
 

LUT School of Business and Management 

Kauppatieteiden kandidaatintutkielma 

Talousjohtaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luottamuksen rakentuminen organisaatiomuutoksessa 

Building trust after an organizational change 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2019 

Tekijä: Rita Nakari 

Ohjaaja: Tommi Rissanen 



TIIVISTELMÄ 

 

Tekijä:   Rita Nakari 

Tutkielman nimi:  Luottamuksen rakentuminen organisaatiomuutoksessa 

Akateeminen yksikkö: School of Business and Management 

Koulutusohjelma:  Talousjohtaminen 

Ohjaaja:   Tommi Rissanen 

Hakusanat: luottamus, organisatorinen luottamus, integraatio, 

yrityskauppa, regressioanalyysi 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää luottamuksen syntymiseen liittyviä tekijöitä 

organisaatiomuutoksen jälkeen. Tutkimus toteutetaan määrällisenä tutkimuksena, 

jonka kohdeyrityksenä on vastikään suuren organisaatiomuutoksen läpikäynyt yritys 

X.  Yritykseen integroitiin 35 yrityskauppojen myötä ostettua yksikköä kevään 2018 

aikana. Integroinnin myötä koko yksikön konsepti muutettiin. Aineisto kerätään 

integroitujen yksiköiden työntekijöiltä kyselylomakkeella, jonka tuloksia arvioidaan 

sekä Excelin että SAS Enterprise Guide -ohjelmiston lineaarisen regressioanalyysin 

avulla. Regressioanalyysiä varten aineistoa muokataan summa- ja dummy-muuttujien 

avulla. 

Luottamus käsitetään usein yksilöiden väliseksi, mutta luottamusta esiintyy myös 

ihmisten ja organisaatioiden välillä. Luottamisen kehittymisessä on tunnistettu kolme 

tasoa: laskelmointiin perustuva taso, tietoon perustuva taso ja tunnistamiseen 

perustuva taso. Näiden tasojen välillä merkittävimmäksi tekijäksi nousee aika. Lisäksi 

muita vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi vuorovaikutus ja valtasuhteet. 

Luottamuksella organisaation sisällä on lukuisia hyötyjä. Se on merkittävä tekijä 

yrityksen menestymisen sekä sen työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Luottamus 

vaikuttaa työntekijöiden tehokkuuteen, motivaatioon ja sitoutuvuuteen sekä 

henkilöstön ammattitaidon hyödyntämiseen. 

Päätutkimusongelmaan ”mitkä tekijät vaikuttavat eniten työntekijöiden luottamukseen 

organisaatiota kohtaan?” etsittiin vastausta lineaarisen regressioanalyysin avulla. 

Tulosten perusteella voidaan todeta yksikköön luottamisella olevan selkeä yhteys 

myös organisaatioon luottamiseen.  
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The aim of this bachelor’s thesis is to find determinants which affect building trust in a 

company after an organizational change. This research is executed with a quantitative 

research method. In this thesis the case company is called “company X”. They bought 

35 units from another company and these units were merged to the company X during 

the spring 2018. The whole concepts of the units were changed. The data is collected 

by a questionnaire and analyzed using Excel and SAS Enterprise Guide’s linear 

regression analysis. For the regression analysis the data is transformed using sum and 

dummy variables.  

Trust is often considered to appear between people, but it does also exist between 

people and organizations. There are three stages in trust development: calculative 

based, knowledge based and identification-based stage.  The most important factor 

between these stages is time. For example, interaction and relationships between 

people also have an effect on trust development. Trust in organizations has many 

benefits. Trust has a major impact on company’s success and its employees’ well-

being. It has influence on employees’ effectivity, motivation, commitment and utilizing 

the skills of the personnel. 

The research problem was: “Which factors have the biggest influence on employees’ 

trust towards organizations?” and it was solved using linear regression analysis. The 

results show that there is an obvious connection between trust in organization and trust 

in one’s unit. 
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1. Johdanto 

 

Luottamus ei aina ole henkilöiden välistä ja se voikin suuntautua toimenkuvan 

mukaiseen suoritukseen joko yksilö-, tiimi- tai organisaatiotasolla (Malkamäki 2017, 

29). Luottamus organisaatioon vaikuttaa esimerkiksi työntekijöiden sitoutuvuuteen ja 

yhteistyön muodostumiseen sekä se myös luo innovatiivisuutta organisaatiossa 

(Ellonen R., Blomqvist K. & Puumalainen 2008, 176). Lisäksi luottamus vähentää 

transaktiokustannuksia sekä organisaatioiden välillä, että niiden sisällä (Cummings & 

Bromiley 1996, 303). Muun muassa näistä syistä on tärkeää, että organisaatio 

kiinnittää huomiota heidän ja työntekijöidensä väliseen suhteeseen. Luottamuksen 

muodostaminen voi kuitenkin olla haastavaa kahden yrityksen integraatiossa. Siksi 

olisikin tärkeää että, organisaatiossa varataan tarpeeksi aikaa ja resursseja 

muutosprosessin läpiviemiseen. 

Yrityskauppoja tehdään yhä enemmän. Kaupan avulla voidaan kasvattaa markkina-

asemaa, niukentaa kilpailua, vahvistaa kasvua ja tuottavuutta sekä lisätä yrityksen 

arvoa. Yrityskauppa on tehokas tapa kasvattaa yritystä, mutta se vaatii myös paljon 

voimavaroja. Integraatiotilanne voi tuntua haastavalta ja pitkältä työntekijöiden 

näkökulmasta; usein muutokseen suhtaudutaan negatiivisesti, vaikka muutos olisikin 

parempaan suuntaan. Työntekijät saattavat kokea menettämisen ja ahdistuksen 

tunteita sekä pahimmillaan hyvinvoinnin ja turvallisuuden tuntemuksen menetystä. 

Tuntemattoman pelko voi alentaa työnteon mielekkyyttä ja lisätä haavoittuvuutta. On 

kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen ihminen suhtautuu eri tavoin muutoksiin. 

(Katramo, Lauriala, Matinlauri, Niemelä, Svennas & Wilkman 2011; 19, 24; Galosy 

1990, 90; Saunders & Thornhill 2003, 360) 

Luottamuksen kehittyminen uutta työnantajaorganisaatiota kohtaan on yksilöllistä 

jokaisen työntekijän kohdalla. Lewickin ja Bunkerin (1996) mukaan luottamus kehittyy 

vaiheittain ja se muuttuu ajan myötä. He kuitenkin toteavat samalla, että kaikki suhteet 

eivät kehity syvimmälle tasolle asti. Luottamuksen kehittymiseen vaikuttavat monet 

asiat. Organisaation sisäinen luottamus antaa työntekijöille mahdollisuuden esitellä 

omia ideoitaan ja tunteita sekä oppia yhdessä. (Lewicki & Bunker 1996, 125; Costigan, 

Ilter & Berman 1998, 303) 
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1.1 Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

Tässä tutkielmassa perehdytään kahden yrityksen integraatiotilanteeseen, jossa 

hotelli- ja ravintola-alalla toimiva yritys X osti toiselta saman alan toimijalta suuren osan 

heidän hotellitoiminnastaan. Ostettu hotelleja oli yhteensä 35 ja ne sijaitsevat ympäri 

Suomea. Tutkielman tavoitteena on selvittää, että kuinka hyvin rebrändättyjen hotellien 

ja uuden organisaation välille on onnistuttu kehittämään luottamusta. Lisäksi 

syvennytään siihen, että mitkä tekijät ovat tämän luottamuksen kehittymiseen eniten 

vaikuttaneet. 

Yrityskauppojen myötä yritys X vakautti asemaansa yhtenä suurimpana toimijana 

toimialallaan Suomen markkinoilla. Tällä hetkellä sillä on toimipisteitä kymmenillä eri 

paikkakunnilla Suomessa, lisäksi yrityksellä on useita toimipisteitä eri puolella Pohjois- 

ja Keski-Eurooppaa. Ostetut hotellit integroitiin, eli rebrändättiin, osaksi yritystä X 

kevään 2018 aikana vaiheittain. Rebrändäystiimit, joita oli kolme, viettivät viikon 

kussakin hotellissa kouluttamassa työntekijöitä. Rebrändäyksen aikana esimerkiksi 

kaikki brändielementit sekä ravintolakonseptit ja tietojärjestelmät muutettiin. Muutos ei 

koskenut vain ulkopuolisille näkyviä tekijöitä, vaan myös esimerkiksi työtapoja ja 

arvoja. 

Teoriaosan tavoitteena on tutustua aiempiin aiheista tehtyihin tutkimuksiin ja kerättyyn 

materiaaliin. Teoriaosa ei keskity vain yrityksen X toimialaan, vaan sen avulla pyritään 

saamaan kattava kuva luottamuksesta, sen kehittymisestä ja siihen vaikuttavista 

tekijöistä. Empiriaosan tavoitteena on puolestaan keskittyä yrityksen X 

nykytilanteeseen ja selvittää luottamuksen kehittymistä integraation jälkeen. 

Yksiköiden rebrändäyksestä on kulunut tutkielmaa tehtäessä 6 – 10 kuukautta. Tämä 

on merkittävin syy, jonka takia tutkielman toteuttaminen on ideaalia nyt, koska 

työntekijöiden luottamuksen kehittyminen on kaikista kriittisintä suhteen alkuvaiheessa 

(McKnight, Cummings & Chervany 1998, 473). Lisäksi yrityksen sisäinen 

henkilöstökysely toteutetaan samoihin aikoihin, joten tutkielman tulokset voivat tukea 

henkilöstökyselyn tuloksia. 
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1.2 Teoreettinen viitekehys 

Luottamuksen kehittymiseen löytyy monia erilaisia malleja ja viitekehyksiä, jotka 

vaihtelevat tutkittavan tilanteen mukaan. Tämän tutkielman viitekehyksen mukaan 

luottamusprosessi voidaan jakaa luottamuksen rakentumiseen ja ylläpitämiseen. 

Prosessiin kuuluu kolme tasoa: luottamus kehittyy ensin laskelmointiin perustuvalta 

tasolta tietoon perustuvaan tasoon ja sen jälkeen kumppanuustasolle.  Tämä 

luottamuksen kehittymisen malli on kasattu Leadership Exchange Theoryn (LMX) sekä 

Lewickin ja Bunkerin mallin perusteella. (Savolainen 2009, 4-5) Viitekehys esitellään 

kuviossa 1.  

Luottamuksen kehittyminen    Luottamuksen ylläpitäminen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Luottamuksen kehittyminen (Mukaillen Savolainen 2009) 

Mitä paremmin osapuolet toisensa tuntevat, sitä syvemmäksi luottamus kehittyy. 

Lisäksi suhteen syveneminen vaatii aikaa. Mallissa seuraavalle tasolle siirtyminen 

vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta osapuolten välillä. Samalla alaisen ja esimiehen 

välisestä suhteesta tulee molempia osapuolia hyödyttävämpi. Alemmat luottamuksen 

kehittymisen tasot tukevat seuraavia tasoja. Tässä viitekehyksessä luottamus 

perustuu vastavuoroisuuteen, rehellisyyteen, sitoutumiseen, arvostukseen ja 

kunnioitukseen. (Savolainen 2009, 5) Luottamuksen kehittymiseen perehdytään 

enemmän kappaleessa 2.3. 

Laskelmointiin 
perustuva 

tuntematon taso 
 
Yksiselitteiset roolit 
 
Vähäinen 
vuorovaikutus 
 
Ei vastavuoroisuutta 
alaisen ja esimiehen 
välillä 
 
Määrätty johtajuus 
 
Auktoriteetti 

Tunnistamiseen 
perustuva 

kumppanuustaso 
 

Selkeät roolit ja 
suorittaminen 

 
Paljon 

vuorovaikutusta 
 

Kasvava johtajuus 
 

Henkilökohtainen 
valta 

Aika Aika 

Tietoon perustuva 
tuttavuustaso 

 
Kehittymisvaihe 

edellisen ja 
seuraavan tason 

välissä 
 

Jossain määrin 
vuorovaikutusta 



4 

 

1.3 Tutkimusongelmat ja rajaukset 

Tutkielmalle suuntaa antaa sen päätutkimusongelma. Käytännössä se määrittää 

tutkimuksen tarkoituksen ja ohjaa tutkimuksen suuntaa. Hyvä tutkimusongelma on 

helposti hahmotettava sekä yksikäsitteinen, mutta myös tietoa tuottava 

(Metsämuuronen 2006, 29). Alaongelmat ovat suunniteltu tukemaan pääongelmaa ja 

auttamaan vastauksien löytämistä siihen. Tämän tutkielman tutkimusongelmiksi ovat 

määritelty seuraavat: 

Pääongelma:  

”Mitkä tekijät vaikuttavat eniten työntekijöiden luottamuksen rakentumiseen 

organisaatiota kohtaan?” 

Alaongelmat: 

”Kuinka paljon integraatiossa mukana olleiden työntekijöiden ja uuden organisaation 

välille on onnistuttu rakentamaan luottamusta?” 

”Mihin seikkoihin olisi hyvä kiinnittää jatkossa huomiota luottamussuhteen 

parantamiseksi?” 

Ensimmäisessä alaongelmassa painopiste on menneisyydessä, kun taas toinen 

keskittyy tulevaisuudessa tehtäviin toimenpiteisiin. Ensimmäinen alaongelmista 

paneutuu nimenomaan tekijöihin, jotka ovat vaikuttaneet luottamuksen rakentumiseen. 

Toinen alaongelmista syventyy enemmän tekijöihin, joihin yrityksen X kannattaisi 

mahdollisesti kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuudessa, jotta luottamus 

organisaatiota kohtaan voisi kasvaa. 

Tutkimus on rajattu koskemaan yritystä X ja sen sisällä nimenomaan rebrändättyjen 

hotellien työntekijöihin, jotta saadaan tietoa luottamuksen kehittymisestä integraation 

ja suurten toimintatapojen muutoksen myötä. Luottamustakin on montaa erilaista, siksi 

tämä tutkimus rajataan nimenomaan työntekijöiden ja organisaation väliseen ei-

henkilöityvään organisatoriseen luottamukseen. 
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1.4 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Tutkimusaineisto kerättiin kyselytutkimuksella, joka on osoitettu rebrändättyjen 

yksiköiden työntekijöille. Kysely on survey-tutkimuksen menetelmä, jossa aineisto 

kasataan standardoidusti eli kaikilta vastaajilta kysytään asioita tarkalleen samalla 

tavalla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 193). Yksiköiden työntekijät muodostavat 

tutkimuksen otoksen. Se toteutettiin internetin välityksellä, Webropol-ohjelmistoa 

hyödyntäen. 

Tämä tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella. Monesti tällä 

metodilla hankitaan tietoa eri asioiden välisistä riippuvuuksista tai tutkittavassa 

ilmiössä esiintyneitä muutoksia (Heikkilä 2014, 15).  Kvantitatiiviselle tutkimukselle on 

olennaista päätelmien tekeminen havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin 

perustuen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 140). Kyselyn vastauksia analysoidaan 

lineaarisen regressioanalyysin avulla SAS Enterprise Guide -ohjelmistolla. 

Lineaariseen regressioon perehdytään tarkemmin luvussa 3. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkielma koostuu viidestä pääluvusta, joista ensimmäisenä on johdantokappale. 

Siinä johdatellaan lukijaa tutkimuksen aiheeseen sekä tutkittavaan yrityksen 

integraatioon. Samalla esitellään myös tutkimuksen viitekehys, jota myöhemmin 

hyödynnetään tutkielmaa tehtäessä.  Toinen kappale on tutkielman teoriaosuus, jossa 

käsitellään luottamuksen käsitteitä sekä kehittymistä olemassa olevan kirjallisuuden 

avulla. Kolmannessa kappaleessa kerrotaan lisää tutkimusmenetelmästä, tutkimuksen 

aineistosta ja sen analysoinnista. Neljäs luku keskittyy tutkielman empiiriseen 

osuuteen, jossa käydään läpi kyselyn vastaukset ja analysoidaan näitä tuloksia. 

Lopuksi viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto tutkielmasta, esitetään keskeisimmät 

tutkimustulokset ja pohditaan mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 

1.6 Käsitekappale 

Useimmat ihmiset mieltävät luottamuksen ensimmäisenä yksilöiden väliseksi, on 

kuitenkin mahdollista, että luottamusta syntyy yksilön ja organisaation välille (Atkinson 
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& Butcher 2003, 289). Lewickin ja Bunkerin (1995) mukaan luottamus puolestaan 

voidaan jakaa luottamukseen ihmisiin ja luottamukseen organisoituihin systeemeihin 

(Lewicki & Bunker 1995, 136-137). Organisatoriseen luottamukseen perehdytään 

tarkemmin kappaleessa 2.2. Tässä tutkimuksessa luottamus määritellään yksilön 

odotuksiksi ja toiveiksi vastapuolen, joka voi olla niin toinen ihminen kuin 

organisaatiokin, toiminnasta ja siihen varautumisesta. 

Luottamus on ollut mielenkiintoinen aihe sosiologian, psykologian sekä taloustieteen 

tutkimuksissa 1980- ja 1990-luvuilta lähtien. Kauppatieteiden osalta luottamuksen 

tutkiminen on kasvattanut tärkeyttään vasta 2000-luvun puolella ja vähitellen 

tarkastelusta on tullut yhä kokonaisvaltaisempaa. Tieteenaloja kuitenkin yhdistää se, 

että niissä luottamuksen nähdään olevan ihmisen luonteeseen liittyvä ominaispiirre 

(Malkamäki 2017, 23). Tästä huolimatta sille ei ole muodostettu tarkkaa määritelmää, 

koska se riippuu niin paljon tilanteesta ja lähestymistavasta. Aiemmin tutkimus on 

keskittynyt tosin luottamukseen esimieheen ja ylimpään johtoon sekä ihmisten 

väliseen luottamukseen. Nykyään huomiota kiinnitetään myös yhä enemmän 

organisaatioon luottamiseen ja luottamuksen kehittymisen jatkuvaan prosessiin. 

(Ellonen 2005, 6; Tan & Tan 2000, 242; Ivakko 2015, 8-9) Monet tutkijat, kuten 

esimerkiksi McEvily, Perrone ja Zaheer (2003), ovat halunneet laajentaa luottamuksen 

tutkimisen psykologiselta ja sosiologiselta mikrotasolta jopa koko organisaation 

kattavalle makrotasolle (McEvily, Perrone & Zaheer 2003, 101). 

Yhdessä työskentely johtaa usein siihen, että ihmiset ovat riippuvaisia toisistaan 

saavuttaakseen niin omat henkilökohtaiset kuin organisaationkin asettamat tavoitteet, 

mikä lisää ihmisten luottamuksen tarvetta. Tämän vuoksi luottamuksen merkityksen 

uskotaan kasvavan yhä suuremmaksi työelämässä tulevaisuudessa. Lisäksi 

mielenkiintoa luottamuksen kehittymisen ympärille on lisännyt integraatioiden ja 

yrityskauppojen määrän kasvu, koska uusi työympäristö vaatii luottamuksen 

rakentumista jopa aivan alusta asti. (Mayer et al. 1995, 710; McKnight, Cummings & 

Chervany 1998, 474) 
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2. Luottamus 

Seuraavaksi käydään läpi luottamukseen ja organisatoriseen luottamukseen liittyviä 

määritelmiä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Näiden lisäksi tutustutaan luottamuksen 

kehittymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä sen hyötyihin organisaatioissa. 

2.1 Luottamus 

Luottamus on myös tärkeä osa organisaation sosiaalista pääomaa ja se vaikuttaa 

yhteistyön onnistumiseen, toisaalta luottamus voi olla myös tulosta onnistuneesta 

yhteistyöstä (Leana & Van Buren 1999, 542-543). Epäluottamus viittaa taas 

negatiivisiin odotuksiin toisen käytöksestä ja teoista (Lewicki, McAllister & Bies 1998, 

439).  

Cookin ja Wallin (1980) mukaan yleisesti ottaen ajatellaan, että luottamus yksilöiden 

ja ryhmien välillä organisaatiossa on tärkeää pitkällä tähtäimellä vakauden sekä sen 

organisaation jäsenten hyvinvoinnin kannalta. Mayerin, Davisin ja Schoormanin (1995) 

mukaan luottamus voidaan jakaa kolmeen faktoriin: kyvykkyyteen, hyväntahtoisuuteen 

sekä rehellisyyteen.  Nämä asiat muodostavat luottamuksen ja siihen lisättynä 

riskinotto suhteessa, havaittu riski ja luottajan taipumus muodostuvat lopputulokset. 

Tämä on myös esitetty kuviossa 2. (Cook & Wall 1980, 39; Mayer et al. 1995, 715) 
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Kuvio 2. Luottamuksen komponentit (Mukaillen Mayer et al. 1995) 

Tässä mallissa on kaksi osapuolta: henkilö, joka luottaa ja toinen, johon luotetaan 

(trustor – trustee -asettelu) Luottamukseen vaikuttavista tekijöistä kyvykkyys käsittää 

taidot, pätevyyden ja erikoispiirteet, jotka mahdollistavat henkilön vaikutusvallan. 

Rehellisyyden ja luottamuksen välinen suhde sisältää luottajan käsityksen siitä, että 

luotettava noudattaa sovittuja sääntöjä. Hyväntahtoisuus on sitä, että luottajan 

uskotaan haluavan hyvää luotettavalle, vaikkei hyötyisikään siitä. Riski on tärkeä osa 

luottamusta ja vaihtelee tilanteesta riippuen. (Mayer et al. 1995, 711, 717-719, 724) 

Sama tutkijajoukko, Schoorman, Mayer ja Davis, paneutuivat aiheeseen uudelleen 

vuonna 2007 arvioidakseen luottamuksen tutkimisen kehitystä. Heidän mielestään 

tutkimuksissa ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota ajan vaikutukseen luottamuksen 

rakentumisessa. Lisäksi tunteiden vaikutus tulisi ottaa huomioon, koska sillä näyttäisi 

myös olevan selkeitä vaikutuksia luottamukseen. (Schoorman, Mayer & Davis 2007, 

349, 352) 

Luottamusta itsessään on tutkittu paljonkin ja luottamukselle löytyy satoja erilaisia, 

riippuen esimerkiksi tutkittavasta tieteenalasta. Nooteboom ja Six (2003) kuvailevat 

Luottamukseen 

vaikuttavat tekijät 

Kyvykkyys 

Hyväntahtoisuus 

Rehellisyys Luottamus Riskinottaminen 

suhteessa 

Havaittu riski 

Lopputulos 

Luottajan 

taipumus 
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teoksessaan luottamuksen liittyvän riippuvuuteen ja riskiin. Luottaja on riippuvainen 

jostakin, joko luotettavasta ihmisestä tai asiasta. Lisäksi he ajattelevat, että on 

mahdollista, että odotukset tai toiveet eivät toteudu ja ”asiat menevät pieleen”. Osa 

taas odottaa ”asioiden menevän hyvin”. (Nooteboom & Six 2003, 3) 

Luottamuksen voidaan nähdä sisältävän sekä tunnepohjaisia että kognitiivisia tekijöitä. 

Luottamukseen vaikuttavat tunnepohjaiset tekijät taas koostuvat tunnesiteestä, joka 

suhteen osapuolilla on toisiaan kohtaan. Luotettavuuden arviointi riippuu 

päätöksenteon kriteereistä ja ne vaihtelevat arvioijan mukaan. Esimerkiksi 

hyväntahtoisuutta ja muita aikeita on vaikeampi arvioida suoraan toiminnan 

perusteella, useimmiten niitä arvioidaan tunnetasolla tai alitajuisesti. Kognitiivisen 

prosessin myötä arvioidaan rationaalisesti, esimerkiksi kokemuksen perusteella, 

luotettavuutta.  (Lewis & Weigert 1985, 967, 970-971; Blomqvist 2002, 153) 

2.2 Organisatorinen luottamus 

Lewickin ja Bunkerin (1995) mukaan organisatorinen luottamus kehittyy, kun yksilöiden 

on yleistettävä heidän henkilökohtainen luottamuksensa suuriin organisaatioihin, jonka 

muodostavat henkilöt, joita he eivät tunne hyvin ja joihin jatkuva vuorovaikutus on 

vähäistä (Lewicki & Bunker 1995, 136-1377). Organisatorisesta luottamuksesta 

käytetään myös toisenaan termiä institutionaalinen luottamus, mutta useimmiten niillä 

viitataan samaan asiaan (McKnight et al. 1998, 474-475). Organisatorinen luottamus 

viittaa luottamukseen organisaatioiden välillä tai niiden yksikköjen sisällä sekä niihin 

käsityksiin, joita yksilöillä on organisaation suhteista (Cummings & Bromiley 1996, 302; 

Shockley-Zalabak, Ellsi & Winograd 2000, 37). McCauley ja Kuhnert (1992) pitävät 

organisatorista luottamusta moniulotteisena. Vertikaalinen luottamus viittaa 

luottamukseen yksilön ja lähimmän esimiehen, ylimmän johdon tai organisaation 

välillä. Sen vastakohta on taas lateraalinen luottamus, mikä viittaa luottamukseen 

kollegoiden kesken, jotka ovat samassa työtilanteessa. (McCauley & Kuhnert 1992, 

269) 

Vaikka kyseessä onkin organisatorinen luottamus, on sillä samoja piirteitä kuin 

henkilöiden välisellä luottamuksella. Organisatorinen luottamus voidaan jakaa viiteen 

osaan: pätevyyteen, avoimuuteen, huoleen, rehellisyyteen ja samaistumiseen. 
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Pätevyys liittyy oletukseen johdon tehokkuudesta, mutta myös organisaation 

kilpailukyvystä.  Vaikka avoimuus ja rehellisyys ovat tärkeitä kaikilla organisaation 

tasoilla, luottamuksella ylintä johtoa kohtaan on enemmän vaikutusta, huolimatta siitä, 

että luottavatko työntekijät organisaatioon kokonaisuudessaan. Huoli viittaa siihen, 

että ovatko yksilön intressit tasapainossa muiden intressien kanssa. Johdonmukaisuus 

ja yhteneväisyys tekojen ja sanojen välillä luo luottamusta, epäjohdonmukaisuus taas 

vähentää sitä. Samaistuminen viittaa siihen, että jakavatko organisaation jäsenet 

organisaation tavoitteet, arvot, normit ja uskomukset. (Mishra 1996, 5; Shockley-

Zalabak et al., 38 – 40) 

Organisatorista luottamusta pidetään usein ei-henkilöityvänä, paitsi jos 

organisaatiossa on vähän työntekijöitä tai työntekijä on lähellä organisaation 

hierarkista huippua (Costigan et al. 1998, 309). Blomqvist, Puumalainen ja Vanhala 

(2011) määrittelevät ei-henkilöityvän luottamuksen olevan yksittäisen työntekijän 

odotukset työnantajaorganisaation kyvykkyyttä ja reiluutta kohtaan. Kyvykkyys 

koostuu operatiivisen toiminnan organisoinnista, organisaation pitkäjänteisyydestä, 

ihmisten ja liiketoiminnan johtamisesta, teknologian luotettavuudesta sekä 

kilpailukyvystä. HR-toiminnot, “reilu peli” organisaatiossa ja viestintä puolestaan 

johtavat ihmisten kokemaan reiluuden tunteeseen. (Vanhala, Puumalainen & 

Blomqvist 2011, 492, 505) 

Ei-henkilöityvän luottamuksen voidaan hahmottaa perustuvan rooleihin, systeemeihin 

ja maineeseen, kun taas ihmisten välinen luottamus rakentuu vuorovaikutuksen 

pohjalta (Vanhala 2011, 34). Ei-henkilöityvän luottamuksen voidaan nähdä olevan 

merkityksellinen osa yritysten HR-toimintoja ja siten vaikuttavan työntekijöihin monesta 

eri näkökulmasta (Vanhala & Ritala 2016, 95). 

2.3 Luottamuksen kehittyminen 
 

Luottamuksen kuvataan usein kehittyvän yksilön oppimisprosessina, johon vaikuttaa 

kokemukset muiden luotettavuudesta ajan myötä (Williams 2001, 379). Lewickin ja 

Bunkerin (1996) mukaan luottamus on dynaaminen ilmiö ja sen kehittyminen vaatii 

aikaa (Lewicki & Bunker 1996, 118). On kuitenkin hyvä muistaa, että luottamuksen 

kehittyminen on yksilöllistä (Mayer et al. 1995, 715). Luottamuksen rakentuminen 
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perustuu pitkälti siihen, miten johtaja kehittää viestinnän kulttuuria sisäisten ja ulkoisten 

sidosryhmien kesken (Allert & Chattarjee 1997, 14). Lisäksi esimerkiksi valtasuhteet 

organisaatiossa vaikuttavat siihen, että millaiseksi luottamus muodostuu (Malkamäki 

2017, 39). Mäkipeskan ja Niemelän mukaan (2005) luottamus rakentuu työyhteisössä 

esimerkiksi vuorovaikutuksen, tiedon kulun sekä arvojen yhteisyyden pohjalta. 

Parhaimmillaan kuitenkin luottamuksen lisääntyminen kasvattaa työntekijöiden 

sosiaalista ja henkistä pääomaa. Samalla kasvaa myös yhteisön pääoma, jolloin 

työntekijät voivat paremmin ja organisaatio on menestyksekkäämpi. Myös he 

korostavat luottamuksen rakentumisen dynaamisuutta ja sen itseään vahvistavaa 

kierrettä: luottamus lisää luottamusta. (Mäkipeska & Niemelä 2005, 16, 25 – 26, 33) 

Työntekijä saattaa luottaa esimieheensä, mutta ei organisaatioon, koska työntekijä 

saattaa luottaa esimieheensä ystävänä. Luottamuksen puute organisaatiota kohtaan 

saattaa johtua esimerkiksi siitä, että organisaatiossa ei tarpeeksi arvosteta työntekijän 

panosta. Jossain tapauksissa kuitenkin luottamus esimiestä kohtaan voi kehittyä myös 

luottamukseksi organisaatiota kohtaan, koska työntekijä näkee esimiehen 

organisaation edustajana. (Tan & Tan 2000, 242) 

Puolestaan epävarmuus, haavoittuvaisuus ja stressi ovat haitallisia luottamuksen 

kehittymiselle (Mishra & Mishra 2013, 59). Epäluottamus itsessään vie resursseja 

esimerkiksi lisääntyvänä kontrolloinnin ja vahtimisen tarpeena (Ilmonen & Jokinen 

2002, 95). Mikäli luottamuksen menettää, voi sen korjaaminen olla erittäin vaikeaa, 

joskus jopa mahdotonta. Korjaamisessa tärkeimmäksi tekijäksi on noussut 

luottamuksen arvoiset teot. (Schweitzer, Hershey & Bradlow 2006, 14-15). 

2.4 Luottamuksen hyödyt organisaatiossa 

Luottamuksella on todettu olevan lukuisia hyötyjä niin organisaatioiden välillä kuin 

niiden sisällä eri organisaation tasoilla. Luottamus kasvattaa työntekijöiden välisen 

yhteistyön tehokkuutta, mikä samalla tekee heidän suhteistaan vahvempia (Mayer et 

al. 1995, 710; Six & Skinner 2010, 110). Luottamuksen on myös todettu lisäävän 

työntekijöiden tyytyväisyyttä työhönsä sekä innovatiivisuutta (Shockley-Zalabak et al. 

2000, 43). 
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Luottamus lisää työntekijöiden joustavuutta sekä yrityksen kilpailukykyä (Blomqvist 

2002, 154). Lisäksi useissa tutkimuksissa luottamuksen on todettu vaikuttavan 

organisaatioon sitoutumiseen, joka puolestaan vaikuttaa myös osaltaan työntekijöiden 

tyytyväisyyteen ja suoriutumiseen töistä. Samalla heidän motivaationsa kasvaa, minkä 

avulla he voivat saavuttaa omat tavoitteensa ja päämääränsä. (Wang, Tsai & Lin 2013, 

218; Malkamäki 2017, 30) Savolainen (2013) on todennut luottamuksella olevan 

organisaatiossa lisäksi seuraavanlaisia hyötyjä: henkilöstön ammattitaidon 

tehokkaampi hyödyntäminen, informaation jakaminen ja oppiminen, muutosten 

läpiviennin helpottuminen, maineen ja tehokkuuden kehittyminen (Savolainen 2013, 

11). Lisäksi luottamus sitoo sosiaalisesti ihmisiä, mikä luo solidaarisuutta heidän 

kesken. Tämä tekee elämästä sujuvaa ja ennakoitavaa. (Ilmonen & Jokinen 2002, 95). 

Vaikka henkilöiden välinen luottamus on kiistatta tärkeää organisaatioissa, voi ei-

henkilöityvästä luottamuksesta myös olla suuria hyötyjä. Varsinkin tilanteessa, jossa 

työntekijän ja kollegoiden tai esimiesten välinen luottamus ei ole korkealla tasolla, voi 

organisatorinen luottamus auttaa luottamaan tulevaisuudessa menestymiseen 

(Vanhala et al. 2011, 505). On myös yhtä lailla tärkeää, että ihminen kokee olevansa 

luotettu. Se vapauttaa energiaa muuhun toimintaan sekä lisää itseluottamusta omaan 

osaamiseen. (Ilmonen & Jokinen 2002, 96)  

Luottamuksen vähäisyys aiheuttaa muun muassa pelkoa, huolta ja epävarmuutta 

(Mäkipeska & Niemelä 2005, 27). Lisäksi alhainen luottamuksen taso vähentää 

sosiaalisen pääoman hyödyntämistä (Pucetaite & Lämsä 2008, 325). Lewicki, 

McAllister ja Bies (1998) ovat kuitenkin todenneet, että matala luottamuksen taso ja 

korkea epäluottamuksen taso eivät tarkoita samaa asiaa, vaikka niillä yhteyksiä onkin 

(Lewicki et al. 1998, 445). 

3. Tutkimuksen toteutus 

Tämä luku keskittyy tutkimusaineiston sekä sen keräämisen esittelyyn. Lisäksi 

käydään läpi tutkimusmenetelmän, lineaarisen regressioanalyysin, perusteita ja 

taustaedellytyksiä. 
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3.1. Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, johon vastasivat integraation myötä 

yrityksen X työntekijöiksi siirtyneet työntekijät. Kysely hyväksytettiin yrityksen X HR-

puolen edustajalla, minkä jälkeen se jaettiin työntekijöille sekä hotellinjohtajille 

sähköpostin sekä työntekijöiden sisäisen Facebookin välityksellä. 

3.1.1 Kyselylomake 

Metsämuuronen (2006) toteaa, että mikäli on mahdollista käyttää mittaristoa, jonka 

validiteetti ja reliabiliteetti ovat jo tutkittu, kannattaa niitä käyttää (Metsämuuronen 

2006, 57). Tästä syystä valittiin väittämiä, joita on jo käytetty aiemmin aiheeseen 

liittyvissä aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa. 

Kysely koostui pelkästään monivalintakysymyksistä ja siihen vastattiin internetin 

välityksellä täysin anonyymisti. Kyselyssä käytettiin Likertin asteikkoa, jossa kyselyyn 

vastaajat valitsevat omaa mielipidettään parhaiten vastaavan vaihtoehdon (Heikkilä 

2014, 51). Vastauksia annettiin asteikoilla 1 – 5 riippuen siitä, onko hän samaa vai eri 

mieltä väittämästä (1=täysin eri mieltä väittämästä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 

5=täysin samaa mieltä). 

Kysely koostui kahdesta osasta. Aluksi oli kysymyksiä vastaajan taustatietoihin liittyen 

vastaajan sukupuolesta, iästä, koulutuksesta, onko vastaajalla alaisia, työsuhteen 

pituus nykyisessä yksikössä sekä rebrändäyksen ajankohtaa. Yhteenveto näistä 

tuloksista on taulukossa 1. Tämän jälkeen oli 22 väittämää liittyen luottamukseen 

työntekijän yksikköön instituutiona sekä ei-henkilöityvään luottamukseen. Näin 

haluttiin saavuttaa kattava kuva sekä vertikaalisesta että lateraalisesta 

luottamuksesta. Kysely on kokonaisuudessaan liitteessä 1. 

Ensimmäiset 11 väittämää koskivat luottamusta yksikköä kohtaan. Ellonen (2005) 

käytti näitä väittämiä Pro Gradu-tutkielmassaan tutkiessaan organisatorisen kulttuurin, 

luottamuksen ja innovatiivisuuden välistä suhdetta (Ellonen 2005, 52). Nämä 

kysymykset valittiin, jotta saataisiin käsitys luottamuksesta yksikön sisällä, koska sillä 

voi olla suuri vaikutus myös organisatoriseen luottamukseen. 
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Loput 11 väittämää, jotka liittyivät organisatoriseen luottamukseen, valittiin Vanhalan, 

Puumalaisen ja Blomqvistin (2011) tutkimuksesta, joka keskittyy ei-henkilöityvään 

luottamukseen ja sen mittaamiseen. He toteavat modernin organisaation tarvitseva 

luottamusta toiminnassaan, mutta samalla toteavat ei-henkilöityvän luottamuksen 

mittaamisen olevan vielä monille tuntematonta. Tutkimuksessaan he muodostavat 

mittarin ei-henkilöityvän luottamuksen mittaamiseksi. (Vanhala, Puumalainen & 

Blomqvist 2011, 485). Nämä väittämät valittiin tämän tutkielman pääongelman 

ratkaisemiseksi ja tukemaan viitekehyksessä esiintyviä luottamuksen kehittymisessä 

olevia tärkeitä tekijöitä: vuorovaikutusta ja viestintää, johdon ammattitaitoa ja 

näkemystä sekä oman osaamisen hyödyntämistä. 

3.1.2 Demografiset ja sosioekonomiset tekijät 

Kyselyn avulla kerätty data tallennettiin ensin Webprolista Exceliin niin, että jokaista 

vastausvaihtoehtoa kuvasi annetun vastauksen perusteella jokin numero. Tämän 

jälkeen aineisto siirrettiin SAS-ohjelmistoon analyysiä varten. Taulukossa 1 esitellään 

vastaajien demografisia ja sosioekonomisia taustatietoja sekä määrällisesti että 

prosentuaalisesti. 
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Taulukko 1. Vastaajien demografiset ja sosioekonomiset tekijät 

Muuttuja       

 N %   N % 

Sukupuoli    Esimiesasemassa   

Mies 

Nainen 

8 

41 

16,3 

83,7 

 kyllä 

ei 

27 

22 

55,1 

44,9 

Ikä (vuotta)    Työsuhteen kesto nykyisessä 

yksikössä (vuosissa mitattu) 

  

Alle 20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

Yli 60 

2 

16 

17 

9 

5 

0 

4,1 

32,7 

34,7 

18,4 

10,2 

0 

 alle 1 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

yli 20 

1 

23 

9 

9 

5 

2 

2,0 

46,9 

18,4 

18,4 

10,2 

4,1 

Koulutus    Rebrändäyksen ajankohta   

Peruskoulutus 

Ammatillinen tutkinto 

Ylioppilas 

Alempi kkt* 

Ylempi kkt* 

Lisensiaatti tai tohtori 

Ei mikään ylläolevista 

vaihtoehdoista 

2 

17 

9 

17 

3 

0 

1 

4,1 

34,7 

18,4 

34,7 

6,1 

0 

2,0 

 Helmikuu 2018 

Maaliskuu 2018 

Huhtikuu 2018 

Toukokuu 2018 

Kesäkuu 2018 

2 

7 

11 

17 

12 

4,1 

14,3 

22,5 

34,7 

24,5 

*kkt = korkeakoulututkinto 

Kyselyyn vastasi yhteensä 49 integraation myötä yrityksen X palvelukseen siirtynyttä 

työntekijää. Vastaajista 83,7 % oli naisia ja loput 16,3 % miehiä, joista 55,9 % toimi 

esimiesasemassa. Vastaajien koulutuksissa esiintyi suuria eroja, mikä on luonnollista 

ottaen huomioon hotelliyksikön laaja tehtävien kirjon. 20 vastaajalla, joka on 40,2 %, 

on korkeakoulututkinto. Näihin luetaan mukaan sekä alemmat että ylemmät 

korkeakoulututkinnot. 

Myös työsuhteen kestossa nykyisessä yksikössä esiintyy vastaajien kesken suurta 

hajontaa, mutta painotus on selkeästi pitkissä työsuhteissa. Selkeästi suurin osa 

työntekijöistä, 46,9 %, on ollut nykyisessä yksikössään töissä 1-5 vuotta. Vähiten 

kyselyyn vastasi työntekijöitä, jotka olivat olleet alle vuoden nykyisessä yksikössään 

töissä: vain 2,0 %. 
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Rebrändäykset toteutettiin kevään 2018 aikana vaiheittain. Rebrändäykset aloitettiin 

helmikuussa 2018 ja viimeiset suoritettiin kesäkuussa 2018. Suurin osa vastaajista 

työskentelee sellaisessa yksikössä, joka rebrändättiin toukokuussa. Helmikuussa 

rebrändättiin vain muutamia yksiköitä, mikä näkyy myös vastausprosenteissa. Yhteen 

rebrändäykseen kului aikaa viikko, jonka aikana yrityksen X rebrändäykseen koulutetut 

tiimit uudistivat hotellikonseptin ja kouluttivat yksikköjen työntekijät. Tiimejä oli kolme, 

joten yhden viikon aikana yritykseen X integroitiin kolme hotellia. Mielipideväittämien 

vastausten jakaumaan perehdytään tarkemmin kappaleessa 4.1. 

Joissain tutkimuksissa poistetaan niin sanotut neutraalit vastaukset 

mielipideväittämissä suurempien erojen saamiseksi. Tässä tapauksessa ne olisivat 

Likert-asteikollisissa kysymyksissä vastaukset, jotka saavat arvon kolme. Tällä kertaa 

tutkielmassa päätettiin kuitenkin säilyttää kaikki vastaukset otoskoon riittävyyden 

takaamiseksi. 

3.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus toteutetaan kvantitatiivista tutkimusmenetelmää hyödyntäen otoksen suuren 

koon vuoksi. Menetelmä sopii tutkimukseen, jossa ilmiötä halutaan tutkia numeerisen 

tiedon pohjalta. Usein määrällisessä tutkimuksessa käytetään standardoitua 

tutkimuslomaketta, jossa on valmiit vastausvaihtoehdot. (Heikkilä 2014, 15) Itse 

analyysi toteutetaan lineaarisen regression avulla. Lineaarisessa regressiossa 

voidaan tutkia eri asioiden ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä sekä sitä, että kuinka paljon 

toisen muuttujan muuttuminen vaikuttaa jonkin toisen muuttujan arvoihin. (Watsham & 

Parramore 1997, 187; Nummenmaa et al. 2016, 236) 

3.2.1 Lineaarinen regressioanalyysi 

Regressioanalyysi on tilastollinen menetelmä, jolla etsitään parasta selitettävien 

muuttujien yhdistelmää, kun ennustetaan yhtä selitettävää muuttujaa. Jos 

pistejoukkoon voidaan sovittaa suora, sopii tämä lineaarinen malli, toisin sanoen 

pienimmän neliösumman regressiosuora, muuttujien välisen yhteyden kuvailuun. 

(Heikkilä 2014, 222-223). Usein selittäjän tapauksessa mallia voidaan kuvata yhtälöllä: 

 

y = a + b1 x1 + b2 x2 + bn xn + … + Ɛ                                         (1) 
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Yhtälössä y on selitettävä muuttuja, a kuvaa vakiota ja x selittävää muuttujaa. b on 

näiden selitettävien muuttujien kerroin. Ɛ puolestaan kuvastaa mallin jäännöstermiä, 

eli mallissa esiintyvää virheen suuruutta. (Heikkilä 2014, 223) 

3.2.2 Lineaarisen regression taustaoletukset 

Lineaarisessa regressiossa on kuitenkin olemassa taustaedellytyksiä, joiden on 

toteuduttava, jotta testin tuloksia voidaan pitää todenmukaisina. Nämä 

taustaedellykset ovat normaalijakautuneisuus, homoskedastisuus, lineaarisuus, ettei 

selitettävissä muuttujissa esiinny multikollineaarisuutta sekä jäännöstermin 

riippumattomuus. Lisäksi mikäli tutkittaisiin aikasarjoja, olisi tärkeää ottaa 

autokorrelaatio huomioon. 

Normaalijakautuneisuutta voidaan pitää taustaedellytyksistä ehkä tärkeimpänä. 

Normaalijakautuneisuuden voi todeta sekä kuvaajan että erilaisten testien avulla. 

Varsinkin isoimmissa aineistoissa histogrammin avulla tulkitseminen on yksinkertaista 

sekä luotettavampaa kuin pienistä aineistoista. Useimmiten käytettyjä testejä ovat 

Shapiro-Wilksin ja Kolmogorov-Smirnovin testit. (Hair et al. 1998, 71, 73) 

Homoskedastisuus puolestaan liittyy muuttujien keskinäisiin riippuvuussuhteisiin ja 

homoskedastisuudella tarkoitetaan sitä, että virhetermin varianssi on vakio (Hair et al. 

1998, 74). Tässä tutkielmassa muuttujien homoskedastisuutta tutkitaan Whiten testin 

avulla. Niitä voidaan myös joissain tapauksissa tutkia esimerkiksi sirontakuvioiden 

avulla. 

Jatkuvien muuttujien välinen lineaarisuus voidaan todeta helposti esimerkiksi 

sirontakuvioiden avulla. Jos muuttujia kuvaavat pisteet sijoittavat käyrälle, kuten 

suoralle, sitä voimakkaampi korrelaatio niiden välillä on (Nummenmaa et al. 2016, 

211). Muuttujien välinen korrelaatio pohjautuu niiden lineaariseen suhteeseen, tehden 

lineaarisuudesta erittäin merkittävän regressioanalyysin kannalta (Hair et al. 1998, 

173). 

Multikollineaarisuudella viitataan selittävien muuttujien keskinäisiin korrelaatioihin. 

Mikäli multikollineaarisuutta esiintyy, muuttujat eivät lisää informaatioita ja on vaikeaa 

erottaa kunkin muuttujan vaikutus selitettävään muuttujaan. (Nummenmaa, 
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Holopainen & Pulkkinen 2016, 249) Ilmiön välttämiseksi muuttujille suoritetaan 

korrelaatiotestejä ennen regressioanalyysiä. 

Lineaarisen regression malliin sisältyy jäännöstermi, eli residuaali, ja se kuvastaa 

mallin avulla selittämättä jäänyttä vaihtelua. Residuaalien avulla pystytään 

selvittämään, kuinka hyvin valittu malli kuvaa havaintoaineistoa. (Nummenmaa et al. 

2016, 256) Residuaalien pitää jakautua normaalisti (Heikkilä 2014, 223). Jakaumaa 

voidaan tarkastella graafisesti histogrammien avulla. 

4. Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksesta saatuja tuloksia. Aluksi kuvaillaan 

kyselytutkimuksella kerättyä aineistoa sekä muokataan sitä muodostamalla 

summamuuttujia ja faktoreita. Tämän jälkeen esitellään lineaarisen regression tuloksia 

sekä taustaedellytysten täyttymistä. Kappaleen lopussa arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta. 

4.1 Aineiston kuvailu 

Kyselyssä oli 22 mielipideväittämä ja niiden kaikkien keskiarvo sijoittuu suurimmassa 

osassa kysymyksissä kolmen ja neljän välille. Tällainen ilmiö on melko tavanomainen 

ilmiö kyselytutkimuksissa, joissa vastausvaihtoehtona on neutraali vaihtoehto, joka 

tässä kyselyssä oli vastausvaihtoehto kolme. Myös mediaani kaikissa vastauksissa on 

kolme tai neljä. Keskihajonnat puolestaan jakautuvat yksikköön kohdistuvassa 

luottamuksessa välille 0,9565-1,889 ja organisaatioon kohdistuvassa luottamuksessa 

välille 0,9416-1,2876.  

Korkea keskiarvo vastauksissa kertoo siitä, että vastaajat ovat olleet samaa mieltä 

väittämän kanssa. Parhaat tulokset organisatoriseen luottamuksen liittyvissä 

kysymyksissä saatiin väittämiin, joissa aiheina olivat yrityksen X palveluiden 

kilpailukykyisyys sekä ulkopuolisten ajatukset yrityksen menestyksestä. Toisin sanoen 

suurin osa vastaajista pitää yritystä X sekä kilpailukykyisenä että maineikkaana ja 

menestyvänä työpaikkana. 
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Alimmat keskiarvot liittyvät taas organisaation ylimpään johtoon, sisäiseen viestintään 

sekä organisaation nykyiseen asemaan markkinoilla. Jopa 12,5 % vastaajista on sitä 

mieltä, että organisaation ylimpään johtoon tarvitaan muutoksia, mikäli toiminnan 

halutaan kehittyvän. 10,2 % mielestä sisäinen viestintä toimii huonosti. Vain 38,4 % 

vastaajista pitää organisaatiota edelläkävijänä toimialallaan, yrityksen suuresta koosta 

ja yrityskaupoista huolimatta.  

Selkeästi suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että yksiköissä suhtaudutaan toisiin 

tasapuolisesti ja kunnioittavasti sekä siihen, että töitä tehdään hyvässä 

yhteishengessä. Lisäksi suurin osa uskoo oman yksikkönsä olevan hyvä 

yhteistyökumppani muille yrityksen yksiköille. Vastausten hajonta on pienempää 

yksikköä kohtaan koetun luottamuksen väittämissä kuin organisaatiota koskevissa 

väittämissä. 

Suurimmat epäilykset yksiköissä kohdistuvat selkeästi yksikköjen johtoon. Jopa 22,5% 

työntekijöistä oli sitä täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että suunta, johon yksikköjen 

johto omaa yksikköön vie, on oikea. Vaikka suurin osa pitääkin yksikköään hyvänä 

yhteistyökumppanina, on lähes 25 % sitä mieltä, että yksikön johto ei kannusta 

yhteistyöhön muiden yksikköjen kanssa. Tarkemmat vastausten jakaumat kysymyksiin 

on esitetty liitteessä 3. 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että yksikköön kohdistuva luottamus on 

hieman vahvempaa kuin organisaatioon kohdistuva luottamus. Väittämien, jotka 

koskevat yksikköön luottamista, keskiarvo oli 3,71; kun taas organisaatioon 

kohdistuvan luottamuksen vastaava keskiarvo oli 3,53. Korkea keskiarvo kertoo 

positiivisesta suhtautumisesta, koska kysymykset on aseteltu lomakkeeseen niin, että 

vastausvaihtoehto, joka saa arvon viisi, on paras ja indikoi korkeaa luottamuksen 

tasoa. Vastausten mediaani oli useammin neljä yksikköön luottamista koskevissa 

väittämissä kuin organisaatioväittämissä. 

Kaiken kaikkiaan voidaan huomata, että luottamus on kehittynyt melko hyvin 

työntekijöiden ja uuden organisaation välillä, näin lyhyestä ajasta huolimatta. 

Vastausten perusteella suurin osa työntekijöistä vaikuttaisi suhtautuvan positiivisesti 

uuteen työnantajaansa ja tulevaisuuteensa tämän palveluksessa, mikä on hyvä niin 

yrityksen kuin itse työntekijänkin kannalta. 
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4.1.1 Rebrändäyksen ajankohdan vaikutus 

Ajan merkitys luottamuksen kehittymisessä tunnistettiin teoriaosassa, joten 

rebrändäykseen ajankohdan merkitystä päätettiin tutkia tarkemmin. Rebrändäyksen 

ajankohdan vaikutusta luottamuksen kehittymiseen tarkasteltiin keskiarvojen 

perusteella. Jokaisen vastaajan vastauksista laskettiin organisatoriselle luottamukselle 

keskiarvo ja sitä verrattiin heidän yksikkönsä rebrändäyksen ajankohtaan. Tämä on 

myös esitetty alla olevassa taulukossa 2, jossa on esitetty myös vastaajien lukumäärä 

tiettyinä rebrändäyksen ajankohtina, jotta keskiarvojen tulkinta olisi realistista. 

Taulukko 2. Rebrändäyksen ajankohdan vaikutus luottamukseen 

Vastaajien 

lukumäärä 

Rebrändäyksen 

ajankohta 

Organisatorisen 

luottamuksen keskiarvo 

2 Helmikuu 2018 4,455 

7 Maaliskuu 2018 2,987 

11 Huhtikuu 2018 3,504 

17 Toukokuu 2018 3,837 

12 Kesäkuu 2018 3,306 

Arvojen tulkintaa hankaloittaa vastaajien epätasainen jakautuminen rebrändäyksen eri 

ajankohtiin. Esimerkiksi helmikuussa rebrändättyjen yksiköiden työntekijöiden 

luottamus organisaatioita kohtaan huomattavasti muita korkeampi, mikä tukee 

teoriaosassa todettua ajan vaikutusta luottamuksen kehittymiseen. Tämä keskiarvo 

kuitenkin perustuu vain kahteen vastaukseen, joten tulosta ei voida pitää kovin 

luotettavana. Puolestaan maaliskuussa rebrändätyissä yksiköissä luottamus on 

huomattavasti muita alhaisempi, mitä voidaan pitää yllättävänä tuloksena teoriaan 

verrattuna. Tuloksissa ei ole huomattavissa selkeää jatkumoa, joten voidaan todeta, 

ettei rebrändäyksen ajankohdalla ole ollut tässä tapauksessa vaikutusta luottamuksen 

kehittymiseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että aikaa on kulunut vasta melko vähän ja 

yksiköiden rebrändäyksen ajankohdilla on maksimissaan vain neljän kuukauden ero. 
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4.2 Summamuuttujan muodostaminen 

Summamuuttujan muodostaminen aloitettiin korrelaatiotesteillä, jonka perusteella 

valittiin mukaan otettavat muuttujat. Kysely jakautui kahteen osioon: luottamukseen, 

joka kohdistuu yksikköön ja luottamukseen, joka kohdistuu organisaatioon. Molempiin 

osioihin lukeutui 11 väittämää, joihin vastaaja otti kantaa asteikolla 1-5. Tutkielman 

aiheena on tutkia organisatorista luottamusta, joten jälkimmäisestä muodostettiin 

summamuuttuja. Korrelaatiotestin tulokset ovat liitteessä 4. Summamuuttuja 

muodostettiin korrelaatiotestien jälkeen keskiarvon perusteella ja siihen valittiin 

väittämät niin, että reliabiliteetti, eli mittauksen toistettavuus, olisi mahdollisimman 

korkea. 

Organisatorista luottamusta kuvaavaan summamuuttujaan otettiin mukaan kaikki 11 

väittämää, koska muuttujan reliabiliteetti olisi laskenut, mikäli joku väittämistä olisi 

poistettu siitä. Uusi muuttuja nimettiin organisaatioluott. Tätä muodostettua muuttujaa 

käytettiin lineaarisen regression selitettävänä muuttujana. Muuttujan 

normaalijakautuneisuus testattiin Kolmogorov-Smirnovin testillä, jossa oletuksena oli, 

että aineisto noudattaa normaalijakaumaa. Testin perusteella p-arvo on suurempi kuin 

valittu riskitaso 0.05, joten hypoteesi jää voimaan ja muuttuja on siten 

normaalijakautunut. Muuttujan normaalijakautuneisuuden voi todeta myös graafisesti 

(liite 5). 

Taulukko 3. Summamuuttujan kuvaus 

 Keskiarvo Keskihajonta Kolmogorov-

Smirnov 

Cronbachin 

alfa 

organisaatioluott 3,536 0,858 >0,150 0,9316 

Reliabiliteettia voidaan mitata Cronbachin alfan avulla. Se saa arvoja 0 ja 1 välillä, 

alaraja hyväksyttävälle Cronbachin alfalle on 0,6 (Hair, Anderson, Tatham & Black 

1998, 88). Organisaatioon kohdistuvan luottamuksen Cronbach alfaksi saatiin 0,9316 

Muodostetun summamuuttujan reliabiliteettikerroin on siis erittäin hyvä, joten se on 

kaikin puolin sopiva muuttuja käytettäväksi regressioanalyysin selittävänä muuttujana. 
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4.3 Faktorianalyysi 

Tässä tutkielmassa suoritettiin faktorianalyysi väittämille, jotka koskevat yksikköä 

kohtaan koettua luottamusta. Faktorianalyysin avulla voidaan tiivistää useiden 

kysymysten vastaukset muutamaan faktoriin. Käytettävien muuttujien tulee olla 

vähintään järjestysasteikollisia, joten yksikköä kohtaan koetun luottamuksen väittämät 

sopivat tähän analyysimenetelmään. (Metsämuuronen 2006, 581, 598) 

Negatiivisia korrelaatiota väittämien välillä ei esiinny. Faktorin ominaisarvon tulisi olla 

vähintään yksi, joten tämän faktorianalyysin perusteella voimme muodostaa kaksi 

faktoria. MSA-arvo lasketaan osittaiskorrelaatioiden perusteella, ja sen tulisi olla 0,6. 

Tämä edellytys täyttyy erittäin hyvin kaikkien muuttujien kohdalla, arvot vaihtelevat 

välillä 0,7679-0,9124. Tutkitaan samalla myös kommunaliteetit, jotka kuvaavat 

faktoreille tulevien yksittäisten muuttujien latausten neliöiden summaa. 

Kommunaliteettien arvojen tulisi olla vähintään 0,3; muuten ne voidaan poistaa 

mallista. Myös tämä edellytys täyttyy hyvin. (Metsämuuronen 2006, 587) 

Faktorianalyysin tulokset ovat liitteessä 6. 

11 muuttujalle suoritettiin faktorianalyysi ja niistä ensimmäiseen faktoriin latautuu 5 

muuttujaa. Muuttujien latauksia tarkasteltiin rotatoidusta latausmatriisista. Nämä 

muuttujat käsittelevät pitkälti organisaation asiantuntijuuteen luottamista hieman eri 

näkökulmista. Faktorianalyysistä poistettiin kaksi muuttujaa, jotta saataisiin faktorista 

hieman validimpi. Toiseen faktoriin puolestaan latautui alun perin neljä muuttujaa, 

mutta yhdessä niistä on myös huomattavissa vahvoja sivulatauksia ensimmäiseen 

faktoriin. Testit toistettiin uudelleen ilman tätä vahvasti ensimmäiseen faktoriin 

latautunutta muuttujaa, jonka jälkeen faktori muodostettiin samalla tavalla kuin 

summamuuttuja kappaleessa 4.2. Latautuneet muuttujat liittyvät työntekijöiden uskoon 

niin yrityksen kilpailu- kuin yhteistyökyvystä sekä työntekijöiden strategian 

sisäistämiseen. 

4.4 Muuttujien välisten korrelaatioiden tarkastelu 

Muuttujien välistä yhteyttä voidaan tarkastella laskemalle niiden välinen 

korrelaatiokerroin, joka mittaa muuttujien välisen yhteyden voimakkuutta. Aiemmin 

muodostetun summamuuttujan ja muiden selittävien muuttujien korrelaatiokertoimet 



23 

 

voidaan laskea erilaisten korrelaatiotestien avulla. Jatkuvia muuttujia voidaan testata 

Pearsonin korrelaatiotestin avulla. Testi saa arvoja välillä -1 – 1. Positiiviset arvot 

kertovat, että muuttujilla on positiivinen yhteys ja negatiiviset päinvastoin. Lähellä 

nollaa oleva korrelaatiokerroin viittaa siihen, ettei muuttujien välillä ole lineaarista 

yhteyttä.  (Nummenmaa et al. 2016, 210, 215, 221-222). Alkuperäiset 

korrelaatiotestien tulokset ovat liitteessä 7. 

Tarkastellaan selitettävän ja selittäjien muuttujien välisiä yhteyksiä. Tuloksista voidaan 

huomata, on selkeästi suurin positiivinen korrelaation organisaatioon kohdistuvan 

summamuuttujan ja faktorianalyysin perusteella muodostettuun yksikön 

asiantuntijuuteen luottamista kuvaavaan faktoriin. Myös toisen muodostetun faktorin ja 

summamuuttujan välillä on hyvin suuri korrelaatio. Huomattavasti pienempää, mutta 

silti positiivista korrelaatiota on huomattavissa myös organisatorisella luottamuksella 

ja koulutuksella sekä työsuhteen pituudella. Näiden korrelaatiotestien perusteella 

valittiin nämä neljä edellä mainittua muuttujaa selittäviksi muuttujiksi 

regressioanalyysiin. Selittävien muuttujien välisiä yhteyksiä tarkastellaan lineaarisen 

regressioanalyysin yhteydessä. 

4.5 Dummy-muuttujat  

Lineaarisen regressioanalyysin selitettävän sekä selittäjien tulisi pääasiassa olla 

jatkuvia muuttujia. Tarvittaessa kuitenkin myös asteikollisia muuttujia voidaan 

hyödyntää dummy-muunnosten avulla. Helpointa on muodostaa dummy-muuttujia 

kahden vastausvaihtoehdon kysymyksistä, jolloin muuttuja saa arvoja 1 ja 0 (Hair et 

al. 1998, 143-144). Dummy-muuttujia voidaan kuitenkin muodostaa myös 

kysymyksistä, joissa on useampia vastausvaihtoehtoja. Tällaisessa tapauksessa 

dummy-muuttujia luodaan yksi vähemmän kuin alkuperäisessä kysymyksessä oli 

vastausvaihtoehtoja. 

Lineaarista regressiota varten muodostettiin kaksi dummy-muuttujaa, jotka kuvasivat 

työntekijöiden koulutusta sekä työsuhteen pituutta. Koulutusta kuvaavassa dummy-

muuttujassa koodattiin korkeakoulutus vastaamaan vaihtoehtoa 1 ja muu koulutus 

vastaamaan vaihtoehtoa 0. Työsuhteen pituutta kuvastava dummy-muuttuja 
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muodostettiin koodaamalla lomakkeen vastausvaihtoehdoista neljä viimeistä 

vuorollaan saaden arvon 1, jolloin loput muuttujat saivat arvon 0. 

4.6 Lineaarisen regression tulokset 

Lineaarisen regression tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat 

organisatoriseen luottamukseen kehittymiseen. Tämä oli myös tämän tutkielman 

pääongelma. Regressioanalyysin tulokset ovat kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 

8. 

Regressioanalyysin tulosten arvioinnissa lähdetään luonnollisesti F-testin p-arvon 

tulkinnasta liikkeelle, jolloin todetaan, onko muodostettu malli edes tilastollisesti 

merkitsevä. Myös jokainen muuttuja saa oman p-arvon, jonka perusteella muuttujat 

voidaan todeta tilastollisesti merkitseviksi. Selityskertoimen (R-square) arvo kertoo 

sen, että kuinka suuren prosentuaalisen määrän selittävät muuttujat selittävät ilmiöstä 

yhdessä, mutta regressioanalyysin avulla on myös mahdollista selvittää yksittäisten 

muuttujien vaikutus selitettävän muuttujan vaihteluun. Taulukossa 3 esitellään 

lineaarisen regression tuloksia, muuttujien välistä yhteyttä kuvaavaa 

multikollineaarisuutta (toleranssi) sekä homoskedastisuutta kuvaavaa Whiten testin 

tuloksia. 
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Taulukko 4. Lineaarisen regression tulokset 

 

 

Lineaarisen regression avulla muodostetun mallin voidaan olevan tilastollisesti 

merkitsevä, koska F-testin p-arvo alle 0,001. R-square-arvo kertoo, että 

kokonaisuudessaan selittävät muuttujat selittävät 55,8 % organisaatioon 

kohdistuvasta luottamuksesta. Taulukossa 3 esitetty muuttujan selitysaste kuvaa sitä, 

kuinka paljon yksittäinen muuttuja selittää tutkittavasta ilmiöstä. Yksikön 

menestymiseen luottaminen vaikuttaa selkeästi eniten organisatorisen luottamuksen 

rakentumiseen lähes 13 % selitysosuudellaan. Seuraavaksi eniten vaikutusta on 

yksikön asiantuntijuuteen luottamisella. Parametriestimaatti kuvaa regression 

yhtälössä jokaisen selittävän muuttujan kerrointa. 

Selittävistä muuttujista vain yksikön asiantuntijuuteen ja menestymiseen luottamisella 

on vaikutusta organisatoriseen luottamukseen. Ne ovat tilastollisesti merkitseviä, 

koska niiden p-arvot ovat 0,0014 ja 0,0431. Samalla voidaan todeta, ettei koulutuksella 

Muuttuja: 
Parametri-
estimaatti 

p-arvo 
Muuttujan 
selitysaste 

Toleranssi 

Yksikön 
menestyminen 

0,3992 0,0014 0,1295 0,6288 

Yksikön 
asiantuntijuus 

0,2633 0,0431 0,0483 0,6150 

Koulutusta 
kuvaava dummy 

0,1248 0,5199 0,0047 0,8937 

Työsuhde-
dummy 1 

-1,005 0,1304 0,0264 0,0756 

Työsuhde-
dummy 2 

-0,7191 0,2923 0,0126 0,1171 

Työsuhde-
dummy 3 

-1,0804 0,1154 0,0286 0,1180 

Työsuhde-
dummy 4 

-0,5166 0,4610 0,0061 0,1806 

Työsuhde-
dummy 5 

-1,2734 0,1063 0,0302 0,3426 

F-testi 6,26 

p-arvo < 0,001 

R-square 0,558 

Whiten testi 0,6573 
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tai työsuhteen pituudella kyseisessä yksikössä ole tilastollista merkitsevyyttä eivätkä 

ne silloin vaikuta organisatorisen luottamuksen kehittymiseen. Niiden poistaminen 

mallista kuitenkin laski sen selitysastetta, minkä takia ne päätettiin jättää lopulliseen 

muodostettuun malliin. 

Taustaedellytykset ovat yksi merkittävistä tekijöistä lineaarisen regression tuloksia 

analysoidessa. Tämän mallin voidaan todeta täyttävän taustaedellytykset kiitettävästi. 

Malli voidaan todeta homoskedastiseksi Whiten testin tuloksen perusteella. 

Oletushypoteesi oli, että malli on homoskedastinen ja tämä oletus jäi voimaan p-arvon 

ollessa 0,6573. Selitettävän muuttujan normaalijakautuneisuus todistettiin jo 

kappaleessa 4.3, myös yksikön menestymiseen ja asiantuntijuuteen luottamiseen 

liittyvät muuttujat voidaan todeta normaalijakautuneiksi histogrammien avulla. Dummy-

muuttujat eivät jakaumiensa takia normaalijakautuneita voi olla.  

Työsuhteen pituutta kuvaavilla dummy-muuttujilla multikollineaarisuutta kuvaava 

toleranssin arvo on luonnollisesti pienempi, koska muuttujat ovat muodostettu saman 

kysymyksen perusteella ja siten niillä on väistämättä vahva yhteys toisiinsa. Muiden 

muuttujien kohdalla ei ole huolta liian vahvoista korrelaatioista muuttujien välillä. Mikäli 

toleranssin arvo on lähellä nollaa, on syytä huolestua muuttujien 

multikollineaarisuudesta (Metsämuuronen 2006, 578). Residuaalien voidaan todeta 

niiden olevan normaalijakautuneita. Tätä voidaan tarkastella graafisesti 

histogrammista. Lisäksi sirontakuviosta voidaan myös todeta residuaalin varianssin 

olevan vakio. 

Jatkuvien muuttujien lineaarinen yhteys voidaan todeta myös sirontakuviosta. 

Molempien jatkuvien selittävien ja selitettävän muuttujan välillä voidaan nähdä selkeä 

lineaarinen yhteys, mikä tukee regressioanalyysin tulosta, jonka mukaan näillä 

kahdella selittäjällä on vahvin vaikutus ilmiöön. Dummy-muuttujien todettiin aiemmin 

saavan vain arvoja 1 ja 0, minkä johdosta niistä ei vastaavia sirontakuvioita voida 

tehdä. Kaikkien taustaedellytysten kuvaajat ja muut testit ovat esitetty liitteessä 9. 

4.7 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta edistää tutkimusongelman selkeä rajaus, edustava ja 

riittävän suuri otos sekä korkea vastausprosentti (Heikkilä 2014, 28). Useimmiten 
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luotettavuus jaetaan reliabiliteettiin sekä validiteettiin. Metsämuurosen (2006) mukaan 

reliabiliteetti kuvaa tutkimuksen toistettavuutta. Jos mittaustulokset ovat useammalla 

kerralla samantapaiset, tarkoittaa se hyvää reliabiliteettia. Validiteetti puolestaan 

kertoo sen, mitataanko sitä, mitä alun perin on tarkoituskin mitata. (Metsämuuronen 

2006, 64) 

Tutkimus on rajattu melko kapeaksi aihepiirinsä osalta. Tämä asia on hyvä muistaa 

tulkittaessa tutkimuksen tuloksia ja pohtiessa vastauksia tutkimusongelmiin. 

Yleistettäessä on hyvä ottaa aihepiirin kapeuden lisäksi huomioon se, että kaikki 

vastaajat työskentelevät samassa organisaatiossa. Kyselyyn vastanneiden määrä jäi 

melko alhaiseksi, mikä luonnollisesti myös laskee tutkielman luotettavuutta. Facebook 

osoittautui tässä tapauksessa tehokkaammaksi välineeksi kerätä vastauksia.  

Pääongelman kannalta tärkeintä analyysimenetelmää, lineaarista regressioanalyysiä, 

itsessään voidaan pitää onnistuneena korkean selitysasteensa ja tilastollisen 

merkitsevyytensä vuoksi. On hyvä, että onnistuttiin löytämään useampi selittävä 

muuttuja, joilla todella oli vaikutusta. Näiden lisäksi tärkeät taustaedellytykset täyttyvät 

kiitettävästi, mikä lisää mallin hyvyyttä. 

Dataa kerättiin kyselyllä, joka mittasi juuri sitä, mitä tutkielmassa haluttiinkin tutkia. 

Teoriaosuudessa todettiin luottamuksen tutkimisessa olevan todella monia näkökulmia 

ja tekijöitä, joten siihen nähden kyselyä voidaan pitää hieman lyhyehkönä. Varsinaisia 

luottamukseen keskittyviä näkökulmia siinä on vain muutama, mutta tässä 

tapauksessa se mittasi ainakin kaikista tärkeintä, eli organisatorista luottamusta, 

kiitettävästi. Siten tutkielman validiteettia voidaan pitää kohtalaisen hyvänä, koska 

tutkielman avulla saatiin vastaus alussa muodostettuun pääongelmaan. 

 

5. Johtopäätökset 

Tutkielman viimeisessä kappaleessa käydään läpi tärkeimmät tutkimuksen tulokset ja 

pohditaan vastaukset tutkimusongelmiin. Lisäksi verrataan tuloksia teoriaosuuteen ja 

aiemmin valittuun viitekehykseen. Lopuksi esitellään vielä mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 
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5.1 Tulosten yhteenveto 

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena oli tarkastella organisatorisen luottamuksen 

kehittymistä yrityskauppojen myötä. Yritys X osti 35 hotellia toiselta merkittävältä 

toimijalta samalla toimialalla vahvistaen asemaansa Suomen markkinoilla. Nämä 

hotellit rebrändättiin osaksi yritystä kevään 2018 aikana. Tutkielman aineisto kerättiin 

kyselylomakkeella internetin välityksellä integraation myötä yrityksen X palvelukseen 

siirtyneiltä työntekijöiltä. Saatua dataa analysoitiin lineaarisen regressioanalyysin 

avulla. 

Integraatiotilanne voi olla usein haastava niin työntekijöille kuin työnantajallekin. 

Luottamuksen tutkiminen yhtenä organisaation voimavarana on kasvattanut 

suosiotaan tutkijoiden keskuudessa viime vuosikymmenien aikana ja sen merkitys 

tulee varmasti lisääntymään vielä jatkossakin. Luottamuksen on todettu vaikuttavan 

organisaatiossa esimerkiksi yhteistyöhön, työtyytyväisyyteen, motivaatioon, yrityksen 

kilpailukykyyn, innovatiivisuuteen kuin sitoutuneisuuteenkin. Lisäksi muutoksen 

läpivieminen on helpompaa luottamuksellisessa ilmapiirissä. Muun muassa näistä 

syistä luottamuksen merkitystä organisaatioissa tulisi korostaa ja johdon olisi tärkeää 

kiinnittää siihen huomiota.  

Teoriaosuuden perusteella voidaan myös todeta, että luottamuksen kehittymiseen 

vaikuttavat aika, vuorovaikutus ja viestintä, arvojen yhtenäisyys sekä roolien selkeys. 

Erityisesti ajan merkitys valitussa viitekehyksessä sekä myös muissa teorialähteissä 

oli merkittävä. Ajan vaikutusta luottamuksen kehittymiseen tutkittiin vertaamalla 

rebrändäyksen ajankohtaa organisatorisen luottamuksen kehittymiseen. Näiden 

tulosten perusteella tässä tutkielmassa ei ajalla ollut merkitystä luottamuksen 

kehittymiseen, joten se jätettiin myös pois lineaarisesta regressioanalyysistä. Tähän 

syinä saattoivat olla sekä vastaajien yksiköiden rebrändäysten epätasaisesti 

jakautuneet ajankohdat sekä se, että rebrändäykset ajoittuvat melko lyhyelle 

aikavälille. 

Päätutkimusongelmaksi muodostettiin alussa se, että mitkä tekijät vaikuttavat 

työntekijöiden organisatorisen luottamuksen rakentumiseen. Tähän kysymykseen 

saatiin vastaus lineaarisen regressioanalyysin avulla. Tutkimustulosten perusteella 

omaan yksikköön kohdistuvalla luottamuksella on merkittävä vaikutus myös 
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luottamukseen organisaatiota kohtaan. Yksikköön kohdistuva luottamus jaettiin 

kahdeksi faktoriksi: luottamukseen yksikön asiantuntijuuteen ja luottamukseen yksikön 

menestymiseen. Asiantuntijuuteen luottamisella voidaan todeta olevan hieman 

suurempi vaikutus organisatoriseen luottamukseen kuin luottamuksella yksikön 

menestysmahdollisuuksiin. Näiden selitettävän ja selittävien muuttujien välillä 

havaittiin hyvin vahvaa lineaarisuutta sekä korrelaatiota, mikä selittää tutkimuksen 

tulosta. 

Alaongelmien tavoitteena oli tukea pääongelmaa, ja niitä muodostettiin kaksi. 

Ensimmäisen alaongelman tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin uuden organisaation 

ja työntekijöiden välille on onnistuttu rakentamaan luottamusta. Tähän saatiin vastaus 

tarkastelemalla kyselyyn saatujen vastausten jakaumaa. Yksikköä kohtaan koettu 

luottamus oli korkeammalla tasolla kuin organisaatiota kohtaan koettu luottamus, mitä 

voidaan pitää melko normaalina ottaen huomioon, että suhde omaan yksikköön on 

ollut pidempi kuin uuteen organisaatioon. Alussa esitellyssä viitekehyksessäkin yksi 

tärkeimmistä tekijöitä luottamuksen kehittymisessä on aika, ja tätä tutkielmaa tehdessä 

työntekijöiden ja organisaation suhde on vielä alussa. Eniten epäluottamusta 

vastaajien keskuudessa herättivät sekä organisaation johdon että oman yksikön 

johdon toiminta ja osaaminen. Suurimman osan mielestä yksikössä kuitenkin tehdään 

töitä hyvässä yhteishengessä, mikä varmasti vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja 

myös luottamukseen omaa työpaikkaa kohtaan. 

Yrityksen X olisi hyvä kiinnittää huomiota organisaatiotasolla sisäiseen viestintään, 

koska alle puolet vastaajista on sitä mieltä, että organisaatiossa sisäinen viestintä 

toimii hyvin. Suurin osa vastaajista ajattelee kuitenkin jaettavan tiedon olevan ajan 

tasalla. Ajan lisäksi tutkielman viitekehyksessä korostuu vahvasti vuorovaikutuksen 

merkitys. Myös monissa muissa luottamuksen kehittymiseen keskittyvissä 

tutkimuksissa on todettu vuorovaikutuksella ja tiedon kululla oleva suuri merkitys. 

Sisäistä viestintää parantamalla voitaisiin parantaa organisatorisen luottamuksen 

lisäksi työntekijöiden tyytyväisyyttä. Alussa esitellyssä viitekehyksessä on kolme 

luottamuksen kehittymisen tasoa. Yrityksen X voidaan määritellä olevan 

keskimmäisellä, tietoon perustuvaan tasolla, jossa organisaation ja työntekijöiden 

välillä on jossain määrin vuorovaikutusta, mutta siinä selkeästi on vielä kehittämistä.  
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Toinen alaongelma puolestaan liittyi asioihin, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota 

jatkossa työntekijöiden ja organisaation välisen luottamussuhteen parantamiseksi. 

Sisäisen viestinnän parantamisen lisäksi organisaation johdon toiminnasta voitaisiin 

tehdä työntekijöille läpinäkyvämpää. Lähes neljännes kyselyyn vastanneista kokee 

epäluottamusta ylimmän johdon ammattitaitoa ja heidän tulevaisuuden visioitaan 

kohtaan. Kuten teoriaosuudessa todettiin, epävarmuus aiheuttaa luottamuksen 

heikkenemistä, joten mikäli toisen osapuolen toiminta herättää epävarmuuden tunteita, 

on siihen tällöin vaikeaa luottaa. Johdon toiminnalla ja siihen luottamisella on suuri 

vaikutus organisatorisen luottamuksen kehittymiseen, mikä näkyy myös tämän 

tutkielman tuloksissa. 

Tutkimusta ei pienen otoskokonsa takia kannata yleistää suurin ihmisjoukkoihin, mutta 

siitä voi olla hyötyä yritykselle X. Kyselytutkimuksella ei saavuteta yhtä syvällistä tietoa 

kuin esimerkiksi haastattelututkimuksilla, mutta kyselyiden avulla voidaan kuitenkin 

saada yleiskuva vallitsevasta tilanteesta ja suuremmalta vastaajajoukolta. He voivat 

analysoida onnistumistaan integraatiossa ja pohtia mahdollisia jatkotoimenpiteitä 

työntekijöiden luottamuksen lisäämiseksi. 

5.2 Mahdolliset jatkotutkimusaiheet 

Tämä tutkielma oli melko pienimuotoinen ja sitä voisi kehittää vielä monin eri tavoin, 

koska luottamus on niin laaja-alainen ilmiö tutkittavaksi. Olisi tärkeää, että sen merkitys 

tunnistettaisiin myös organisaatioissa ja, että luottamus otettaisiin huomioon 

päivittäisessä johdon toiminnassa. Tutkimusta voitaisiin laajentaa koskemaan koko 

yritystä X, jotta voitaisiin saada esiin tarkemmat erot uusien integraation myötä 

yrityksen palvelukseen siirtyneiden ja vanhojen työntekijöiden välillä. Yhtenä lisänä 

tutkimukseen voisi lisätä tarkemmat tiedot yksikköjen eroista. Tämän tutkielman 

tuloksia tulkittaessa kannattaa huomioida myös se, että yksiköiden välillä voi olla 

suuriakin eroja. Erot eivät ole näissä tuloksissa selkeitä, koska vastaajien yksikköä ei 

voida selvittää heidän vastaustensa perusteella.  

Kyselyn laajentaminen voisi toisaalta koskea myös esimerkiksi organisaation johtoa ja 

heidän luottamustaan puolestaan työntekijöitä ja yksiköiden toimintaa kohtaan. 

Näkökulma on tässä tutkielmassa ollut vahvasti työntekijöiden, mutta sen 
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laajentaminen myös organisaatiojohtoon voisi tuoda uusia ja mielenkiintoisia asioita 

esiin organisaation toiminnasta. Sen lisäksi, että tutkimusta tehdään koko suuri 

organisaatio huomioon ottaen, voisi luottamusta mitata myös yksikköjen tasolla. Näin 

yksittäisten hotellien johtajat voisivat saada kokonaiskuvan siitä, että miten heidän 

hotelleissaan suhtaudutaan uuteen organisaatioon ja sen tuomiin muutoksiin. Heidän 

on toisaalta helpompi edistää luottamusta koko organisaatioon kuin organisaation 

ylimmän johdon, koska he tuntevat yksikkönsä paremmin ja toimivat siellä päivittäin. 

Lisäksi yksi mielenkiintoisista vaihtoehdoista voisi olla saman tyyppisen kyselyn 

toistaminen vuoden tai parin päästä. Tällä tavalla voitaisiin tutkia, onko vuoden aikana 

tapahtunut kehitystä ja mihin suuntaan. Samalla voisi harkita kyselyn laajuuden 

kasvattamista ja näkökulmien lisäämistä. Tällöin voitaisiin saada myös teoriaosassa 

suuren merkitykseen noussut aika paremmin mukaan tutkielman tuloksiin. 

Yksi mahdollisuus olisi myös lähestyä aihetta haastattelujen avulla, jolloin voitaisiin 

saavuttaa syvempi käsitys siitä, mikä luottamuksen kehittymiseen todella vaikuttaa. 

Tällöin tosin myös otoskoko jää huomattavasti pienemmäksi. Haastattelujen 

suorittaminen vaatii huomattavasti enemmän resursseja sekä tutkijalta että tutkittavilta, 

sillä haastattelut vievät enemmän aikaa ja koska, yksiköt sijaitsevat eri puolella 

Suomea.  
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