eritavoin 

vastaanottavaisia psykologiselle omistajuudelle. (Pierce et al., 2003, 95.)  

 

Yksilön ominaisuuksien lisäksi myös vallitsevalla kulttuurilla on merkittävä vaikutus 

psykologiseen omistajuuteen. Psykologinen omistajuus on tiiviisti yhteydessä 

yksilön minuuteen ja minuus on vastaavasti osin sosiaalisesti määräytyvä ja siten 

vallitsevan kulttuurin muovaama. Lisäksi psykologinen omistajuus opitaan osin 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, mihin kulttuuri vaikuttaa. Pierce et al. (2003) 
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mukaan kulttuurilla onkin vaikutusta kaikkiin psykologisen omistajuuden tunteisiin 

vaikuttaviin tekijöihin – lähtökohtiin, reitteihin sekä omistajuuden tunteiden syntyyn. 

(Pierce et al., 2003, 98.)  

 

Tärkeä psykologisen omistajuuden syntyyn liittyvä tekijä on edellä mainittujen 

lisäksi aika, joka vaaditaan omistajuuden tunteen syntymiseksi. Kognitiivisella 

tasolla yksilöt voivat tunnistaa kohteen omakseen hyvinkin nopeasti. Omistajuuden 

täydellinen kehittyminen tunteeksi, jossa yksilö tuntee kohteen osana itseään voi 

kuitenkin olla pitkä, dynaaminen ja toistuva prosessi. On myös huomioitava, että 

omistajuuden tunne ei ole ikuinen. Yksilö voi lakata tuntemasta psykologista 

omistajuutta samoista syistä, jotka alunperin kehittivät tunteen. Toisinsanoen 

psykologisen omistajuuden purkautuminen liittyy muutoksiin yksilön 

perustarpeissa, synnyn reiteissä, kohteen ominaisuuksissa tai yksilön 

ominaisuuksissa sekä näiden välisissä suhteissa. (Pierce et al., 2003, 96-97.) 

 

3.7 Psykologisen omistajuuden tunteiden vaikutukset 
Vandewalle, Van Dyne & Kostova (1995), Pierce et al. (2003), O’Driscoll et al. 

(2006) sekä Pan, Qin & Gao (2014) ovat tutkineet psykologisen omistajuuden 

vaikutuksia organisatorisessa kontekstissa. Tutkimusten mukaan yksilön 

kokemalla psykologisella omistajuudella voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä 

vaikutuksia organisaatioille.  

 

Työntekijät, jotka kokevat psykologista omistajuutta työtään kohtaan, kokevat että 

heillä on oikeus vaikuttaa organisaatioon ja työhönsä. Omistajuuden tunteet 

vaikuttavat yksilön kokemaan vastuuseen ja täten yksilö voi olla suojelevampi, 

huolehtivampi ja korostuneemmin vastuuntuntoinen työtänsä kohtaan. 

Omistajuutta tuntevat työntekijät kokevat myös tarvetta jakaa organisaation 

taakkaa ja ovat valmiita ottamaan riskiä tai tekemään henkilökohtaisia uhrauksia 

työnsä ja organisaation puolesta. Omistajuuden tunne lisää myös yksilön kokemaa 

vastuuta työn lopputuloksista.  (Pierce et al., 2001, 303; Pierce et al., 2003, 100.) 
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Psykologisella omistajuudella on Vandewalle et al. (1995) sekä Pierce et al. (2003) 

tutkimuksien mukaan myös yhteys työntekijöiden halukkuuteen suorittaa 

varsinaisen roolin ulkopuolisia tehtäviä (acts of citizenship). Työntekijöiden rooliin 

liittyvät tehtävät ovat niitä, joiden suorittamista työntekijältä odotetaan, ja joista 

työntekijää palkitaan. Varsinaisen roolin ulkopuoliset tehtävät ovat vastaavasti 

enemmän harkinnanvaraisia ja työntekijän omasta halusta suoritettavia, 

organisaatiota hyödyttäviä tehtäviä.  (Vandewalle et al., 1995, 221; Pierce et al., 

2003, 100.)  

 

Myös Pan et al. (2014) mukaan psykologinen omistajuus vaikuttaa positiivisesti 

yksilön organisatoriseen käyttäytymiseen. Psykologisen omistajuuden tunteet 

kasvattavat työntekijöiden organisaatiota kohtaan tuntemaa ylpeyttä, 

yhteenkuuluvuutta sekä työperäistä identiteettiä.  Lisäksi työntekijän kokema 

psykologinen omistajuus vaikuttaa myönteisesti työntekijän organisatoriseen 

itsetuntoon. Tuntiessaan omistajuutta organisaatiota kohtaa, työntekijät kokevat 

ylpeyttä organisaatiosta, ymmärtävät oman arvonsa organisaatiolle ja ovat täten 

valmiita antamaan enemmän resurssejaan organisaation käyttöön. Täten 

psykologinen omistajuus vaikuttaa myönteisesti myös työntekijän motivaatioon ja 

työssä suoriutumiseen. (Pan et al., 2014, 143.) 

 

Edelleen psykologisen omistajuuden tunteilla on todettu olevan vaikutusta yksilön 

tunneperäiseen sitoutumiseen organisaatioon. Yksilöt, jotka ovat sitoutuneita 

organisaation arvoihin ja tavoitteisiin ja ovat valmiita uhraamaan aikaansa ja 

engergiaansa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kokevat vahvaa psykologista 

omistajuutta organisaatiota kohtaan. (O’Driscoll et al. 2006, 410 – 411.) 

 

Psykologisella omistajuudella voi olla myös kielteisiä vaikutuksia organisaatioille. 

Työntekijät, jotka kokevat psykologista omistajuutta voivat olla haluttomia 

jakamaan omistajuuden kohdetta muiden kanssa ja haluavat yksinoikeuden 

omistajuuden kohteeseen. Tämän kaltainen toiminta voi estää yhteistyötä 



 32 

organisaatiossa. Työntekijät voivat myös keskittää liikaa huomiota omistajuuden 

kohteeseen ja täten jättää muita tärkeitä osa-alueita huomiotta. Psykologinen 

omistajuus voi muuttua myös taakaksi yksilölle, mikäli yksilö kokee omat 

voimavarat ylittävää vastuuntuntoa omistajuuden kohdetta kohtaan. Äärimmillään 

psykologinen omistajuus voi aiheuttaa myös poikkeavaa käyttäytymistä ja 

vahingontekoa, mikäli työntekijä kokee omistajuuden kohdetta kaltoinkohdellun. 

(Pierce et al., 2003, 101.) 

 

3.8 Psykologinen omistajuus muutostilanteessa  
Kuten yllä on todettu, psykologisella omistajuudella voi olla tilanteesta riippuen 

sekä myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia. Muun muassa erilaiset organisaation 

muutostilanteet voivat nostaa esille sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. 

(Pierce et al. 2003, 101 – 102.)  

 

Psykologisen omistajuuden avulla voidaan selittää miksi ja missä olosuhteissa 

yksilöt puoltavat ja vastustavat organisatorista muutosta. Yksilön kokema 

psykologinen omistajuus toimii muutoksen puolesta silloin, kun muutos on 

yksilöstä lähtöisin, osa luonnollista kehittymistä (evolutionary) tai yksilön kokemaa 

omistajuutta lisäävä (additive). Vastaavasti yksilön kokema psykologinen 

omistajuus voi aiheuttaa muutosvastarintaa, mikäli muutos tulee ulkopäin 

annettuna, on ‘vallankumouksellinen’ tai yksilön näkökulmasta omistajuutta 

kaventava. Psykologisen omistajuuden kautta välittyvä suhtautuminen 

muutokseen riippuu siis paljon siitä, kokeeko yksilö muutoksen omaa tilannettava 

vahvistavana ja laajentavana vai kokeeko yksilö muutoksen tulevan ulkopuolelta 

annettuna, yksilön vaikutusmahdollisuuksia pienentävänä. (Dirks et al., 1996, 

Pierce et al. 2001, 303 mukaan.) 
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3.9 Psykologinen omistajuus tässä tutkimuksessa 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää miten yksilön kokema psykologinen 

omistajuus näyttäytyy muutokseen suhtautumisessa. Psykologisen omistajuuden 

osalta nojaudutaan Pierce et al. (2003) määritelmään, jonka mukaan psykologinen 

omistajuus on tila, jossa yksilö kokee omistajuuden kohteen olevan hänen oma. 

Psykologisen omistajuuden katsotaan ilmentävän niitä merkityksiä ja tuntemuksia, 

joita yksilö liittää omistajuuden kohteeseen sekä yksilön ajatuksia, uskomuksia ja 

tunteita omistajuuden kohteesta. (Pierce et al., 2003, 86.)  

 

Tutkimuksen tiedonintressin valossa tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään 

miten psykologisen omistajuuden tunteet syntyvät ja ilmenevät. Psykologisen 

omistajuuden tunteiden juurien nähdään olevan Pierce et al. (2003) tutkimukseen 

nojautuen yksilön halussa suoriutua ja vaikuttaa (efficacy and effectance), yksilön 

minä-identiteetissä (self-identity) sekä yksilön tarpeessa hallita omaa reviiriään 

(having a place). Vastaavasti psykologisen omistajuuden tunteiden nähdään 

syntyvän Pierce et al. (2003) tutkimukseen nojautuen kolmea eri reittiä pitkin. 

Näitä reittejä ovat yksilön kokema hallinnantunne, omistajuuden kohteen läheinen 

tunteminen sekä yksilön omien resurssien sijoittaminen kohteeseen. (Pierce et al., 

2003, 89-93.) 

 

Edelleen psykologisen omistajuuden tunteiden syntymiseen nähdään vaikuttavan 

yksilön persoonallisuus, motivaatio sekä kulttuuriin liittyvät tekijät. (Pierce et al., 

2003, 92-95.) Myös organisatorisilla tekijöillä nähdään olevan vaikutusta 

psykologisen omistajuuden tunteiden syntyyn. Pierce et al. (2003) sekä O’Driscoll 

et al. (2006) tutkimuksiin nojautuen näitä tekijöitä nähdään olevan osallistaminen, 

vastuuttaminen, valtuuttaminen, avoimuus sekä kommunikaatio.  

 

Tutkimuksen näkökulman ollessa psykologisen omistajuuden ja muutokseen 

suhtatutumisen välisessä vuorovaikutuksessa, tämän tutkimuksen tarkastelusta 

rajataan ulos psykologisen omistajuuden tunteiden vaikutukset. Tutkimuksen 

tarkasteluun ei myöskään liity tiettyä organisaatiossa tapahtunutta muutosta vaan 



 34 

laajemmin organisaation toimintaympäristöstä kumpuava jatkuva muutostarve. 

Näin ollen tutkimuksessa ei nojauduta Dirks et al. (1996) tutkimukseen, jossa 

muutoksen tyypin katsotaan vaikuttavan yksilön muutokseen suhtautumiseen, 

vaan tarkastellaan psykologisen omistajuuden ja muutokseen suhtautumisen 

vuorovaikutusta yleisemmallä tasolla.   
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4 YKSILÖN MUUTOKSEEN SUHTAUTUMINEN 

Tässä kappaleessa käydään läpi yksilön muutokseen suhtautumiseen liittyvää 

teoriaa ja määritellään mitä tarkoitetaan yksilön muutosvalmiudella sekä yksilön 

kokemalla muutosvastarinnalla. Kappaleessa tarkastellaan lisäksi yksilön 

muutokseen suhtautumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä lopuksi kirkastetaan miten 

yksilön muutokseen suhtautuminen nähdään tässä tutkimuksessa. 

 

4.1 Muutosvalmius ja muutosvastarinta määriteltynä 

Yksilön suhtautuminen muutokseen riippuu monesta eri tekijästä. Aiemmassa 

tutkimuksessa puhutaan toisaalta yksilöiden muutosvalmiudesta (change 

readiness) ja toisaalta yksilöiden kokemasta muutosvastarinnasta (resistance to 

change).  

 

Muutosvalmiutta on määritelty usein eri tavoin. Bernerthin (2004, 40) mukaan 

‘valmius on enemmän kuin muutoksen ymmärtämistä, valmius on enemmän kuin 

muutokseen uskomista, valmius on kokoelma ajatuksia ja aikomuksia tiettyä 

muutoshanketta kohtaan.’  Muutosvalmiuden voidaan nähdä liittyvän yksilöiden 

uskomuksiin, asenteisiin sekä aikomuksiin muutoksen tarpeellisuutta kohtaan sekä 

yksilöiden havaintoihin yksilöiden ja organisaation kyvystä kohdata muutos. 

Muutosvalmius ei ole yksilöiden pysyvä tila vaan se voi vaihdella ulkoisista tai 

sisäisistä tekijöistä, muutostarpeen tyypistä ja muutoksessa mukana olevien 

yksilöiden ja muutosagenttien mukaan. (Backer, 1995, 22-24.) Edelleen Madsen et 

al. (2005) mukaan yksilö on valmis muutokseen kun hän ymmärtää ja uskoo 

muutostarpeeseen ja myös aikoo toimia muutostarpeen nimissä (Madsen et al., 

2005, 216). 

 

Vastaavasti yksilöiden muutoshaluttomuuden voidaan todeta olevan monitahoinen 

ilmiö, joka liittyy sekä yksilön käyttäytymiseen, ajatuksiin että tunteisiin. 

Muutoshaluttomuus vaikuttaa siihen kuinka yksilöt käytöksellään reagoivat 

muutokseen, mitä ajattelevat muutoksesta ja millaisia tuntemuksia muutos heissä 
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herättää. Muutoshaluttomuus voi ilmetä sitoutumisen puutteena tai muutoksen 

kielteisenä arviointina. Se voi ilmetä myös levottomuutena, vihana, pelkona ja 

toisaalta muutoksentarpeesta valittamisena tai jopa muutoksen sabotoimisena. 

Yksilöiden käyttäytyminen, ajatukset ja tunteet muutosta kohtaan voivat myös olla 

ristiriidassa keskenään eivätkä yksilöt välttämättä edes tiedosta tiettyjä 

reaktioitaan. (Erwin et al., 2010, 42 - 43.) 

 

4.2 Muutokseen suhtautumiseen vaikuttavia tekijöitä 

Aiemmissa tutkimuksissa (mm. Madsen et al., 2005; Shah, 2011; Self & 

Schraeder, 2009) on löydetty yhteys yksilön muutosvalmiuden ja usean eri tekijän 

välillä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yksilön osallistuminen muutoksen 

läpivientiin, työtyytyväisyys, organisaation sosiaaliset suhteet, organisaatiokulttuuri 

ja esimies-alaissuhteet (Madsen et al., 2005, 216). Yksilön muutosvalmiutta 

puoltaviksi tekijöiksi on tunnistettu myös muutosagentin rooli, muutosprosessi, 

uskomukset, ympäristö, tasapuolisuus sekä sitoutuminen (Shah, 2011, 225).  

 

Yksilön muutosvalmius ja muutosvastarinta liittyvät läheisesti toisiinsa, jolloin 

muutosvalmiutta puoltavat tekijät voidaan nähdä myös yksilön muutosvastarintaan 

vaikuttavina tekijöinä. (Self et al., 2009, 168-169.) Voidaankin todeta, että yksilön 

muutokseen suhtautumiseen vaikuttavat tyypillisesti muutokseen itseensä, 

yksilöön sekä organisaatioon liittyviä tekijöitä (Self et al., 2009, 175). Alla olevassa 

kuvassa on esitetty näitä tekijöitä: 



 37 

 

Kuva 2. Yksilön muutokseen suhtautumiseen vaikuttavat tekijät 

 

4.2.1 Muutokseen liittyvät tekijät 

Monet muutokset epäonnistuvat koska riittävän moni orgnisaation jäsen ei koe 

muutosta tarpeelliseksi. Muutostarpeen ymmärretyksi tekeminen onkin 

ensiarvoisen tärkeää muutosvalmiuden näkökulmasta. Ilman nykytilan 

kyseenalaistamista ja riittävää tyytymättömyyttä asioiden nykytilaan sekä sitä 

seuraavaa halua muuttua, muutospyrkimykset voivat epäonnistua. (Smith, 2005, 

409.) Toisaalta muutosvastarintaa voi esiintyä vaikka muutostarve olisikin 

ymmärrettävä. Yksilöt voivat kokea muutoksen olevan epäsopiva tai tarpeeton 

organisaatiolle ja täten vastustaa muutosta. Muutosvastarintaa voi ilmetä myös 

yksilön kokiessa muutoksella oleva epäsuotuisa vaikutus hänelle itselleen. (Self et 

al., 2009, 171.) 

 

Muutokseen suhtautumiseen vaikuttaa myös prosessi, jonka kautta muutosta 

toteutetaan. Virheelliseksi koettu tai yksilön mielestä väärin läpiviety prosessi voi 

aiheuttaa muutosvastarintaa kun taas loogiseksi ja oikeudenmukaiseksi koettu 

prosessi voi edistää muutokseen sopeutumista. Lisäksi muutoksen vaikutuksen 
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kohteena olevat yksilöt, joita ei ole osallistettu itse prosessiin voivat kokea 

muutosvastarintaa. (Self et al., 2009, 170-171.) 

 

4.2.2 Yksilöön liittyvät tekijät 

Myös yksilön persoonallisuus voi vaikuttaa muutokseen suhtautumiseen. Tietyillä 

yksilöillä on heikko muutoksen sietokyky ja toiset yksilöt voivat vastustaa muutosta 

koska muutos edustaa epävarmuutta ja he pelkäävät tuntematonta. Yksilöt voivat 

vastustaa muutosta myös, koska ovat huolissaan omasta epäonnistumisestaan. 

(Self et al. 2009, 169.) Edelleen rutiineista välittäminen, lyhytnäköisyys sekä 

joustamattomuus mielipiteissä ja näkökulmissa voivat ennustaa yksilön 

muutoshaluttomuutta. Vastaavasti sinnikkyys persoonallisuudessa, johon liittyy 

hyvä itsetunto, optimismi sekä hallinnantunne voivat ennustaa yksilön valmiutta 

kohdata muutoksia. Kuvaillun kaltaiset sinnikkäät yksilöt voivat myös olla valmiita 

muuttumaan vaikka eivät olisikaan yhtämieltä muutoksesta tai sen 

tarpeellisuudesta. (Erwin et al., 2010, 44.) 

 

Muutokseen suhtautumiseen vaikuttavat myös yksilön minäkuva ja toisaalta 

yksilön kyky sietää riskejä. Minäkuvaan liittyvät hallinnantunne, myönteinen 

vaikuttavuus, itsetunto ja pystyvyys. Riskin sietokykyyn liittyvät yksilön avoimuus 

uusille kokemuksille, riskien hyväksyminen sekä suurempi epäselvyyden 

sietäminen. Edelleen on havaittu, että yksilöt joilla on käytössään mukautuvia 

puolustusmekanismeja kuten huumori ja ennakointi olivat valmiimpia kohtaamaan 

muutoksen kuin yksilöt, joiden puolustusmekanismit ovat joustamattomia. 

Joustamattomia puolustusmekanismeja ovat esimerkiksi kieltäminen, 

eristäytyminen ja näytteleminen. Myös muiden syyttäminen, passiivisuus, muun 

elämän vaikeuksien välttely sekä haluttomuus hallita omaa elämää kertovat 

yksilön mahdollisesta muutosvastarinnasta.  (Erwin et al., 2010, 44.) 

 

4.2.3 Organisaatioon liittyvät tekijät 

Organisaatiomuutoksen uskottavuus, muutoksen aikainen vuorovaikutus, 

yksilöiden osallistaminen muutokseen sekä organisaatiokulttuuri vaikuttavat myös 
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yksilön muutokseen suhtautumiseen. Organisaation työntekijöiden muutokseen 

kohdistamalla myönteisellä tai kielteisellä sosiaalisella energialla on suuri merkitys 

muutosvalmiuden kannalta. Työntekijöiden asenteella, tiedoilla, taidoilla ja 

motivaatiolla on merkittävä rooli muutoksen kohteena olevassa organisaatiossa. 

(Smith, 2005, 410.)  

 

Muutoksesta viestiminen on keskeistä ja viestinnällä tulisikin pyrkiä luomaan 

innostuneisuutta ja luottamusta muutosprosessia kohtaan. Muutosvalmiuden 

näkökulmasta on keskeistä, että työntekijöille viestiminen aloitetaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo ennen muutosten aloittamista 

ja että viestimistä jatketaan läpi muutoksen. Näin toimimalla voidaan saavuttaa 

työntekijöiden luottamus, sitoutuminen ja halukkuus osallistua muutokseen. 

(Smith, 2005, 410.) 

 

Työntekijöiden aito osallistaminen muutosprosessiin onkin ensiarvoisen tärkeää 

tavoiteltaessa menestyksekästä muutosta. Työntekijöiden muutosvalmius 

perustuu luottamukselle ja kunnoitukselle. Avoin kommunikointi ja kunnioitus 

luovat muutokselle hedelmällistä ilmapiiriä. Luottamuksellisessa ympäristössä 

tapahtuva avoin vuorovaikutus mahdollistaa muutoksen syiden ja seurausten 

perusteellisen ymmärtämisen myös yksittäisen työntekijän näkökulmasta. 

Kasvavan ymmärryksen myötä työntekijöitä voidaan rohkaista ottamaan myös 

henkilökohtaista vastuuta muutoksen saavuttamiseksi. Muutosvalmiuden 

kasvattamisen näkökulmasta onkin keskeistä, että organisaation johto ei 

ainoastaan puhu muutoksesta, vaan aktiivisesti viestivät ja osallistavat koko 

organisaation muutoksen tielle. (Smith, 2005, 410.) 

 

Muutosvastarintaa voivat puolestaan aiheuttaa sellaiset organisatoriset tekijät 

kuten yksilön kokema organisaation uskottavuus, muutosta johtavien henkilöiden 

uskottavuus sekä organisaation aiemmat saavutukset muutosten onnistuneessa 

läpiviennissä. Yksilöt voivat vastustaa muutosta, mikäli eivät koe organisaatiota 

uskottavana. Muutostarpeen selkeä kommunikointi ja perustelu on tärkeää 
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organisaation uskottavuuden rakentamiseksi ja siten myös muutosvastarinnan 

estämiseksi. (Self et al., 2009, 176.) Mikäli organisaatiot ovat onnistuneesti vieneet 

läpi muutoksia lähihistoriassa, voivat organisaation jäsenet olla valmiimpia 

muutokseen. (Self et al., 2009, 170.) 

 

4.3 Yksilön muutokseen suhtautuminen tässä tutkimuksessa 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ymmärtämään kuinka yksilöiden 

kokema psykologinen omistajuus näyttäytyy muutokseen suhtautumisessa. Näin 

ollen muutoksen suhtautumisen osalta tarkastellaan mitkä tekijät vaikuttavat 

muutokseen suhtautumiseen. Lisäksi tutkimuksen tiedonintressin kannalta on 

keskeistä tutkia miten yksilöiden muutokseen suhtautuminen ilmenee.  

 

Yksilön muutokseen suhtautumiseen nähdään tässä tutkimuksessa vaikuttavan 

Self et al. (2009, 175) tutkimuksen mukaisesti muutokseen itseensä, yksilöön sekä 

organisaatioon liittyviä tekijöitä. Edelleen muutokseen suhtautumisen nähdään 

ilmenevän joko yksilön kokemana muutosvalmiutena tai muutosvastarintana.  

 

Muutosvalmiuden osalta tutkimuksessa nojaudutaan Bernerthin (2004) ja Backerin 

(1995) määritelmiin. Muutosvalmiuden nähdään olevan enemmän kuin muutoksen 

ymmärtämistä ja muutokseen uskomista. Muutosvalmius on kokoelma yksilön 

ajatuksista ja aikomuksia muutosta kohtaan. (Bernerth, 2004, 40.) Edelleen yksilön 

muutosvalmius nähdään dynaamisena ilmiönä, joka voi vaihdella ulkoisista ja 

sisäisistä tekijöistä johtuen (Backer, 1995, 22-24). Vastaavasti yksilön kokeman 

muutosvastarinnan osalta nojaudutaan Erwin et al. (2010) määritelmään, jonka 

mukaan yksilön kokemaan muutosvastarintaan vaikuttavat yksilön tunteet, 

ajatukset ja käyttäytyminen muutosta kohtaan. Muutosvastarinta nähdään 

ilmenevän yksilön kielteisinä reaktioina muutosta kohtaan. (Erwin et al., 2010, 42-

43. 
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5 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu psykologisen omistajuuden 

sekä yksilön kokeman muutosvalmiuden ja muutosvastarinnan teorioista. Ilmiöiden 

tarkastelu tapahtuu merkityksen luomisen viitekehyksessä organisatorisessa 

kontekstissa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on esitetty alla kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Merkityksen luomisen osalta nojaudutaan Maitlis et al. (2014) sekä Weick et al. 

(2005) määritelmiin, jonka mukaan merkityksen luominen on aktiivinen prosessi, 

jonka kuluessa yksilöt pyrkivät ymmärtämään asioita tai tilanteita, jotka ovat uusia, 

hämmentäviä tai eroavat tavoitetilasta. 

 

Vastaavasti psykologisen omistajuuden osalta tässä tutkimuksessa nojaudutaan 

Pierce et al. (2003) määritelmään, jonka mukaan psykologinen omistajuus on tila, 

jossa yksilö kokee omistajuuden kohteen olevan hänen oma. Psykologisen 

omistajuuden katsotaan ilmentävän niitä merkityksiä ja tuntemuksia, joita yksilö 

liittää omistajuuden kohteeseen sekä yksilön ajatuksia, uskomuksia ja tunteita 

omistajuuden kohteesta. (Pierce et al., 2003, 86.)  
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Psykologisen omistajuuden tunteiden juurien nähdään tässä tutkimuksessa olevan 

Pierce et al. (2003) tutkimukseen nojautuen yksilön halussa suoriutua ja vaikuttaa 

(efficacy and effectance), yksilön minä-identiteetissä (self-identity) sekä yksilön 

tarpeessa hallita omaa reviiriään (having a place). Vastaavasti psykologisen 

omistajuuden tunteiden nähdään syntyvän Pierce et al. (2003) tutkimukseen 

nojautuen kolmea eri reittiä pitkin. Näitä reittejä ovat yksilön kokema 

hallinnantunne, omistajuuden kohteen läheinen tunteminen sekä yksilön omien 

resurssien sijoittaminen kohteeseen. (Pierce et al., 2003, 89-93.) 

 

Psykologisen omistajuuden tunteiden syntymiseen nähdään vaikuttavan yksilön 

persoonallisuus, motivaatio sekä kulttuuriin liittyvät tekijät. (Pierce et al., 2003, 92-

95.) Myös organisatorisilla tekijöillä nähdään olevan vaikutusta psykologisen 

omistajuuden tunteiden syntyyn. Pierce et al. (2003) sekä O’Driscoll et al. (2006) 

tutkimuksiin nojautuen näitä tekijöitä nähdään olevan osallistaminen, 

vastuuttaminen, valtuuttaminen, avoimuus sekä kommunikaatio.  

 

Yksilön muutokseen suhtautumiseen nähdään tässä tutkimuksessa vaikuttavan 

Self et al. (2009, 175) tutkimuksen mukaisesti muutokseen itseensä, yksilöön sekä 

organisaatioon liittyviä tekijöitä. Edelleen muutokseen suhtautumisen nähdään 

ilmenevän joko yksilön kokemana muutosvalmiutena tai muutosvastarintana.  

 

Muutosvalmiuden osalta tutkimuksessa nojaudutaan Bernerthin (2004) ja Backerin 

(1995) määritelmiin. Muutosvalmiuden nähdään olevan enemmän kuin muutoksen 

ymmärtämistä ja muutokseen uskomista. Muutosvalmius on kokoelma yksilön 

ajatuksista ja aikomuksia muutosta kohtaan. (Bernerth, 2004, 40.) Edelleen yksilön 

muutosvalmius nähdään dynaamisena ilmiönä, joka voi vaihdella ulkoisista ja 

sisäisistä tekijöistä johtuen (Backer, 1995, 22-24). Vastaavasti yksilön kokeman 

muutosvastarinnan osalta nojaudutaan Erwin et al. (2010) määritelmään, jonka 

mukaan yksilön kokemaan muutosvastarintaan vaikuttavat yksilön tunteet, 

ajatukset ja käyttäytyminen muutosta kohtaan. Muutosvastarinta nähdään 



 43 

ilmenevän yksilön kielteisinä reaktioina muutosta kohtaan. (Erwin et al., 2010, 42-

43.) 

 

Psykologisen omistajuuden tunteiden ja yksilön kokeman muutosvalmiuden 

voidaan katsoa aiemman tutkimuksen perusteella pohjautuvan monilta osin 

samoihin tekijöihin. Erwin et al. (2010) mukaan yksilön muutosvalmiuteen liittyy 

hallinnantunne, myönteinen vaikuttavuus, itsetunto ja pystyvyys. Vastaavasti 

Pierce et al. (2003) mukaan yksilön kokema hallinnantunne on yksi tärkeimmistä 

psykologiseen omistajuuteen vaikuttavista tekijöistä. Edelleen yksilön 

persoonallisuus vaikuttaa sekä muutosvalmiuteen että psykologisen omistajuuden 

tunteisiin. (Self et al., 2009, 169; Pierce et al., 2003,95) Samoin myös monet 

yhteiset organisatoriset tekijät vaikuttavat sekä psykologisen omistajuuden 

tunteiden syntyyn sekä muutosvalmiuteen. Näitä tekijöitä ovat yksilöiden 

osallistaminen, valtuuttaminen, viestintä, avoimuus. (O’Driscoll, Pierce & Coghlan, 

2006, 409 – 410; Smith, 2005, 410.)  

 

Aiempaan tutkimukseen pohjautuen voidaankin tämän tutkimuksen tiedonintressin 

valossa olettaa, että psykologista omistajuutta tunteva yksilö on lähtökohtaisesti 

valmiimpi kohtaamaan muutoksia psykologisen omistajuuden tunteiden ja 

muutosvalmiuden pohjautuessa monelta osin samoihin tekijöihin. Toisaalta 

aiemmassa tutkimuksessa on tuotu esille muutoksen luonteen vaikutus sekä 

yksilön tuntemaan psykologiseen omistajuuteen että muutosvalmiuteen 

muutoksen luonteesta riippuen joko vahvistavana tai heikentävänä tekijänä (Pierce 

et al. 2001, 303; Self et al., 2009, 170-171). Edelleen  on otettava huomioon, että 

sekä psykologinen omistajuus että muutosvalmius ovat luonteeltaan dynaamisia 

ilmiöitä ja siten vahvasti kontekstisidonnaisia. Voidaankin olettaa, että 

psykologiseen omistajuuteen ja siten yksilön muutokseen suhtautumiseen 

vaikuttavat tekijät ovat vahvasti toisistaan ja kontekstista riippuvaisia. 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

6.1 Tutkimuksen näkökulman paikantaminen  

Tämän tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu kohdeorganisaation työntekijöiden 

kokemaan psykologiseen omistajuuteen sekä muutokseen suhtautumiseen. 

Ilmiötä tutkitaan merkityksen luomisen viitekehyksessä organisatorisessa 

kontekstissa. Tutkimuksen tieteenfilosofinen lähtökohta on täten fenomenologinen. 

Fenomenologinen erityistiede tutkii yksilöiden subjektiivisia kokemuksia ja 

fenomenologian näkökulmasta todellisuus rakentuu yksilöiden kokemuksille 

antamien merkityssuhteiden kautta. Fenomenologia on kiinnostunut yksilöiden 

sekä tiedostamattomista että tietoisista kokemuksista. Edelleen nähdään, että 

todellisuus merkityksellistyy vasta, kun se sisältyy yksilön elämäntilanteeseen. 

Kokemuksen sidos yksilön arkeen onkin merkityksellisyyden edellytys. (Perttula, 

2009, 116-117.)  

 

Tutkimus on kiinnostunut organisaation työntekijöiden subjektiivisista 

kokemuksista ja heidän kokemuksille antamista merkityksistä. Näin ollen 

tutkimuksen näkökulma organisaatioon on symbolis-tulkinnallinen. Symbolis-

tulkinnallisen näkökulman mukaan organisaatio rakentuu ihmisten mielissä ja 

organisatorista todellisuutta pyritään ymmärtämään sellaisenaan, yksilön tulkinnan 

tuloksena. (Harisalo, 2008, 45; Burrell & Morgan, 1979, 30-33.)  

 

Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä on ymmärtää psykologisen omistajuuden ja 

yksilön muutokseen suhtautumisen välistä suhdetta. Tutkittavan ilmiön tarkastelu 

laadullisin menetelmin on perusteltua sillä, laadullisen tutkimuksen lähtökohtana 

on todellisen elämän kuvaaminen. Laadullinen tutkimus on luonteeltaan 

kokonaisvaltaista ja tutkimuksen aineisto kootaan luonnollisissa tilanteissa 

tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaiselta kohdejoukolta. Tutkittavat tapaukset 

nähdään ainutlaatuisina ja kerättyä aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. (Hirsjärvi et 

al., 1997, 151 – 155.) 

 



 45 

Laadulliseen tutkimukseen liittyviä suuntauksia, koulukuntia ja tutkimuksellisia 

lähestymistapoja on olemassa useita (Hirsjärvi et al., 1997, 154). Seuraavissa 

kappaleissa kuvataan tämän tutkimuksen tutkimusstrategia sekä tutkimuksen 

aineiston keräämisen ja analysoinnin menetelmä.  

 

6.2 Tutkimusstrategia 

Tämä tutkimus yhdistää tiedonhankinnan strategiassaan sekä tapaustutkimuksen 

että fenomenografisen tutkimuksen periaatteita. Tapaustutkimus eli case study on 

empiirinen tutkimus, jonka tavoitteena on ymmärtää yksittäistä tapausta 

syvällisesti. Tutkittava tapaus voi olla lähes mikä vain. (Metsämuuronen, 2006, 90 

– 91.) Tapaustutkimukselle tyypillistä on tapausten luonnollinen ilmeneminen, 

kokonaisvaltainen analyysi, kiinnostus sosiaalisiin prosesseihin, useiden erilaisten 

aineistojen tai menetelmien käyttö sekä aikaisemman tutkimuksen hyödyntäminen 

(Laine, Bamberg & Jokinen, 2007, 10). Tapaustutkimuksen päämääränä on lisätä 

ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta ja tapaustutkimus soveltuukin hyvin 

vastaamaan miten tai miksi kysymyksiin.  

 

Vastaavasti fenomenografinen tutkimus tutkii sitä, miten maailma ilmenee ja 

rakentuu ihmisten tietoisuudessa. Fenomenografista tutkimusta kiinnostaa 

sisällöllisesti eli laadullisesti erilaiset tavat, joilla ihmiset käsittävät ja kokevat 

ympärillä olevan maailman. Fenomenografisen tutkimuksen päätavoite on kuvata 

eroavaisuuksia ihmisten kokemuksissa ja käsityksissä ja siten havainnollistaa 

kuinka eri tavoin asiat voidaan käsittää ja kokea. (Ahonen, 1994, 114 – 116; 

Niikko, 2003, 46.)  

 

Fenomenografinen tapaustutkimus on tutkimusotteena on tässä tutkimuksessa 

perusteltu, sillä yksilön kokema psykologinen omistajuus ja muutokseen 

suhtautuminen ovat ilmiöinä luonnollisia ja niitä pyritään tutkimuksessa 

tarkastelemaan syvällisesti. Tutkimuksen näkökulma organisaatioon on symbolis-

tulkinnallinen ja tutkimuksen tarkastelu suoritetaan merkityksen luomisen 

viitekehyksessä, joka puoltaa tutkimuksen fenomenografista otetta. 
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Fenomenografinen tutkimusote tarjoaa myös uuden näkökulman tyypillisesti 

kvantitatiivisin menetelmin (mm. Vandewalle, Van Dyne & Kostova, 1995; Van 

Dyne & Pierce, 2004; O’Driscoll, Pierce & Coghlan, 2006; Mayhew, Ashkanasy, 

Bramble & Gardner, 2007; Avey, Avolio, Crossley & Luthans, 2009; Zhu, Chen, Li 

& Zhou, 2013; Xiao-Fu, Qiwen, Fei, 2014; Brown, Pierce & Crossley, 2014) 

tutkitulle psykologiselle omistajuudelle.  

 

Tutkimus etenee noudattaen fenomenografisen tutkimuksen spiraalia, jossa teoria 

ja empiria keskustelevat keskenään läpi tutkimusprosessin. Tutkimusprosessissa 

tutkijan teoreettinen perehtyneisyys ohjaa aineiston hankintaa ja tulkintaa ja 

toisaalta aineiston luokittelu ja tulkinta vaikuttavat tutkimuksen kokoavan teorian 

syntyyn. (Ahonen, 1994, 125.) Alla oleva kuva havainnollistaa tämän tutkimuksen 

tutkimusasetelmaa. Fenomenografisen tutkimuksen kohde ei ole itse ilmiö, josta 

puhutaan vaan ennemminkin suhde tutkittavien ja ilmiön välillä (Bowden, 2005, 

13.)  

 

 

Kuva 4. Tutkimusasetelma (mukaellen Bowden, 2005, 13.) 
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6.3 Aineiston keräämisen menetelmä 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys määrää sen, millainen aineisto kannattaa 

kerätä ja millaista menetelmää sen analyysissä käyttää. Kun tutkitaan 

merkitysrakenteita eli sitä miten ihmiset jäsentävät ja hahmottavat erilaisia asioita, 

aineistona tulee olla tekstiä, jossa yksilöt puhuvat asioista omin sanoin. 

(Alasuutari, 2001, 82-83.) Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla 

tutkimuksen kohteena olevan organisaation työntekijöitä. Haastattelut suoritettiin 

puolistrukturoituina haastatteluina. Puolistrukturoitu haastattelu eli 

teemahaastattelu mahdollistaa haastateltavalle oman ilmaisun. Tutkija laatii 

haastattelun kysymykset, mutta haastateltava voi vastata niihin omin sanoin, 

poiketa laaditusta järjestyksestä ja jopa lisätä uusia kysymyksiä. (Koskinen et al., 

2005, 104 – 105.) 

 

Tutkimuksen aineisto kerätiin haastattelemalla 15 henkeä työllistävän 

asiantuntijaorganisaation työntekijöitä toukokuussa 2015. Haastatteluja suoritettiin 

yhteensä 8 kappaletta ja haastatteluiden kesto vaihteli 35 – 77 minuutin välillä, 

keskimääräisen keston ollessa 41 minuuttia. Haastatteluissa käytetty 

haastattelurunko on nähtävissä tämän tutkimuksen liitteessä 1.  

 

Tutkimuksen kohteena toimineen asiantuntijaorganisaation tehtävänä on tarjoata 

tietohallinnon, talous toimintojen sekä hankinta ja projektipalveluita yrityksen 

varsinaisille liiketoimintayksiköille. Kohdeorganisaatio toimii voimakkaasti 

muuttuvalla toimialalla, jolla kilpailun kiristyminen ja toimintaympäristön muutos 

sekä tulevaisuuden epävarmuus luovat tarvetta nykyisen toiminnan kehittämiselle. 

Organisaation muutostarpeesta puhuttaessa, yrityksen johto on viestinyt 

liiketoiminnan tukitoiminnoille toistuvasti, että työskentelyotteen tulisi olla 

‘enemmän kehittävä kuin ylläpitävä’. Tästä organisaation johdon ajatuksesta 

kumpusikin mielenkiinto tutkia psykologista omistajuutta ja muutokseen 

suhtautumista kyseisessä organisaatiossa. Toinen kohdeorganisaation valintaan 

vaikuttanut tekijä oli tutkijan työsuhde kyseisessä organisaatiossa, joka mahdollisti 

pääsyn organisaatioon sekä aineiston keräämisen tutkimuksen aikataulussa.  
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Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastolliseen yleistettävyyteen, vaan pyritään 

ymmärtämään tutkimuksen kohteeksi valittua ilmiötä syvällisesti. Näin ollen on 

tärkeää, että haastateltaviksi valitut informantit tietävät tutkittavasta ilmiöstä 

mahdollisimman paljon tai että heillä on kokemusta tutkittavasta asiasta. Tässä 

mielessä tiedonantajien valinta saa olla harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. 

Harkinnanvaraista aineistonkeruuta voidaan suorittaa ns. eliittiotannalla, jossa 

informanteiksi valitaan henkilöitä, joilta oletetaan saatavan parhaiten tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä. Valinnan kriteereinä voivat olla muun muassa informanttien 

aiemmat tiedot tutkittavasta ilmiöstä, kyky ilmaista itseään, puhekyky ja 

elämänkokemus. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 87- 89) 

 

Tämän tutkimuksen informantit valittiin eliittiotannalla painottaen ensisijaisesti 

informanttien kykyä ilmaista itseään. Tätä pidettiin keskeisenä tutkittaessa 

informanttien tutkittavalle ilmiölle antavia merkitysrakenteita. Toissijaisesti pyrittiin 

keräämään mahdollisimman monipuolista aineistoa valitsemalla osaamiseltaan, 

taustoiltaan, sukupuoleltaan ja työkokemukseltaan erilaisia informantteja. Edelleen 

informanttien valinnassa pyrittiin edustettavuuteen valitsemalla informantteja 

kustakin kohdeorganisaation eri tiimistä.  

 

6.4 Aineiston analysointimenetelmä 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on perusteellisen analysoinnin kautta löytää 

aineistosta uusia tapoja jäsentää ja ymmärtää todellisuutta, tuottaa uusia 

merkityksiä tutkittavalle ilmiölle (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, 16). 

Jotta tämä olisi mahdollista, tarvitaan aineiston analyysimenetelmä. Menetelmän 

tulee olla sopusoinnussa tutkimuksen viitekehyksen kanssa. (Alasuutari, 2001, 82-

83.) Aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten tekeminen on tutkimuksen 

ydinasia sillä tutkimuksen tässä vaiheessa selviävät vastaukset tutkimuksen 

tutkimuskysymyksiin. (Hirsjärvi et al., 1997, 209.) 
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Tutkimuksen aineistoa voidaan analysoida monin eri tavoin. Analyysitavaksi tulee 

valita tutkimuksen tarkoitusta ja tutkimusongelmaa parhaiten tukeva menetelmä. 

(Hirsjärvi et al., 1997, 212.) Tämä tutkimus tarkastelee psykologista omistajuutta 

sekä yksilön muutokseen suhtautumista merkityksen luomisen viitekehyksessä ja 

näin ollen aineiston analysoinnin lähtökohtana ovat fenomenografisen 

analyysitavan periaatteet. Fenomenografisessa analyysissä pyritään tunnistamaan 

yksilöiden tutkittavalle ilmiölle antamien merkitysten analysoinnin kautta yleisiä 

merkitysverkostoja, jotka muodostavat tutkittavaa ilmiötä kuvaavia 

kuvauskategorioita.  (Häkkinen, 1996, 33). Fenomenografiseen analyysitapaan 

yhdistetään tässä tutkimuksessa teoriasidonnaisen analyysin periaatteita. 

Teoriasidonnaisessa analyysissa aiempi teoria auttaa tutkijaa tekemään valintoja 

analyysin edetessä, mutta tarkoituksena ei kuitenkaan ole testata aiempaa teoriaa 

vaan avata uusia ajatusuria aiempaan teoriaan tukeutuen. (Tuomi et al., 2002, 98.) 

Valittu analyysitapa toteuttaa fenomenografisen tutkimuksen spiraalia, jossa teoria 

ja empiria keskustelevat tiiviisti läpi tutkimusprosessin (Ahonen, 1994, 125). 

 

Fenomenografiselle analyysille ei ole olemassa yksittäistä, selkeästi määriteltyä 

analyysitapaa.  Analyysi on aina sidottu tutkittavaan aineistoon ja sen 

ainutlaatuiseen, merkityksiä täynnä olevaan sisältöön. (Niikko, 2003, 32-33.). 

Merkitysverkostojen tunnistaminen tapahtuu jäsentämällä kerätyn 

haastatteluaineiston pohjalta tiedonantajien ajattelun sisäisiä yhteyksiä ja 

muodostamalla teoreettisesti merkittävistä havainnoista kategorioita. 

Kategorioiden muodostaminen pohjautuu tutkijan teoreettiseen perehtyneisyyteen 

ja teorian tuntemus auttaa tutkijaa päättämään mitkä tieonantajien käsitykset 

nousevat tutkimuksen kannalta merkityksillisiksi ja muodostavat täten 

merkityskategorioita. (Ahonen, 1994, 126 – 128.) Analyysin kulku on esitetty alla 

kuvassa 5 ja kuvattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 
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Kuva 5. Aineiston analyysin prosessi 

 

Noudatin tässä tutkimuksessa mukaillen Niikon (2003) kuvailemaa 

fenomenografisen tutkimuksen analyysimallia. Analyysin ensimmäisessä 

vaiheessa luin litteroidut haastattelut läpi monta kertaa. Häkkisen (1996) mukaan 

fenomenografisessa analyysissä keskitytään ilmauksiin itseensä eikä niitä 

tuottaneisiin henkilöihin. Korvasinkin jo ennen ensimmäistä lukukertaa 

haastateltavien nimet järjestysnumeroilla (Aineisto 1, Aineisto 2 jne.), jotta pystyin 

paremmin keskittymään haastattelun sisältöön.  Lukemisen tarkoituksena on 

muodostaa kokonaiskuva tutkittavien tutkittaville ilmiöille antamista merkityksistä 
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(Niikko, 2003, 33). Tämän jälkeen ryhdyin lukemaan aineistoa kunkin kirjaamani 

tutkimuskysymyksen näkökulmasta ja poimin aineistosta kuhunkin 

tutkimuskysymyksen aihealueeseen liittyviä lausumia. Etenin analyysissä 

tutkimuskysymys kerrallaan keräten aina yhteen tutkimuskysymykseen liittyvät 

havainnot kullakin analysointikierroksella. Niikon (2003) mukaan tällä tavoin valitut 

ilmaisut muodostavat perustan seuraavalle analyysivaiheelle ja herättävät tutkijaa 

ymmärtämään mikä on tyypilistä aineistosta nouseville ilmauksille. 

 

Analyysin toisessa vaiheessa luokittelin tutkimuskysymyksittäin tekemiäni nostoja 

edelleen tarkempiin luokkiin. Tässä vaiheessa teoreettinen perehtyneisyyteni 

ohjasi työtäni ja luokittelin esimerkiksi psykologiseen omistajuuteen liittyviä 

lausumia edelleen aiempaan teoriaan pohjautuen psykologisen omistajuuden 

tunteiden juuriin ja reitteihin.  

 

Analyysin kolmannessa vaiheessa käänsin kuhunkin teoriakokonaisuuteen liittyvät 

lausumat yleiselle kielelle ensimmäisen tason merkityskategoriaksi, sillä ilmausten 

yleinen kuvailu kategorioiden avulla helpottaa ilmiötä koskevien käsitysten 

jäsentämistä (Häkkinen, 1996, 42-43). Etenin työssä teoriakokonaisuus kerrallaan 

keskittyen ensin psykologiseen omistajuuteen ja sen alaluokkiin. Lausumien 

yleiselle kielelle kääntämiseen liittyi jo tulkintaa ja käytinkin ensimmäisen tason 

merkityskategorioita muodostaessani kolmatta persoonaa. Käyttämällä kolmatta 

persoonaa osoitin, ettei kyseessä ole enää suora lainaus, vaan oma tulkintani 

informantin lausumasta. Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan 

ensimmäisen tason merkityskategorian luomista yhden informantin 

muutostilanteita kuvailevaa lausumaa hyödyntäen:  

 

No ensimmäisenä varmaan tottakai se epävarmuushan on noissa 

muutostilanteissa, varsinkaan jos ei tiedä, että mihin se muutos johtaa. Tai 

on, tietää että joku muutos tulee, mutta sitten ei taas tiedä, että siitä ei 

viestitä esimerkiks tai muuta niin sitten joutuu spekuloimaan päässään, että 

niinkun nää yt:t esimerkiks, kun ne ties että on niin sitten vaan mietti, että 
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okei jos nyt mulle jotain tapahtuu niin yritti vaan ajatella sitten, että tää on 

sitten se mahdollisuus 

 

Merkityskategoria 1: Hän kokee muutoksiin liittyvän epävarmuuden 

pelottavana ja haluaisi välittömästi tietää mihin muutos vaikuttaa ja mitkä 

ovat muutoksen vaikutukset hänen itsensä kannalta 

 

Analyysin neljännessä vaiheessa keräsin luomani ensimmäisen tason 

merkityskategoriat kunkin informantin osalta omaan tiedostoon. Tämän jälkeen 

analysoin kunkin teoriakokonaisuuden merkityskategorioita ja kirjasin lausumista 

kunkin informantin osalta toisen tason merkityskategorian. Kunkin informantin 

osalta luotiin siis yksi toisen tason merkityskategoria sekä psykologisesta 

omistajuudesta että muutokseen suhtautumisesta, joiden tarkoituksena oli kuvata 

kunkin informantin ilmiölle antamien merkitysten keskeinen sisältö. Alla taulukko 1 

sisältää esimerkin luodusta psykologista omistajuutta koskevista 

merkityskategorioista yhden informantin osalta. 

 

Taulukko 1. Esimerkki ensimmäisen ja toisen tason merkityskategorioista 

Merkityskategoria 1 Merkityskategoria 2 
Hänellä on ainutlaatuisen osaamisen 
kautta valtaa ja mahdollisuus osoittaa 
kyvykkyyttään suhteessa 
työkavereihinsa 

Psykologinen omistajuus ilmenee 
omaa vastuualuetta kohtaan. 
Omistajuuden tunteet ovat kasvaneet 
kohteen läheisen tuntemisen myötä ja 
herättävät tarpeita suojella omaa 
reviiriä. Kyvykkyys ja suoriutuminen 
kietoutuu omaan vastuualueeseen ja 
näkyy konkreettisesti ainutlaatuisena 
osaamisena sekä kykynä ohjeistaa ja 
neuvoa asiakkaita.  

Hän tuntee työtehtävänsä hyvin ja 
pystyy siten osoittamaan kyvykkyyttään 
asiakkaille 

Hän kokee oman vastuualueen 
järjestelmän omakseen ja on valmis 
suojelemaan tarvittaessa tätä reviiriään. 
Hänen reviirikseen järjestelmä on 
muotoutunut ajan ja kokemuksen myötä. 
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Hän tuntee vastuualueensa järjestelmän 
hyvin koska se on alusta alkaen ollut 
hänen vastuulla. 

Hän kokee vastuuntuntoa omia 
työtehtäviään kohtaan.  

Hän pystyy osoittamaan osaamistaan ja 
suoriutumistaan oman vastuualueensa 
osalta. Hän tuntee oman 
vastuualueensa työtehtävät hyvin. 

Hän omistaa oman vastuualueensa 
järjestelmän.  

 

Analyysin viidennessä vaiheessa keräsin kaikki luomani toisen tason 

merkityskategoriat omaan tiedostoon ja yhdistelin kategorioita teoreettisista 

lähtökohdista ylemmän tason kategorioiksi eli kuvauskategorioiksi. 

Kuvauskategoriat ovat abstrakteja konstruktioita, jotka sisältävät aineistosta esiin 

tulleiden merkitysten ominaispiirteet ja täten kokoavat yhteen aineistosta nousevat 

merkitykset. Kuvauskategoriat ovatkin fenomenografisen tutkimuksen päätulos. 

(Niikko 2003, 36 – 37.)  

 

Kuvauskategorioita luodessani vertailin toisen tason merkityskategorioita ja 

yhdistin keskenään samansisältöisiä merkityskategorioita kuvauskategorioiksi. 

Muodostettaessa kuvauskategorioita kunkin informantin psykologista omistajuutta 

ja muutokseen suhtautumista kuvaavia toisen tason merkityskategorioita ei 

erotettu toisistaan vaan yhdistäminen toisen informantin merkityskategorioiden 

kanssa suoritettiin ainoastaan, mikäli sekä psykologisen omistajuuden että 

muutokseen suhtautumisen osalta merkityskategorioiden sisältö oli toisiaan 

vastaava. Näin toimimalla säilytettiin yhteys psykologisen omistajuuden ja 

muutokseen suhtautumisen välillä myös lopullisissa kuvauskategorioissa, vaikka 

osaan kuvauskategorioista yhdistyikin useamman informantin tutkittavalle ilmiölle 

antamia merkityksiä. Lopulta kuvauskategorioita nimetessäni pyrin siihen, että 

kategorian nimi luonnehtii kunkin kategorian keskeistä sisältöä mahdollisimman 

kuvaavasti.  
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Analyysin lopputuloksena syntyi alla taulukossa 2 esitellyt neljä kuvauskategoriaa, 

joiden sisältöä avataan tutkimuksen seuraavassa luvussa tarkemmin. Aineistosta 

3 ei syntynyt kuvauskategoriaa eikä kyseistä aineistoa hyödynnetty tutkimuksen 

tuloksissa, sillä kyseisessä aineistossa ei ollut havaittavissa selkeitä psykologisen 

omistajuuden tunteita. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia miten yksilön kokema 

psykologinen omistajuus ilmenee muutokseen suhtautumisessa ja koska 

psykologista omistajuutta ei kyseisessä aineistossa ollut havaittavissa, päätettiin 

aineisto jättää tutkimuksen tulosten ulkopuolelle.  

 

Taulukko 2. Tutkimuksen aineiston muodostuminen kuvauskategorioiksi  

Aineisto Kuvauskategoria 

Aineisto 1 A. Minun vastuualue! Muutokset ovat 

mahdollisuuksia, mutta vaikutukset omaan rooliin 

aiheuttavat epävarmuutta 
Aineisto 6 

Aineisto 2 B. Meidän yhteinen työpaikka! Muutoksissa tulee 

edetä harkiten, hyödyt organisaation näkökulmasta 

tunnistaen 

 

Aineisto 4 

Aineisto 8 

Aineisto 5 C. Minä olen työni! Jatkuva muutos on selviytymisen 

edellytys 

Aineisto 7 D. Tärkeä uuvuttava työni! Muutokset ovat raskaita, 

koska vaativat niin paljon työtä 

Aineisto 3 Ei kuvauskategoriaa 

 



 55 

7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä kappaleessa esittelen fenomenografisen analyysini tulokset 

horisontaalisena kuvauskategorioiden järjestelmänä. Horisontaalisessa 

kuvauskategoria järjestelmässä kategoriat ovat samanarvoisia ja niiden väliset 

erot ovat sisällöllisiä (Niikko, 2003, 38). Kuvauskategoriat esitellään kukin 

omanaan, kirjaimilla (A, B, C jne.) erotettuna kappaleenaan.  Kunkin 

kuvauskategorian yhteyteen on avattu tutkittavalle ilmiölle annettuja merkityksiä, 

joiden kautta kuvauskategoria on rakentunut. Lisäksi olen liittänyt kunkin 

kategorian yhteyteen katkelmia aineistosta havainnollistamaan kyseisiä 

merkityksiä. Katkelmien kirjaamisen yhteydessä olen korvannut henkilöiden ja 

järjestelmien nimet sekä muut haastateltavien tunnistamisen mahdollistavat termit 

yleiskielen ilmaisuilla ja merkinnyt nämä kohdat sulkumerkein. Lisäksi olen 

käyttänyt merkintää [...], kun olen jättänyt lainauksesta osan pois. Alla olevassa 

taulukossa on kuvattu tunnistetut neljä  kuvauskategoriaa: 

 

Taulukko 3. Yhteenveto kuvauskategorioista 

A. Minun vastuualue! Muutokset ovat mahdollisuuksia, mutta vaikutukset 

omaan rooliin aiheuttavat epävarmuutta 

B. Meidän yhteinen työpaikka! Muutoksissa tulee edetä harkiten, hyödyt 

organisaation näkökulmasta tunnistaen 

C. Minä olen työni! Jatkuva muutos on selviytymisen edellytys 

D. Tärkeä uuvuttava työni! Muutokset ovat raskaita, koska vaativat niin 

paljon työtä 
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A. Minun vastuualue! Muutokset ovat mahdollisuuksia, mutta vaikutukset 
omaan rooliin aiheuttavat epävarmuutta 

Aiemman tutkimuksen mukaan psykologista omistajuutta voidaan tuntea sekä 

organisaatiota että työtehtäviä kohtaan (Mayhew et al., 2007, 478). Tässä 

kuvauskategoriassa psykologisen omistajuuden tunteet ilmenevät työtehtäviä ja 

vastuualuetta kohtaan. Omia työtehtäviä ja vastuualuetta kohtaan kohdistuva 

psykologinen omistajuus merkityksellistyy järjestelmän omistajuudesta 

kerrottaessa.  

 

No se on se (järjestelmä), tämän minä omistan. 

 

Omistajuuden tunteiden juuret ovat suoriutumisen ja vaikuttavuuden 

kokemuksessa. Pierce et al. (2003, 89) mukaan psykologinen omistajuus on 

lähtöisin yksilön tarpeesta suoriutua ja vaikuttaa suhteessa ympäristöönsä. 

Psykologisen omistajuuden tunteet syntyvät yksilön vallankäytön ja oman 

suoriutumisen kokemuksen myötä. (Pierce et al., 2003, 89.) Suoriutumisen ja 

vaikuttavuuden kokemus merkityksellistyy tässä kuvauskategoriassa yksilön 

kyvykkyytenä omaa ainutlaatuista osaamista hyödyntäen toimia ja ohjeistaa 

omalla vastuualueellaan. 

 

mulla on ollu se suurin rooli siinä järjestelmässä, että mä en ees tiiä kuinka 

moni sitä osaa loppujen lopuks meidän tiimissä ees käyttää 

 

Tiedän mitä teen ja mistä lähtee liikkeelle, kun joku kysymys tulee 

toimipaikasta, että meillä on tämmönen tilaisuus niin minkä luvan mä tähän 

esimerkiks tarvitsen ja tarvitseeko tästä tehdä jotain ilmoitusta ja tämmöstä 

näin.  

 

Psykologisen omistajuuden tunteet pohjautuvat myös yksilön tarpeeseen tunnistaa 

omakseen ja hallita tiettyä reviiriä (Pierce et al., 2003, 91). Tähän tarpeeseen 
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pohjautuva omistajuuden tunne näyttäytyy usein omaa reviiriä puolustavana 

käyttäytymisenä (Avey et al., 2009, 176). Omia työtehtäviä ja vastuualuetta 

kohtaan koettu psykologinen omistajuus näyttäytyykin tässä kuvauskategoriassa 

myös tarpeena hallita ja suojella omaa reviiriä. Reviirin hallitseminen saa 

merkityksen kuvauksessa omistajuuden tunteesta reviirin ollessa uhattu sekä 

kielteisestä suhtautumisesta muiden pyrkimyksiin työskennellä omaksi koetulla 

reviirillä. 

 

[...]  jos joku tulis toinen siihen samaa hommaa tekemään niin kyllä siitä 

tulis vähän semmonen tunne, tai tulis vähän semmonen, miten mä nyt 

sanoisin vähän semmonen omistava ote siihen (järjestelmään)… 

 

[...] sit mua alkaa ärsyttään jos joku alkaa, tekee vaikka sieltä ohitte vaikka 

mä tiedän, että ne on semmosia asioita, joita vois esimerkiks meilläkin 

tuumassa tehä, koska ne on loppujen lopuks yksinkertasia asioita, mutta sit 

tulee vähän se, että hei tää on mun juttu niin älä ala tekemään. [...] 

kummallakin on ne omat vastuualueet niin miks sä tuut siihen sitten 

tekemään siihen päälle omalla tavallaan. 

 

Psykologisen omistajuuden tunteet voivat aiemman tutkimuksen mukaan syntyä 

useita eri reittejä pitkin. Pierce et al. (2003, 92-93) ovat tunnistaneet yhdeksi 

omistajuuden tunteita synnyttäväksi reitiksi työtehtävien läheisen tuntemisen. 

Tämä reitti psykologiseen omistajuuteen toteutuu tässä kuvauskategoriassa ja 

merkityksellistyy toisaalta kokemuksen kautta kasvaneena osaamisena ja toisaalta 

alusta alkaen annettuna vastuuna.  

 

No se tulee ehkä pitkälle sitten taas kokemuksen kautta [...] ei ees itekään 

ehkä tajua, että mitenkä paljon niistä loppujen lopuks tietää, [...] mutta sitten 

taas jos mä kysyn joltain mun toiselta työkaverilta, että pystytsä tsekkaa tän 

niin se ei välttämättä taas tiedä yhtään mitään koko asiasta niin siinä 

mielessä… 
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Se (järjestelmä), siihen ei kukaan saa koskee se on mun. No ei, kyllä se on 

totta, että se on. Ehkä kun se on alusta asti ollu silleen. [...] se on ehkä se 

mun reviiri siinä mielessä, että kun se on vaan ajautunu siihen niin siitä on 

tullu se mun oma beibi niin sanotusti. 

   

Vastaavasti muutokset näyttäytyvät tässä kuvauskategoriassa mahdollisuuksina, 

joihin tulisi pystyä suhtautumaan rennosti. Muutoksen suhtautumisen kuvailussa 

merkityksellistyy halu suhtautua muutoksiin mahdollisuuksina, jonka voidaan 

katsoa olevan lähtöisin persoonallisuudesta. Hyvän itsetunto, optimismi sekä 

hallinnantunne kertovat yksilön valmiudesta kohdata muutoksia. (Erwin et al., 

2010, 44.) 

 

ei tarvii tulla semmosia suuria muutoksia kerralla puskan takaa, mutta 

semmonen pieni muuttuminen koko ajan on ihan hyvästä ja on, ettei ehi 

tylsistymään. 

 

no muutoshan on aina pelottava joka tapauksessa, että kun on jotain uutta 

niin jollain tavalla, vaikka se ois kuinka kiva muutos niin ainahan siinä on 

jotenkin, että joku asia muuttuu. Mutta enemmänhän ne on 

mahdollisuuksia, ne huonoimmatkin niin pitäs vaan yrittää ajatella, että 

tämä on merkki jostakin, että jotain pitää tehdä ja mahdollisuus. 

 

Tottakai ne on pelottavia, mä luulen, että sitä ei ois normaali jos ne ei 

pelottais jollain tavalla, mutta kyllä mä nään ne, mä yritän ottaa ne 

mahdollisuuksina sitten taas 

 

Toisaalta tässä kuvauskategoriassa muutokseen suhtautumisessa ilmenee 

epävarmuutta, joka merkityksellistyy huolena muutoksen läpiviennin 

onnistumisesta sekä muutoksen lopputuloksista ja seurauksista. Self et al. (2009, 
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170-171) mukaan muutokseen suhtautumiseen vaikuttaa sekä muutosprosessi 

että muutoksen sisältö.  Yksilön mielestä virheellinen tai epäonnistunut prosessi 

sekä muutostarpeen epäselvyys ja ymmärryksen puute voivat aiheuttaa 

vastarintaa muutosta kohtaan. (Self et al., 2009, 171.) Voidaan ajatella, että tässä 

kuvauskategoriassa yllä kuvattu sinnikäs persoonallisuus vaikuttaa siten, että 

muutokseen suhtautuminen näyttäytyy ainoastaan huolena ja epävarmuutena eikä 

varsinaisena muutosvastarintana. Erwin et al. (2010, 44) mukaan kuvaillun 

kaltaiset sinnikäät yksilöt voivatkin olla valmiita muuttumaan vaikka eivät olisikaan 

yhtämieltä muutoksesta tai sen tarpeellisuudesta.  

 

Vähän semmosta innostuneisuutta, mutta kuitenkin sit pelkoo, että 

mitenhän tää nyt onnistuu yleensä 

 

Ensimmäisenä varmaan tottakai se epävarmuushan on noissa 

muutostilanteissa, varsinkaan jos ei tiedä, että mihin se muutos johtaa. Tai 

on, tietää että joku muutos tulee, mutta sitten ei taas tiedä, että siitä ei 

viestitä esimerkiks tai muuta niin sitten joutuu spekuloimaan 

 

No luonnollisesti ne saattaa vähän ahdistaa, vähän semmonen ahdistus, 

että onnistuuko se ja miten se menee. 

 

Edelleen tässä kuvauskategoriassa nousee tärkeäksi ajantasainen tieto 

muutoksen vaikutuksista, etenkin yksilön näkökulmasta. Muutoksista viestiminen 

onkin Smithin (2005,410) mukaan keskeistä. Ajantasaisella viestinnällä läpi 

muutosprosessin voidaan saavuttaa luottamusta, sitoutumista ja halukkuutta 

osallistua muutokseen.   

 

[...] pysyy ajan tasalla, että mitä tapahtuu ja mitä se vaatii iteltä, että senkin 

sisäistää sitten mihin se johtaa. 
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mulla on se tapa, että mä huolehdin liikaa asioista jo etukäteen vaikka ei 

pitäis niin ehkä siinä onkin tärkeintä se, että jos vaan, mitä enemmän tietää 

muutoksesta niin sitä helpomminhan siihen pystyy suhtautumaan. 

 

Psykologinen omistajuus kohdistuu tässä kuvauskategoriassa omia työtehtäviä ja 

vastuualuetta kohtaan. Omistajuuden tunteiden juuret ovat suoriutumisen ja 

vaikuttavuuden kokemuksessa sekä yksilön tarpeessa hallita omaa reviiriään ja 

nousevat esille työtehtävien läheisen tuntemisen kautta. Vastaavasti muutokset 

näyttäytyvät tässä kuvauskategoriassa mahdollisuuksina, jonka taustalta voidaan 

katsoa nousevan sinnikäs,  myönteisen suhtautumisen omaava persoona. 

Edelleen muutoksiin liittyy tässä kuvauskategoriassa epävarmuutta muutoksen 

läpiviennistä ja seurauksista sekä halua saada ajantasaista tietoa muutoksen 

vaikutuksista erityisesti yksilön näkökulmasta.   

 

Tehdyn tulkinnan perusteella voidaan ajatella, että omia työtehtäviä ja 

vastuualuetta kohtaan kohdistuva psykologinen omistajuus näyttäytyy muutokseen 

suhtautumisessa haluna ymmärtää muutosprosessin heijastukset ja muutoksen 

vaikutukset juurikin oman itsensä ja sitä kautta omien työtehtävien ja vastuualueen 

kannalta.  Edelleen voidaan ajatella, että työhön liittyvä suoriutumisen ja 

vaikuttavuuden kokemus ruokkii sinnikkyyttä persoonallisuudessa ja sitä kautta 

myönteisyyttä muutokseen suhtautumisessa. 

 

B. Meidän yhteinen työpaikka! Muutoksissa tulee edetä harkiten, hyödyt 
organisaation näkökulmasta tunnistaen 

Kuten kuvauskategoriassa A, myös tässä kuvauskategoriassa psykologisen 

omistajuuden tunteet kohdistuvat omia työhtehtäviä kohtaan.  

 

Joo siis nuo järjestelmät siis (järjestelmä) on mun lapsi, (järjestelmä) on ollu 

mun lapsi ja myöskin (järjestelmä) on se mun [...] 

 



 61 

Omistajuuden tunteet syntyvät kuvauskategorian A tavoin työtehtävien läheisen 

tuntemisen kautta. Työtehtävien läheinen tunteminen merkityksellistyy tässä 

kuvauskategoriassa työtehtävien osaamisena, helppoutena sekä oman 

vastuualueen tuttuutena. 

 

Joo kyl siis varsinkin (järjestelmä) kanssa, että siinä ei tuu semmosia, että 

miten tää tehään tää juttu, että ne on ihan selkeitä, että miten ne kaikki 

tehään [...] 

 

Se työn teko on, varsinainen tekeminen on aika helppoo. Mä jotenkin koen 

sen sillain, että sitä on kiva tehä, sitä on helppo tehä ja sit ne vaan tehään. 

Että tottakai siellä on semmosia haastavia tilanteita tai jotain pitää miettiä, 

mutta kyllä mä hallitsen tehtäväni. 

 

[...] kun sä tiedät sen oman tonttis niin sä pystyt aika hyvinkin pyörimään 

siinä [...] 

 

Verrattuna kuvauskategoriaan A, omistajuuden tunteet eivät kuitenkaan kohdistu 

yksinomaan omiin työtehtäviin, vaan taustalta nousee merkityksellisyys 

organisaatiotason suoriutumisen varmistamisesta. Psykologista omistajuutta 

kokevat työntekijät kokevatkin usein tarvetta jakaa koko organisaation taakkaa. 

Omistajuuden tunne lisää myös yksilön kokemaa vastuuta työn lopputuloksista. 

(Pierce et al., 2001, 303.) 

 

No siis varsinkin sillon, kun huomaa, että joku tekee jonkun virheen. On 

tehnyt jonkun asian väärin, että josta on aiheutunut virhe toimipaikalle tai 

haasteita toimipaikalle niin on just sitten sellanen, että jos mäkin oisin tän 

tehny niin tästä ei ois tullu tätä, että ärr voisko tehdä itse kaiken.  
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No siis siitä omasta työnjäljestä, että ei ainakaan itse aiheuttas virheitä 

mitkä näkyy sitten ulospäin toimipaikoille virheenä tai mihinkään 

muuhunkaan suuntaan, mutta varsinkin se toimipaikkojen se on 

semmonen, että haluais että siellä kaikki menee mutkattomasti ilman, että 

mä nyt sinne ainakaan aiheutan lisäongelmia. 

 

[...] tekis mieli välillä puuttua ja ehkä voimakkaammin ohjata muita, että 

aijaa sä teit tolla tavalla, mä olisin tehny näin [...] saadaanko parempia 

tuloksia jos tehdään tai nopeammin asiat tehtyä, jos tehdään mun tavalla. 

 

Tässä kuvauskategoriassa psykologisen omistajuuden tunteet näyttäytyvät myös 

yksilön kokemana vastuuntuntona organisaation työilmapiiristä, yrityskuvasta ja 

yhteisestä tekemisestä. Onkin todettu, että työssä suoriutumisen lisäksi 

omistajuuden tunteet lisäävät yksilön halua suojella, pitää huolta, uhrautua sekä 

kehittää omistajuuden kohdetta (Pierce et al., 2001, 303). 

 

kyl tietysti koen sen, että niinkin paljon aikaa, kun näitten ihmisten kanssa 

viettää niin mun mielestä tietysti sellanen hyvän työilmapiirin ylläpitäminen. 

 

[...] kyllä mä koen olevani vastuussa myös siitä meidän yrityskuvasta ja 

tavallaan siitä kulttuurista ja tavasta miltä yritys näyttää ulkopuolisille 

 

[...] on sit siinä ryhmässä mukana ja varmaan pystyy muovaamaan ehkä 

jotakuta toistakin siinä jeesaamaan ja muuta.  

 

Vastaavasti muutokseen suhtautuminen näyttäytyy tässä kuvauskategoriassa 

varovaisena, harkitsevana suhtautumisena, joka saa merkityksen muutoksen 

vaikutuksia tarkkailevana käytöksenä ennen oman toiminnan muuttamista.  
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Kyllä mä ennemminkin oon se, joka odottaa, että katotaan mitä tapahtuu, 

että mihin tää menee. 

 

Oon kankee niissä kyllä, mutta sitten tottakai jos siinä, kyllähän mä tietenkin 

en mä mihinkään vastarintaan, enkä lähe sitä vastustamaan kovin pitkään, 

mutta vaadin kyllä vähän semmosen pidemmän sopeutumisajan 

 

Seurailen, että pääsenkö sanomaan, että mitä minä sanoin vai muuttuuko 

tapa. Joo kyllä mä sillain, siinä sitten vaihdan tapani myöhemmin, 

seuraavassa aallossa yleensä. 

 

No en oo mikään semmonen eturintamassa lippua heiluttava, että vähän 

enemmän semmonen, että katselen vähän aikaa, että tuleeks tosta mitään 

ja vaihdan sitten tapaani toimia. 

 

Varovaisen, harkitsevan muutoksiin suhtautumisen taustalta saa tässä 

kuvauskategoriassa merkityksen muutoksen hyödyllisyys sekä saavutettavien 

hyötyjen selkeä tunnistaminen ennen muutokseen ryhtymistä. Smithin (2005, 409-

410) mukaan monet muutokset epäonnistuvat, koska organisaation jäsenet eivät 

koe muutosta uskottavaksi tai tarpeelliseksi.  Muutostarpeen perustelu onkin 

ensiarvoisen tärkeää muutosvalmiuden näkökulmasta, sillä kasvavan 

ymmärryksen myötä työntekijät voivat myös olla valmiita ottamaan 

henkilökohtaista vastuuta muutoksen saavuttamiseksi. 

 

Koen, että olen avoin muutoksille, kun niitten perusteet on hyvin kerrottuja, 

että niistä on oikeesti jotain hyötyä. 

 

No lähinnä aina se hyötynäkökulma, koska tietysti missä tahansa 

yhteisössä niin jos tehdään jotakin vaan sen tekemisen takia niin mä 

haluaisin aina punnita sen hyödyn suhteessa siihen käytettyyn energiaan 
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tai rahaan tai aikaan niin lähinnä se on varmaan sellanen ensimmäinen asia 

mikä muutoksessa kuin muutoksessa tulee ensimmäisenä mieleen. 

 

Mun mielestä siinä muutoksessa on just se, että se pystyttäis 

perustelemaan, että ei muutoskaan muutoksen takia. En mä sitäkään 

ymmärrä, koska siinä menee aikaa ja rahaa ja voimavaroja, että sä sen 

takia vaan muutat, että pitää muuttaa. 

 

muutos on mietitty, se on perusteltu ja se pystytään kertomaan kokonaan. 

[...] sen ois oikeesti laskenu loppuun saakka tai miettiny, että mihin se 

johtaa, miksi se muutos pitää tehdä ja mitä sillä haetaan. 

 

Edelleen tässä kuvauskategoriassa tärkeäksi nousee avoimuus muutostilanteissa, 

mikä merkityksellistyy avoimessa viestinnässä muutoksen lopputuloksista. Avoin 

kommunikointi ja kunnioitus luovat Smithin (2005, 410.) mukaan muutokselle 

hedelmällistä ilmapiiriä. Myös mahdollisista epäonnistumisista on 

muutosvalmiuden näkökulmasta keskeistä viestiä, sillä yksilön kokema 

organisaation sekä muutosta johtavien henkilöiden uskottavuus vaikuttavat myös 

muutosvalmiuteen (Self et al., 2009,176).  

 

[...] jos näkis joskus semmosen loppulaskelman tai loppupäätelmän, että 

mihin se johti. Ja sitten, että jos se ei ookaan johtanu toivottuun tulokseen 

niin mun mielestä senkin vois avoimesti sanoo, että muutos tehtiin, mutta ei 

tää nyt tänne johtanu. 

 

sitten olis joku loppukateetti, että tämä tehtiin ja tämä johti tähän ja hyvä tai 

huono tai tästä opimme jotain. 

 

Psykologisen omistajuuden tunteet näyttäytyvät tässä kuvauskategoriassa 

organisaatiota kohtaan koettuna vastuuntuntona. Omistajuuden tunteet ilmenevät 
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haluna ylläpitää organisaation työilmapiiriä, yrityskuvaa ja sekä haluna varmistaa 

omalla työllään organisaatiotason suoriutuminen. Vastaavasti muutokseen 

suhtautuminen ilmentyy tässä kuvauskategoriassa harkitsevina ja varovaisina 

merkityksinä ja toisaalta muutoksen perusteltuja hyötyjä painottavana 

näkemyksenä.  

 

Tehdyn tulkinnan perustella voidaan ajatella, että organisaatiotason 

vastuuntuntona ilmenevä psykologinen omistajuus heijastuu myös muutokseen 

suhtautumisessa. Muutokseen suhtautumisessa painottuvat muutosten 

lopputulosten sekä hyötyjen merkitys, joiden voidaan katsoa pohjautuvan samaan 

organisaatiotason vastuuntuntoon kuin psykologisen omistajuudenkin tunteet.  

 

C. Minä olen työni! Jatkuva muutos on selviytymisen edellytys 

Psykologisen omistajuuden tunteiden juuret löytyvät tässä kuvauskategoriassa 

yksilön identiteetin ja työn välisestä suhteesta. Avey et al. (2009, 178) mukaan 

yksilöillä on tarve liittää identiteettinsä ympäristöön jossa työskentelevät ja 

psykologisen omistajuuden tunne työympäristöä kohtaan entisestään vahvistaa 

tuota yhteyttä. Psykologisen omistajuuden kohde ja yksilön identiteetti kietoutuvat 

yhteen, jolloin itsetuntemus, oman yksilöllisyyden ilmaiseminen ja ylläpitäminen 

johtavat omistajuuden tunteisiin ja lopulta omistajuuden kohteiden liittämiseen 

läheisesti yksilön omaan identiteettiin. (Pierce et al., 2003, 89-90.) Työn ja yksilön 

identiteetin yhteen kietoutuminen saa merkityksen tässä kuvauskategoriassa 

persoonasta puhuttaessa.  

 

Mulla ei ole työpersoonaa ja siviilipersoonaa vaan ne on yks ja sama. Että 

mä oon ihan samanlainen härö töissä kun siviilissä, mä oon ihan yhtä 

skarppi töissä ja siviilissä. [...] että mä jossakin tilanteissa toimisin eri 

tavalla, että mä oon mä [...] hyvässä ja pahassa minä olen tässä. 
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Yksilön identiteetin ja työn kietoutuessa vahvasti toisiinsa, reitti psykologisen 

omistajuuden tunteisiin syntyy tässä kuvauskategoriassa omien resurssien työhön 

sijoittamisen myötä. Oman itsensä sijoittaminen työhön saa aikaan vahvoja 

psykologisen omistajuuden tunteita ja mahdollistaa itsensä hejastamisen kohteen 

kautta ja täten oman panoksen näkyväksi tekemisen. (Pierce et al., 2003, 93.) 

 

Siitä haastavuudesta, niistä haasteiden voittamisesta, niistä omista pikku 

tiedätsä milestoneista projekteissa ja sitten joku semmonen, että se on 

ehkä oma henkilökohtainen sisäinen ehkä itsensähyväksymisprosessi [...] 

kun mä katon sitä (työtä) niin mä tiedän minkä polun mä oon käyny sen 

kanssa läpi.  

 

Mä oon pystyny, mä oon selvinny siitä. [...] Ja sit mä oon itelleni silleen vau, 

että sä oot tehny ton. Mutta se on semmonen oma henkilökohtanen… 

 

Psykologisen omistajuuden tunteet nousevat tässä kuvauskategoriassa omien 

resurssien sijoittamisen lisäksi yksilön kokeman hallinnantunteen kautta. 

Hallinnantunne on yksi tärkeimmistä psykologiseen omistajuuteen vaikuttavista 

tekijöistä (Pierce et al., 2003, 92.) Hallinnantunteen taustalla voidaan ajatella 

olevan yksilön tarve hallita omaa reviiriään, mikä merkityksellistyy vahvana omaan 

työhön ja vastuualueeseen kohdistuvana reviiriajatteluna.   

 

missä mä saan niitä kilareita on se, että jos mulla on joku kokonaisuus mun 

vastuulla ja sitten sen kokonaisuuden sisällä tehdään asioita niin, että mä 

en tiedä. 

 

jos multa odotetaan jonkun kokonaisuuden hallintaa ja lopullista toteutusta 

ja katsomista perään niin, jos sen projektin sisällä joku touhuu jotain, ihan 

sama millä mandaatilla [...] Siinä mulla tulee se reviiri, että sit sillain, että sit 

on joko se, että no sit joku muu kantaa tän [...] voi ottaa sit loputkin 
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kantaakseen. Että ei mulla oo mitään napanuoraa kiinni missään 

projektissa, mutta mun ohi ei saa mennä. 

 

[...] jos se vaikuttaa mun työskentelyyn ja vaikeuttaa mun työssä 

suoriutumista niin sitten mä suutun. 

 

Psykologisen omistajuuden tunteet nousevat tässä kuvauskategoriassa yksilön 

identiteetin ja työn välisestä yhteydestä ja ilmentyvät sekä omien resurssien 

sijoittamisen että hallinnantunteen kautta. Hallinnantunne ja omien resurssien 

sijoittaminen ovat mahdollisesti reittejä, joiden kautta psykologisen omistajuuden 

tunteet syntyvät vahvimmin (Pierce et al., 2003, 95-96). Toisaalta yksilöiden 

persoonallisuus vaikuttaa psykologisen omistajuuden tunteiden kehittymiseen ja 

yksilöiden vaikuttimien vahvuus vaihtelee. Näin ollen yksilöiden välillä on eroa 

psykologisen omistajuuden tunteiden syntymisessä ja lisäksi eri yksilöt ovat eri 

ajanjaksoina eritavoin vastaanottavaisia psykologiselle omistajuudelle. (Pierce et 

al., 2003, 95.) Tässä kuvauskategoriassa näyttäytyykin syvien omistajuuden 

tunteiden rinnalla tarve ottaa etäisyyttä työhön.  

 

miten sitä itse sisäistä identiteettiä itse sitä, mitä uskoo itseensä ja sitä 

itsensä pystyssä pitämistä niin sen määrittäjän on enemmän ollu työ. Että 

mä oon hakenu sitä hyväksyntää, henkistä hyväksyntää, ulkomaailman 

hyväksyntää niillä työsaavutuksilla.  

 

ennen työ määritteli mut oikeestaan, mikä mulla ei paljon muita määrityksiä 

ollu, kun mun työ, mutta nykyään se ei siinä mittakaavassa enää määritä. 

[...]   

 

mähän opettelen tällä hetkellä tekemään sen työni seitsemän ja puolen, 

kahdeksan tunnin sisällä. [...] ennen niitä tunteja tuli paljon enemmän, mutta 

nyt mä en enää tee sitä samaa niin se on laittanu sen ajanhallinnan ja 
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käsittelemisen aika haastavaks [...]  mä en yleensä koskaan oo eläny 

keskeneräsen kanssa. Mä opettelen sitä tällä hetkellä itse. 

 

Voidaan ajatella, että tässä kuvauskategoriassa yksilön vaikuttimien merkitys 

psykologisen omistajuuden tunteiden kehittymisessä merkityksellistyy käänteisesti. 

Yksilö tuntee voimakasta psykologista omistajuutta työtään kohtaan, muttei halua, 

että työ määrittelee häntä enää niin paljon ja haluaa antaa työlle myös vähemmän 

aikaa.  

 

Vastaavasti muutokseen suhtautumisessa keskeistä on tässä kuvauskategoriassa 

ajatus muutoksen välttämättömyydestä. Muutokset nähdään elinehtona 

toiminnalle, vaikka eivät aina olisikaan muutoshetkellä vaikutuksiltaan myönteisiä. 

 

mutta aina kun sä teet muutoksen niin sä laitat ittes riskiin, että se muutos 

on positiivinen tai negatiivinen. Mutta sitten jos sä et uskalla sitä muutosta 

tehdä niin sit jossain vaiheessa niin sithän sä vaan kuolet. 

 

Edelleen tässä kuvauskategoriassa muutokseen suhtautumisessa nousee 

merkitykselliseksi ajatus muutosten läpiviennistä riskejä kaihtamatta suurinta 

mahdollista hyötyä tavoitellen. 

 

[...] se on ehkä semmonen mun filosofia se, että erilaistu tai kuole. [...] Että 

jotenkin poikkea, mutta sehän vaatii vielä sit siinä muutoksessa sen 

ylimääräsen riskinottokyvyn, että sä teet sen eri lailla. [...] mä nään sen, että 

se sit taas kantaa pidemmälle. 

 

Muutosten välttämättömyys merkityksellistyy myös ajatuksessa muutosten 

läpiviemisestä, jossa korostuu suoraviivaisuus sekä vahva, riskejä pelkäämätön 

päätöksenteko. 
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Faktat pöytään ihan vaan suoraan silleen [...] linjataan selkeesti, että tonne 

mennään, nää hajotetaan. 

 
Sit kun se menee perseelleen niin tehään korjausliikkeet, mutta pahinta on 

se, että ei tehä päätöksiä.  

 

Yksilön muutokseen suhtautumisessa voidaan ajatella näyttäytyvän tämän 

kuvauskategorian osalta yksilön persoonallisuuteen liittyvät tekijät. Erwin et al. 

(2010, 44)  mukaan yksilön minäkuvalla ja toisaalta yksilön kyvyllä sietää riskejä 

on vaikutusta muutokseen suhtautumiseen. Yksilöt, joilla on hyvä itsetunto ja jotka 

kokevat hallinnantunnetta, myönteistä vaikuttavuutta sekä pystyvyyttä suhtautuvat 

muutoksiin myönteisesti. Vastaavasti korkeaan riskin sietokykyyn liittyvät 

avoimuus uusille kokemuksille, riskien hyväksyminen sekä suurempi 

epäselvyyden sietäminen, mikä myöskin enteilee myönteistä suhtautumista 

muutoksiin.  

 

Tässä kuvauskategoriassa psykologisen omistajuuden tunteet syntyvät yksilön 

identieetin ja työn kietoutuessa yhteen ja nousevat esille sekä omien resurssien 

sijoittamisen että yksilön kokeman hallinnantunteen kautta. Hallinnantunteeseen 

kietoutuu tässä kuvauskategoriassa yksilön tarve hallita omaa reviiriään, joka 

näyttäytyy reviiriä puolustavina ajatuksina. Psykologisen omistajuuden tunteet 

näyttäytyvät voimakkaina, mutta saavat toisaalta käänteisen merkityksen yksilön 

pyrkiessä ottamaan etäisyyttä itsensä ja työn välillä työhön käytettyä aikaa 

rajaamalla. Vastaavasti muutokseen suhtautumisessa korostuvat muutosten 

elintärkeys sekä läpivienti suoraviivaisesti riskejä kaihtamatta suurinta hyötyä 

tavoitellen. Muutokseen suhtautumisen taustalla voidaan katsoa vaikuttavan 

persoonallisuuteen liittyvät tekijät.   

 

Tehdyn tulkinnan perusteella voidaan ajatella, että tässä kuvauskategoriassa sekä 

koettu psykologinen omistajuus että muutokseen suhtautuminen heijastavat 
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yksilön persoonallisuutta, jossa korostuvat hallinnantunteen merkitys, itsetunto, 

vaikuttavuus ja pystyvyys sekä kyky sietää riskejä. Voidaan myös ajatella, että 

muutokseen suhtautumisessa heijastuu koettu työn tärkeys yksilölle. Elettäessä 

jatkuvasti muuttuvassa maailmassa työn merkityksellisyys ja tärkeys kietoutuvat 

ajatukseen muutoksen elintärkeydestä ja läpiviennistä tarvittaessa 

agressiivisestikin.  

 

Työn tärkeys, muutoksen välttämättömyys ja oman reviirin hallinta korostuvat 

tässä kuvauskategoriassa, mutta samanaikaisesti ilmenee tarve ottaa etäisyyttä 

työhön ja hallita työhön käytettyä aikaa. Pierce et al. (2003, 101) kuvailemaa 

yksilön voimavarat ylittävää, uuvuttavaa vastuuntuntoa ei tässä 

kuvauskategoriassa kuitenkaan ole havaittavissa. Näin ollen voidaan ajatella 

vaikuttimien työhön käytettävän ajan rajaamiseen tulevan työn ulkopuolelta.  

 

D. Tärkeä uuvuttava työni! Muutokset ovat raskaita, koska vaativat niin 
paljon työtä  

Psykologisen omistajuuden tunteet kohdistuvat tässäkin kuvauskategoriassa 

ensisijaisesti omaa työtä ja vastuualuetta kohtaan ja saavat merkityksen 

puhuttaessa työstä mun omana vastuualueena ja mun omana juttuna.  

 

[...] se oma vastuu-alue niin kyllähän se on mun oma, että onhan siihen 

aika vaikee esimiehenkään päästä kiinni ja näin, että kyllähän se on se toi 

mun oma vastuu-alue kyllä se on se mun oma juttu [...] 

 

Tässä kuvauskategoriassa voidaan katsoa toteutuvan sekä kaikki psykologisen 

omistajuuden tunteiden juuret että kaikki reitit omistajuuden tunteisiin. Pierce et al. 

(2003, 95-96) mukaan mitä useampi omistajuuden tunteiden juurista toteutuu, sitä 

voimakkaampaa voi koettu psykologinen omistajuus olla. Vastaavasti myös reitit 

omistajuuden tunteisiin täydentävät toisiaan (Luoma, 2015, 48). Psykologisen 
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omistajuuden tunteet näyttäytyvätkin tässä kuvauskategoriassa vahvemmin kuin 

muissa kuvauskategorioissa. 

 

Psykologisen omistajuuden tunteet nousevat täten tässäkin kuvauskategoriassa 

yksilön identiteetin ja työn yhteen kietoutumisesta. Työ nähdään vahvasti osana 

omaa identiteettiä ja työn kautta merkityksellistyy suoriutumisen, onnistumisen ja 

itsensä hyväksymisen tunteet.  

 

No mä oon tehny niin paljon pienestä pitäen töitä, että sehän on aika pitkälti 

se työ on sitä, tai siis se mun identiteetti koostuu siitä työn suorittamisesta 

ja siinä työssä onnistumisesta. [...] se miten hyväksyy esimerkiks itsensä 

muodostuu paljon siitä, että miten on onnistunu siinä työssä ja miten on 

saanu niitä ratkastuu. 

 

Edelleen psykologisen omistajuuden tunteiden voidaan katsoa nousevan yksilön 

tarpeesta hallita omaa reviiriään. 

 

[...] mikä ehkä tässä työssä on omaa niin jotenkin se oma vastuu-alue niin 

kyllähän se on mun oma, että onhan siihen aika vaikee esimiehenkään 

päästä kiinni ja näin, että kyllähän se on se toi mun oma vastuu-alue kyllä 

se on se mun oma juttu [...] 

 

onks se mun tapa tehdä vai onks se meidän yhtiön tapa tehdä, mutta 

tavallaan se mun, mikä mulla on mielessä, että tää on järkevä tapa [...] että 

siinä ehkä se on sitä reviiriä [...] 

 

Myös suoriutumisen ja vaikuttavuuden tunteet nostavat tässä kuvauskategoriassa 

psykologisen omistajuuden tunteita.  
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jos aattelee silleen niitten tehtävien vaatimustasoa ja sitä, että miten ne 

osaa tehdä niin tosi hyvin. Siis kun eihän tossa oo yhtään semmosta asiaa 

mitä nyt ei kykenis tekemään tai hetken aikaa pohdittuaan ei pystyis 

ratkasemaan asioita tai muuta. 

 

Edelleen psykologisen omistajuuden tunteet näyttävät syntyvän tässä 

kuvauskategoriassa useita eri reittejä pitkin. Pitkän kokemuksen kautta 

merkityksellistyvä työtehtävien läheinen tunteminen synnyttää omistajuuden 

tunteita. 

 

väittäisin, että aika hyvin (tunnen työtehtäväni). Että kyllä, ja sit semmosia, 

kun on niin monta vuotta. [...] mä muistan asiat hirveen hyvin niin sitten jos 

joku kysyy jotain vaikka viis kuus vuotta vanhaa asiaa niin mä luultavasti 

muistan sen, että miten sillon on tehty.  

 

[...] toi koko maksamisen prosessit ja noi niin se on ollu niin monta vuotta, 

että sitä ei oo kukaan muu tehny, että se mulla tuntuu hankalaltakin siirtää, 

jos vois siirtää se kokonaan se vastuu jollekin toiselle… 

 

No jos mä aattelen, että mikä on mun niin omaa [...] se ois ehkä se kaikki 

se kokemus ja se hiljanen tieto mitä tässä on vuosien varrella tullu [...] sitä 

nyt ei kukaan voi ottaa pois sitä kokemusta. 

 

Myös hallinnantunne työtä kohtaan ja toisaalta hallinnantunteeseen kietoutuva 

omien resurssien sijoittaminen työhön synnyttävät tässä kuvauskategoriassa 

psykologisen omistajuuden tunteita. 

 

No ehkä siitä tulee sit semmosta onnistumisen tunnetta ja semmosta työn 

iloo, että vois sanoo, että tuntuu että on sen aallon harjalla eikä siellä aallon 

alla.  
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[...] ne on varmaan noi tommoset erilaiset toimintamallit ja noi ohjeistukset 

[...] kyllähän ne loppukädessä niin jollain tasolla ainakin mä hyväksyn ja 

mikä se on se tapa [...] aika monessa asiassa mä oon lyöny sen viimesen 

ohjeen tai lauseen siihen, että näin meillä toimitaan. [...] mä oon ehkä luonu 

sen tai kirjannu auki sen tai määritelly sen, tehny sen pohjatyön ja joku muu 

on sitten vaan hyväksyny, että täähän kuulostaa hyvältä. 

 

[...] kyllä mä sataprosenttisesti annan sen ajatuksen ja mieleni siihen, sillon 

kun mä teen niitä töitä, että ei sillon en mä ees muista mitään muita juttuja, 

kun mä tässä teen töihin [...] 

 

Pierce et al. (2003, 101) mukaan kokiessaan psykologista omistajuutta, yksilöt 

ovat halukkaita tekemään henkilökohtaisia uhrauksia omistajuuden kohteen 

puolesta. Vahvimmillaan psykologisen omistajuuden tunteet voivat kuitenkin 

muuttua myös taakaksi, mikäli yksilö kokee omat voimavarat ylittävää 

vastuuntuntoa omistajuuden kohdetta kohtaan. Tässä kuvauskategoriassa 

psykologisen omistajuuden tunteet nousevat useiden eri juurien kautta ja syntyvät 

samoin useita eri reittejä pitkin. Tunteiden voidaan täten katsoa olevan varsin 

vahvoja. Työhön suhtautumisessa voidaankin havaita uhrautumista ja työn 

muodostumista taakaksi syvän vastuuntunnon kautta. 

 

kyllähän ajoittain tää on kuitenkin niin raskasta ja on siinä burnoutin 

rajamailla, että siitä ois todella todella helppo päästää irti. Eikä, varmaan 

siinä menis se hetki ja sitten alkais kaduttamaan [...] 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden, että kyllä se vaan kerta kaikkiaan niin on, että 

kyllä se siinä vaakakupissa on, että joko tässä tekee niska limassa töitä ja 

sit se terveys kärsii tai sitten koittaa pitää siitä terveydestään huolta ja sitten 

jaksamisestaan ja sitten tekee vähän vähemmän töitä. 
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Edelleen tässä kuvauskategoriassa on kuvauskategorian C tavoin nähtävissä 

pyrkimyksiä hallinnantunteen palauttamiseen rajaamalla työhön käytettävää aikaa. 

Toisin kuin kuvauskategoriassa C, motiivin työhön käytettävän ajan rajaamiseen 

voidaan ajatella tässä kuvauskategoriassa syntyvän työn uuvuttavuudesta. Tässä 

kuvauskategoriassa voidaankin havaita Pierce et al. (2003, 101) kuvailemaa 

vahvoista psykologisen omistajuuden tunteista nousevaa yksilön voimavarat 

ylittävää vastuuntuntoa.  

 

Ennen enemmän kun nyt, melkein kaiken. Että kyllä se, ehkä vähän 

liikaakin, tosin nykyään vähemmän. Mutta kyllähän mä sen annan sen koko 

käytännössä sen energiani silloin viis päivää viikossa, että nyt mä sentään 

viikonloppusin en kauheesti tee töitä tai siis pääsääntösesti en tee, viime 

viikonloppuna tein. 

 

[...] aikasemminhan mä tein aika yötä päivää ja koin hirveetä huonoo 

omaatuntoo, jos joku asia on tekemättä ja tein yötä myöten viikonloput töitä, 

että mä saan asiat muka eteenpäin ja valmiiks, että se tämmönen lyhyt viis 

viikkoo sohvalla maaten totaali väsyksissä ja burnoutissa niin herätti siihen, 

että kun ei tää oikeesti oo mun tekemisestä kiinni, että mä voin tehdä vaan 

parhaani.  

 

Vastaavasti muutokseen suhtautuminen näyttäytyy tässä kuvauskategoriassa 

myönteisinä ajatuksina ja aikomuksina, jotka peittyvät muutoksiin liittyvän 

työtaakan alle ja kääntyvät siten osin kielteiseksi suhtautumiseksi. Yksilöiden 

ajatukset omasta tai organisaation kyvystä kohdata muutos vaikuttaa Backerin 

(1995, 22-24.) mukaan muutokseen suhtautumiseen.  

 

Tässä kuvauskategoriassa muutokset saavat merkityksen suurena työtaakkana, 

joka aiheuttaa epäilyn muutoksesta suoriutumisesta ja nostaa kielteisiä tunteita 

muutosta kohtaan. Muutoshaluttomuus voi ilmetä Erwin et al. (2010, 42-43.) 

mukaan muun muassa muutoksen kielteisenä arviointina tai muutostarpeesta 
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valittamisena. On kuitenkin huomioitava, että muutokseen suhtautuminen ei ole 

pysyvä tila vaan se voi vaihdella erilaisista ulkoisista tai sisäisistä tekijöistä johtuen 

(Backer, 1995, 22-24). Voidaankin ajatella, että tässä kuvauskategoriassa 

muutokseen suhtautumisen saadessa sekä myönteisiä että kielteisiä merkityksiä, 

suhtautuminen on hyvin paljon kulloisestakin tilanteesta ja muutoksesta riippuvaa.  

 

mä toivon, että mä suhtautuisin silleen positiivisesti ja hyvin, hyvillä mielin, 

mutta välillähän se… 

 

Mä pyrin suhtautumaan muutoksiin positiivisesti, mutta kyllä sit aina joskus 

mulla on kuitenkin niin käytännön läheinen se pohdintatapa miettiä sitä 

asiaa [...] jotka sitten koetaan ehkä sillä tavalla, että mä suhtaudun siihen 

muutokseen negatiivisesti, vaikka mä vaan pyrin miettimään, että mitä 

kaikkia käytännön asioita pitää tässä hoitaa. 

 

No kyllä se osittain on tärkeetäkin, mutta on se aika raskastakin sitten 

loppupeleissä, että kyllähän nykypäivänä tää työ ja nää asiat, koko ajanhan 

me kehitetään jotain uutta. Tää ei oo ikinä valmis tää paketti, [...] tuntuu 

siltä, että koko ajan pitää muuttua, että en mä tiiä, pitäis jotenkin käsitellä 

vähän eri tavalla. Että ei puhu siitä, että muuttuu koko ajan vaan se on sitä 

sellasta elämää. 

 

Muutoksen tarpeellisuus on yksi muutokseen suhtautumiseen vaikuttavista 

tekijöistä (Smith, 2005, 409). Muutos voi nostaa vastarintaa, mikäli yksilöt kokevat 

muutoksen olevan epäsopiva tai tarpeeton organisaatiolle (Self et al., 2009, 171). 

Muutoksen tarkoituksenmukaisuus korostuu tämän kuvauskategorian muutokseen 

suhtautumisessa ja merkityksellistyy pohdintana muutoksen perusteista sekä 

tarvittavista käytännön toimenpiteistä ja työtehtävistä.  
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siis kyllä pääsääntösesti muutos on aina mahdollisuus [...] varsinkin jos sitä 

nyt jollain tavalla on suunniteltu ja pohdittu… 

 

No mulla alkaa aika nopeesti raksuttaa ne asiat, mitkä liittyy siihen mun 

omaan työhön tavallaan tai kysymykset, että no onko nyt johtajat päättäny 

näin tai näin, että mä osaan siinä viedä sitä omaa prosessia eteenpäin. 

 

Kyllä mä aika nopeesti oon siellä etulinjassa, mutta kyllä saatan sit pohtii 

vähän sen oman kokemuksen kautta sitäkin, että no mikä onks tässä joku 

järki [...] mutta en mä sit taas ala sitä tuulimyllyy vastaan taistelemaan [...] 

tehdään sit se oma tehtävämme sen (muutoksen) eteen, että ei se ole 

minusta kiinni.  

 

Smithin (2005, 410) mukaan työntekijöiden aito osallistaminen muutosprosessiin 

on ensiarvoisen tärkeää tavoiteltaessa menestyksekästä muutosta. Tarve tulla 

osallistetuksi näyttäytyy muutokseen suhtautumisessa tässä kuvauskategoriassa 

ja saa merkityksen toiveena tulla kuulluksi.  

 

Kyllä sitä semmosta tukee ja kuuntelua, että sitten pääsis välillä myöskin 

vähän purkamaan mieltänsä ja ajatuksiansa ja sanomaan, että kuunneltais 

ja kysyttäis, että miltä tuntuu [...] 

 

Psykologinen omistajuus kohdistuu tässäkin kuvauskategoriassa omia työtehtäviä 

ja vastuualuetta kohtaan. Omistajuuden tunteet nousevat yksilön identiteetin ja 

työn yhteen sulautumisesta, suoriutumisen ja vaikuttavuuden kokemuksesta sekä 

tarpeesta hallita omaa reviiriään. Edelleen psykologisen omistajuuden tunteet 

ilmenevät sekä työtehtävien läheisen tuntemisen, omien resurssien sijoittamisen 

sekä hallinnantunteen kautta. Psykologisen omistajuuden tunteiden voidaan 

nähdä olevan niin vahvoja, että ne vaikuttavat liiallisen vastuuntunnon kautta 

kielteisesti työssä jaksamiseen. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna voidaan 
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ymmärtää miksi muutokset näyttäytyvät tässä kuvauskategoriassa ylimääräistä 

työtä vaativina raskaina käytännön toimenpiteinä ja vastaavasti muutokseen 

suhtautuminen myönteisistä aikomuksista huolimatta osin kielteisinä ajatuksina.  

 

7.1 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

Tämän tutkimuksen tulos on neljä sisällöltään erilaista kuvauskategoriaa, jotka 

kokoavat yhteen tutkimusaineistosta nousevat merkitykset ja kuvaavat miten eri 

tavoin yksilöiden kokema psykologinen omistajuus voi näyttäytyä muutokseen 

suhtautumisessa.   

 

Kuvauskategoria A muodostui analyysissa omaksi kategoriakseen sillä tässä 

kuvauskategoriassa omia työtehtäviä ja vastuualuetta kohtaan koettu 

psykologinen omistajuus näyttäytyi muutokseen suhtautumisessa haluna 

ymmärtää muutosprosessin heijastukset ja muutoksen vaikutukset oman itsensä 

ja sitä kautta omien työtehtävien ja vastuualueen kannalta.  Lisäksi psykologisen 

omistajuuden tunteita nostattava suoriutumisen ja vaikuttavuuden kokemus työssä 

ruokkii sinnikkyyttä persoonallisuudessa ja sitä kautta myönteisyyttä muutokseen 

suhtautumisessa. 

 

Vastaavasti kuvaskategoriassa B koko organisaatiota kohtaan koetut psykologisen 

omistajuuden tunteet ilmentyivät harkitsevana ja varovaisena, muutoksen 

perusteltuja hyötyjä painottavana muutokseen suhtautumisena.  

 

Kuvauskategoria C muodostui analyysissa puolestaan omaksi kategoriakseen 

yksilön persoonallisuuden ja minäkuvan näyttäytyessä merkityksellisenä sekä 

psykologisen omistajuuden että muutokseen suhtautumisen näkökulmasta. 

Psykologisen omistajuuden tunteet olivat tässä kuvauskategoriassa tiiviisti 

yhteydessä yksilön identiteettiin, yksilön kokemaan hallinnantunteeseen sekä 

omien resurssien sijoittamiseen omistajuuden kohteeseen. Vastaavasti 

myönteiseen muutokseen suhtatumiseen katsottiin liittyvän osana yksilön 
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minäkuvaa yksilön kokema hallinnantunne, myönteinen vaikuttavuus, itsetunto 

sekä pystyvyys ja kyky ottaa riskiä.  

 

Kuvauskategoriassa E puolestaan näyttäytyi psykologisen omistajuuden 

vastakkaiset vaikutukset muutokseen suhtautumiseen. Yksilön työtään kohtaan 

kokemat psykologisen omistajuuden tunteet olivat tässä kuvauskategoriassa niin 

vahvoja, että ne vaikuttivat liiallisen vastuuntunnon kautta kielteisesti työssä 

jaksamiseen. Voimavarat uuvuttavat psykologisen omistajuuden tunteet saivatkin 

muutokset näyttäytymään tässä kuvauskategoriassa ylimääräistä työtä vaativina 

raskaina käytännön toimenpiteinä ja aiheuttivat osin kielteistä suhtautumista 

muutosta kohtaan.  

 

7.2 Pohdinta 

Aiemman tutkimuksen mukaan psykologinen omistajuus on keskeinen työhön 

liittyvä käsite (Brown et al., 2014, 318), jonka juuret ovat yksilön tarpeessa osoittaa 

suoriutumistaan ja vaikuttavuuttaan, yksilön tarpeessa hallita omaa reviiriään sekä 

työn ja minä-identiteetin yhteenkietoutumisessa (Pierce et al., 2003, 88). Tämän 

tutkimuksen tuloksissa psykologisen omistajuuden tunteet pohjautuivat aiemmin 

tunnistettuihin tunteiden juuriin ja tulokset täten vahvistavat aiempien tutkimusten 

löydöksiä. Erityisen vahvana tutkimustuloksissa näyttäyi yksilön tarve hallita omaa 

reviiriään ja sen myötä Avey et al. (2009, 176-178) tunnistama omaa reviiriään 

puolustava käyttäytyminen. Tämän voisi ajatella johtuvan siitä, että asiantuntija 

roolissa yksilöt ovat erityisen tietoisia sekä osaamisestaan että vastuualueestaan 

ja täten myös halukkaita hallitsemaan oman reviirinsä.  

 

Psykologisen omistajuuden tunteet ilmenivät tämän tutkimuksen tuloksissa myös 

useita eri reittejä pitkin. Aiemman tutkimuksen mukaan työtehtävien läheinen 

tunteminen, yksilön omien resurssien sijoittaminen sekä yksilön kokema 

hallinnantunne synnyttävät psykologisen omistajuuden tunteita (Pierce et al., 

2003, 92-93). Nämä kaikki reitit psykologisen omistajuuden tunteisiin toteutuivat 

myös tässä tutkimuksessa ja tutkimustulokset vahvistavat myös aiempien 
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tutkimusten havaintoja siitä, että mitä useampi tunnistetuista reiteistä psykologisen 

omistajuuden tunteisiin toteutuu samanaikaisesti, sitä vahvempia ovat 

psykologisen omistajuuden tunteet (Pierce et al., 2003, 95-96).  

 

Psykologisen omistajuuden näkökulmasta tarkasteltaessa, tämän tutkimuksen 

kiinnostavimpana löydöksenä voidaan kenties pitää psykologisen omistajuuden 

kielteisiä vaikutuksia yksilön työssä jaksamiseen. Pierce et al. (2003, 101) mukaan 

psykologisen omistajuuden tunteet voivat aiheuttaa liiallista vastuuntuntoa, joka 

uuvuttaa yksilön. Tämän tutkimuksen tulokset puoltavat tätä aiemman tutkimuksen 

löydöstä. Tässä tutkimuksessa uuvuttavat psykologisen omistajuuden tunteet 

syntyivät kaikkia aiemmassa tutkimuksessa tunnistettuja juuria ja reittejä pitkin, 

mikä myös vahvistaa aiemman tutkimuksen havaintoja siitä, että mitä useampia 

juurista ja reiteistä toteutuu samanaikaisesti, sitä vahvempia psykologisen 

omistajuuden tunteet ovat (Pierce et al., 2003, 95-96). 

 

Psykologisen omistajuuden tavoin, muutoksen suhtautuminen näyttäyi tämän 

tutkimuksen tuloksissa monin eri tavoin. Aiemman tutkimuksen mukaan (Self et 

al., 2009, 175) yksilön muutokseen suhtautumiseen vaikuttavat yksilöön, 

organisaatioon sekä itse muutokseen liittyviä tekijöitä. Tämän tutkimuksen tulosten 

voidaan katsoa vahvistavan näitä aiempien tutkimusten tuloksia, sillä myös tässä 

tutkimuksessa vaikuttavia tekijöitä löytyi kaikista kolmesta kategoriasta.  

 

Muutokseen suhtautuminen oli läpi kaikkien neljän kuvauskategorian 

lähtökohdiltaan myönteistä. Erot kuvauskategorioiden välillä syntyivät siitä nousiko 

keskeiseksi muutosten vaikutusten ymmärtäminen, muutosten hyödyllisyys ja 

tarkoituksenmukaisuus, muutosten välttämättömyys vaiko huoli yksilön ja 

organisaation kyvystä kohdata muutos. Vaikkakin muutokset herättivät 

epävarmuutta, huolta ja työtaakkaa, varsinaista muutosvastarintaa ei tämän 

tutkimuksen tuloksissa ollut havaittavissa. Voisiko olla, että jatkuvasta 

muutoksesta sekä kyvystä sopeutua muutoksiin puhutaan nykypäivänä niin paljon, 

että myönteisestä muutokseen suhtautumisesta on tullut ainakin siinä määrin 
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odotusarvo, ettei tämän kaltaisessa haastattelututkimuksessa haluta tai uskalleta 

puhua muutoksiin liittyvistä kielteisistä tunteista. Toisaalta voidaan ajatella, että 

asiantuntija rooliin hakeutuneet ihmiset jo lähtökohtaisesti ovat valmiimpia 

kohtaamaan muutoksia.   

 

Kuvauskategorioiden perusteella sekä psykologisen omistajuuden että 

muutokseen suhtautumisen voidaan todeta olevan hyvin monitahoisia ilmiöitä, 

joissa yksilön kokemukseen vaikuttavat useat eri tekijät. Yksilöt kokevat eri 

vahvuisia psykologisen omistajuuden tunteita työtään kohtaan, jotka syntyvät 

moninaisia reittejä pitkin. Omistajuuden tunteet kertovat työn tärkeydestä, mikä 

heijastuu muutokseen suhtautumiseen. Muutoksiin suhtaudutaan pääosin 

myönteisesti, mutta perusteluja ja avoimuutta peräänkuuluttaen. Voidaankin 

ajatella, että omistajuuden tunteet nostattavat halun olla mukana jatkuvassa 

muutoksessa, mutta herättävät myös tarpeen suojella nykytilaa, mikäli perustelut 

muutokselle eivät ole riittävät. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset kertovat monin eri tavoin ilmenevistä psykologisen 

omistajuuden tunteista ja lähtökohdiltaan myönteisestä muutokseen 

suhtautumisesta. Kuten kappaleessa viisi ‘Tutkimuksen teoreettinen viitekehys’ 

todettiin, aiemman tutkimuksen perusteella psykologisen omistajuuden tunteiden 

ja yksilön kokeman muutosvalmiuden voidaan katsoa pohjautuvan monilta osin 

samoihin tekijöihin. Tämän tutkimuksen tulosten voidaankin katsoa tukevan 

aiemman tutkimuksen pohjalta luotua ennakko-oletusta, minkä mukaan 

psykologista omistajuutta tunteva yksilö on lähtökohtaisesti valmiimpi kohtaamaan 

muutoksia psykologisen omistajuuden tunteiden ja muutosvalmiuden 

pohjautuessa monelta osin samoihin tekijöihin. Toisaalta merkittäväksi 

havainnoksi nousee voimakaiden psykologisen omistajuuden tunteiden uuvuttava 

vaikutus, mikä saa muutokset näyttäytymään taakkana myönteisistä aikomuksista 

huolimatta.  

 



 81 

Yksilön minä-identiteetin ja työn yhteenkietoutumisen merkitys nousi itselleni 

mielenkiintoisimmaksi tutkimuksen havainnoksi. Aiemman tutkimuksen mukaan 

minä-identiteetin ja työn yhteenkietoutuminen on yksi psykologisen omistajuuden 

tunteiden juurista (Pierce et al., 2003, 89-90). Tämän tutkimuksen tulosten voidaan 

katsoa vahvistavan tämän löydöksen. Tutkimuksen tuloksissa psykologisen 

omistajuuden tunteiden taustalla havaittiin minä-identiteetin ja työn 

yhteenkietoutumista kahdessa eri kuvauskategoriassa. Näissä 

kuvauskategorioissa oli havaittavissa myös vahvimmat psykologisen omistajuuden 

tunteet ja toisaalta tarvetta palauttaa hallinnantunnetta rajaamalla työhön 

käytettävää aikaa. Aiemman tutkimuksen mukaan ei ole olemassa varmuutta 

mitkä psykologisen omistajuuden juurista tai reiteistä aiheuttavat voimakkaimia 

omistajuuden tunteita (Pierce et al., 2003, 95-96). Tämän tutkimuksen tulosten 

valossa voitaisiin ajatella, että yksilön minä-identiteetin ja työn kietoutuessa yhteen 

edellytykset psykologisen omistajuuden kokemukselle ovat erityisen vahvat.  

 

Minä-identiteetin ja työn yhteydestä voi mahdollisesti löytyä selittävä tekijä myös 

psykologisen omistajuuden tunteiden yksilöä uuvuttaville vaikutuksille. 

Muutokseen suhtautuminen näyttäytyi mainituissa kahdessa kuvauskategoriassa, 

jossa minä-identiteetti ja työ kietoutuivat vahvasti yhteen, hyvinkin eri tavoin. 

Toisessa kuvauskategoriassa muutokseen suhtautumisessa merkityksellistyi 

ajatus muutosten välttämättömyydestä ja läpiviennistä riskejä kaihtamatta, kun 

taas toisessa kuvauskategoriassa muutokset saivat merkityksen raskaina, 

työpanosta vaativina toimenpiteinä. Samanaikaisesti molemmissa 

kuvauskategorioissa psykologisen omistajuuden tunteet näyttäytyivät useita eri 

reittejä pitkin syntyvinä voimakkaina tunteina ja esille nousi myös halu 

hallinnantunteen palauttamiseen työhön käytettyä aikaa rajaamalla. Psykologisen 

omistajuuden juurien ja reittien näkökulmasta kyseiset kuvauskategoriat olivat siis 

hyvin samankaltaiset, mutta eroavaisuus näyttäytyi muutokseen suhtautumisessa.  

 

Mistä voi johtua, että vahvat psykologisen omistajuuden tunteet näyttäytyvät hyvin 

päinvastaisena muutokseen suhtautumisena? Kenties yksilön persoonallisuudella 

ja minäkuvalla on merkitystä sen osalta kääntyvätkö vahvat psykologisen 
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omistajuuden tunteet liiallisen velvollisuudentunteen kautta uuvuttaviksi ja sitä 

kautta merkityksellistyvät kielteisyytenä muutoksia kohtaan. Erwin et al. (2010, 44)  

mukaan yksilön minäkuvalla on vaikutusta muutokseen suhtautumiseen. Yksilöt, 

joilla on hyvä itsetunto ja jotka kokevat hallinnantunnetta, myönteistä 

vaikuttavuutta sekä pystyvyyttä suhtautuvat muutoksiin myönteisesti. Voidaan 

ajatella, että vastaavasti psykologisen omistajuden tunteiden noustessa minä-

identiteetin ja omistajuuden kohteen kietoutuessa yhteen, hyvän itsetunnon sekä 

hallinnantunnetta, myönteistä vaikuttavuutta sekä pystyvyyttä kokevat yksilöt 

voivat kokea vahvaa psykologista omistajuutta ilman että tunteet kääntyvät 

uuvuttaviksi, kun taas heikompi minä-identiteetti voi aiheuttaa uuvuttavia 

omistajuuden tunteita.  
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8 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI 

Tässä kappaleessa arvioidaan tutkimusmentelmien soveltuvutta, keratin aineiston 

kattavuutta sekä tutkimuksen luotettavuutta niin aineiston ja johtopäätösten 

validiteetin kuin tutkimuksen reliabiliteetinkin näkökulmista. Lisäksi pohditaan 

tutkimustulosten yleistettävyyttä sekä tutkimuksen eettisyyttä.  

 

8.1 Tutkimusmenetelmien soveltuvuus 

Valitsin tutkimusotteeksi fenomenografisen tapaustutkimuksen. Fenomenografisen 

tutkimuksen päätavoitteena on Ahosen (1994) mukaan kuvata eroavaisuuksia 

ihmisten kokemuksissa ja käsityksissä ympäröivästä maailmasta ja vastaavasti 

tapaustutkimuksen tavoitteena on Metsämuurosen (2006) mukaan ymmärtää 

tutkittavaa ilmiötä syvällisesti.  

 

Teoreettisesti tarkasteltuna voidaan valitun tutkimusoteen ajatella olleen soveltuva 

tämän tutkimuksen tarkoituksiin, sillä tutkimuksen tarkastelu tapahtui merkityksen 

luomisen viitekehyksessä eli kiinnostus oli ihmisten tutkittavalle ilmiölle antamissa 

merkityksissä. Edelleen analyysissä löydettiin eroavaisuuksia sekä psykologisen 

omistajuuden kokemuksen että muutokseen suhtautumisen  osalta. Psykologinen 

omistajuus myös näyttäytyi eri tavoin yksilön muutokseen suhtautumisessa eri 

kuvauskategorioissa.  

 

Fenomenografista tutkimusotetta on käytetty tyypillisesti erilaisissa kasvatusta, 

opetusta ja oppimista koskevissa tutkimuksissa (Niikko, 2003, 7). Menetelmän 

soveltaminen organisaatiotutkimuksessa ei ollut aivan ongelmatonta ja jouduinkin 

tutkimusprosessin aikana palaamaan uudestaan ja uudestaan 

menetelmäkirjallisuuden pariin pohtimaan valintojani. Menetelmän käyttööön 

liittyvä epävarmuus ei johtunut ainoastaan sen soveltamisen vaikeudesta, vaan 

myös osin menetelmästä itsestään. Fenomenografisen tutkimuksen analyysille ei 

nimittäin ole olemassa yksittäistä, selkeästi määriteltyä analyysitapaa. 

Menetelmän teoriassa ei myöskään ole selkeää ymmärrystä siitä, mikä ihmisen 
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käsitys itseasiassa on, miten se muodostuu ja ilmaistaan sekä miten se voidaan 

kuvata kuvauskategoriana.  (Niikko 2003, 32-33; Häkkinen, 1996,46.) 

 

Myös valitsemani näkökulma psykologisen omistajuuden ja muutokseen 

suhtautumisen vuorovaikutuksesta sekä tarkastelun suorittaminen merkityksen 

luomisen viitekehyksessä oli haasteellinen ja monimutkainen mikä osaltaan 

vaikeutti fenomenografisen tutkimusotteen soveltamista. Tutkimusmenetelmän 

näkökulmasta olisikin ollut suoraviivaisempaa tutkia esimerkiksi yksilöiden 

käsityksiä psykologisesta omistajuudesta tai yksilöiden käsityksiä omasta 

muutokseen suhtautumisestaan. Toisaalta tällöin olisi jäänyt puuttumaan nyt 

suoritettu kahden, organisaatioiden kannalta tärkeän ilmiön rinnakkainen 

tarkastelu.  

 

8.2 Aineiston kattavuus 

Laadullista tutkimusta on perusteltua arvioida myös tutkimusaineiston kattavuuden 

näkökulmasta. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tilastollisen yleistämisen 

sijaan ymmärtämään tiettyä toimintaa, tai kuten tässä tutkimuksessa, antamaan 

teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä. Näin ollen laadullisen aineiston 

kattavuudesta puhuttaessa ei ole tarkoituksenmukaista pohtia aineiston kokoa, 

edustavuutta ja yleistettävyyttä vaan paremminkin aineiston koon ja suoritetun 

analyysin yhteyttä sekä tulkinnan onnistumista. Tämän kaltainen arviointi voidaan 

tehdä saturaation eli aineiston kyllääntymisen näkökulmasta. Saturaatioon 

perustuvan käsityksen mukaan aineistoa on riittävästi, kun uudet tapaukset eivät 

tuota enää tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. (Eskola & Suoranta, 1998, 60-

62.) 

 

Suoritin tutkimuksen aineiston keräämiseksi yhteensä kahdeksan 

teemahaastattelua. Haastateltavien määrän päättämisessä käytin tukena muuta 

laadullista pro gradu –tasoista tutkimusta ja lisäksi arvioin haastattelujen laatua ja 

sisältöä edetessäni haastattelusta toiseen. Suoritettuani kaikki suunnitellut 

haastattelut arvioin aineistosta löytyvän toisaalta rikkautta, mutta myös 
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kyllääntymistä onnistuneen analyysin suorittamiseksi. Jälkikäteen arvioituna, 

voidaan aineistossa havaita jonkin verran saturoitumista, sillä kuvauskategorioissa 

A ja B yhdistyivät usean informantin tutkittavalle ilmiölle antamat merkitykset. 

Toisaalta kuvauskategoriat C ja D kuvaavat ainoastaan yhden informantin 

käsityksiä. Onkin hyvin mahdollista, että lisähaastattelut olisivat tuoneet 

tutkimukseeni uusia näkökulmia. Toisaalta voisin löytää uusia näkökulmia 

nykyisestäkin aineistosta, mikäli aloittaisin analyysiprosessin uudelleen.  

 

Sillä vaikka saturaatio onkin paljon käytetty tapa määritellä ja arvioida aineiston 

riittävyyttä, liittyy siihenkin ongelmia. Kokenut tutkija voi löytää jatkuvasti uusia 

näkökulmia aineistosta, joka kokenemattomalle tutkijalle näyttää jo saturoituneen. 

Toisaalta kvalitatiiviseen tutkimukseen liitetään usein ajatus kaikkien tapausten 

ainutlaatuisuudesta, mitä voidaan pitää perusteltuna erityisesti merkityksiä 

tutkittaessa. Näin ollen emme voi kenties koskaan olla täysin varma, etteikö 

tutkittava kohde missään tapauksessa tuottaisi enää uutta, tutkimuksen kannalta 

merkityksellistä tietoa. (Hirsjärvi et al., 1997, 171.)  

 

8.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuus perustuu Ahosen (1994) mukaan 

tutkimuksen aineiston ja johtopäätösten validiteettiin. Aineiston ja johtopäätösten 

tulee vastata tutkittavien ajatuksia (aitous) ja samalla niiden tulee liittyä 

tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin (relevanssi). Tutkimusraportti tulee kirjoittaa 

siten, että tutkimustulosten aitous ja relevanssi välittyvät lukijalle. 

Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa keskeiseksi nouseekin 

lukijan arviointi tutkijan käsityksen uskottavuudesta. Lukija voi tutkimusta 

lukiessaan olla tutkijan kanssa eri mieltä asiasta, mutta joutuu samalla 

hyväksymään sen, että näinkin voi tutkittavaa ilmiötä tarkastella. (Ahonen, 1994, 

152.) 
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8.3.1 Aineiston validiteetti 

Aineiston hankintaprosessi vaikuttaa fenomenografisen tutkimuksen aineiston 

validiteettiin. Hankintaprosessin tulee olla hyvin järjestetty ja häiriötön, jotta se on 

mahdollistanut tutkimushenkilöille rauhan ilmaista omia käsityksiään tutkittavasta 

ilmiöstä. (Ahonen, 1994, 152.) 

 

Keräsin tutkimuksen aineiston toukokuussa 2015 haastattelemalla kahdeksaa 

kohdeorganisaation työntekijää. Olin etukäteen pohtinut ketkä kyseisen 

organisaation työntekijöistä parhaiten sopisivat haastateltaviksi, mutta lopullinen 

päätös tutkimukseen osallistumisesta perustui haastateltavien vapaaehtoisuuteen. 

Pyysin kutakin haastateltavaa valitsemaan itselleen parhaiten sopivan ajankohdan 

ja neuvoin erikseen valitsemaan mahdollisimman kiireettömän ajankohdan. Sovin 

haastattelujen ajankohdista hyvissä ajoin etukäteen ja siksi haastatteluissa olikin 

mahdollista edetä täysin haastateltavien toivoman aikataulun mukaan. Pyysin 

lisäksi varaamaan haastatteluihin hieman arvioimaani kestoa pidemmän ajan, 

varmistaakseni, että haastateltavilla on varmasti riittävästi aikaa rauhassa vastata 

kysymyksiin. Haastattelut suoritettiin erillisessä neuvotteluhuoneessa, jolla pyrittiin 

osaltaan varmistamaan haastattelutilanteen rauhallisuus.  

 

Tutkimusaineiston aitoutta arvioitaessa tulee myös kiinnittää huomiota siihen, että 

aineisto koskee tutkijan ja tutkittavien kannalta samaa asiaa eli että 

tutkimushenkilöt ovat ilmaisseet käsityksensä juuri tutkittavana olevasta ilmiöstä. 

Edelleen tulee osoittaa se, että tutkimushenkilöt ovat ilmaisseet sen mitä todella 

ajattelevat eivätkä olettamuksia siitä, mitä heidän odotetaan sanovan. (Ahonen, 

1994, 153.) 

 

Kysyessäni haastateltavien suostumusta tutkimukseen osallistumiseen kerroin 

lyhyesti mistä tutkimuksessa on kyse ja varsinaisen haastattelutilanteen alussa 

avasin vielä tarkemmalla tasolla tutkimuksen tavoitteita ja teoreettista taustaa. 

Lisäksi kerroin tutkivani haastateltavien käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä ja korostin 

että näin ollen kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia vaan 
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kaikki tutkittavien ajatukset ovat oikeita. Näin pyrin varmistamaan, että tutkittavilla 

on riittävä ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä ja toisaalta vapaus ilmaista omia 

käsityksiään.  

 

Aineiston aitouden lisäksi fenomenografisen tutkimuksen luotettavuutta 

arvioitaessa tulee arvioida aineiston relevanssia. Aineiston relevanssi eli 

liittyminen tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin riippuu tutkijan teoreettisesta 

perehtyneisyydestä ja kyvystä syventää ja ohjata haastatteluja tarpeen mukaan 

tutkittavaan aiheeseen. Aineiston relevanssi näyttäytyy lopulta tutkimuksen 

tuloksissa, joita lukiessaan tutkimuksen lukija pystyy arvioimaan kuinka 

tutkimuksen yhtenäisyys toteutuu. (Ahonen, 1994, 152-154.) 

 

Kirjoitin tutkimuksen teoriaosuuden lähes valmiiksi ennen haastatteluja ja loin 

haastattelurungon teoriaan pohjautuen. Näin ollen arvioisin teoreettisen 

perehtyneisyyteni olleen hyvällä tasolla ennen haastatteluja. Haastatteluja 

analysoidessani havaitsin kuitenkin jälkimmäisten haastattelujen aineistojen 

olevan tutkimuksen kannalta sisällöllisesti rikkaampia. Koko  aineiston relevanssia 

olisinkin voinut entisestään parantaa suorittamalla pilottihaastatteluja ennen 

varsinaisia haastatteluja. Tällöin olisin pystynyt tarkentamaan haastatteluteemoja 

jo ennen ensimmäistä varsinaista haastattelua ja toisaalta ollut myös itse 

paremmin tietoinen mitä odottaa haastattelutilanteelta.  

 

Psykologinen omistajuus oli käsitteenä haastateltaville aiemmin tuntematon ja 

aiheutti siten osin epävarmuutta vastaamisen osalta. Myös tämä teemaan liittyvä 

haasteellisuus olisi varmasti noussut esiin pilottihaastatteluissa. Jälkimmäiset 

haastattelut olivat sisällöltään rikkaampia varmasti myös siksi, että osasin ottaa 

paremmin huomioon tämän epävarmuuden ja ohjata haastattelua tarpeen 

mukaan. Olisin myös voinut toimittaa haastateltaville haastatteluteemat ja 

taustamateriaalia ennen haastatteluja, jotta olisivat voineet valmistautua 

haastatteluihin etukäteen. Ajattelin kuitenkin, että tämä saattaisi sotkea 
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haastateltavien omia ajatuksia ja saada heidät tekemään olettamuksia siitä miten 

heidän odotetaan vastaavan.  

 

8.3.2 Kuvauskategorioiden validiteetti 

Fenomenografisen tutkimuksen lopputuloksen muodostavat kuvauskategoriat, 

joiksi tutkimuksen aineisto on löydettyjen merkitysten perusteella tutkijan toimesta 

luokiteltu. Kuvauskategorioita voidaan pitää valideina, mikäli ne ovat tutkimuksen 

aineiston tapaan sekä aitoja ja relevantteja. Kuvauskategoriat ovat aitoja mikäli ne 

vastaavat tutkittavien tarkoittamia merkityksiä. Kategorioiden aitoutta voidaan 

osoittaa liittämällä litteroituja haastattelukatkelmia kategorioiden esittelyn 

yhteyteen. Vastaavasti kuvauskategorioiden relevanssia eli teoreettista 

merkityksellisyyttä voidaan osoittaa kytkemällä kategorioiden sisältö tutkimuksen 

teoreettiseen viitekehykseen. (Ahonen, 1994, 154-155.) 

 

Esitin tutkimuksen tulokset neljänä eri kuvauskategoriana, joiden sisällön avasin 

yksityiskohtaisesti tutkimuksen tulokset luvussa. Liitin kunkin kuvauskategorian 

esittelyn yhteyteen runsaasti katkelmia aineistosta sekä viittauksia tutkimuksen 

teoriaan. Teoriaviittausten ja katkelmien avulla pyrin osoittamaan, että luodut 

kuvauskategoriat vastaavat tutkittavien tarkoittamia merkityksiä ja ovat 

teoreettisesti merkityksellisiä.  

 

Analyysiä tehdessäni ja kategorioita luodessani havaitsin, että psykologiseen 

omistajuuteen liittyviä ilmaisuja oli osin vaikea tunnistaa aineistosta. Monissa 

kohdin havaitsin ensilukemalla työtyytyväisyydestä, motivaatiosta ja 

vastuuntunnosta kertovia ilmaisuja, mutta osin oli haastavaa tunnistaa 

nimenomaan omistajuuteen liittyvä merkityksiä. Aineiston 3 pohjalta luotu viides 

kuvauskategoria kulki pitkään mukana analyysiä tehdessä. Tässä aineistossa 

muutokseen suhtautuminen näyttäytyi muista aineistoista poiketen 

poikkeuksellisen myönteisenä, mikä puolsi oman kuvauskategorian luomista. 

Lopulta päädyin kuitenkin luopumaan tästä kategoriasta, koska myönteisen 

muutokseen suhtautumisen rinnalle ei tarkemmassa tarkastelussa löytynyt 
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lainkaan viitteitä psykologisen omistajuuden tunteista eikä pelkästään muutokseen 

suhtautumisesta kertova kategoria olisi palvellut tämän tutkimuksen tarkoitusta. 

 

8.3.3 Tutkimuksen reliabiliteetti 

Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkimuksen reliabiliteettia voidaan arvioida 

esimerkiksi siten, että kaksi tai useampi rinnakkaisluokittelijaa tekevät samasta 

aineistosta itsenäisen analyysin, jonka tuloksia verrataan alkuperäisen 

tutkimuksen kategorioihin. Ongelmalliseksi tämän kaltaisen reliabiliteetin arvioinnin 

tekee fenomenografisessa tutkimuksessa se, että tutkimuksen kategoriat ovat aina 

tutkijan konstruktioita. (Niikko, 2003, 39 – 40.) Löytämäni neljä kuvauskategoriaa 

ovat minun tulkinnallinen konstruktioni. On täysin mahdollista, että toinen tutkija 

voisi löytää tutkimuksen aineistosta toisenlaisen luokituksen tai painotuksen. 

Martonin (1996, 169) mukaan rinnakkaisluokittelua tärkeämpää 

fenomenografisessa tutkimuksessa onkin se, että tutkimuksen tuloksen 

muodostavat kategoriat ovat sellaisia, joista on hyötyä muille ihmisille tutkitun 

ilmiön kuvaajana ja välineenä ilmiön syvällisempään ymmärtämiseen.  

 

Tein tämän tutkimuksen yksilötyönä ja näin ollen tutkimuksen reliabiliteettia ei ollut 

mahdollista vahvistaa rinnakkaisluokittelun avulla. Martonin (1996) tärkeänä 

pitämä seikka – tutkimuksen kategorioiden hyödyllisyys - kuitenkin mielestäni 

toteutuu tässä tutkimuksessa.  Tulkinnallisen menetelmävalinnan kautta tutkimus 

tuo uuden näkökulman psykologiseen omistajuuteen ja mahdollistaa ilmiön 

syvemmän ymmärtämisen. Toisaalta muutokseen suhtautumisen ja psykologisen 

omistajuuden tarkastelu rinnakkain kuvauskategorioissa luo tutkimukseen 

sisällöllistä rikkautta ja kiinnittää tutkimuksen organisaatioille ajankohtaiseen 

jatkuvan muutoksen teemaan.   

 

8.3.4 Yleistäminen 

Fenomenografinen tutkimus tavoittelee laadullista, tulkittua tietoa ihmisten 

käsityksistä tutkittavaan ilmiöön liittyen. Tiedonantajien määrä on 
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fenomenografisissa tutkimuksissa usein pieni ja aineistoa pyritään hankkimaan 

pikemminkin syvällisesti kuin laajasti. Näin ollen fenomenografisella tutkimuksella 

ei tavoitella tilastollista yleistettävyyttä. Yleistettävyyden sijaan tavoitellaan tulosten 

yleisyyttä eli sitä, että ihmisten käsityksiä käsitellään teoreettisella tasolla. 

Fenomenografisten tutkimustulosten merkitys perustuukin siihen, että tutkimuksen 

johtopäätökset liittyvät yleisiin teoreettisiin ongelmiin eivätkä ainoastaan kuvaa 

vaan myös selittävät tutkittavien käsityksiä. (Ahonen, 1994, 152.)  

 

Tämän tutkimuksen tuloksen muodostavat neljä kuvauskategoriaa, jotka kuvaavat 

miten yksilöiden kokema psykologinen omistajuus näyttäytyy muutokseen 

suhtautumisessa. Avatessani kuvauskategorioiden sisältöä tutkimuksen tulokset 

luvussa, en ole ainoastaan kuvaillut yksilöiden tutkittavalla ilmiölle antamia 

merkityksiä, vaan olen myös liittänyt annetut merkitykset aiempaan tutkimukseen. 

Näin toimimalla olen pyrkinyt kuvailemisen lisäksi myös selittämään tutkittavien 

käsityksiä. 

 

8.4 Tutkijan asema tutkimuksen kohdeorganisaatiossa 

Tutkimusta ja sen tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon, että tutkimuksen 

kohdeorganisaatio on myös työpaikkani. Tämä on sen kaltainen sidonnaisuus 

tutkijan ja tutkimuskohteen välillä, jolla voi olla vaikutuksia tutkimuksen 

suorittamiseen ja tuloksiin. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkijan tuleekin 

raportoida tutkimuksen suorittamisen ja tulosten kannalta merkitykselliset 

sidonnaisuudet tutkimuksen tuloksia julkaistaessa (Varantola, Launis, Helin, 

Spoof, & Jäppinen, 2013, 6).  

 

Työsuhde kohdeorganisaatiossa mahdollisti minulle pääsyn organisaatioon ja  

täten tutkimuksen konteksti ja tutkittavat olivat minulle tuttuja jo ennen 

tutkimusprosessin aloittamista. Tästä oli hyötyä pohtiessani tutkimukselleni 

sellaista aihetta, josta olisi mahdollista kerätä mahdollisimman rikasta aineistoa. 

Lisäksi pystyin tutkimushaastatteluja valmistellessani miettimään miten 

kysymykset kannattaa tuntemiltani informanteilta kysyä, jotta osaisivat vastata 
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kysymyksiini mahdollisimman kattavasti. Toisaalta ennakkokäsitykseni tuttujen 

informanttien ajatuksista ovat voineet vaikuttaa aineiston analyysiin.  Olen 

saattanut tehdä olettamuksia aineiston ulkopuolelta, mitä olen kuitenkin pyrkinyt 

välttämään käsittelemällä aineistoa alusta alkaen ilman haastateltavien nimiä. 

Lisäksi olen liittänyt tuloslukuun kattavasti suoria lainauksia, joista käy ilmi 

haastateltavien oma ilmaisu.  

 

Olen ollut tutkimusprosessin aikana opintovapaalla enkä näin ollen mukana 

organisaation päivittäisessä työskentelyssä. Myöskään tutkimukseni aihe ei 

suoraan liity työtehtäviini. Tämä on auttanut minua tutkijana ottamaan tarvittavaa 

etäisyyttä kohdeorganisaatioon ja on varmasti auttanut myös tutkittavia 

suhtautumaan minuun tutkijana eikä työtoverina tutkimusprosessin aikana.  

 

Tutkimuksen arvioinnin näkökulmasta on lisäksi tarpeellista todeta, että vaikka 

tutkimuksen kohdeorganisaatio on työpaikkani, olen itse voinut vapaasti valita 

tutkimuksen aiheen. Edelleen olen tehnyt tutkimusta itsenäisesti ja raportoinut 

tutkimuksen tulokset vapaasti ilman että kohdeorganisaatio olisi niihin vaikuttanut.    
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä tutkimus osallistui psykologista omistajuutta koskevaan akateemiseen 

keskusteluun. Tutkimuksen tiedonintressinä oli ymmärtää syvällisemmin 

psykologisen omistajuuden tunteiden sekä muutokseen suhtautumisen välistä 

vuorovaikutusta. Tutkimuksen tavoiteena oli etsiä vastausta kysymykseen miten 

yksilön kokema psykologinen omistajuus näyttäytyy muutokseen suhtautumisessa 

organisatorisessa kontekstissa.  

 

Organisaatioiden nykypäivänä kohtaama jatkuva muutostarve sekä tutkimuksen 

kohdeorganisaationa toiminut viidentoista hengen asiantuntijaorganisaatio 

tarjosivat tarkasteltavalle ilmiölle kontekstin ja merkityksen luominen tutkimukselle 

viitekehyksen. Merkityksen luominen eli sensemaking tarkoittaa kirjaimellisesti 

järjen tai mielen konstruoimista asioille. (Tökkäri, 2012, 28-29.) Merkityksen 

luominen on prosessi jonka kuluessa ihmiset pyrkivät ymmärtämään asioita tai 

tilanteita, jotka ovat uusia, epäselviä, hämmentäviä tai jollakin muulla tapaa 

odotustenvastaisia (Maitlis et al., 2014, 57).  

 

Tutkittaessa millaisia merkityksiä yksilöt antavat muutokselle ja kuinka yksilöiden 

psykologinen omistajuus ilmenee työn merkityksellisyydestä puhuttaessa, oli 

luonnollista valita tutkimusmentelmäksi fenomenografinen tapaustutkimus. 

Tapaustutkimuksen päämääränä on lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta 

(Metsämuuronen, 2006, 90 – 91.) ja vastaavasti fenomenografinen tutkimus tutkii 

sitä, miten maailma ilmenee ja rakentuu ihmisten tietoisuudessa. (Ahonen, 1994, 

114 – 116.)  

 

9.1 Tutkimuksen tulosten yhteenveto 

Pyrittäessä kuvaamaan miten työntekijöiden kokema psykologinen omistajuus 

ilmenee muutokseen suhtautumisessa, tutkimuksen yksi tavoitteista oli selvittää 

miten psykologisen omistajuuden tunteet syntyvät. Tutkimuksen tulokset tukevat 

Pierce et al. (2003, 88) tutkimusta, jonka mukaan psykologisen omistajuuden 
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tunteiden juuret ovat yksilön halussa suoriutua ja vaikuttaa (efficacy and 

effectance), yksilön minä-identiteettiin (self-identity) sekä yksilön tarpeeseen hallita 

omaa reviiriään (having a place). Edelleen aiempia tutkimustuloksia (Pierce et al., 

2003, 92-93) vahvistaen tämän tutkimuksen mukaan psykologisen omistajuuden 

tunteet syntyvät yksilön kokeman hallinnantunteen, omistajuuden kohteen 

läheisen tuntemisen sekä yksilön omien resurssien sijoittamisen myötä.  

 

Yksilöiden kokema psykologinen omistajuus ilmeni tässä tutkimuksessa pääosin 

omia työtehtäviä ja vastuualuetta kohtaan. Yhdessä kuvauskategoriassa 

psykologinen omistajuus sai organisaatiotason merkityksiä.  Aiemmassa 

tutkimuksessa (Mayhew et al, 2007, 478) onkin tunnistettu sekä organisaatioon 

että työhön kohdistuvaa psykologista omistajuutta, mitä tämän tutkimuksen 

tulokset puoltavat. Psykologisen omistajuuden tunteet ilmenivät myös 

voimakkaana tarpeena suojella omaa reviiriään, mikä tukee Avey et al. (2009) 

aiempaa tutkimustuloksia omistajuuden tunteiden ja reviiriä puolustavien 

toimenpiteiden yhteydestä. Pierce et al. (2003, 95-9 ) tutkimusta tukien 

psykologisen omistajuuden tunteet ilmenivät myös joko yhtä tai useampaa reittiä 

pitkin ja olivat sitä vahvempia, mitä useampia reittejä omistajuuden tunteisiin 

toteutui.  

 

Edelleen tutkimuskohdetta lähestyttiin selvittämällä mitkä tekijät vaikuttavat yksilön 

muutokseen suhtautumiseen ja miten yksilöt suhtautuvat muutokseen. Aiemman 

tutkimuksen mukaan (Self et al., 2009, 175) yksilön muutokseen suhtautumiseen 

vaikuttavat muutokseen itseensä, yksilöön sekä organisaatioon liittyviä tekijöitä. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhteneviä aiemman tutkimuksen kanssa. Yksilöt 

suhtautuivat muutokseen pääosin myönteisesti. Muutokseen suhtautumisessa 

nousi tärkeäksi muutoksen vaikutusten ja hyötyjen ymmärtäminen sekä toisaalta 

osallistaminen, avoimuus ja ajantasainen viestintä muutosprosessin aikana. 

Toisaalta muutosten ajateltiin olevan välttämättömiä, joita tulee viedä läpi suurinta 

mahdollista hyötyä tavoitellen. Edelleen muutokseen suhtautumisessa nousi esille 

käytännönläheisyys ja sen myötä osin taakaksi koettu valtava työmäärä.  
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Suoritetun fenomenografisen analyysin perusteella tunnistettiin neljä sisällöllisesti 

erilaista kuvauskategoriaa, joiden kautta yksilöiden psykologinen omistajuus ja 

muutokseen suhtautuminen näyttäytyivät. Tunnistetut neljä kuvauskategoriaa 

vastaavat tämän tutkimuksen päätutkimuskysymykseen miten yksilön kokema 

psykologinen omistajuus näyttäytyy muutokseen suhtautumisessa 

organisatorisessa kontekstissa.  

 

Kuvauskategorioiden perusteella voidaan todeta, että yksilön kokema 

psykologinen omistajuus voi näyttäytyä sekä myönteisenä että kielteisenä 

muutokseen suhtautumisena. Parhaimmillaan psykologisen omistajuuden 

kokemus ruokkii yksilön kokemaa vastuuntuntoa ja tarvetta huolehtia 

omistajuuden kohteesta, jolloin yksilö haluaa olla muutoksen mukana 

kehittämässä organisaatiota. Toisaalta erittäin vahvana koettu psykologinen 

omistajuus voi näyttäytyä myös yksilöä uuvuttavana kokemuksena, jolloin 

muutokseen suhtautuminen kääntyy kielteiseksi myönteisistä aikomuksista 

huolimatta.  

 

9.2 Tutkimuksen käytännön anti 

Kohdeorganisaation työntekijät kokevat psykologisen omistajuuden tunteita omia 

työtehtäviään kohtaan. Omistajuuden tunteet syntyvät työtehtävien läheisen 

tuntemisen, työntekijöiden kokeman hallinnantunteen sekä omien resurssien 

sijoittamisen myötä.  

 

Psykologisen omistajuuden tunteet näyttäytyvät pääosin myönteisenä yksilön 

kokemuksena työssä suoriutumisesta. Kohdeorganisaatiossa voidaankin 

vahvistaa työntekijöiden työtään kohtaa kokemaa psykologista omistajuutta 

rohkaisemalla oman vastuualueen hallintaan sekä valtuuttamalla työntekijöitä työn 

tekemiseen, joka lisääntyneen hallinnantunteen ja omien resurssien sijoittamisen 

myötä voi edelleen kasvattaa koettua psykologista omistajuutta.  
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Toisaalta kohdeorganisaatiossa on hyvä tunnistaa psykologisen omistajuuden 

kokemuksesta johtuva tarve suojella omaa reviiriään sekä liiallinen vastuuntunto. 

Reviirikäyttäytyminen voi pahimmillaan estää yhteistyötä ja toisaalta liiallinen 

vastuuntunto vaikuttaa työssä jaksamiseen. Ratkaisuna voisi olla esimerkiksi 

työnkuvien ja vastuualueiden limittäminen, pyrkimys enenevissä määrin tiimeissä 

tekemiseen yksilösuoritusten sijaan sekä vastuualueiden hallittu kierrättäminen.  

 

Edelleen muutokseen suhtautuminen oli lähtökohtaisesti myönteistä 

organisaatiossa. Kohdeorganisaation näkökulmasta tässä tutkimuksessa 

merkitykselliseksi nousi työntekijöiden halu tulla osallistetuksi muutoksiin sekä 

ajantasaisen viestintä muutostilanteissa. Kohdeorganisaatiossa voitaisiinkin pyrkiä 

entistä enemmän antamaan työntekijöille mahdollisuuksia osallistua 

päätöksentekoon omien työtehtävien osalta sekä valtuuttaa työntekijöitä 

suunnittelemaan ja viemään läpi tarvittavia muutoksia.  

 

Avoimuuden ja osallistamisen kulttuurin luominen olisikin muutokseen 

suhtautumisen mutta myös psykologisen omistajuuden kannalta keskeistä tämän 

tutkimuksen valossa. Avoimuus ja osallistaminen edesauttavat myönteistä 

suhtautumista muutostilanteissa, mutta myös ruokkivat yksilön kokemaa 

psykologista omistajuutta. 

 

9.3 Tutkimuksen rajoitteet ja mahdollisuudet jatkotutkimukselle 

Psykologinen omistajuus nähdään nykyään keskeisenä työhön liittyvänä ilmiönä 

(Brown, Pierce & Crossley, 2014, 318) ja tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä 

ymmärrystä siitä, kuinka työntekijöiden kokema psykologinen omistajuus ilmenee 

muutokseen suhtautumisessa organisatorisessa kontekstissa.  

 

Tutkimuksen tutkimusote oli fenomenografinen. Tutkimuksen kuvauskategoriat 

kuvaavat psykologista omistajuutta ja muutokseen suhtautumista yleisellä tasolla, 

mutta tutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan ole yleistettävissä. Edelleen 
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tutkimuksen tulokset ovat tulkinnallisen analyysin tulos, jolloin on mahdollista että 

toinen tutkija voisi päätyä samaa tutkimuksen aineistoa hyödyntäen erilaiseen 

tulkintaan.  

 

Tutkimuksessa yksilön muutokseen suhtautumista tutkittiin yksilön yleisesti 

muutokselle ja muutostarpeille antamien merkitysten kautta. Tutkimuksen voisi 

toistaa konkreettisen organisaatiomuutoksen aikana tai muutoksen jälkeen, jollon 

muutokseen suhtautumiseen liittyvä aineisto olisi kenties laadullisesti parempaa, 

tutkimuksen tarkastelun jäädessä tässä tutkimuksessa ainakin osin 

pintapuoliseksi.  

 

Psykologista omistajuutta koskeva tutkimus on painottunut psykologisen 

omistajuuden tunteiden seurauksiin. Ymmärrys tekijöistä ja olosuhteista, jotka 

vaikuttavat psykologisen omistajuuden tunteiden syntyyn on vähäistä. Täten myös 

keinot, joilla psykologisen omistajuuden tunteita voisi vahvistaa ja kasvattaa ovat 

rajalliset. (Luoma, 2015, 156; Brown et al., 2014, 334.) Tämän tutkimuksen 

tarkastelun perusteella  voidaan ajatella, että kehittämällä yksilöiden valmiuksia 

kohdata muutoksia, on mahdollista myös vahvistaa yksilöiden kokemia 

psykologisen omistajuuden tunteita, muutosvalmiuden ja psykologisen 

omistajuuden pohjautuessa monilta osin samoihin tekijöihin. Tämä on kuitenkin 

vain hyvin kapea näkökulma asiaan ja jatkotutkimus tekijöistä ja olosuhteista, jotka 

vaikuttavat psykologisen omistajuuden tunteiden syntymiseen on ehdottomasti 

tarpeen.  

 

Tämän tutkimuksen yhdessä kuvauskategoriassa nousivat esille myös 

psykologisen omistajuuden tunteiden kielteiset vaikutukset. Psykologista 

omistajuutta koskeva aiempi tutkimus on keskittynyt pääsääntöisesti omistajuuden 

tunteiden myönteisiin vaikutuksiin (mm. Vandewalle et al., 1995; Pierce et al., 

2003; Pan et al., 2014; O’Driscoll et al. 2006) ja kuten Luoma (2015, 157) 

toteaakin, psykologista omistajuutta tulisi tutkia kattavasti, tunteiden sekä 

myönteiset, kielteiset, moninaiset kuin neutraalitkin vaikutukset huomioiden. 
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Edelleen psykologisen omistajuuden tunteiden syntyyn liittyen, mielestäni olisi 

keskeistä entistä paremmin ymmärtää mitkä psykologisen omistajuuden tunteiden 

juuret ja reitit synnyttävät vahvimpia omistajuuden tunteita. Kiinnostavaa olisi myös 

tutkia tarkemmin yksilön minä-identiteetin ja työn yhteen kietoutumista ja miten se 

vaikuttaa omistajuuden tunteiden vahvuuteen ja uuvuttavuuteen kuten edellä 

pohdinkin.  
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Liite 1. Haastattelukysymykset 

Esittely 

- Mikä on nimesi, ikäsi ja työkokemuksesi? 
- Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä organisaatiossasi ja roolissasi? 
- Kerro mitä työtehtäviisi kuuluu? 
 
Psykologinen omistajuus ja yksilö 
- Miten koet suoriutuvasi nykyisistä työtehtävistäsi? Missä asioissa olet hyvä?  
- Miten pystyt osoittamaan kyvykkyttäsi työssäsi?  
- Liitätkö työtä omaan identiteettiisi? Miten?  
- Miten määrittelisit reviirisi tässä organisaatiossa?  
- Koetko hallitsevasi työsi? Miten se ilmenee?  
- Kuinka hyvin sanoisit tuntevasi työsi ja tämän organisaation?  
- Annatko itsestäsi työllesi? Miten se ilmenee?  
- Koetko sijoittavasi omia resurssejasi työhösi? Miten se ilmenee?  
- Mitä koet omistavasi työssäsi ja/tai organisaatiossasi? 
- Mistä asioista koet olevasi vastuussa täällä työpaikalla?  
- Miten suhtaudut työn tekemiseen?  
- Mitä työ merkitsee sinulle?  
- Miksi olet töissä nykyisessä organisaatiossasi?  
- Mitkä asiat ovat mukavimpia työssäsi? 
- Mitä asioita pidät tärkeänä työssäsi?  
- Mistä et haluaisi luopua?  
- Mitkä asiat eivät ole mukavia työssäsi? Miksi? 
 
Psykologinen omistajuus ja organisaatio 
- Miten näet/kuvailisit organisaation jossa työskentelet? 
- Miten kuvailisit työpaikkasi organisaatiokulttuuria? 
- Millainen työyhteisö organisaatiossasi on? 
- Onko organisaatiossasi byrokratiaa?  
- Miten kuvailisit organisaatiosi hierarkiaa?  
- Annetaanko organisaatiossasi vastuuta?      
- Valtuuttaako organisaatiosi työn tekemiseen?  
- Miten työntekijöitä osallistetaan organisaatiossasi?     (jatkuu) 
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- Miten organisaatiossasi viestitään?  
 
Muutokset työelämässä ja muutoksiin suhtautuminen 
- Miten yleensä suhtaudut muutoksiin?  
- Ovatko muutokset mahdollisuuksia vai pelottavatko muutokset? Miksi?  
- Millaisia ajatuksia muutostilanteet herättävät sinussa?  
- Miten toimit muutostilanteissa?  
- Miksi organisaatioita ja työtapoja pitää kehittää jatkuvasti? 
 
Organisaation muutostarve 
- Millaisia muutoksia olet kokenut työelämässä viimeisen 2-3 vuoden aikana? 
- Miten muutokset ovat vaikuttaneet sinuun henkilökohtaisesti, näkemykseen 
työstä ja työmotivaatioon?  
- Millaista keskustelua täällä on käyty organisaation tai toimintatapojen 
kehittämisestä? 
- Mitä mieltä olet näistä keskusteluista?  
- Miksi kehittäminen on tärkeää?  
- Miten itse kehittäisit organisaatiotasi?  
- Mitkä asiat säilyttäisit ennallaan?  
- Mitkä asiat voisivat muuttua?  
- Miten muutokset yleensä viedään läpi organisaatiossasi? (viestintä, avoimuus, 
muutosprosessi) Mitä tekisit toisin?  
- Mitä odotat esimiehilta/organisaatiolta muutostilanteissa? Miksi?  
- Mitä näiden muutosten onnistunut läpivienti vaatisi organisaatioltasi?  
 
 

 

 

 

 

 


